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Přílohy 
Příloha č. 1: Podmínky pro domácí porod (text) 

Aby porodní asistentka souhlasila s vedením porodu doma, musí být splněny podmínky, že 
žena i dítě jsou zdravé, žena zná výhody i rizika porodu doma i v porodnici a chce rodit doma 
a je přesvědčena, že porod zvládne, asistentka je vzdělaná a vyškolená pro péči mimo 
porodnici a spolupracuje s ostatními odborníky, má přiměřené technické vybavení 
poskytovatele péče např. mobilní telefon, vlastní auto, doppler, CTG a přenosný resuscitátor 
s kyslíkovou bombou. Pokud žena či plod nejsou zcela v pořádku nebo nejsou splněny jiné 
podmínky pro plánovaný domácí porod, porodní asistentky se s ženou nedomlouvají 
na plánovaný domácí porod a ženu odkáží na specializované zařízení. „Porodní asistentka 
poskytuje primární porodnickou péči jen zdravým ženám (poradenskou službu může 
poskytovat všem ženám)“ (Štromerová2013). 

Příznivci přirozených porodů neodmítají lékařské vymoženosti, je proto vypracován i plán 
převozu do porodnice. O převoz do porodnice samozřejmě může rozhodnout sama rodící 
žena, ale je důležitá přítomnost vyškolené porodní asistentky, která pozná možné komplikace 
a rozhodne o převozu do porodnice. Nestátní organizace Porodní dům U čápa, která usiluje 
o návrat přirozených porodů do českého porodnictví, sepsala také základní kroky pro zajištění 
bezpečné péče během plánovaného porodu mimo porodnici: 

1. Anamnéza daného porodního procesu 
2. Kontrola fyziologických funkcí ženy 
3. Opakovaná kontrola ozev plodu a jeho prospívání (zevním vyšetřením) 
4. Opakovaná kontrola postupu porodu (zevní, případně vnitřní vyšetření) 
5. Snaha o vytvoření přívětivé, klidné atmosféry 
6. Vytvoření čistého prostředí a používání sterilních pomůcek na jedno použití během 

vlastního porodu plodu 
7. Pomoc ženě při zaujímání vhodné porodní pozice 
8. Zajištění tepla a pohodlí pro ženu po porodu i novorozence 
9. Opakovaná kontrola životních projevů novorozence (hodnocení APG skóre) 
10. Kontrola stažení dělohy po porodu a kontrola krvácení 
11. Pomoc ženě s přiložením dítěte k prsu 
12. Je-li třeba, odebrání vzorku pupečníkové krve na vyšetření KS novorozence 
13. Kontrola celistvosti placenty a blan, uložení placenty do plastového sáčku 
14. Kontrola porodního poranění 
15. Ošetření porodního poranění (použití jednorázových sterilních pomůcek) 
16. Kontrola fyziologických funkcí ženy 
17. Sepsání dokumentace 
18. Vyplnění hlášení o narození dítěte (Štromerová2013). 

  



 

Příloha č. 2: Mapa zemí uznávajících plánované domácí porody (text a obrázek) 

Mapa zemí uznávající plánované domácí porody 
K tiskové zprávě Liga připojila tuto mapu s legendou: 
státy modře - porod doma je za určitých podmínek výslovně povolen 
státy světlemodře - legislativu povolující porod doma právě připravují 
státy zeleně - porody doma tolerují, ale právně neupravují 
 
 

 
(Zdroj: Liga lidských práv 2014) 

 


