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Stanovisko
Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace,
prostřednictvím
Gynekologicko-porodnického oddělení k
-

některým aspektům poskytování zdravotní péče v průběhu porodu,
předkládání písemného porodního přání
pravidlům přítomnosti doprovodu rodičky na porodním sále
přítomnosti dul a lektorek u porodu

_________________________________________________________________________________

Vážené klientky,
s ohledem na vyskytující se přání rodiček, odůvodněné tvrzením, že chtějí v porodnici rodit
přirozeně a v souladu s medicínou založenou na důkazech (a bez zbytečných, nadužívaných a
škodlivých zásahů), a které po porodu chtějí nepřerušovaný kontakt s novorozencem, vše
spojené s předkládáním písemného porodního přání, pokládá nemocnice za vhodné sdělit níže
uvedené stanovisko k této problematice.
Nemocnice ubezpečuje rodičky, že zdravotnický personál přistupuje k poskytování zdravotní
péče s vědomím, že mateřství je nejvyšší dar a porod je jistě jeden z nejsilnějších prožitků
ženy.
Naplněním proklamovaného přístupu je vždy stát při ženě v tomto okamžiku a postarat se o to,
aby zůstala zdravá ona i její miminko, pokud je to v silách veškerého personálu. Nejvyšším
imperativem je, aby žena odcházela z porodnice s krásným prožitkem a třeba rozhodnutím
přivést na svět další dítě. Zdravotnický personál se stále v dobrém slova smyslu učí a snaží se
tuto ideu naplňovat a zdokonalovat ve spolupráci s maminkami, které jako svébytné bytosti
přichází na porodní sál. Pracoviště se neuzavírá před poznatky a pokroky, které provázely a
provázejí vývoj porodnictví a výrazně ovlivňují ukazatele kvality zdravotní péče.
Nemocnice velmi ráda přivítá každou maminku, která bude chtít konsultovat své vlastní
představy o porodu tak, aby byla nalezena společná cesta k naplnění její představy za
současného zachování co největší bezpečnosti. Rutinně se zde neprovádí žádný z úkonů, které
porod provází a to se týká i např. holení, podání klystýru, nebo nástřihu porodních cest.
Veškerá spolupráce musí být ale založena na důvěře obou stran. V případě, že těhotná žena
přichází do porodnice s materiály, na kterých jsou „razítka právních kanceláří“, tak již
zdravotníkům signalizuje, že jim nedůvěřuje a pokládá zdravotnický personál prioritně za
svého nepřítele, který arogantně prosazuje své zájmy a stanoviska, bez ohledu na jakékoli
potřeby, či přání rodičky. V nedůvěře se dobrá vlna „souznění“ buduje velmi obtížně.
Proklamované „dříve vyslovené přání“ nemá v zásadě uplatnění u rodiček. Tento institut byl
zaveden do zákona o zdravotních službách z jiného důvodu a upravuje zcela jiné situace, tj. pro
případy odhadu, či obav pacienta, že již nebude schopen svobodně a vážně rozhodovat o svém
zdravotním stavu, o úkonech, které by bylo třeba provést, nebo neprovést apod. V 99 %
rodička v takové situaci není, když vyjímkou je snad krátkodobé bezvědomí. Nelze také
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akceptovat autoritativní pokyny a jednání doprovodu rodičky o kterých není jisté, zda jej
rodička, která by případně byla ve stavu vylučujícím vážné a svobodné rozhodování, takto
zmocnila.
Zdravotnický personál se snaží, aby se žena na základě všech informací, které je jí schopen
podat, mohla sama rozhodnout dle aktuálního vývoje porodu.
Nelze se postarat o ty maminky, které komunikaci prioritně odmítají. Pokud žena cítí v tomto
smyslu nedůvěru a nemá víru v to, že jejímu přání a potřebám bude vyhověno, je třeba zvážit
porod v jiném zařízení, kde budou schopni tyto představy zcela naplnit. K tomu lze dodat, že
nemocnice např. neprovádí z hygienicko – epidemiologických důvodů tzv. „ lotosový porod“a
ani nerodíme miminko ve vaku blan. Zde mamince nemocnice doporučí obrátit se na zařízení,
kde takto porodit lze.
Nemocnice vítá i doprovod nastávajících maminek, jehož význam a pozitivní dopad na celý
průběh porodu je veskrze pozitivní. Posílí to jistě přirozené vztahy a ve většině případů to
přispěje ke komunikaci.
I vstup doprovodu rodičky na sál má přirozeně svá pravidla, která ctí zásady přiměřené
komunikace v souladu s podmínkami, nastavenými v písemném „ souhlase s pobytem na
porodním sále“. Nelze akceptovat zasahování doprovodu rodičky do činností, které náleží
pouze vyškolenému personálu a který je koná dle doporučených postupů po předchozí
konsultaci personálu porodního sálu s maminkou a jejím doprovodem.
Nelze přistoupit na porod bez přítomnosti zodpovědného personálu porodního sálu. Pokud má
maminka tuto představu , verifikovanou v „ porodním plánu“ , bylo by hodné v zájmu všech
zůčastněných vyhledat porodnici, která tuto možnost nabízí nebo akceptuje.
Nemocnice akceptuje a přivítá i přítomnost dul, které jsou členkami České asociace dul a
poskytují ženě oporu dle výše uvedených pravidel. Stávají se součástí porodního děje. Duly ani
lektorky ale nejsou porodními asistentkami a nemají kompetence k vyšetřování, ani vedení
porodu. Jejich přítomnost na sále má tedy také daná pravidla. Nedodržení těchto předem
stanovených pravidel může v krajním případě vést k vykázání jakékoli osoby, která flagrantně
tyto pravidla porušuje .
Zdravotnický personál Gynekologicko-porodnického oddělení je vždy připraven výše uvedené
stanovisko k problematice vysvětlit, vyložit a dle možností převtělit představy rodiček do
předem dohodnutých pravidel.
V úctě
kolektiv Gynekologicko-porodnického oddělení
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
MUDr. Roman Peschout
Dne: 10. 8. 2018
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