azVAŠEHooKoLÍ
DuIy jsou útanápomoc, říkají
v o strAvských porodnicích
l'

lÝomě pYíbuzných umožňujílékaři

v ostravských porodnicích maminkám
i přítomnost speciálně vyškolených
asistentek - dul. Ty však nesmí nijak
zasahovat do průběhu porodu.

-- -Ireník uii§til
TEREZA rnurupuot-zovÁ

Ostraaa, - Chci si vzít k porodu du]u. Tuto prosbu na-

stávajících maminek slyšíporodníci nejen v ostravských
nemocnicích čímdáI častěji.
Přítomnost speciálně vyškolených žen, které maminku
podporují, ale v některých ne-

mocnicích zakázaLi. Napři
klad v Boskovicích u Brna prý
přílišzasahovaly do pruběhu
porodu, zaktery je ale zodpovědný lékař. Jaká je situace v
osřavských porodnicích?

DUlá

nou ženu,jež poskytuje především psychickou, ale i fyzickou oporu matce a přispívá k dobrému startu celé nové rodiny.

zdůvodnila szotkowská s tím,
že za přítomnost u porodu zaplati zájemci poplatek pět set
korun.
Také v ostravské městské
nemocnici si mohou rodičky
dulu k porodu přizvat. ,,Máme
s nimi vesměs dobré zkušenosti. Smyslem doprovodu
duly je psychická podpora rodičky, a pokud vykonává tuto

činnost, [ímžsplňuje svou
podstatu, nemáne s tím pro-

blém," sděii]a

KDo JE T0 DULA?
je starý řecký název, který se dnes používá pro speciálně vyškole-

Renata

Dobranská, staničnísestra
porodního. sá]u městské nemocnlce.

Pokud si žena přeje u poro-

du mít více lidí, vyjdou ji tady

DULA ženě poskytuje emocionální podporu a potřebné informace během
a šestinedělí. Těžištěm jejípráce je nepřetržitá psychická i fyzická podpora ženy během porodu. Klade si za cíl přispívat

těhotenství porodu

k dobré tělesné a duševní pohodě matek a novorozenců. Dula neposky-

tuje zdravotnické služby. Nesupluje práci porodních asistentek ani lékařů, nezasahuje dojejich kompetencí. ale spolupracuje s nimi, stejnějako
Zdroj:dula.cz
s otcem a dalšími členy rodiny.

nemusi to blýt pouze tatínek,

ale například kamaráďka nebo maminka. počet těchto
osob není striktně limitován,
ale nesmí přitom být omezo-

ce, cožhtozizejména u nezra-

lých novorozených dětí," vysvětlila Renata Dobranská.
Poměrně často se duly ob-

jevuji v porodnici ostravské
ván či narušován provoz po- fakultní nemocnice.
rodniho sáIu," řekla staniční
,,Spolupráce je na dobré
sestra, Na rozdíl od Vitkoťic- úrovni a lékařiji vitají, protoké nemocnice tady doprovod že duly maminkám pomáhanemusí nic platit, ,,V rámci jí," říká tiskový mluvčífahygienických opatření si do- kultní nemocnice v ostravě.
provod pouze kupuje pouze Porubě Tomáš Oborný s tím,

vstříc. ,"Na porodní sál může jednorázové oblečeníz důvo,,U nás ženy mohou rodit za
přítomnosti duly. Příliš často rodičku doprovázet kdokoliv, du zamezení rozšířeníinfeko to ale nežáďaji," řekla Hana
Szotkoqská, mluvčíVítko", ,,.,',,,i.,'ii,]
vické nemocnice. přestože ,..K:T,,EUIAÍ,§
většina dul se prý snažís nemocničnim personá]em ko-

že ani tady doprovody nic pla-

titnemusí.

.

munikovat a spolupracovat,
mají v této porodnici i negativni zkušenosti. ,,Týkaly se
jedné konkrétníduly a vywcholilo to tim, že má u nás zá-

kaz vstupu na porodní sál,"
zmíni]a mluvčínemocnice.

Častěji než duly podle ní
voli nastávající maminky jako doprovod své partnery nebo maminky. ,,U porodu mohou být přitomny maximálně
dvě osoby, tak aby nebyl narušován pruběh porodu,"

:
(
1

