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Vážené porodní asistentky, vážení lékaři, psychologové a krizoví interventi, 

   obracíme se na Vás s naléhavou prosbou o rozšíření hlubšího povědomí o problematice 
perinatální ztráty (úmrtí dítěte v perinatálním období) z hlediska přístupu k pozůstalým 
matkám a dalším rodinným příslušníkům. 
   Přestože se přístup zdravotnického a dalšího pečujícího personálu k pozůstalým rodinám 
v posledních desetiletích nesmírně vylepšil, stále je tato problematika mnohde tabuizována, 
nedořešena, a v některých případech dokonce zanechává přístup personálu v porodnicích 
především v matkách doživotní traumatické následky. 
   Proto bychom rádi upozornili na jednotlivé zásadní oblasti, ve kterých by bylo dobré změnit či 
vylepšit přístup zdravotnického a pečujícího personálu. 
   Jsme si vědomi toho, že již existují porodnice, kde je na tyto oblasti perinatální ztráty brán 
ohled a s maminkami je po ztrátě dítěte zacházeno citlivě a empaticky. Každému, kdo projevil 
takový přístup k maminkám v období po ztrátě miminka, velice děkujeme a vážíme si ho. 

   Tento soubor vznikl na základě pečlivého studia dostupných odborných materiálů a více než 
dvouletého získávání informací a zkušeností maminek po perinatální ztrátě z celé ČR. Jedná se 
o ženy, které přišly o miminko v období převážně od 20.týdne těhotenství dále, během porodu 
i v období prvních měsíců po porodu. 
   Obsah materiálu byl konzultován na gynekologicko-porodnickém oddělení FN Plzeň. 

Budeme velmi vděčni, pokud se tento materiál dostane k co největšímu okruhu zdravotnického 
a dalšího personálu, který pečuje o ženy zasažené perinatální ztrátou. 

Mgr.Pavla Vitingerová 

(s osobní zkušeností ztráty syna Kryštofa během porodu v 42.tt v červenci 2017)
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1) UZNÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PERINATÁLNÍ ZTRÁTY JAKO NÁROČNÉ 
ŽIVOTNÍ SITUACE VYŽADUJÍCÍ OHLED, CITLIVÝ A LIDSKÝ PŘÍSTUP

V řadě porodnic v ČR je již obecně přijímána perinatální ztráta jako náročná životní situace 
pro matku a další rodinné příslušníky zemřelého dítěte, přesto je mnohdy bagatelizována 
nebo se matce nedostává dostatečné podpory po stránce praktických informací či z hlediska 
osobního přístupu.  Chápeme, že zejména zdravotnický personál je v současné době velmi 
časově vytížen, přesto se domníváme, že matek procházejících perinatální ztrátou není v daný 
okamžik tolik, aby jim nemohla být věnována dostatečná péče nejen v lékařské, ale i v osobní 
rovině. 

Ztráta miminka (záměrně používáme termín miminko/dítě, nikoliv plod) je pro matku 
skutečně ztrátou dítěte, která by neměla být zlehčována jen proto, že dítě zemřelo 
během těhotenství. Většina matek (a otců) se na dítě těšila, připravovala se na jeho příchod 
do rodiny, v pokročilejších stádiích těhotenství již mnohdy opustila zaměstnání, nachystala 
výbavu pro miminko atd. Smrtí dítěte tak přichází šok, absolutní protipól všeho, na co se 
matka připravovala – z těšení a radostného očekávání je vržena do prázdnoty, bolesti a velmi 
těžkého procesu hledání nové, jiné budoucnosti, než s jakou počítala. Pro většinu matek je 
truchlení a vyrovnávání se se ztrátou miminka dlouhodobým procesem od počátečního 
(často až několikaměsíčního) stavu určité psychické paralýzy přes každodenní 
prožívání obrovské psychické bolesti, která polevuje mnohdy až v horizontu půl roku, 
roku i více let (a zcela nevymizí nikdy). 
Každá matka samozřejmě může truchlit jinak (žádný způsob truchlení není správný nebo 
špatný), přesto všechny matky (až na naprosté výjimky) popisují ztrátu miminka jako 
událost, která poznamenala a do menší či větší míry změnila jejich život a životní 
hodnoty. 

Často jsou matky "utěšovány" argumenty, které porovnávají bolest ze ztráty miminka 
s úmrtím odrostlejšího dítěte ("budˇ ráda, že se to stalo takhle, později by to bylo mnohem 
horší"). Bolest je však neměřitelná a rozhodně by nemělo docházet k jejímu srovnávání. 
Maminky se rovněž často v dobré víře utěšujících setkávají s výrokem "nebojte se, dočkáte se 
dalšího miminka" nebo "vždyť už doma dítě máte". To jsou ale v danou chvíli argumenty, které 
maminkám nepomáhají, v okamžiku ztráty a nejbližším čase po ní se potřebují a chtějí 
soustředit na miminko, které ztratily, a to přesto, že pro většinu matek je v krátké době 
po ztrátě skutečným přáním znovu otěhotnět. 
Někdy dokonce dochází ke snižování významu události a bolestivosti perinatální ztráty 
formulacemi "příroda věděla, co dělá" či ke srovnávání se situací před desítkami let, kdy 
k takovým případům docházelo častěji.  

Nejčastější reakcí okolí (nejen v porodnici, ale i v osobním okruhu matky) je však mlčení a 
chování navenek, "jako by se nic nestalo". To matku přivádí do situace, kdy si připadá se 
svou ztrátou osamocena, velmi často bojuje s pocity viny, že smrt dítěte nějakým 
způsobem zapříčinila, že nese na sobě určitý "cejch", kvůli kterému s ní lidé nekomunikují. 

Co tedy zásadním způsobem může ovlivnit následné truchlení matky a vyrovnávání se se 
ztrátou miminka již v prvním kontaktu personálu v porodnicích z hlediska empatického 
přístupu? 



a) Matka by měla vědět, s kým jedná a jakou má dotyčná osoba roli v péči o ni, tj.pečující 
personál by se měl vždy představit. Maminky ocenily, pokud byla v jednání s ní určena 
jedna konkrétní osoba (většinou lékař), se kterou mohly být v kontaktu nejen během 
pobytu v porodnici, ale i během následných kontrol, popř.dalších úkonů po odchodu 
z porodnice. 
Maminky by měly mít na tuto osobu telefonický nebo e-mailový kontakt, aby se na ni mohly 
obracet v případě nejasností, problémů (např.týkajících se výsledků pitevní zprávy – viz níže).

b) Pečující personál by se měl k matce po ztrátě dítěte chovat vždy taktně a ohleduplně. 
Přestože maminky při oznámení o úmrtí miminka, před porodem či během porodu mrtvého 
miminka nebo kdykoli jindy po ztrátě mohou z pohledu personálu reagovat neadekvátně, až 
hystericky, jedná se o přirozenou reakci a personál by se nikdy neměl uchýlit 
k agresivnímu či ponižujícímu jednání.
V těchto situacích je určitě vhodná přítomnost psychologa nebo krizového interventa. 

c) Je přirozené, že řada osob vlastně NEVÍ, jak se k matce (a její rodině) po ztrátě 
miminka chovat, jak s ní komunikovat. Ze sdílených zkušeností matek po ztrátě je však 
zřejmé, že často stačilo malé gesto, pohlazení či jednoduché vyjádření ve smyslu "je nám 
líto, co se stalo", aby matka neměla pocit, že personálu porodnice (totéž platí i pro blízké 
okolí matky) je vlastně jedno, co se stalo. Platí jednoduché pravidlo, že "lepší je říci něco 
než nic jen proto, že mám strach, abych neranil". Ženy po ztrátě potřebují mít pocit, že
s nimi personál soucítí.
(Chápeme, že i pro personál je úmrtí miminka většinou traumatizující zkušenost, nicméně 
matka je tou, která je zasažena nejvíce.)

2) OKOLNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PERINATÁLNÍ ZTRÁTOU, KTERÉ MOHOU 
ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM OVLIVNIT PROCES VYROVNÁVÁNÍ SE S NÍ
A ULEHČIT/ZTÍŽIT SAMOTNÝ PROCES TRUCHLENÍ 
 
a) ZPŮSOB OZNÁMENÍ "ŠPATNÉ ZPRÁVY"

Už způsob, jakým je matce (rodičům) oznámena informace o tom, že miminko trpí vadou 
neslučitelnou se životem nebo že zemřelo, hraje klíčovou roli v procesu truchlení. Jedná se 
o informaci, která způsobí šok, matka proto potřebuje nejen citlivý přístup personálu, ale 
také časový prostor ke zpracování informací, které souvisejí s dalšími lékařskými postupy 
a zásahy. Matce by měl personál trpělivě, beze spěchu a nátlaku popsat, co ji čeká a jaké jsou 
varianty (to se týká především nutnosti rozhodnout o ukončení těhotenství nebo vyvolat 
porod mrtvého miminka). Matka by měla získat přesné, konkrétní a co nejpodrobnější 
informace. Personál by se měl zdržet osobních názorů v případě možnosti volby (např. o 
(ne)ukončení těhotenství) a především nevyvíjet na matku časový nátlak (pokud k němu 
není zřetelná lékařská indikace). 
Často se maminky, které jsou nuceny porodit mrtvé miminko, brání vaginálnímu porodu 
a vyžadují porod císařským řezem. Zde je ve většině případů samozřejmě z hlediska dalšího 
těhotenství dobré maminku dovést k vědomí toho, že vaginální porod je pro ni ze zdravotního 
hlediska lepší, je však opět zapotřebí trpělivého a citlivého vysvětlení bez jakéhokoliv nátlaku 
(např.ve spolupráci s psychologem). Řada maminek, které neměly pocit násilného dotlačení 
k vaginálnímu porodu, nakonec popisuje tento typ porodu jako mimořádný zážitek, který je 
s miminkem silně propojil, přestože miminko zemřelo. 



b) SOUKROMÝ PROSTOR, OMEZENÍ KONTAKTU S TĚHOTNÝMI A RODÍCÍMI ŽENAMI

Od okamžiku oznámení o úmrtí dítěte matky mimořádně citlivě reagují na prostředí, které je 
obklopuje. Pokud to jen trochu podmínky porodnice umožňují, je vhodné zajistit matce 
a dalším rodinným příslušníkům soukromý prostor mimo dosah těhotných a rodících žen,
ale i "radostných propriet". Řada maminek popisuje jako traumatizující zážitek nutnost 
čekat na další zákroky mezi těhotnými ženami  nebo rodit mrtvé miminko v porodním pokoji 
s dětskou postýlkou, obrázky šťastných maminek či děkovnými dopisy na stěnách, nebo 
dokonce sdílet pokoj následně  po ztrátě s jinou matkou mající u sebe čerstvě narozené živé 
miminko. 
Chápeme, že ne každá porodnice má dostatečné materiální a prostorové vybavení k tomu, aby 
matky po perinatální ztrátě mohly být zcela odděleny od jiných těhotných a rodících žen, 
osvědčeným postupem však bývá např.přeložení matky na gynekologické pooperační 
oddělení namísto porodního oddělení. 
Pro matky po ztrátě miminka je také mimořádně přínosné, pokud nemusí trávit dlouhou 
dobu v čekárně mezi těhotnými při následných kontrolách (např.po šestinedělí). Ideální 
je předem domluvit termín s přesným časem, kdy matka může jít rovnou za lékařem, se
kterým má domluvenu schůzku. 

c) DŮLEŽITOST ROZLOUČENÍ S MIMINKEM A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

Rozloučení a fyzický kontakt s miminkem, které zemřelo, vyvolává možná největší rozpaky 
a nedorozumění ze strany zdravotnického personálu. Přestože se již dlouhodobě píše 
o důležitosti aktu rozloučení pro následný proces truchlení (a zkušenosti maminek po 
ztrátě ji potvrzují), stále se ještě najdou zdravotníci, kteří tento krok opomíjejí nebo ho 
pozůstalým rodičům rozmlouvají. To je však JEDNOZNAČNĚ ŠPATNĚ. Rodičům by vždy měla
být možnost rozloučení nabídnuta. Matka a otec jsou jediní, kdo mají rozhodout o tom, 
zda chtějí své zemřelé dítě vidět či nikoliv (a to i v případě určitých deformací na 
tělíčku miminka) a zda si na něj chtějí uchovat nějakou památku. Až na naprosté výjimky
se moment rozloučení s miminkem stává pro rodiče okamžikem, který si v sobě nesou po celý 
život jako jedinou možnost pobýt fyzicky se svým dítětem a jsou za tento čas vděčni. Proto by 
rodičům měl být poskytnut dostatečný časový prostor (v některých porodnicích již tato 
možnost je dokonce v řádu několika hodin), který mohou se svým zemřelým dítětem strávit. 
V některých zemích je běžnou praxí i to, že rodiče mohou své miminko omýt a obléci. 
V každém případě musí mít rodiče pocit, že je s tělíčkem jejich zemřelého dítěte zacházeno
s úctou (bez ohledu na těhotenský týden, ve kterém zemřelo). 
V řadě českých porodnic je zatím opomíjena možnost provést křest (lze pouze u žijících 
dětí) nebo určitý osobní či duchovní rituál rozloučení s miminkem. Přestože větší 
procento rodičů o této možnosti neuvažuje, najdou se tací, kteří by byli vděčni, kdyby mohla 
být během aktu rozloučení s miminkem zohledněna duchovní stránka. Většina nemocnic má 
k dispozici pastorační službu, proto by bylo dobré rodičům zemřelých miminek nabídnout 
i tuto možnost. 

Rodičům by měly být předány přesné informace o tom, jak bude s tělíčkem jejich 
miminka dále nakládáno a jaké jsou možnosti ohledně jeho pohřbení. V současné době 
mají rodiče ze zákona lhůtu 96 hodin od předání Listu o prohlídce zemřelého k vyžádání 
tělíčka a učinění rozhodnutí o pohřbu. Zdravotní personál by měl o této lhůtě informovat, 
popř.ji během pobytu matky v nemocnici připomínat, neboť rodiče ji často v šoku ze ztráty 
dítěte zapomenou dodržet a následně procházejí dalším stresem z obavy, zda tělíčko jejich 
miminka nebylo zpopelněno bez jejich souhlasu. 



Porodnice by měla rodičům zemřelých dětí také poskytnout možnost uchovat si hmotné 
památky na miminko – fotografie, otisky nožiček, pramínek vlásků, identifikační 
náramek, popř.tzv.memorybox (vzpomínková krabička se sadou drobných předmětů 
sloužících pro vytvoření a uchování hmotných památek). 
Někteří rodiče v bezprostřední době po ztrátě dítěte tyto hmotné památky odmítají, řada 
z nich pak ale po čase přiznává, že tohoto kroku litují. Proto by bylo vhodné, aby nemocnice 
mohla po určitou dobu tyto památky uchovat, aby si je rodiče v případě, že svůj názor 
změní, mohli vyzvednout později. 

d) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH PITVY, NÁROK NA DALŠÍ LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ, 
DOKUMENTACE PŘI ODCHODU Z NEMOCNICE

Další problematickou oblastí v následné péči o matku po perinatální ztrátě bývá způsob 
sdělení výsledků o pitvě zemřelého miminka a nedostatečná informovanost matek o tom, jaká 
následná lékařská vyšetření (i s ohledem na případné další těhotenství) mohou absolvovat 
a jak a kde se na ně objednávat. 

Rodiče zemřelých dětí by měli být informováni, kdo a kdy jim OSOBNĚ SDĚLÍ 
A VYSVĚTLÍ výsledky pitvy. Přístup jednotlivých nemocnic se v tomto ohledu dost zásadně 
rozchází. Zkušenosti rodičů sahají od těch pozitivních, kdy jim byly výsledky sděleny 
v předem domluveném termínu, v dostatečném čase pro vysvětlení lékařských termínů
a celkové vyhodnocení situace, po zkušenosti velmi negativní, kdy rodiče (po mnohdy až 
půlročním čekání a domáhání se výsledků pitvy přes různá oddělení nemocnice) dostali pouze
krátkou zprávu bez bližšího vyhodnocení. 
I v této oblasti samozřejmě narazíme na rodiče, kteří z různých důvodů výsledky pitvy 
nechtějí znát, proto není zapotřebí jim je vnucovat, opět by měla být ale možnost nabídnout je 
i v delším časovém horizontu po perinatální ztrátě pro případ, že by si rodiče své rozhodnutí 
rozmysleli. 

Řada porodnic nabízí matkám po perinatální ztrátě automaticky možnost hematologického, 
imunologického a genetického vyšetření a rovnou jim vystaví na příslušná oddělení 
žádanky. Někdy jsou matky odkázány do kompetence svého gynekologa, aby jim tato 
vyšetření zprostředkoval. Jindy matky ale i po několik měsíců "putují" od jedné zdravotnické 
instituce k druhé a teprve po dlouhé době jsou objednány na příslušné oddělení. Je přirozené, 
že následná potřeba dalších vyšetření se odvíjí především od příčin úmrtí dítěte a zdravotního
stavu matky a je to tedy záležitost značně individuální, přesto by matka měla být nejpozději 
při odchodu z porodnice informována o tom, jaká vyšetření jsou pro ni vhodná a na 
jaká má nárok. 

Všechny porodnice by měly matce poskytnout před jejím odchodem propouštěcí zprávu 
s popisem zdravotního stavu matky a pokud možno s co nejpřesnějšími dostupnými 
informacemi o proběhlé perinatální ztrátě s uvedením přesných termínů následných 
kontrol a vyšetření a kontaktem na osobu zodpovědnou za sdělení výsledků pitvy. 
Nemocnice by také měla rodičům vystavit List o prohlídce zemřelého, který se stává 
důležitým dokumentem pro rodiče v následném jednání s úřady. 

Je vhodné rodičům zemřelých dětí nabídnout i kontakty pro další psychologickou nebo 
duchovní intervenci.  



e) PRAKTICKÉ INFORMACE PRO NÁSLEDNÉ JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Toto téma samozřejmě není v kompetenci zdravotnického personálu a rozhodně není jeho 
povinností rodičům po perinatální ztrátě tyto informace zprostředkovávat. Nicméně většině 
rodičů by zásadním způsobem pomohlo, kdyby již v porodnici dostali nějaký stručný 
a přehledný materiál, který by jim usnadnil cestu k úřadům a zkrátil často zdlouhavé 
vyhledávání informací, kam se mají s danými konkrétními záležitostmi obracet. Jedná 
se především o záležitost pojmenování miminka, vystavení rodného / úmrtního listu (a toho, 
co by měl obsahovat), čerpání mateřské dovolené nebo rodičovského příspěvku po 
perinatální ztrátě, žádosti o pohřebné (popř.porodné). Tyto záležitosti spadají do kompetence
matrik, místních odborů sociální péče i úřadu práce, proto by rodičům velmi pomohlo, kdyby 
věděli dopředu, na který úřad se mají s konkrétní záležitostí obrátit. 
V poslední době vzniklo několik letáčků a brožurek na toto téma, proto by každá nemocnice 
měla mít možnost takový písemný podklad pro rodiče zajistit. 

f) PSYCHOLOGICKÁ PODPORA RODIČŮ A ŠIRŠÍ RODINY

Velké množství matek (popř.obou rodičů) bojuje zejména v první fázi procesu truchlení 
s pocity viny a zodpovědnosti za úmrtí miminka. Také si často připadají ve své situaci 
osamoceny, kladou si otázku "proč zrovna já? / co jsem udělala špatně? / za co jsem trestána?"
Velkou roli v této fázi hraje psychologická podpora, vysvětlení, že matka nezpůsobila smrt 
miminka a zároveň že existují další rodiny, které prošly nebo procházejí stejnou situací. 
Rodiče by měli být seznámeni s nástinem vývojových fází truchlení (s důrazem na 
individualitu každého jedince včetně možného rozdílu v truchlení partnerů). 
Psychologická doporučení ohledně procesu truchlení by neměli dostat pouze rodiče 
zemřelého miminka, ale i širší rodina. Nemělo by se zapomínat především na 
sourozence zemřelých dětí. 

Rodiče mohou být odkázáni (nejlépe formou písemného materiálu) na organizace a nadace 
zaměřené na rodiče po ztrátě dítěte. 
V neposlední řadě by měli rodiče odcházet z nemocnice s pocitem, že se nemusí 
kdykoliv ostýchat požádat o pomoc (psychologickou i lékařskou) a že VÍ, KDE TUTO 
POMOC MAJÍ HLEDAT. 

Děkujeme všem, 
kteří věnovali svůj čas přečtení tohoto informačního materiálu

a pomohou v rámci své profese ulehčit břímě bolesti, 
kterou prožívají rodiče po perinatální ztrátě dítěte. 



Příklady odborné literatury (v českém jazyce) k tématu perinatální ztráty v kontextu přístupu 
zdravotnického a pečujícího personálu: 

➢ BORŮVKOVÁ, Klára. Psychosociální intervence u žen s perinatální ztrátou. Praha,
2012. Diplomová práce. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra
psychologie

➢ KOHNEROVÁ, Nancy a HENLEYOVÁ, Alix. Když dítě zemře. Zkušenosti se spontánním 
potratem v pozdním stadiu těhotenství, narozením mrtvého dítěte a úmrtím 
novorozence.  Praha: TRITON, 2013 

➢ KÜBLER-ROSS, Elisabeth. O dětech a smrti. Praha: Ermat, 2003
➢ RATISLAVOVÁ, Kateřina. Péče o ženy po perinatální ztrátě. Doporučené intervence

pro porodní asistentky. Praha: Dlouhá cesta, 2014
➢ RATISLAVOVÁ, Kateřina. Perinatální paliativní péče. Praha: Grada, 2016
➢ RATISLAVOVÁ, Kateřina. Psycho-socio-spirituální péče porodní asistentky o

ženu po perinatální ztrátě. České Budějovice, 2015. Disertační práce. Zdravotně 
sociální fakulta, Jihočeská univerzita, Studijní program: Ošetřovatelství

➢ ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Prázdná kolébka. Jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo 
těsně po něm. Praha: Portál, 2015

➢ ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Poradenství pro pozůstalé. Praha: Grada, 2008

E-learningový kurz pro zdravotnický personál i pracovníky v sociální oblasti:
Péče o rodiče po perinatální ztrátě 
pořádá Dlouhá cesta, z.s. ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Západočeské 
univerzity v Plzni
http://www.dlouhacesta.cz/files/Dokumenty/kurzPZzari19.pdf

Organizace   pomáhající rodičům během perinatální ztráty a po ní:
➢ Prázdná kolébka (Praha) http://www.prazdnakolebka.cz/

projekt spolku Dlouhá cesta, cílem je podpora a pomoc rodičům (ale.i blízkým příbuzným), kterým 
zemřelo miminko před porodem nebo krátce po.něm, nabízí především praktické informace na 
svých webových stránkách, laické i odborné poradenství

➢ Dítě v srdci (Královéhradecký a Pardubický kraj / Jihočeský kraj / Olomoucký 
kraj) http://www.ditevsrdci.cz/
poskytuje podporu především rodinám, jejichž dítěti byla během těhotenství diagnostikována 
život limitující vada a nabízí perinatální paliativní péči, poskytuje pomoc rodinám i personálu při 
porodu mrtvého miminka, nabízí nemocnicím tzv.memoryboxy

➢ Modrá pomněnka (České Budějovice) https://modrapomnenka.cz/
nabízí psychosociální pomoc a poradenství rodinám pečujícím o nevyléčitelně nemocné pacienty 
včetně rodičů dětí zemřelých před porodem nebo kdykoliv po něm 

➢ Cesta domů (Praha) https://www.cestadomu.cz/
provozuje domácí hospic a poradnu pro nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny

➢ Tobit (Jihlava) http://tobit.cz/
podporuje pietní zacházení s dětmi zemřelými před narozením, jejich pohřbívání a registraci 
intrauterinního úmrtí na matrice, spolupracuje s poskytovateli zdravotních služeb, kteří jej 
informují o opuštěných dětech zemřelých před narozením a jejichž pohřbení nikdo dobrovolně 
nezajistil

Laické internetové stránky a zdroje:
Prázdná náruč  (diskuzní skupina matek po perinatální ztrátě)  https://www.emimino.cz/
www.ztratamiminka.cz 
www.perinatalnihospic.cz 
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