
Porod mrtvého plodu 

Časné období ztráty. K perinatálnímu úmrtí dochází velice často náhle, bez upozornění, 
nelze se na něj připravit. Rodička může přijít do porodnice s předtuchou, že něco není 
v pořádku, necítí pohyby plodu nebo se jen necítí dobře. Porodní asistentka většinou hledá 
přístrojem ozvy plodu a nenachází. V tu chvíli je již těhotná v zajetí úzkostných představ. 
Lékař provádí diagnostiku úmrtí plodu ultrazvukovým přístrojem, na kterém může žena vidět 
tu hrůznou skutečnost, že její dítě nežije. Ocitá se ve fázi šoku, zděšení, paniky, bezradnosti. 
Může se stát, že diagnózu odmítá přijmout (To není možné. To je omyl.), což svědčí o 
obranném psychickém mechanismu popření. V prvních chvílích je běžné, že se rodička cítí 
emočně otupělá, všechno se jí zdá neskutečné, cítí se osamělá, vzdálená od ostatních. První 
fáze šoku trvá několik hodin až po dobu dvou týdnů. 

Rodiče mohou pociťovat úzkost i zlost, objevují se otázky: Proč se to stalo právě nám? Jak se 
to stalo? Co se stalo špatně?. Hněv a hledání viníka jako reakce na ztrátu je přirozený. Rodiče 
mohou obviňovat ošetřující, ostatní členy rodiny, sami sebe nebo Boha. Obviňování se 
objevuje asi u tří pětin žen. (Čepický P., 1999) Zoufale se snaží znát příčinu smrti svého 
dítěte. 

Porodní asistentka pečuje na porodním sále o ženu, která se většinou nachází ve fázi šoku, 
chaotických emocí (úzkost, hněv, pocity viny nebo otupění, apatie). Porod pokud nezačíná 
spontánně, je vyvolán medikamentózně. Někdy může žena po počáteční fázi šoku cítit i vztek 
na mrtvé dítě v sobě (Udělejte něco, ať už je TO ze mě venku!) a chce mít hlavně vše co 
nejdřív za sebou. Porodní asistentka musí volit velice citlivý a otevřený přístup. Rodička, 
která přišla s odumřelým plodem z domova, může celkem dobře navázat kontakt 
s personálem, je přístupnější pomoci. Pokud došlo k úmrtí plodu i přes veškerou péči během 
hospitalizace, rodička je plná hněvu na zdravotnický personál a většinou ho viní z pochybení, 
dochází k její izolaci, nedůvěřuje nikomu a snaží se co nejdřív z nemocnice odejít. Tady je 
potřeba zajistit prostředníka (nejlépe psychologa), který by rodičům naslouchal a poskytoval 
oporu, může tak předejít i soudním sporům. 

Ještě před porodem, pokud je to možné, porodní asistentka s ženou pečlivě plánuje průběh 
porodu, podává informace o možné analgezii při porodu, o rituálech rozloučení se s dítětem. 
Vysvětlí důležitost tohoto aktu pro proces truchlení, v žádném případě však ženu k ničemu 
nenutí, nabízí alternativy a rozhodnutí ponechává na ženě s tím, že jej může kdykoliv změnit. 
Proces truchlení je obtížnější, pokud neexistuje skutečný objekt truchlení, dítě nežilo nikdy 
mimo dělohu, nevztahují se k němu žádné konkrétní vzpomínky, které by pomohly. Podle 
psychologických poznatků je horší, pokud je mrtvé dítě rychle ze sálu odneseno a žena ani její 
doprovod jej nevidí. Žena pak může trpět představou, že její dítě bylo živé, že jej slyší plakat 
apod. Úkolem porodní asistentky je tedy dodávat rodičům odvahu, aby své dítě viděli, dali mu 
jméno, rozloučili se s ním, uspořádali pohřeb. Porodní asistentky se mají tendenci této úloze 
vyhýbat, protože jim přináší enormní psychickou zátěž, intenzivní emoční prožitky smutku 
spolu s rodinou, přímou konfrontaci se smrtí jako kontrastem zrození, pocity bezmocnosti a 
selhání. Nevědomý strach ze smrti se projevuje u zdravotníků vyhýbavým chováním, 
minimalizováním kontaktu s pacientkou, neosobním zacházením s rodičkou, zacházením 
s mrtvým plodem jako s věcí nebo únikem do nadměrné bezúčelné aktivity. Tyto obranné 
mechanismy jsou v práci porodní asistentky nevhodné, neproduktivní až kontraindikované. 
Již v době studií by se měla učit přijímat vědomě strach ze smrti, reflektovat vlastní 
konečnost. Pokud jsou naopak schopny skutečného doprovodu rodiny s mrtvorozeným 



dítětem, vycházejí z této situace posíleny zkušeností a dobrým pocitem, že udělaly pro 
klientku vše, co mohly. 

V některých zemích západní Evropy a Skandinávie je běžné, že rodiče tráví při svíčkách 
chvíli se svým mrtvým dítětem, v klidném prostředí, mají možnost kontaktu s duchovním, 
dostávají fotografii dítěte (pokud nemají odvahu dítě ihned po porodu vidět, mohou si pro 
fotografii přijít později), otisk jeho ručičky, nožičky nebo pramínek jeho vlásků (hmatatelný 
důkaz reality existence dítěte a jeho ztráty). U nás je někdy takové rituální chování 
považováno za absurdní až zvrácené. Podle všeho ale usnadňuje uzavření celé události, 
umožňuje započetí ozdravného procesu truchlení. 

Mnohé ženy po porodu neočekávají začátek laktace, když dítě zemřelo. Dochází 
k dezintegraci osobnosti ženy, poklesu sebevědomí a pocitu selhání v roli ženy a manželky. Je 
důležité ujištění a ocenění rodičky po porodu porodní asistentkou, že zvládla svoji úlohu při 
porodu. 

Pro rodiče je potřebné ještě za pobytu v porodnici domluvit schůzku s vedoucím lékařem a 
s pediatrem a vysvětlit, co proběhlo špatně, a později je i seznámit s výsledkem pitvy. 
Informovanost a soucitná péče jim dodává důvěru a pomáhá jim vyrovnat se s tragickou 
situací. Vhodné je po několika týdnech rozhovor zopakovat, protože ve fázi šoku rodiče 
informace vnímají často i zkresleně. Dostatečná a dobrá komunikace je základem péče o 
rodiče. 

Období po propuštění z nemocnice. Pro řadu rodičů to může být poprvé, co zakoušejí tak 
intenzivní pocity, nejsou připraveni na zmatek, který jim smutek přináší.  Období akutního 
zármutku je charakteristické bolestivým smutkem, epizodami touhy a hněvu a mohou být 
přítomny až téměř halucinatorní myšlenky na dítě, provázené zoufalstvím a pláčem. Rodiče 
pociťují dezorganizaci a nedostatek směru v životě. Aby nemuseli zažívat tak hlubokou 
emoční bolest, tak se například přestěhují nebo si najdou jiné zaměstnání. Je ale důležité se 
nejdříve vyrovnat se svou ztrátou, než začnou dělat důležitá rozhodnutí. 

Vzpomínek spojených s mrtvě narozeným dítětem je málo. Mezi tímto dítětem a příbuznými a 
přáteli se nevytvořilo ještě žádné silnější pouto. Truchlící rodiče se mohou cítit velmi osamělí. 
Jejich žal je ještě příliš živý a je pro ně těžké být v přítomnosti malých dětí či těhotných, 
obnovit své sociální kontakty, nemohou sdílet se svými přáteli reakci na smrt. Pocit „prázdné 
náruče“ je stresujícím zážitkem, rodiče zaujímají negativní postoj vůči jiným dětem a bojí se 
ztráty sebekontroly, zatímco jiní touží držet jakékoli dítě, ať je to bolí sebevíc. Během této 
fáze jsou obvyklé změny spánku, jídelních návyků (nechutenství), kolísání nálady (epizody 
neklidu, záchvaty zlosti a úzkost), zhoršení paměti, pocity ztráty smyslu života, společenské 
uzavřenosti a problémy se soustředěním. Proces truchlení může trvat měsíce nebo i roky. 
Rodiče nikdy nezapomenou na své dítě, ale strach z možného zapomnění někdy brání čerstvě 
truchlícím rodičům pohybovat se vpřed v jejich dalším životě. Vzpomínky na ztrátu 
pravděpodobně způsobí krátká období smutku po mnoho let. Někdy je žal pohlcující, ale zase 
odchází a rodiče začnou cítit určitou kontrolu a stabilitu ve svém životě. Dny a týdny po ztrátě 
dítěte mnoho rodičů nemůže fungovat na různých úrovních jejich předchozího života. 
Nejtěžší období bývá v den smrti dítěte, 6 týdnů po jeho narození, 6 měsíců po jeho narození 
(konečné údaje vysvětlující smrt dítěte, klesá podpora okolí), jeho další „narozeniny“, různá 
výročí.  



Odborná pomoc. Vhodnou oporou pro rodiče v náročné životní situaci, jako je porod 
mrtvého plodu (nebo časné úmrtí novorozence), je odborná psychologická pomoc. Vyškolený 
terapeut naslouchá, aniž by hodnotil, posuzoval názory a pocity rodičů, „zrcadlí“, jak vnímají 
rodiče svůj problém, poskytuje podporu a poradenství, jak symptomy ze žalu zvládat a 
podporuje psychologický přístup namísto medikace. Rodiče získávají naději toto období projít 
a najít v něm nový směr. Cesta procházení žalem není jednoduchou cestou. Úspěšný výsledek 
projití truchlení závisí na osobnosti a životních zkušenostech všech zúčastněných, na 
efektivitě podpůrné síly, která tyto lidi obklopuje. 

Porodní asistentka  v ambulantní péči zjišťuje známky patologických reakcí a případně 
konzultuje s lékařem doporučení rodičů ke specialistovi, aby jim pomohl. Jsou to především: 

• útlum reakcí bez jakýchkoli známek vědomí ztráty (potlačení emocí) 
• deprese, těžké úzkosti 
• psychosomatické projevy 
• zneužívání alkoholu, drog 
• nepolevující zlost (někdy zlost na zdravotníky, někdy chybí jen normální projev 

soucitu: „Je mi líto, že vaše dítě zemřelo,“ důležité je co nejčastější setkání s rodiči, 
aby mohli ventilovat své názory) 

• prolongované truchlení. 

Reakce, které mohou ohrozit zdravotní stav rodičů nebo negativně ovlivnit jejich partnerské 
vztahy, se objevují u jedné z pěti postižených rodin. (Enkin M., 1998) Odborná pomoc je 
často dlouhodobá, někdy při těžkých depresivních stavech vyžaduje podávání antidepresiv a 
psychiatrický dohled. 

Truchlení otce dítěte. Někteří otcové se pokoušejí chránit matku od prožitků, které by mohly 
rozrušit je samotné. Otcové jsou často používáni jako prostředníci mezi matkou a 
zdravotnickým personálem a mají interpretovat řadu lékařských informací celé rodině. 
Zatímco se tím vším zabývají, ještě navíc těkají mezi povinnostmi doma a pracovními 
závazky. Muž se často stáhne do sebe. Může se zdát, že se schovává před tím, co se stalo, ale 
on se pravděpodobně pokouší dát tomu smysl svým vlastním způsobem.  Někdy se také 
zahrne úkoly, které se smrtí dítěte nesouvisí. Jestliže porozumí tomu, že je to jejich způsob 
odpovědi na ztrátu, a propojí ji se svými pocity, vzniká reálná naděje, že se ze své uzavřenosti 
vrátí zpět. Může také pomoci, když slyší jiné stejně postižené otce hovořit o jejich prožitcích. 
Dochází zde také ke konfliktu rolí: 

• Role silného muže (chlapi nepláčou, nebuď slaboch, buď odvážný, někdo tady musí 
být silný – slýchali tito muži již od dětství, jaké mají východisko?) 

• Role ochránce (pocity selhání, že neochránil dítě, nyní není schopen uchránit zbytek 
rodiny před bolestí a žalem, všichni mu připomínají jeho roli dotazem: Jak se daří 
manželce?) 

• Role soběstačného muže (stát na svých vlastních nohách brání tomu zhroutit se jako 
ostatní, nemožnost připustit si své emoce, ztrácí schopnost zabývat se svými pocity) 

• Role zajistitele (zajistit rodinu, vrátit se do práce, kde spolupracovníci někdy posilují 
pocity selhání a nízké sebehodnocení, pocity izolace, práce přesčas, únik do hospody 
nebo koníčkům) 

Různé způsoby chování muže mohou být posuzovány jako jeho pokus o zapomenutí na svůj 
žal a domácí realitu. Ve skutečnosti to může být jeho vlastní způsob zvládání žalu. Existují 



důkazy o tom, že otcové se vyrovnávají se svým smutkem rychleji než ženy. To může 
způsobit problémy ve vzájemných vztazích, vznikají manželské a sexuální problémy. Vše se 
může komplikovat tím, že partneři nejsou zvyklí sdílet své pocity, nebo dokonce činí jeden 
druhého odpovědným za smrt dítěte. (Enkin M., 1998) 

Sourozenci. Reakce ostatních malých dětí v rodině je dalším problémem. Děti mohou být 
zmatené, nerozumí tomu, co se v rodině odehrálo, mohou se dokonce cítit odpovědné za 
„zmizení“ svého sourozence. Objevují se poruchy chování dětí, především hyperaktivita, 
zlobení, regrese nebo problémy ve škole, emocionální problémy. Většinou jde o poruchu 
krátkodobou (několik týdnů až měsíců). 

Rodiče mohou potřebovat pomoc, aby byli schopni dítěti vše vysvětlit, upřímně, jednoduše, 
pravdivě a přiměřeně věku. Čím je dítě starší, tím víc informací může dítě přijmout a tím víc 
je také potřebuje. Rodič by měl podat vysvětlení, co se vlastně aktuálně děje a co se bude dít 
v nejbližší době. 

Matky mohou cítit vystupňovaný strach o bezpečí svých dětí nebo naopak citový odstup, 
nedostatek energie se jimi zabývat nebo je jen nechtějí mít vedle sebe. Tyto pocity jsou 
přechodné a je třeba dát matce čas, aby se se svým žalem vyrovnala, a pak se city k žijícím 
dětem obnoví. Děti potřebují v tomto období bezpečí, vřelost, vedení. Pokud není matka 
dočasně schopná, přejímá tuto úlohu péče o děti otec nebo prarodiče.  

Nové těhotenství. Je dobré, když si žena (rodina) dá svůj jedinečný, odpovídající čas na 
smíření se se ztrátou. Další těhotenství může být emoční vzpruhou, ale truchlení by mohlo být 
takto potlačené a mohlo by se později (nejčastěji po dalším porodu) nečekaně vrátit např. ve 
formě deprese. Očekávané dítě by mělo být novým jedincem, ne náhradou za zemřelé často 
idealizované dítě. Může se stát, že „náhradní“ dítě není schopné žít podle přestav rodičů a 
může být terčem jejich nevyřešené zlosti, kterou pociťují v důsledku poporodní ztráty. 
Podobné problémy se mohou objevit, přežije-li jen jedno z dvojčat a druhé není dostatečně 
oplakáno. (Enkin M., 1998) Je potřeba zohlednit připravenost celé rodiny. Vhodná je porada 
s odborníkem, zda je rodina na nové těhotenství již připravena. Abnormální odpovědí na žal 
není ani rozhodnutí rodičů nepodstoupit další těhotenství. V jejich rozhodnutí je nutné rodiče 
podpořit s tím, že tuto volbu mohou později kdykoliv změnit. 

Pomoc. Dříve než se porodní asistentka rozhodne pomáhat truchlící rodině, měla by nejdříve 
analyzovat své vlastní pocity ve vztahu k této příhodě. Možná zjistí, že obviňuje matku, že 
v těhotenství kouřila, pila alkohol apod. nebo nesouhlasí s nějakým jejím předchozím 
rozhodnutím. Je těžké tyto pocity nemít, ale když si uvědomí, že je má, může být pro ni 
potom jednodušší nenechat se jimi ovlivňovat a lépe se starat o podporu. Většinou pociťuje 
lítost, ne nesouhlas, a pak je lepší tyto pocity vyjádřit. Neexistují žádná kouzelná slova, ale 
jen uznání rodičovské ztráty a umožnění projevů zármutku. Umět pozorně naslouchat, dbát na 
to, jak rodiče reagují. O dítěti nemluvit jako o plodu, potratu apod., ale mluvit o něm jako o 
osobě, pokud má jméno, tak pojmenovávat. Respektovat, že každý truchlí svým způsobem a 
svou rychlostí. Nelze čekat, že by se z toho měli rodiče rychle dostat nebo že by se měli 
chovat podle určitých představ, které by podle porodní asistentky byly nejlepší. 

Kromě pomoci odborné a laické může být efektivní i vzájemná (svépomocná) skupinová 
pomoc. Rodiče zjistí, že nejsou sami, kdo trpí, že se rány časem zahojí, sdělují si své 
zkušenosti. Lidé, kteří skupinu řídí, by měli být již sami vzpamatováni ze ztráty, aby mohli 



druhým pomáhat, a měli by mít kontakt na profesionální pomoc. Tato forma péče by neměla 
nahradit další sledování zdravotníky, kteří jsou s rodinou v kontaktu. 
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