
Zdraví 3534 www.nasregion.cz

Když je vše v pořádku, 
není důvod v porodnici zůstávat

Narození dítěte obecně bývá šťastná rodinná událost. 
Většina žen po porodu zůstává několik dní v porodnici, 
ale přibývá žen, které chtějí být společně s čerstvě 
narozeným miminkem co nejdříve doma. Motivace 
k dřívějšímu odchodu bývá různá. Někdy je to starší 
sourozenec, jindy je to touha po klidu, domácím 
prostředí a vlastním režimu. Pokud jsou miminko 
i rodička po porodu v pořádku, není důvod v porodnici 
zůstávat. Trendy západní zdravotní péče ostatně toto 
dokládají plošnou velmi krátkou dobou pobytu žen po 
porodu v porodnici. 
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Ač obecně panuje trend ke zkracování 
doby hospitalizace, naše společnost je 
většinově stále přesvědčena o tom, že je 
povinnost rodičky zůstat po porodu 
v porodnici s miminkem několik dní. 

Doporučená doba je 72 hodin, a to pře-
devším pro novorozence. Žena může být 
z hlediska gynekologického propuštěna 
pár hodin po porodu, při takovém poža-
davku se většinou nesetká s námitkami 

lékařů. I po bezproblémovém porodu je 
bez diskuze vhodné, aby měla žena 
i miminko při dřívějším odchodu z po-
rodnice zajištěnou péči v domácím pro-
středí, ideálně porodní asistentkou. 

Dřívější odchod z porodnice se lidově 
označuje jako ambulantní porod. Zákon 
takový termín nezná a jedinou úpravu, 
která dává jasná pravidla lze najít v mi-
nisterském věstníku Ministerstva zdra-
votnictví 8/2013. Ten hovoří o „Propuště-
ní fyziologického novorozence do jeho 
vlastního sociálního prostředí před 
uplynutím 72 hodin od jeho narození“. 
To, že zákon tento termín nezná, nezna-
mená, že žena musí v porodnici zůstat. 

Obecně platí, že pobyt ve zdravotnic-
kém zařízení je pouze doporučený, jak 
pro ženu, tak pro dítě. A vzhledem k to-
mu, že momentem narození přebírají 
právně za dítě zodpovědnost jeho zá-
konní zástupci, lze mu jakoukoliv lékař-
skou péči poskytovat pouze s jejich sou-
hlasem. Výjimkou jsou situace, kdy je 
nezletilý v ohrožení života v takové 

chvíli nemusí lékaři na názor rodiče 
brát zřetel. To znamená, že ženě se 
zdravým dítětem nemůže být v odchodu 
z porodnice nijak bráněno. 

Jak už ale bylo zmíněno, v případě 
dřívějšího odchodu z porodnice je dob-
ré si zajistit následnou péči. Progresiv-
nější porodnice nabízejí rodičům, že 
se po ambulantním porodu mohou do 
nemocnice vrátit na potřebná vyšetře-
ní, například na tzv. novorozenecký 
screening známý spíše jako patičkový 
test. Bohužel jsou stále porodnice, kte-
ré nejen že nenabízí možnost ambu-
lantních dovyšetření, ale nechtějí ženě 
„povolit“ samotný dřívější odchod. 
V ideálním případě, kdy žena na po-
rodnici oznámí, že chce odejít domů, je 
lékařem poučena o možných rizicích 
a je vystaven tzv. negativní revers, což 
je dokument, ve kterém jsou popsány 
veškerá rizika, která mohou po odcho-
du z nemocnice nastat. Revers žena 
podepisuje, pokud se vším uvedeným 
souhlasí (zapsané informace lze roz-
porovat) a s dítětem odchází. Bohužel 
se stává, že ženu propustí gynekologic-
ký lékař bez problému, ale její dítě od-
mítnou propustit lékaři novorozenec-
kého oddělení. 

Rodiče se mohou například setkat 
s požadavkem nemocnice, aby před pro-
puštěním a vystavením reversu doložili 
potvrzení, že dítě do péče přijme pedia-
tr. Také se stává, že nemocnice na nega-
tivním reversu požaduje podpis obou 
rodičů. Ani jeden tento požadavek není 
podmínkou pro propuštění dítěte a vy-
dání reversu a nemocnice ho tímto ne-
může podmiňovat. Opakovaně se také 
setkáváme s výhružkou nahlášení na 
Orgán sociálně právní ochrany dítěte 
(OSPOD). Samotný věstník ministerstva 
zdravotnictví se tímto zabývá a zmiňu-
je, že nesplnění výše zmíněných podmí-
nek, nebo samotný předčasný odchod 
není důvodem pro nahlášení na OSPOD. 

Ambulantní porod je každopádně pro 
ženu a dobře adaptovaného novorozen-
ce naprosto legitimní varianta. Nevýho-
dou jsou zvýšené nároky na zajištění vy-
šetření, která mohou proběhnout 
v nemocnici. Například novorozenecký 
screening ale může provést porodní 
asistentka, která přijde miminko zkon-
trolovat. Pro většinu žen, které ambu-
lantní porod zvolí, převažují benefity. 
Kromě toho, že žena si doma může 
uzpůsobit denní rytmus potřebám sebe 
a svého dítěte, není separovaná od zbyt-
ku rodiny, díky psychické pohodě také 
dochází k rychlejšímu nástupu laktace 
a v neposlední řadě je i snížené riziko 
přenosu nozokomiálních infekcí. 

Informace o ambulantním porodu 
lze nalézt na internetových stránkách 
ambulantniporod.cz, který se speciali-
zuje na hodnocení porodnic a jejich 
vstřícnost a předávání komplexních in-

formací pro ženy, které se zajímají 
o dřívější odchod z porodnice. Informa-
ce o ambulantním porodu můžete také 
získat od své porodní asistentky nebo 
duly. Pokud svou porodní asistentku 
nemáte, můžete se obrátit na bezplat-
nou poradnu na rodimvklidu.cz. V ne-

Článek vznikl za podpory Nadačního fondu Propolis. NFP vznikl primárně na 
podporu ženských charitativních a osvětových iniciativ. Navazuje na celou řadu 
již uskutečněných projektů, které budou nově vznikat pod hlavičkou NFP. NFP 
poskytuje pomoc a podporu zvláště projektům podporujícím ženy a ženství, 
dále pak:

 projektům týkajících se plánovaného rodičovství, mateřství a reprodukce;
projektům týkajících se dětí;
projektům týkajících se gender tématiky;
projektům s feministickou tematikou;
a také projektům týkajících se tabuizovaných ženských a jiných gender témat.

poslední řadě může být dobrým zdro-
jem informací kampaň „Ať můžou“, 
která se zaměřuje na to, aby porodní 
asistentky (PA) v ČR mohly svou práci 
vykonávat svobodně a autonomně, tak-
též můžete na instagramu sledovat 
profil agnesnemeckova. n


