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INSPIRACE

Rozdíly porodnictví a porodní asistence v Německu a v České 
republice jsou obrovské. Vychází to částečně z historického 
kontextu obou zemí, tradic a dalších věcí. Ve většině zemí západní 
Evropy jsou kompetence porodních asistentek velmi široké. Namísto 
toho v České republice ještě stále převažuje patriarchální přístup, 
nedostatečná flexibilita a přílišná konzervativnost. Přitom medicína 
je jeden z nejrychleji se vyvíjejících oborů. Denně se objevuje 
tisíce nových poznatků, které upravují nebo úplně mění zavedené 
postupy. Vše pro kvalitnější zdravotní péči a „dobro“ pacienta. Proč 
toto tedy neaplikovat i do porodnictví? 
Za dob mého studia na lékařské fakultě v Praze jsem měl 
tu možnost poznat porodnictví z obou stran: jak ze stra-
ny zdravotníka – tehdy studenta lékařské fakulty, tak ze 
strany pacienta – otce, neboť první dvě dcery se narodily 
v porodnicích v ČR. Péče medicínská byla dobrá – neona-
tální péče patří v ČR k jedné z nejlepších v Evropě, ale ohled 
na přání pacienta/ klienta téměř nulový. Na porodní přání 
bylo nahlíženo s posměchem, lékař byl vždy ten, který měl 
bez výjimky pravdu a porodní asistentky byly vychovává-
ny ryze zdravotnickým systémem a o přirozených poro-
dech a například nelékové terapii věděly příliš málo. A o to 
hlavně jde: Rozlišit, kdy je třeba na porod nahlížet jako na 
přirozený a nekomplikovaný a kdy je potřeba zakročit. A to 
je například v Německu naprosto jasně odlišené.

Do Německa jsem se poprvé podíval již za dob studií medi-
cíny. Překvapil mě hlavně rozdíl v přístupu k pacientům, 
a to se nejednalo o porodnictví. Německé zdravotnictví je 
od základu jinak nastaveno. Pacient je spíše klient a lékař 
je poradce, který pacientovi předkládá informace, vysvětluje 
výhody a nevýhody daných postupů. Když jsem se ke konci 
studia dostal i na praxi na oddělení gynekologie a porod-
nictví v Německu, připadal jsem si jako Alenka v říši divů. 
Setkal jsem se s úplně jiným světem. Světem, kde těhotná 
byla na prvním místě, kde všichni, včetně uklízečky byli milí, 
usměvaví a ochotní kdykoliv pomoct. Po tomto zážitku jsem, 
bohužel pro české porodnictví, věděl, že v takovém systé-
mu chci profesně růst. Systém, kde hlavní podíl na porodech 
mají porodní asistentky, jejichž studium se věnuje jenom 
a pouze problematice těhotenství, porodu a šestinedělí.

A kde je vlastně ten největší rozdíl? Vidím to na jasné rozdě-
lení pravomocí. Lékař léčí a porodní asistentka, tak jak již 
název napoví, asistuje u porodu, prostě tak jak to má být. 
Ale humor stranou. Pravomoce porodních asistentek jsou 
od prvopočátku nastaveny tak, aby právě porodní asisten-
ci mohly vykonávat bez omezení. Ve chvíli převzetí těhotné 
do péče funguje porodní asistentka (PA) jako samostatná 
jednotka. A to nejen během porodu, ale i dávno před ním. Tím 
může vzniknout prostředí důvěry a bezpečí, kde se těhot-

ná cítí komfortně, ať už si vybere jakýkoliv způsob porodu. 
V průběhu porodu se pak o rodící ženu stará od začátku 
do konce – porod vede, pokud se nevyskytují komplikace. 
A lékař? Přijde, sleduje, zda-li se nevyskytnou komplikace, 
zkontroluje a popřípadě ošetří poporodní poranění, pogra-
tuluje a odejde. A v případě komplikací přebírá vedení poro-
du lékař. Je to jasně dané, PA to respektují a nadále fungují 
jako pravá ruka u lékařsky vedeného porodu.

A to není všechno. Po porodu se PA o šestinedělku stará 
i nadále: poskytuje pomoc při kojení, kontroluje hoje-
ní porodních poranění nebo rány po císařském řezu. Ze 
svých zkušeností vím, že lékaři na pacienta nikdy nebu-
dou mít tolik času jako právě PA. A navíc veškeré návštěvy 
po propuštění z nemocnice probíhají v domácím prostře-
dí. A teprve při komplikacích vyžadujících lékařskou péči 
doporučuje PA návštěvu nemocnice nebo obvodního 
gynekologa. A to ulehčuje práci už tak pracovně přetíže-
ným lékařům v praxi i v nemocnici. 

Ale to stále není vše. Těhotná žena má právo rozhod-
nout, kde bude rodit: V nemocnici, v porodním domě nebo 
v domácím prostředí. Zde je hlavním článkem právě PA. 
Domácí porody v Německu jsou naprosto běžné a přitom 
úmrtnost novorozenců není jiná. A jak se na domácí porody 
v ČR dívá odborná i laická společnost? Odsuzování z řad 
odborníků, perzekuce porodních asistentek a lékaři, kteří 

za myšlenkou domácích porodů stojí – jejich názor je kole-
gy přijímán spíše skepticky.

Považuji za správné mít možnost volby. Ať už si pacientka/ 
klientka/ rodička vybere jakýkoliv způsob porodu. Protože 
každý jsme jiný. A je přijatelné že některé ženy chtějí rodit 
bez bolesti pomocí epidurální anestezie a je také úplně 
v pořádku, že jiné chtějí rodit bez zásahů a třeba i doma. 
A to mi ČR chybí – možnost volby. A k tomu je potřeba 
upravit legislativu a poskytnout porodním asistentkám 
větší pravomoce. 

Je pro mě nepředstavitelné, jaké rozdíly může státní hrani-
ce představovat. Navíc v EU. Od dob železné opony uběhly 
už desítky let a rozdíly se stále nesmyly. Většinou, když se 
v Německu něco zavede (alespoň to platí pro zdravotnictví 
– i když ne paušálně), trvá to zhruba 10 let, než se situace 
v ČR změní. Pro dobro budoucích matek jenom doufám, že 
už se zmíněná „desetiletka“ blíží ke konci. PR
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PORODNÍ ASISTENTKY BY MĚLY  
MÍT VÍCE PRAVOMOCÍ. K TOMU  
JE ALE TŘEBA UPRAVIT LEGISLATIVU
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Studoval všeobecné lékařství na 2. lékař- 
ské fakultě univerzity Karlovy v Praze. 
V současné době pracuje jako gynekolog-
porodník v nemocnici v Bavorsku. Je zas- 

táncem přirozených porodů a postupů v porodnictví.

AŤ MŮŽOU
Iniciativa Ať můžou vznikla na podporu 
komunitní porodní asistence. Jejím cílem je 
upozornit na přínosy individuální, kontinuální 
péče porodních asistentek i zbavit jejich 
práci zbytečných legislativních bariér. Práce 
porodních asistentek totiž v Česku stále 
nebývá hrazená ze zdravotního pojištění jako 
v jiných zemích EU a mnohdy čelí i nedůvěře 
ze strany gynekologů a zdravotních pojišťoven. 
Kromě samotných porodních asistentek se 
zapojili také lékaři, duly, psychologové, právníci 
a rodiče. Prvním krokem ke změně je podpora 
petice Chci svoji porodní asistentku, kterou 
můžete podepsat přímo na stránkách projektu 
Ať můžou. Projekt je součástí širší platformy Na 
porodu záleží, v jehož rámci se konal předchozí 
projekt Ať stojí na podporu vzniku porodních 
domů a center, a je spoluprací NF Propolis 33, 
Hnutí za aktivní mateřství (H.A.M.) a UNIPA.


