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Porodnictví se mění celosvětově i u nás, budoucí maminky se již nechtějí jen bezmocně svěřit do rukou lékařů, chtějí si vybrat polohu a sestavit sí svůj porodní plán.
V těhotenství často vyhledávají porodní asistentku či dulu, která jim pomůžetímto obdobím projít s větším klidem, pečlivě si vybírajítaké porodnici. Není výjimkou,
že maminky dojždějí i do vzdáleného zařízeníLak, aby porod proběhl podle jejich představ.

Domácí porod. Anor nebo ne?
Karuinsko - Domácí porody jsou

u nás velmi ožehavétéma. Jedni
zdurazttují přiznivý vliv známého

prosředí a především navrácení

pbré zodpovědnosti a moárosti roz-

hodovatmatkám.
Odpůrci pak poukazují na možná rizika a neschopnost rychlého
zásahu při komplikacích. ,,Domácí
porod je něco, co nejsem schopen
akceptovat ani pochopit"'říká pri
mář gynekologicko-porodnického

oddělení karvinské nemocnice pe-

kon, kter,ý hrozi pokutami a zdka-

dů argumentují především tim,že

tentkám, které budou pracovat bez

tr Fiala. Zastánci domácich poro,

žena má právo rozhodovat, kde
chce porodit, ,,Zeny doma rodily,
rodi a roditbudou, tadyjejen otázka, zda j im sét bude poskytovat pé-

či, nebo spíšházet klacky pod nohy. Zda ty porody budou asistované, nebo ne," říká du]a Jana Čurdová.

Od dubna 2012ie v platrosti zá-

zem činnosti porodním asis-

potřebných povolení. ,,Toto povoleni ale nemá žádná asistentka v

Českérepublice. Což vede k tomu,
že u domácích porodů asistují laici. To považuji za velmi nebezpečný jev"' dodala havřovská du]a

AnnaKohutová.
I

proto u nás hend domácích po-

rodů neni ještě tak výrazný jako

třebavAnglii. ,,Nemyslím si, že
k nám jen tak přijde. V nejblžš
deseti letech určitě ne, To musi t

zažlíoiv té menta]itě lidí, u nás
zažito to, že porod musí vždy t
padnout dobře. V té Anglii to t

není, tam má velký vliv cúkt

akďyž se stane nějaký problérn
porodu doma, tak si jsou schop
říct, mělo totakbl,t. Unásne. Un
všichni vyžadujínekomplikova
porod," uzaťel primář Fiala.

Žena by měIa mít možnost volby, shodují se dul)
Karainsko - Dulaje průvodkyně
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žen v době těhotenství, porodu a

šestineděli. Zpravidla se jedná
o vystudované porodní asistentky, které prošly speciálnim škoIením. ,,Du]a je psychickou pod-

porou pro rodičku i partnera,je-Ii
u porodu. Můžek]ientky doprovodit i u císařského řezu, kde pomáhá s podporou rané vazby," vysvětli]a du]a Dagmar Hricová.
K práci duly také patři podat
rodičce co nejvice potŤebných in-

formaci.,,Nejvic potřebuji získat
informace, aby se na porod dobře

připravily, začaly věřit svému tělu, svému ditěti, svým schopnostem hezky porodit," prozrazuje

DAGMAR HRICOVÁ asistovala již

Jana Curdová, dalšíz dul působíázhruba u stovklr porodŮ. Foto: archiv DH
cich také v našem regionu.
Poradenstvi pak můžebýtrozšiřeno io oblastzdravíženyao ob- jemné komunikaci, spolupráci a ly není bojovat za matku a vše za vlastní kompetence a vlastní rr
last péčeo dítě. ,,Je tovžďy ovzáoboustranném respektu, Role du- ni vlrídit, Naopak, podpořit její hodnutí," dodáváHricová.

Petr Fiala, primář gynekologicko-porodnického oddělení v nemocnici v Karviné-Ráji, říká:

Rodičkám je třeba vycházet maximálně vstříc

Jaké možnosti karvinská porodnice
rodičkám nabízí?
Vycházíme vstřic v podstatě ve
všem, co si rodička přeje, akcep-

co se týká pohodtí, jsme schopni

Partner můžebýt s rodičkou od

Udály se za poslední roky změny
kromě samotného porodu také, co
se týče raného kontaktu matky
s dítětem, tedy kontaktu bezprostředně po porodu?

tujeme jejich porodní plány.

jejího vstupu do nemocnice, až do

propuštěni, kdykoli můžepřijit,

můžetady spát, být u porodu. Při
jde mi nesmyslné, aby se staral o

maminku celé těhotenstvi a

bě-

hem porodu jsme ho odtrhli. Taky pokud tatínek chce, můžesi
novorozence vzit, dát si ho na bři
cho, fixuje se s nim. Můžes ní být
ijeji porodní asistentka nebo dula. Akceptujeme jakékoli přání,

poskyťnout masážni vanu před

porodem, ovšem jen do doby porodu, na porod do vody nemáme
podmínky.

Udály se dost velké změny, já
dělám v porodnici od roku 1991,
tehdy se uznávalo pouze iékařské vedení porodu, v dnešnídobě
si rodička sama rozhoduje o tom,
jak bude probíhat péčeo ditě, pokud má zájem, hned po porodu se

dítě přikládá na břiško maminky, kojí se. Jestli chce střih pu-

pečníšňůry,přestřihneme ji,

jestli ji chce nechat dotepat, necháme ji. Samozřejmě v případě,
že je všechno bez komplikaci,
když nějaké jsou, musime je řešit.

Jaká je vaše vize do budoucnosti,
jaké změny by tady porodnice po-

třebovala?

Porodnice potřebuje to, aby tyto mé myšIenky akceptoval veškerý personál. Akceptuje totakz
B0, 90 procent. Máme tady porodni asistentky, které jsou ještě trochu, když to tak řeknu, odtažité.

Jak se stavíte k tomu, když chce
rodička císařslqý řezjen proto, že
se bojí, a není k tomu žádný lékař
ský důvod?
Pak je třeba si s tou rodičk,
sednout, vysvětlitjí všechna p

a proti. Já osobně jsem zastá
cem přirozených porodů, ale 1
kud je u té rodičky panický stra
z porodu, nezvláďne ten porc
tak stejně to asi skonči císt
ským řezem. Ale snažímse s l
dičkou pracovat a vysvětlit jí,
ten přirozený porod je lepšípro
a předevšim pro to ditě.
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