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Příloha č. 2
INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO ÚČASTNICE VÝZKUMU
Byla jsem seznámena s podmínkami, cílem a obsahem výzkumného projektu Evy
Tóthové, který je součástí bakalářské práce s názvem „Subjektivní prožívání perinatální ztráty
porodními asistentkami“. Rozumím jim a souhlasím s nimi.
Souhlasím s účastí na tomto projektu. Dávám své svolení výzkumnici, aby materiál,
který jsem jí poskytla, použila za účelem sepsání bakalářské práce a pro jakékoliv další
odborné publikace výchazející z tohoto výzkumu.
Souhlasím se způsobem, jak bude zachovávána důvěrnost a jak bude má identita
chráněna během výzkumu i po jeho skončení.
Souhlasím s nahráváním mého rozhovoru s výzkumnicí a s analýzou výsledného
zvukového záznamu a jeho přepisu. Dávám souhlas k tomu, že výzkumnice může v odborné
publikaci citovat informace, které jí poskytuji.
Rozumím tomu, že pokud se v průběhu rozhovoru objeví pro mne obtížná témata,
mohu odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku nebo kdykoliv ukončit rozhovor.
Rozumím tomu, že mohu odstoupit z tohoto výzkumného projektu do sedmi dnů od
poskytnutí rozhovoru.

Jméno:

Podpis:

Datum:

Příloha č. 3
VZOROVÝ ROZHOVOR

Výzkumnice: Jakou cítíte podporu ze strany svých kolegyň porodních asistentek či
lékařů v situaci perinatální ztráty a následné péče?
Respondentka: Myslím si, že podpora bývá celkem velká, že jedeme vlastně trošičku
všichni na jedné lodi, takže se snažíme najít tu nejlepší cestu k tomu, abychom té mamince v
takhle těžké chvíli pomohli, takže je to takový i to semknutí těch lidí a doopravdy fungujeme
téměř jako na jedné lodi a podporujeme se a většinou se mi nestává, že bych se setkávala s
nějakou negací nebo tak, je to spíš takovej ten přístup, že vlastně i my i ta maminka to měla
úplně nejlepší a nejjednodušší, abysme jí byli takovou berličkou a myslím si i, že ta kolegialita
funguje jak ze stran porodních asistentek, tak dětských sestřiček, některé nám pomáhají i v
ošetřování toho mrtvého miminka a vlastně i ze strany lékařů, kteří bývají víc profesionální a
u nás je to taková ta psychická podpora, to zabezpečení, aby měly takovou tu možnost
vyplakat se, pomazlit se s tím miminkem a být takovým vlastně průvodcem při tom rozloučení.
Výzkumnice: Jakým způsobem je vám pracovní prostředí nápomocné při poskytování
tohoto druhu péče?
Respondentka: Myslím si, že teď došlo ke zlepšení. Vytvořil se pokoj, kde tyto věci
mohou probíhat, protože dřív to nebyla úplně uzavřená jednotka, takže to bylo i pro ty
maminky velmi náročné, protože slyšely třeba pláč čerstvě narozených miminek. Takže v
dnešní době je to samostatný pokoj, maminka může být s partnerem a je od samotného sálu
dána trochu stranou, aby ty vjemy, které by na ni mohly působit negativně, tam nebyly. Takže
si myslím, že je to teď víc otevřenější, samozřejmě pořád to není úplně ideální, protože to
prostě probíhá na porodním sále, který je boxově, ale k obrovskému zlepšení určitě došlo.
Takže vlastně v tom negativním je to pro tu maminku velmi pozitivní a vždy se snažíme, pokud
taková maminka přijde a ten pokoj není ještě volný, tak ji dávat na ty gynekologická oddělení
a potom na ten samotný porod se převáží na ten samostatný pokoj, kde všechno proběhne,
krom ošetření miminka, které se provádí stranou a poté po dohodě s rodiči ho přinášíme zpět,
pokud se s ním chtějí rozloučit, vidět, tak jim ho na ten pokoj přinášíme a určitě tím, že tam
může být ta blízká osoba, tak je to pro tu maminku velmi přínosné.
Výzkumnice: A dřív když nebyl ten salónek?
Respondentka: Tak tam byl takovej samostatnej boxík, ale bohužel ten byl proti
dětskému boxu. Což ač byl jako jediný udělaný až ke stropu, tak to samozřejmě nesplňovalo
úplně ty požadavky a pokud ta maminka chtěla jít na záchod nebo do sprchy, tak musela přes
porodní box, takže v tom to bylo velmi náročné, takže se pokoušeli aspoň trošičku dělat jim to
soukromí, ale ne vždy to šlo, protože ty sály jsou celkem vytížené, takže to bylo náročné.
Musím říct, že jsem i zažila, že jsme porodili mrtvý plod, vedle zdravé miminko a musela být
paní i na normálním boxu, protože nemohla být na tomto uzavřenějším a pro tu psychiku té

maminky to je samozřejmě ještě víc náročné a asi i pro nás, protože pokud je to v takovém
intimnějším prostředí, tak i člověk se jakoby víc i vžije, nepobíhá tam, ale je na takové té
stejné vlně, než když je jakoby u porodu jak zdravého miminka, tak toho mrtvého plodu.
Výzkumnice: Jaké množství času pro poskytování soucitné péče ženě a její rodině ve
skutečnosti máte?
Respondentka: Samozřejmě to závisí na počtu porodů, které probíhají na porodním
sále a počtu porodních asistentek a veškerého personálu, takže pokud sloužíme ve třech a je
zachovaný takový ten běžný režim, tak většinou o tu maminku pečuje jedna porodní asistentka
a může jí nabídnout veškerou péči. Pokud jsme ve dvou, tak je to samozřejmě takové omezené
a může té péče být trochu méně než bychom si představovali a než bychom chtěli, ale snažíme
se, co nejvíce umožnit tu péči co největší a v co největší míře, aby tam došlo k uspokojování
těch základních potřeb té maminky, když zrovna potřebuje třeba čas, tak na ni netlačíme,
pokud tam chce zůstat déle, tak tam prostě dýl zůstane, je to velmi individuální a podle mě se
to nedá úplně kategorizovat, že bychom si řekli: "tak máme dvě hodiny po porodu a takhle to
prostě bude", prostě když to tak cítí a chtějí být s tím miminek dýl, tak tam prostě dýl zůstane
a zabezpečíme ji, aby nemusela na oddělení šestinedělí, ale aby šla dolů na tu gynekologii. Už
jako doopravdy pracovat s těma maminkama jde celkem dopředu a opravdu se ty věci mění,
než když byly dřív, už i na tu psychiku se hodně hledí. Dřív to bylo takové víc na to tělesno a
fyzično a dnes je už i ta psychika velmi důležitá, takže vlastně když přijde ta maminka a teprve
se to zjistí, tak zabezpečit takový to primární vysvětlení, s tím že tam může hned být přítomný
ten partner, aby celé to břímě netáhla hned od začátku sama a pak vlastně tam může být
hodiny, protože samozřejmě ten porod nemusí běžet tak rychle a pak samozřejmě po porodu
se tam nechává prostor a ani já a ani nikdo z mých kolegyň to nemá tak, že prostě dvě hodiny
po porodu a jedem, pokud je ten čas potřeba, tak vyjdeme vstříc.
Výzkumnice: Jakou osobní zkušenost máte v oblasti perinatální ztráty?
Respondentka: Určitě mám takové dva případy, kdy jsem byla sama těhotná, byla jsem
v tu chvíli na začátku těhotenství, tak jsem vlastně obě své těhotenství přijímala paní, u
kterých došlo k úmrtí plodu v děloze a byly to obě termínové gravidity. A musím říct, že to byl
pro mě vlastně hodně intenzivní zážitek, velmi bolestivý a musím se i přiznat za slzy, které v
tom případ druhého těhotenství přišly. Bylo to velmi spontánní, protože u té paní došlo k
úmrtí plodu asi dvacet minut předtím, než přišla a ten samotný příjem byl pro mě velmi
náročný, protože už jako těhotná jsem ty věci vnímala mnohem intenzivněji a jak je člověk
takovej citlivej a hormonálně rozladěnej a musím říct, že do dneška slyším, jak volá svojí
mamince: "tak nám to miminko umřelo", tak to musím říct, že vlastně v rámci toho přijmu mi
tekly slzy a úplně jsem nebyla jako schopná, nevím jestli to bylo úplně profesionální, bylo to
prostě velmi intenzivní, velmi jsem to s nima prožívala a velmi to na mě nechalo ... no prostě
do dneška si pamatuji ten den, ten příjem a bohužel se mi to tedy zopakovalo u obou mých
těhotenství, takže o to to bylo náročnější. To další byl takovej velmi příjemnej pár, nečekal
žádnou zradu. Přišli pouze na monitor a bohužel tam nebyly žádné ozvy. Oni tam vlastně

celou dobu vyprávěli, že ještě ten den se byli nechat fotit, že ten starší sourozenec měl
narozeniny, takže vlastně vznikly ten den fotky ještě miminka v bříšku a toho sourozence a
vlastně spokojené rodiny a za pár hodin se to celé změnilo a oni jakoby přišli a byli stateční.
Porodili jsme hrozně hezkou holčičku, která vypadala jako když spinká a když jsem ji potom
ošetřila a přinesla, protože oni se s ní chtěli rozloučit, tak to byl pro mě ... to jsem se na chvíli
stala součástí té rodiny, toho jejich neštěstí. A pak ty slova: "proč zrovna my a proč jsi to
udělala zrovna nám .. ona vypadá jako když spinká a nespinká jenom?", to byl pro mě hodně
silný zážitek, hodně se to do mě vepsalo a na druhou stranu jsem byla ráda, že jsem mohla být
prostředník v tomhletom a mohla jsem ty těžké chvíle s nima sdílet a pomáhat a umožnit jim to
rozloučení a nechat jim ten prostor, aby se s tou holčičkou rozloučili a našli sílu do dalšího
těhotenství, aby doopravdy ta rodina mohla být třeba čtyř-členná, tak to jako jsou věci, které
člověk nikdy nezapomene a když si na to vzpomenu, tak se mi to vybaví do posledních
podrobností a oni jako dycky ty porody.. třeba nedávno jsme v rámci praxe šli na monitory a
oni tam nemohli chytit ty ozvy, tak já jsem se taky pokoušela, ale nešlo to, tak jsem řekla, že si
paní odvedu na porodní sál, aby se udělal ultrazvuk a bohužel doopravdy tam ta srdeční
frekvence nebyla, takže jsme museli paní sdělit, že bohužel a bylo to komplikované ještě tím,
že paní byla starší prvorodička, po IVF a ten den byla ukončený 40.týden a všechno se to
sešlo a výsledkem bylo, že to miminko si koplo tak špatně, že si urvalo pupečník. Určitě i
takový ty další příběhy, kdy vlastně naše dvě kolegyně porodní asistentky, když byly samy
těhotné, tak měly v 33. a 36.týdnu fetus mortus, tak to je určitě ještě takový víc umocnění,
protože to jsou lidi, kteří jsou součástí takový jakoby rodiny a člověk to prožívá a je mu to
vlastně hrozně líto. A asi tam nejde jenom o profesionální přístup, ale i takovej ten přátelskej,
ten že člověk si tu slzu dovolí, aby to prožil trošičku s nima.
Výzkumnice: Máš příběh některé své kolegyně, u kterého by sis řekla, že bys ho na
vlastní kůži nechtěla nikdy zažít?
Respondentka: Mám dvě ty kolegyně a musím říct, že jak mi těhotenství přijde krásné
období a jak na něho ráda vzpomínám a kdyby to šlo, tak bych byla klidně těhotná znovu, ty
porody to byl takový větší oříšek. Určitě bych nechtěla zažít mrtvý plod, jako ty dvě mé
kolegyně. Ta prázdnota, která pak musí přijít, to očekávání, které není naplněno. Sama třeba
vím, jaké to je, když je člověk těhotnej a pak jsem vlastně potratila a ač to byl malý týden, tak
jako vlastně si to musel člověk hrozně moc rozumově odůvodňovat a tohle si prostě člověk jen
tak neodůvodní a trvá to celkem dlouho, než se s tím naučí žít. A ta jedna kolegyně to tak
doopravdy bylo, asi tak na rok se pro ni ten život úplně změnil a nechtěla vycházet, nemohla
do školky. Tam je problém, že jak je to na konci toho těhotenství, tak to okolí to všechno
vnímá, všichni se ptaj a člověk přijde a není tam nic. Je tam jen prázdno, všechno je
nachystané a člověk to musí zas uklidit, musí to sbalit, vypořádat se s tím, že se budou lidé
ptát. Člověk v sobě musí najít hrozně moc síly, aby se těm otázkám a té realitě byl schopen
postavit čelem. Určitě to potřebuje čas, člověk to asi úplně sám nezvládne, i třeba přes pomoc
rodiny a všech kolem, tak to další těhotenství, ač je v pořádku, tak je hodně ve stresu, ty
těhulky se hodně bojí, z každé negace jsou vyděšené, když třeba chvíli necítí pohyby nebo tak.

Ale když se to pak celé povede, tak je to ta největší náplast pro ten neúspěch a hlavně si to ta
maminka musí v hlavě uspořádat, že to není její neúspěch, že to ona neudělala něco špatně,
kdy je něco mezi zemí a nebem a my nevíme, kdy prostě ta příroda ví víc než my a nebylo by to
všechno dobrý a akorát to hrozně bolí a ta bolest je v tu chvíli to nejhorší a s tím se musí
člověk vypořádat. V tom je dobrý ten čas.
Výzkumnice: Teď když se zaměříme na tebe a tvoje pocity, tvoje emoce. Co v tu
chvíli cítíš, když se o tyto ženy staráš, jak bys své emoce pojmenovala?
Respodentka: Taková ta beznaděj, že člověk nemůže nic udělat. Takový to, kdy člověk
přiloží tu sondu a jen si řiká: "prosím, ať tam ty ozvy jsou", a ony tam pak nejsou a já pak tu
strašnou zprávu budu muset říct a přeladit se na to, že člověk musí začít fungovat trošičku
jinak a musí s tou maminkou začít mluvit i přesto, že uvnitř to má takové stažené a je mu
smutno. Já neumím být úplně necitlivá a neumím přepnout a říct si, že jsem profesionál, tak to
tady vystřihneme a jdeme. Samozřejmě se to tam snažím, co nejvíce vtlačit, ale od toho
srdíčka mi to je opravdu líto a strašně mě to mrzí, že ty věci takhle jsou, ale pak asi umím
přejít do toho modu, že musíme řešit. Projevím ten soucit, ale pak také musím začít hledat
řešení a postup a až je po všem, tak jim opět můžu pomoci se s tím nějak smířit a najít
satisfakci, takový jako částečný naplnění, i přesto že to asi nepřijde, protože to miminko není.
Výzkumnice: Co uděláš pro to, abys sepla a byla profesionální?
Respondentka: Ač je to blbý, tak jsem pořád v práci. Sice je to takové poslání, ale i
povolání, je to práce. Můžu projevovat, ale musím být i profesionál. To je takový to, ano,
takhle to je, ale musíme dojít k nějakému cíli a tam musím využít té své profese a pak můžu
mít takový to, že mě to mrzí, a že se mi nemusí z té služby odcházet zrovna dobře. To není
takový to, co očekává od té své profese, že porodí ty miminka a stane se součástí toho
hezkého, ale zase samozřejmě i to, že mohl být člověk nápomocný i v té těžké chvíli, je
naplňující, akorát to chvíli trvá, než si to člověk uvědomí. To, že to tam s nima budu prožívat
a budu tam s nima plakat, to může pomoct možná na chvilku, ale já si myslím, že ani ty
maminky to tak úplně neočekávají. Ano, ten soucit, že jako nebudeme spěchat, budeme se
snažit jí to usnadnit, ale myslím, že i ony chtějí, aby tam v tu danou chvíli byl někdo, kdo jim
pomůže se rozhodnout, kdo jim řekne, co bude následovat, co se bude dít a aby byly nějak
vedené, protože zůstanou úplně zmražené a neví vůbec co dělat. Přesně jak u normálního
porodu potřebuje člověk toho průvodce, tak i u takového to porodu potřebuje maminka
průvodce a to je to naše poslání.
Výzkumnice: Jako zdravotní pracovník máte předepsané standardní postupy, které jste
povinni plnit. Jakou osobní zkušenost máte s tím, že by tyto postupy byly v přímém rozporu s
tím, co považujete za správné. Máte příklad?
Respondentka: Musím říct, že asi žádný takový případ, že bych musela jít proti
standardům asi nemám. Já si myslím, že jsou nastavený k tomu, aby ten porod proběhl, co
nejdříve, bez komplikací, s ochranou té matkou. V tu chvíli pojedu podle ordinací lékaře,

protože v tu chvíli se ten porod bude určitě indukovat. Jedině tím, že je člověk v kontaktu s tou
maminkou, tak asi si víc řekne, kdy je potřeba epidurál, kdy jí to už jako bolí. Ale asi bych
řekla, že úplně proti standardům a rozhodní lékařů bych určitě nešla. Myslím si, že právě
proto je ta porodní bába tak důležitá. Ona naplňuje tu ženskou roli a té mamince umožňuje
mimo ty léky tu psychickou podporu a nabídne jí vícero variant, co by jí mohlo být příjemné.
Ale ten tým v tuhle chvíli úplně stejně a chce, aby to bylo co nejdříve vyřešené, aby to bylo pro
tu maminku co nejmenší zátěží.
Výzkumnice: Co se Vás obzvláště dotýká v této situaci. Co Vás nejvíce zasáhne?
Respondentka: Taková ta bezmoc, to že člověk nemůže udělat vůbec nic, že vlastně i
kdyby bezprostředně jednal, tak je ta situace v danou chvíli vyřešená. Pak to, že pro to dítě
nemůžu udělat vůbec nic, tak se snažím udělat něco pro tu maminku. Že nedojde to k tomu
naplnění, k tomu proč žena těhotní. Kdy všechno je to zalitý sluncem a najednou přijde
neskutečná tma a chlad a s tím se člověk špatně vyrovnává.
Výzkumnice: Co nejčastěji v této situaci děláte, abyste se zachovala profesionálně?
Respondentka: Já to asi nemám úplně nalajnované. Jsem hodně pocitový člověk, takže
když v danou chvíli cítím, že tak to bude a nebo to tak nebude. Jsem člověk dotykovej, umím
pohladit. A co se týče profesionality, tak se to dá podle mě skloubit. Můžu být taková, že když
paní potřebuje obejmout nebo pohladit, tak ji pohladím a pak dojdeme a napíšeme nutné
papíry, pak když běží ten porod, tak jí nabídnu metody, které by jí mohly pomoct, když ještě
nemůže dostat epidurál. Tím, že u normálního porodu říkáme, že za tou bolestí je hezký
výsledek, tak tady ten výsledek není, takže pomáháme od těch bolestí, co nejvíc to jde. Ale
myslím si, že nepřepínám, že to prostě plyne ze situace.
Výzkumnice: A čím se hodíš do pohody, když jsou slzy na krajíčku a ty nechceš, aby
ti začaly téct?
Respondentka: To je vcelku složité. Ale asi to tak úplně nemám. Umím se vnitřně
zapřít, ono to samozřejmě přijde pak někdy jindy. Musím říct, že vlastně ještě než jsem začala
studovat, protože já mám vlastně dětskou sestru a pak porodní bábu, tak jsem na té dětské
sestře přestala brečet. Bylo mi 14 nebo 15 let, a abych to vůbec všechno přežila, tak jsem se
hrozně obrněla a byla to taková má reakce, protože jsem byla taková plačka a doopravdy ty
čtyři roky mi neukápla asi ani slza a pak až vlastně s tou profesí porodní báby a s těma
emocema a tím se to vracelo. Umím být celkem dlouho držák, myslím si, že šířím to pozitivní a
snažím se i na to okolí působit pozitivně a myslím si, že s úsměvem se dá zvládnout mnohem
víc věcí a nemám ráda negace a negativní přístupy k životu, což samozřejmě v tuhle chvíli
nejde, aby tam člověk stál a smál se, ale takovým tím milým a lehkým úsměvem a tím
pozitivním, že vlastně tímhle všechno nekončí, že život jde dál, že člověk se na ty kolena občas
musí dostat, ale že se zase odrazí a myslím si, že s tímhle přístupem pracuju a tohle mi
pomáhá, protože věřím v to, že když se člověk na věci dívá pozitivně, je všechno lehčí než když
tomu je naopak.

Výzkumnice: Co ti naopak nepomáhá vůbec, co tě třeba rozhodí?
Respondentka: Mně by se asi nelíbilo, kdyby šel někdo proti mně. Nebo kdyby to bylo
takový to do té negace a třeba kdyby tam byl rozpor lékař a porodní asistentka nebo by mě
někdo třeba okřiknul nebo by mi hodil klacky pod nohy. Ze strany té paní to je někdy opravdu
těžké a hlavně v tom těhotenství, to jsem úplně nezvládala a do té negace jsem se dostávala,
ale jinak si myslím, že se umím profesionálně tvářit jako že je všechno dobrý, i když na mě
lidi rychle poznají, že nejsem dobře naladěná, nebo když mi ten člověk nevyhovuje. Nejhorší
by asi opravdu bylo, kdyby šel někdo proti mně a topil by mě před paní. Prostě pokud je tam
rozpor, tak to hlavně neřešit před paní, ale stranou a taky nepomlouvat. To mě opravdu mrzí
a dostane mě to do negativní pózy.
Výzkumnice: Máš něco navíc, co se ti ještě nedostává a co bys potřebovala proto, aby
ti to danou situaci ještě ulehčilo?
Respondentka: Tak já potřebuji věci ventilovat venku. Mě naplňuje rodina, která mě
teda občas i vybíjí. Ale zase to jsou jako úplně jiný vjemy, jiný věci, takže to dostává zpět do
reality. Pak potřebuju určitě nebo jako mám hrozně ráda dlouhé procházky, běh, příroda,
vypnout hlavu, jako vůbec sport, to je věc, která mi pomáhá. Teď jsem objevila kouzlo fitboxu,
takže vymlátit se ze všeho. Další věc je běh, nejsem žádný profi běžec, ale já vlastně potřebuji
dostat své tělo do takové té fáze, že už nemůže a pak se vlastně úplně restartuji a jedu dál.
Nebo jít někam s přáteli, odjet, cestovat, poznávat nové věci. Ale vlastně já potřebuji i tu
práci, já bych bez práce nemohla být. I když mě to vyčerpává, tak mě to i naplňuje a je to
takový můj svět, který mě strká dál. Mně vlastně úplně vyhovuje, jak mám ty věci v životě
naskládané na sobě a když mě něco vyčerpá, něco dalšího mě nakopne.
Výzkumnice: Pozice zdravotnického pracovníka je velmi náročná práce, ve které jste
neustále vystavováni stresu. Vyhledávala jste někdy konkrétnější informace o
psychosociálním programu, který by byl určen pro zdravotníky.
Respondentka: Popravdě asi ne. Zatím mám takovýto samoléčení. Zatím vše zvládám
sama. Když jsem vlastně zjistila, že jsem úplně vyčerpaná po 8 letech na sále, tak jsem si
pořídila děti. Tak jsem z toho na chvíli unikla a teď je pro mě vyhovující, že jsem jenom na
zkrácený úvazek, že to mám opravdu jako poslání, ne jako zdroj peněz. Mám ráda psychologii
a asi proto jsem se rozhodla, že v tomhle věku půjdu studovat a dostanu se jinam a poznám
jiný věci. Prošla jsem kurzama, když jsem chtěla vést psychoprofylaxtické přednášky, tak k
tomu ta psychologie patří. Ale sama, že bych musela navštívit odborníka, který by mi musel
pomoci, že bych měla třeba pocit vyhoření, tak v takové fázi jsem nikdy nebyla. Trochu
našláplo jsem měla po těch 8 letech intenzivní práce na sálech, ale to jsem si pořídila to dítě,
pak jsem měla druhého syna, a jak jsem se vrátila, tak se mi ten svět zase jako trošičku změnil
a mě to všechno opravdu jen naplňuje a potřebu hledat podporu či nějakou další pomoc
opravdu nemám. Další, kdy jsem měla chvíli pocit, že asi skončím, nebylo kvůli porodu
mrtvého plodu, ale když jsem kamarádce porodila chlapečka a on měl brániční kýlu a celé se
to zhroutilo, on teda přežil, ale to jsem si sáhla na dno a nebyla jsem si jistá, jestli mám dál

sílu to dělat a potom když jsme rodili konec pánevní, který byl hodně na hraně. Jako obě děti
přežily, ale byly to pro mě opravdu hodně silné zážitky a to jsem poprvé cítila, že kdybych si
mohla s někým promluvit, tak by mi to určitě pomohlo, že jsem vlastně vysílala i takové ty
signály, ne úplně k těm profesionálům, ale třeba k rodině, aby mi vyšli vstříc a úplně to jako
nepadlo na úrodnou půdu, takže jsem se s tím musela poprat sama a opravdu jsem si na konci
těchto služeb nebyla jistá, jestli má všechno vůbec nějaký smysl.
Výzkumnice: A co tě nahodilo zpátky?
Respondentka: Musela jsem si to v té hlavě všechno srovnat, pak i ten čas. Jak to
člověku odplyne, tak to zůstane, ale víc si to zpracuje a odargumentuje v hlavě. Najdu si
pozitiva, negativa a pak můžu jít dál. Vše si porovnám, zhodnotím, pak si řeknu:"bojuj" a jdu
dál.
Výzkumnice: Když se ohlédnu zpátky do toho momentu, kdy jsi měla pocit, že s
někým potřebuješ mluvit a na někoho se potřebuješ obrátit, jak je to s tvými kolegyněmi?
Respondentka: Je pravda, že když už jako cítím, že je něco špatně, tak mám kolegyně,
ke kterým přijdu a kterým můžu říct cokoliv. Já mám asi trochu nevýhodu v tom, že působím
jako pozitivně a dobíjím, tak spoustu lidí s tím má problém a vlastně mě nechtějí vidět
smutnou, negativní, takovou jako že i já můžu mít tu vnitřní bolest, takže já ji vlastně tak
trochu jako skrývám a jsou věci, které mě hrozně mrzí a vnitřně mě zraňují. Ale ty lidi mají
vlastně pocit, že jsem pořád takové sluníčko, takže vlastně můžou, že já si s tím poradím a
bude to dobrý, ale oni mě ty věci vlastně mrzí mnohem víc než lidi, kteří jsou negativistický a
bručouni. Ale mám kolem sebe pár lidí, kterým můžu říct všechno a když je mi ouvej, tak
prostě přijdu a trochu je vysaju. Ale když oni to pak potřebují, tak jím to všechno vrátím. Není
jich tolik, a asi se nechci ani otevírat úplně každému, aby ti lidé poznali všechno. Jsem
převážně pozitivní, ale jsou věci, které mě semelou, a mám lidi, kteří mi pomůžou a i rodina.
Nechci si všechno úplně nosit domů, ale oni už to ze mě cítí, já jsem totiž trošku čitelná, ale
pak mi manžel i moji synové jsou schopni trochu té své energie předat a pomoct mi.
Výzkumnice: A co psychosociální program, který by nabízela tato nemocnice pro vás,
jako pro zdravotnický personál?
Respondentka: Já si myslím, že máme přímo psycholožku. Je samozřejmě primárně
určená pro pacientky, pro obtížné situace, ale myslím si, že ji lze navštívit, pokud by člověk
cítil, že má syndrom vyhoření a chtěl by pomoct, aby se nedostal do nějaké negace, protože na
té práci je to potom opravdu poznat, ale myslím si, že klinika nějakého nabízí.
Výzkumnice: A jak je to podle tvého názoru v této nemocnici se stigmatizací
psychologické péče?
Respondentka: Myslím si, že zdravotníci mají pořád trochu pocit, že se štítkujou tím,
že někam dojdou a že se na ně okolí bude koukat, ale já si naopak myslím, že je naopak velmi
pozitivní, když si člověk uvědomí, že něco není správně a že s tím chce bojovat. Pro mě je to
tak, že kdyby někdo řekl, že potřebuji pomoc, tak neřeknu: "jéžiš", ale naopak je to právě plus,

že s tím člověk chce něco dělat a nedojde do tý nejhorší fáze, kdy se může dopustit opravdu
velké chyby. Myslím, že se to zlepšuje, dřív když se řeklo, že se jde k psychologovi, tak to bylo
opravdu mimo, ale tím jak je ta doba zrychlená a uspěchaná a někdy se v ní tak jako ztrácím,
tím že se pohybuji v různých kruzích i mladých lidí, tak někdy je to složitější, než jsme měli
třeba my a nejsme na to úplně nastavený a pak to prostě semele a pak když se to mele, mele,
mele, tak z toho úplně vyskočit nejde a když bych cítila, že někdo potřebuje pomoc, tak já ho
určitě podpořím a nepřijde mi to, že by to musel mít jako nálepku, že je něco špatně.
Výzkumnice: Co tě nejvíc udržuje ve fyzické a psychické pohodě?
Respondentka: Rodina, sport, cestování, sluníčko, moře, hory... Jsem člověk, který se z
každé chvilky, z každého zážitku umí něco vzít, dobít se tím. Jsem názoru, že všechny se mají
prožívat naplno, prostě teď a tady! Ono to pomůže v době, kdy má člověk pocit, že se topí a že
to už dál nejde. Je taky hodně důležité mluvit, z těch věcí se vypovídat, nenechávat je v sobě a
pak jít a užít si party a pak zase fungovat. Prostě žít.
Výzkumnice: Zažiješ hodně náročnou službu, ve které porodíš fetus mortus. Co uděláš
jako první poté, co ti tato služba skončí a ty opustíš brány nemocnice.
Respondentka: Asi nemůžu říct, že udělám jako jednu jedinou věc. Samozřejmě v tom
hraje roli rodina. Pokud bych měla tu možnost, tak bych potřebovala tu negativní emoci ze
sebe dostat ven, abych mohla fungovat, protože když si ji přinesu domů a jsem mezi svýma,
tak mám někdy problém, že to ve mně je a pak se to začne hromadit a mohla bych být doma
nepříjemná, i když by si to ani nezasloužili. Takže kdyby to bylo možné, jít to ze sebe hned
nějak dostat, takže nejlépe ten sport nebo dlouhá procházka, vypnout hlavu, pak si to srovnat
a pak přijít domů a fungovat. Nebo přijít domů, ale mít možnost se vypovídat. Asi nemám ty
věci daný, nemám to černá nebo bílá. Je to podle toho zážitku, podle toho jak jsem unavená,
podle toho jak se to všechno sejde. Taky opravdu záleží na tom, s kým je člověk zrovna ve
službě. Pokud se to povede vyřešit už v té práci a člověk tam je s lidma, kteří jsou na jedné
lodi a společně si to tak doprožijeme, tak můžu odcházet z té práce a můžu to odstřihnout, ale
někdy to nevyjde a musím hledat další věci, které mi pomůžou. Ty věci nejde úplně vymazat,
oni tam zůstanou, ale můžu to někam posunout, ty ostré hrany mohu zaoblít, abych se s tím
mohla dál vyrovnat a bohužel i negativní věci k tomu životu patří.
Výzkumnice: A co ti pomáhá oddělit osobní a pracovní život?
Respondentka: I když to asi není úplně správně, tak já si trochu práci nosím domů,
protože mě to naplňuje. Takže když je to pozitivní, tak se s nima ráda podělím a moji synové
rádi poslouchají, když jim vyprávím, kolik chlapečků se stejným jménem jsem porodila, takže
to striktně neodděluju. Protože ona se mi tak ta rodina, práce, škola prolíná a to je právě to,
co mě naplňuje a to tvoří ten celek mého života. V našem zaměstnání je to zlehčené tím, že já
si tu práci nemusím nosit domů ve smyslu, že bych měla něco dodělat, my to máme prostě
daný službou a v základu bych to mohla celé odstřihnout, což v jiném zaměstnání možné není.
A je to prostě mou součástí a tak se mě i doma ptají, jaká byla služba a co se dělo a můžu to

doma řešit. Neodstřihávám to. Ale zase na druhou stranu to nedělám tak, že bych přišla domů
a odpřednášela, co se dělo a nedělo. Manžel si to taky rád poslechne, už se skoro takovej
porodní babák. Vlastně jsme i hodně mluvili o tom, jak to bude s mým návratem do
nemocnice, protože manžel hodně cestuje, ale brzy pochopil, že pokud chce mít doma
spokojenou manželku a maminku, tak nemůže být jenom doma, ale že se musí naplňovat, že
musí něco tvořit. A máme to tak, že stejně jako já respektuji práci svého manžela, tak on
respektuje tu mou a navzájem se vyslechneme. I kluci jsou hodně vstřícní, když vidí, že jsem
hodně unavená, tak počkají do dalšího dne, kdy budu zase plná energie. Jediné s čím neumím
bojovat je, když jsem hodně unavená, tak bohužel ztrácím trpělivost. To když jedu sérii
nočních, pořádně nespím a oni zlobí, tak to nezvládám a umím vybuchnout a pak mě to
samozřejmě mrzí. V práci musím být trpělivá a pak se to odrazí na tom, že doma už tu sílu
nenajdu, ale snažím se na tom pracovat.
Výzkumnice: Víš, co znamená pojem supervize?
Respondentka: No supervize je vlastně dohled. Ten vyšší dohled a kontrola, jestli se
věci dělají správně a pokud by člověk něco dělal špatně, tak to odhalí a nasměrují tím
správným směrem.
Výzkumnice: V té psychologii to má vyšší smysl. Jde o to, že člen týmu, který má u
sebe skupinu, ji motivuje k výkonu, k práci, aby se eliminovalo riziku vyhoření nebo něčeho
podobného. Teď když jsem to uvedla na pravou míru. Co tvá zkušenost s tímto?
Respondentka: Nemyslím si, že by u nás nějaký způsobem fungovala jakákoliv
supervize. U našich nadřízených se asi nedá mluvit o supervizi, protože to není v žádném
případě nějak motivující.
Výzkumnice: A jaký na to máš osobně názor?
Respondentka: Pokud člověk pracuje v kolektivu, tak taková ta motivace a podpora k
většímu výkonu není vůbec špatná. V mé práci mi to ale chybí. Moji nadřízení, nevím, jestli to
takhle můžu říct, ale nám spíš ty nohy podrážejí, než aby nás motivovali. Hledají všechny
chyby, ale ne proto, abychom je spravili, ale aby nás potopili. Takže pokud by tam bylo něco
motivujícího a já jsem i celkem soutěživý člověk, tak by to bylo fajn. Nevím úplně jestli v tom
porodnictví tak jako úplně jde, porodní bába to má buď v srdci a je to tam a nebo může být
sice profesionálka, ale něco tomu chybí, takže jako co je u spoustu kolegyň, že to dělají proto,
protože to mají rádi, ale samozřejmě i ta motivace je důležitá, protože jsme unavené, služeb je
hodně a pokud by mě někdo pozitivně motivoval a nabízel mi nějaké bonusy, tak bych se jim
nebránila a myslím si, že je to dobré, protože to člověka může posunout mnohem dál a
nezůstane na místě a může pořád stoupat. Ale upřímně u nás to tedy rozhodně takto
nefunguje. A docela to tam postrádám, asi bych za to nebyla úplně pochválená, ale opravdu
postrádám. Když to vezmu z lékařského, tak někteří lékaři se snaží a ne vždy to úplně vyjde,
ale v tomhle by se dalo zapracovat. I přesto, že porodní sál je opravdu specifický a jiný než

jakékoliv jiné oddělení a žádná služba není stejná, ač ty porody vypadají všechny stejně, tak je
tam důležitá komunikace a určitě bych další motivaci do práce uvítala.
Výzkumnice: Jakou zkušenost máš se syndromem vyhoření?
Respondentka: Myslím si, že jsem poznala pár lidí, kteří byli na hraně. Nevím, jestli
byl diagnostikován, ale poznat se to dá. Ten člověk k té práci přistupuje úplně jinak, je hodně
negativistický, vadí mu lidi, vyhýbá se lidem, uzavírá se, šíří negativní atmosféru. Setkala
jsem se s tím a myslím, že každý se po určitě době dostane do fáze, kdy je úplně vyčerpaný a
jakoby vyhoří a pak si musí najít něco, co ho posune dál, čím si to srovná v hlavě. Ale myslím
si, že ta sálová práce umí vysát a vyčerpat opravdu hodně a pokud ty služby jsou intenzivní a
je jich hodně v měsíci, tak se ty lidi do toho mohou snadno dostat a řekla bych, že v období
kolem 8-10 let, tak je to na těch kolegyních znát.
Výzkumnice: Máš z toho ty osobně strach?
Respondentka: Já jsem měla trošičku strach než jsem otěhotněla poprvé, protože jsem
měla tři zaměstnání, které se věnovaly porodnictví, měla jsem uvázek na sále, vedla jsem
profylaxe a pak cvičení, plavání a plavání s dětmi, a to celé bylo na úkor spánku a celé se to
pak začalo projevovat, že mě ta komunikace s maminkama už nebavila a bavilo mě
instrumentovat, protože tam ta komunikace není. Nestydím se za to, opravdu to tam přišlo a
musela jsem udělat nějakou změnu a nahrál tomu věk a řekla jsem si, že si chci naplnit tu
mateřskou roli a že musím nabrat sílu a najít ten smysl. A vlastně po těch dvou mateřských
jsem přišla na to, že ke svému životu potřebuji lidi, potřebuji tohle povolání, věnovat se
maminkám a rodit a dělat různé věci a naplnilo mě to a tím, že to nemám na plný úvazek, tak
to mám jako poslání.

