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zpravodajství

Porod a jeho okolnosti, 
společně s těhotenstvím 
a šestinedělím jsou jedním 
z velmi citlivých témat 
českého zdravotnictví. 
Narození dítěte je spojeno 
v našem kulturním 
a společenském 
kontextu s jistou mírou 
samozřejmosti. Výsledky 
perinatální i mateřské 
mortality jsou v Česku 
na skvělé úrovni, navíc 
se pohybujeme v systému 
veřejného pojištění. Na 
těchto skvělých výsledcích 
má tedy podíl stát a jeho 
zdravotní politika. 

Spokojenost samotných zdravotní-
ků s  výsledky ale nemusí odrážet 
spokojenost uživatelů zdravotních 

služeb, jak ukazuje například výzkum Fi-
lozofické fakulty UK „Psychosociální as-
pekty v současném českém porodnictví – 
kvalita perinatální péče očima rodiček“. 
Lea Takács spolu se svými kolegyněmi 
zkoumala spokojenost 1195 žen, které 
porodily v letech 2005-2012, s poskytova-
nou porodní péčí a to napříč zdravotními 
zařízeními v Česku. S péčí poskytovanou 
v  průběhu porodu bylo podle výzkumu 
spokojeno 70 % žen, s péčí na oddělení 
šestinedělí bylo spokojeno 61 % žen. Do 
stejné porodnice by při příštím porodu 
přišly porodit tři pětiny žen. Podrobněji 
k  porodu uvedlo jen 35 % žen, že měly 
možnost spolurozhodovat o jeho průbě-
hu, například odmítnutím rutinní inter-
vence. Svobodnou volbu polohy u poro-
du mělo jen 24 % žen, soukromí během I. 
doby porodní mělo dle výzkumu jen 67 % 
žen. Co se týče  péče porodní asistentky 
či lékaře, důvěru v jejich péči, pocit rov-
nocenného jednání, laskavosti a  vstříc-
nosti mělo něco přes 60 % žen u porodní 

asistentky a přes 50 % u lékaře. Méně než 
polovina žen uvedla, že dostávala během 
porodu dostatek informací a srozumitel-
né přišly jen 60 % žen. Na oddělení šes-
tinedělí byla spokojenost s péčí větší, ale 
jen něco málo přes polovinu žen uvedlo, 
že jim byly poskytnuty rady a pomoc s ko-
jením a  dostatek informací mělo jen 39 
% žen. Téměř stejný počet žen uvedl, že 
dostaly potřebnou emoční podporu. 
Odpovědí na tyto výsledky a zároveň je-
jich potvrzením může být výzkum Anny 
Pospěch Durnové z  Fakulty sociálních 
studií UK. Ta zkoumala motivy 642 žen, 
které rodily plánovaně doma a  to mezi 
roky 2015 - 2020. Téměř ve 100 % ženy 
uvedly, že se pro porod doma rozhod-
ly z  důvodu přístupu v  porodnicích. 
Vadí jim znevažování jejich schopnosti 
a  kompetence porodit i  intervence bez 
souhlasu. Stěžují si na zesměšňování, 
manipulaci, rutinní nástřih hráze nebo 
sdílení intimních informací na chodbě 
či v čekárně. Právě ženy, které podobné 
zacházení zažily u  předchozího porodu 
jsou z 69 % ty, které u dalšího těhoten-
ství plánují porod doma. Jsou to tedy 
ženy informované, vědomé si rizik a také 
vzdělané, převažují ženy s  vyšším vzdě-
láním. V porodnici by z těchto žen rodilo 
více než 60 % pokud by si mohly vybrat 
svoji porodní asistentku. Stejný počet by 
jich rodil v  porodním domě, pokud by 
existovaly.
Diskuze, která se nad podobnými daty 
často rozhoří, vede k  stigmatizaci žen, 
které chtějí laskavou, vstřícnou a  při-
tom odbornou péči, respektující chování 
a možnost spolurozhodovat o porodu ve 
smyslu provedených intervencí, porodní 
polohy a  dalšího. Jako protiargument 
jsou uváděny výsledky perinatální mor-
tality a  sobeckost žen, jejich touha po 
vlastním pohodlí, které preferují před 
zdravím dítěte. Přesto se dle oficiálních 
dokumentů u 1 z 5 žen objeví po porodu 

psychické potíže a  až 80 % žen zažívá 
nepříjemné psychické pocity jako je smu-
tek, pláč, strach, pocity nedostatečnosti 
jako matky, úzkost, stesk. S  tím souvisí 
i nízké procento plně kojených dětí, kte-
ré klesá meziročně mezi novorozenci 
při odchodu z  porodnice a  v  6ti měsí-
cích věku dítěte se pohybuje okolo 40 % 
a  to bez ohledu na doporučení Světové 
zdravotnické organizace (WHO), která za 
prospěšné uvádí kojení dětí alespoň do 
dvou let věku (a do 6ti měsíců výlučnost 
kojení). Zvykli jsem si na to, že ženy jsou 
po porodu “smutné” a  že kojení “nejde 
pokaždé”. 
V  posledních třech letech se začíná si-
tuace pomalu měnit. Pomáhá k  tomu 
nejen změna pohledu mezi zdravotníky, 
ale také různé projekty, které se snaží 
na výše zmíněnou problematiku reago-
vat a  podporovat změny za lepší péči. 
Ve zdravotnických zařízeních začínají 
vznikat tzv. centra porodní asistence, ve 
kterých péči poskytují primárně porodní 
asistentky, tedy co se týče fyziologicky 
těhotných a  rodících žen. Důkazem, že 
podpora práce porodních asistentek 
v  celé šíři je jejich kompetencí cesta 
správným směrem mohou být například 
výsledky z  Centra porodní asistence 
(CPA) na Bulovce, která ke svému více 
než 3letému fungování nedávno pořáda-
lo seminář, na kterém sdílely svá statis-
tická data. Z  nich vyplývá, že přibližně 
o 70 % nízkorizikových žen může pečovat 
porodní asistentka, přičemž více než 90 
% z  nich porodí jen s  její péčí. Míra cí-
sařských řezů je v CPA 4 % a stejný počet 
je i operativních vaginálních porodů. Po-
rodní asistentky mají i na české poměry 
nízkou míru epiziotomií (10 %), přičemž 
závažných poranění nejsou ani 2 %. Stej-
ným směrem jako Bulovka se vydávají 
i  fakultní nemocnice v  Brně, Ostravě či 
Olomouci. A  nejsou samozřejmě jediné. 
Olomouc ale jako jedna z mála registru-
je i problémy, kterým čelí ženy, které již 
z  nemocnice odešly a  proto nabízí péči 
porodní asistentky po porodu i v domá-
cím prostředí. Službu, která je v zahrani-
čí běžně dostupná a placená z veřejného 
pojištění (například v  Německu je takto 
placených 10 návštěv porodní asistentky) 
si ale ženy musí hradit sami. Úřad vlády 
a Ministerstvo zdravotnictví také na zmí-
něná data reagují. Péče v těhotenství, při 
porodu a  po porodu se tak dostala do 
vládní Strategie rovnosti žen a mužů pro 

léta 2021–2030 a  na základě strategic-
kých cílů, které z ní vyplývají vznikla mul-
tioborová Komise pro porodnictví. Za 
podpory Norských fondů vzniká Aliance 
porodní asistence, která si take klade za 
cíl zkvalitnění posyktované péče ženám 
a  jejich rodinám. Funguje bezplatný in-
formační portál Rodím v  klidu, který je 
určený pro ženy, ale také linka Perina-
tální ztráty, která má naopak pomáhat 
zdravotníkům, kteří se ocitnou v  takto 
náročné situaci. I  samy ženy organizují 
projekty a akce, které mají pomoci zlep-
šit stávající situaci. Jedná se o projekt Ať 

můžou, na podporu práce porodních asi-
stentek nebo Už dost!, který informuje 
o porodnickém násilí. Posun a zlepšová-
ní by mělo být samozřejmé u každé profe-
se. Cesty, kterými se tedy česká porodní 
asistence vydává, začínají po více než 
30ti letech od Sametové revoluce a téměř 
20ti letech od vstupu do Evropské unie, 
kopírovat celosvětové trendy v  této ob-
lasti.  České ženy tak mají konečně šanci 
na mnohem více respektující a odbornou 
péči, než kterou měly jejich matky, a  to 
bez snížení její kvality. A to je směr, který 
jistě stojí za pozornost. red n

Směřování porodní asistence v 21. století

ALIANCE PORODNÍ ASISTENCE (APA) je založena z iniciativy Unie 
porodních asistentek (UNIPA) a má za cíl sjednotit poskytovatele 
zdravotní péče na poli péče o ženu, dítě a rodinu v souvislosti 
s porodem. V rámci APA budou podporovány aktivity vedoucí k tvorbě 
principů a doporučených postupů odborné a respektující péče o ženu 
a dítě.
RODÍM V KLIDU (www.rodimvklidu.cz) je bezplatnou informační 
a poradenskou službou pro ženy a muže, kteří potřebují podporu, 
odborné informace. Na lince jako poradkyně pracují porodní asistentky 
vyškolené v základní krizové intervenci. Zkontaktovat je lze telefonicky 
i prostřednictvím webového formuláře, poradenství je anonymní. 
Projekt podpořil Úřad vlády.
Na podobném principu funguje web PERINATÁLNÍ ZTRÁTA 
(www.perinatalniztrata.cz), který je ale zaměřený na praktické 
informace a podporu zdravotnickým a pečujícím profesím. Smrt dítěte 
v období okolo porodu je těžkou životní událostí nejen pro rodiče, 
ale i pro zdravotníky, kteří také potřebují informace a podporu ve své 
nelehké úloze. Podpora pomáhajících profesí umožňuje, aby rodiny 
získaly tu nejlepší možnou péči.
AŤ MŮŽOU (www.naporoduzalezi.cz) je projekt, který podporuje 
komunitní péči porodních asistentek. Jeho hlavním cílem je informovat 
o celém spektru péče, kterou porodní asistentky poskytují a dále 
se zasadit o to, aby ji mohly vykonávat svobodně a autonomně. 
Upozorňuje na přínosy kontinuální péče i na legislativní a společenské 
překážky, kterým tato profese v Česku čelí. 

Podle výzkumů svůj porod za traumatický považuje 30 % žen. 
V evropském kontextu při  více než 5 milionech porodů ročně se 
jedná o přibližně 1,5 milionu žen. S posttraumatickou stresovou 
poruchou v souvislosti s prožitky u porodu je diagnostikováno 4 % žen. 
Z rizikových skupin se jedná až o 18 % žen. Traumatické porody jsou 
tedy otázkou nejen celoevropskou ale i celosvětovou. I proto v loňském 
roce vznikla na popud žen kampaň UŽ DOST! (www.uz-dost.cz), která 
informuje o porodnickém násilí, které definuje jako fyzické i psychické 
násilí, které zasahuje do těla ženy i dítěte a zahrnuje i manipulaci, 
zastrašování, zneužívání intervencí či nemožnost ženy rozhodovat 
o svém těle. Kampaň ho vnímá především jako systémový problém, 
který je silně ovlivněn vzděláváním, hierarchickým uspořádáním 
a strukturou, ve které zdravotníci pracují. Netýká se jen lékařů, jak je 
někdy mylně uváděno, ale i porodních asistentek a dalších zdravotníků, 
kteří pečují o ženu a dítě.


