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Abstrakt: 

Diplomová práce je věnována proměnám porodnické praxe v posledních 

desetiletích, které ukazují, že porodu je třeba rozumět jako psycho-sociální, nikoliv pouze 

biologické záležitosti. Koncepce porodu a jeho vedení je nahlížena z pozice obhájců dvou 

protichůdných principů v oblasti vedení porodu, lékařského modelu péče a modelu 

přirozeného pojetí porodnictví. Zatímco příznivci aktivně lékařsky vedeného porodu 

chápou porodní proces jako patologický jev, zastánci přirozeného porodnictví důvěřují 

spontánnosti porodu u zdravé'ženy. 

Práce je koncipována tak, aby teoreticko - kritická analýza situace ve Velké Británii 

a v České republice popsala základní faktory ovlivňující vedení porodu a kvantitativní 

i kvalitativní výsledky obou porodniekýeh praxí. 

Hlavním cílem práce bylo na základě teoretického vhledu do problematiky zjistit, 

jaké jsou postoje k porodnictví u studentů ve Velké Británii a v České republice. Metoda 

dotazníkového šetření zjišťovala, jak se liší stanoviska dotázaných v obou zemích 

a porovnávala míru pozitivity a informovanosti respondentů asociovanou s porodem. 

Postoje a vědomosti českých studentů se projevily negativněji ve srovnání s britskými 

respondenty. Větší porozumění britských studentů pro principy přirozeného porodnictví se 

zdá být logickým důsledkem nelékařské praxe aplikované na zdravé porody ve Velké 

Británii. 



Abstract: 

The diploma thesis is focused on changes in obstetric practice in the last few 

decades, which show that childbirth should be looked at not only from biological but also 

from psychosocial point of view. The concepts of birth and its management could be 

looked at two antagonistic principles. The first is the model of medically guided birth, the 

second is the model of natural childbirth. While the upholders of the medical model of 

birth comprehend labour and delivery as a pathologic event, the supporters of natural 

obstetrics trust the spontaneous birth of healthy women and emphasize the risks of the side 

effects of medical intervention. This thesis is designed to describe the essential aspects of 

managing childbirth and quantitative and qualitative data in United Kingdom and in the 

Czech Republic through theoretical analysis. 

The main aim of the project, based on theoretical insight of the maternity care, was 

to find out what are the students' attitudes toward childbirth in the United Kingdom and in 

the Czech Republic. The method of the questionnaire verified what distinctions there are 

among points of view in both countries and allowed comparison of the level of knowledge 

and positive association with childbirth of participants. Based on this data, Czech 

students' attitudes appear to be more negative than British students' attitudes. The better 

understanding of principles of natural, mother and baby friendly obstetrics care found 

among British students appears to be a logical consequence of non-medical practice 

applied at the childbirths in the United Kingdom. 



1 Úvod 

Na mnoha místech diplomové práce se hovoří o tom, že současná porodnická praxe 

není v souladu s výsledky vědeckého výzkumu, a to jak v oblasti biologie a medicíny, tak 

v oblasti psychologie a duševního zdraví. K tomuto nesouladu dochází proto, že 

porodnictví jako lékařský obor je založeno na filozofii, že porod je vysoce riziková 

záležitost, která bez pomoci specialisty nemůže dopadnout dobře. Ale jak vyplývá ze 

základní charakteristiky profese - lékař léčí, a to tam, kde došlo k poruše normálního 

procesu. V dnešní porodnické'praxi spolu soutěží dva různé modely. Lékařský model 

vychází z představy, že porod je obtížný a nebezpečný. Druhý model - péče poskytované 

porodními asistentkami - chápe porod jako přirozenou věc. Porodníci často říkají: „To, 

jestli je porod normální, se pozná až když skončí, nikdy nevíte, jaký může nastat problém." 

Porodní asistentky naopak tvrdí, že „porod je normální, dokud něco nezačne nasvědčovat 

tomu, že normální není." Důkazy vědeckých studií však dávají za pravdu přístupu 

porodních asistentek. Jedna nevhodná intervence na začátku porodního procesu může 

spustit kaskádu dalších zásahů, které pak už jen napravují, co se na začátku poškodilo. 

Většina lékařů je totiž naučena diagnostikovat problémy a potom je řešit, ačkoliv u 

spontánního porodu se ukazuje být nejvhodnější strategií vyčkávat a podporovat. 

Ve většině zemí západní Evropy došlo pod tíhou závěrů vědeckých studií k uznání a 

praktickému přijetí druhého modelu - přirozené porodnické péče. 

V České republice v současné době stále převládá tradiční lékařská autorita jako 

určující vliv pro management porodu; zároveň však dochází ke stále silnějšímu 

prosazování se matek, porodních asistentek, a dalších příznivců přirozeného porodnictví. 

Je možné najít takové porodnické zařízení, kde služby a principy péče odpovídají 

západnímu pojetí mateřské oblasti a které jsou v souladu s doporučeními WHO a 

směrnicemi EU, což se o tradičních praktikách většinového českého lékařského 

porodnictví říci nedá. 

Teoreticko-kritická analýza, která je první částí této diplomové práce vychází 

z předpokladu, že porod není pouze biologicko-medieínskou záležitostí, ale má svou 

emocionálně psychickou dimenzi a lékař je specialista školený na patologické případy, 

nikoliv na vedení spontánního porodu. 
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V teoretické části práce je nejprve objasněna komplexní povaha porodního procesu a 

popsán příběh medikalizace a vzniku navazujících protichůdných trendů poslední doby. 

Poté je popsána situace porodnictví ve Velké Británii a České republice, doplněná 

srovnáním, protože v obou zemích se mateřský sektor služeb velmi liší. VB praktikuje 

porodnickou péči zaměřenou na přání a potřeby ženy, vedoucím profesionálem je porodní 

asistentka a žena sama má plnou kontrolu nad přijímanou péčí. V ČR je pozice porodní 

asistentky stále nedořešená a lékař je rozhodující autorita, které se žena přizpůsobuje. 

V celé diplomové práci se uvažuje nepatologický, normální porodní proces. Patologické 

případy nespadají do koncepce přirozeného porodnictví a musí být řešeny akutní 

biomedicínou. 

Cílem teoretické části práce je nastínit nevhodnost rutinní aplikace aktivní medicíny na 

každou, i zdravou těhotnou ženu a matku. Tento fakt je podpořen závěry řady výzkumných 

studií a stanovisky WHO a EU k této problematice. 

Z odlišného pojetí porodnictví ve VB a ČR vychází výzkumný záměr praktické části 

práce, kterým je zjistit, jak se liší postoje studentů k porodní problematice ve Velké 

Británii a v České republice. Předpokladem je odlišné praktikování přirozeného 

porodnictví v obou zemích, a tedy i odlišné postoje respondentů. 

Pro zjištění odpovědi na tuto otázku byly zadány dotazníky studentům posledních 

ročníků středních škol v ČR a VB. Cílem této výzkumné metody je zjistit, jak se liší 

úroveň znalostí, názorů a postojů u studentů v naší republice a v zemi s jiným chápáním a 

praxí porodu. 

Praktický oddíl diplomové práce dále zjišťoval, zdali v matce a dítěti přátelském 

systému péče, jako je VB, je postoj a vnímání porodnictví u mladých lidí více pozitivní než 

ve skupině s kritizovaným modelem péče. 

Pozitivní postoj k porodnictví a tedy i rodičovství by měl být cílem každého systému, 

soustředění na individuální potřeby a přání žen přináší kladné zkušenosti matek i jejich 

rodin, což je přínosné pro celou společnost. Žádoucím výsledkem těhotenství je nejen 

zdravá matka a dítě. Ženy samotné chtějí tento cíl prožít i jako příjemnou, nestresující 

událost. 
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2 Teoretické vymezení zkoumané problematiky 

2.1 Porod jako komplexní, bio-psycho-sociální záležitost 

Těhotenství i porod dítěte jsou komplexní události, které kromě biologické stránky 

zahrnují i psychické, emocionální a sociální aspekty. Soubor těchto skutečností se mění 

spolu s tím, jak se dítě i matka vyvíjí a jak probíhá porod. Navíc se všechny tyto procesy 

odehrávají ve specifických socio-ekonomických, historických a politických souvislostech. 

Mnoho současných pochybností o lidském zdraví a duševní pohodě může být přičítáno 

nekonzistenci mezi životním prostředím, ve kterém dnes žijeme, a prostředím, ve kterém 

se lidé fyzicky, emočně a psychicky vyvíjeli. Krajním případem je kontrast mezi porodem, 

jak ho prožívali naši předkové a porodem, který zažívají ženy v rozvinutých společnostech, 

rodící děti v moderních nemocnicích. 

Důraz na psychickou a sociální stránku během péče o těhotnou a rodící ženu je stejně 

tak důležitý, jako péče medicínsko-biologická. Fyzicko-psychosociální komplexnost je 

člověku vlastní a interakce mezi těmito jednotlivými složkami je velice těsná, nedostatečná 

péče v psychosociální rovině nemůže být vyvážena zvýšeným důrazem medicínské 

pozornosti. 

Přílišný globální důraz na medikalizaci vedl k tomu, že i ženy samotné akceptovaly 

medicínskou definici svého těla a svých zkušeností. Lékaři přesvědčili matky, že oni ví 

lépe, co se s nimi děje. Uspokojivý výstup těhotenství je zdravá žena a dítě. Ženy samotné 

však chtějí tento výstup zažít i jako příjemnou a radostnou událost. 

T ím možná nejdůležitějším, co lze pro budoucí rodičku udělat, je pomoci jí zbavit se 

omylů a strachu z porodu, které se v ní během života usadily. Zodpovědný a positivní 

přístup k porodu je přínosný pro matku, dítě i celou společnost. 

Na začátku je vhodné vyjasnit, jaký je smysl výrazu „normální poroď'. Tento pojem 

bude používán v celé práci a proto je nutná jeho specifikace. 

Velmi často se cituje názor, že „porod můžeme nazvat normálním teprve v retrospektivě", 

fo to vedlo porodníky v mnoha zemích k závěru, že péče v průběhu nekomplikovaného 

porodu by měla být podobná jako péče u porodu komplikovaného. Tento koncept je 
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nevýhodný z několika důvodů: může změnit normální spontánní proces v záležitost 

medicínskou, může také bránit ženám, aby porod svého dítěte prožily svým vlastním 

způsobem a v místě, které si vyberou. Výsledek této koncepce vede k 

nadbytečným zásahům, které nejsou lékařsky indikovány. Navíc aby byl tento přístup 

v praxi aplikovatelný, je třeba soustředit větší počet rodiček v jedné, technicky velmi dobře 

vybavené nemocnici, ovšem za cenu opomenutí individuálních potřeb žen a značných 

finančních nákladů. 

2.1.1 Definice normálního porodu 

Při definování „normálního porodu" je třeba vzít v úvahu dva faktory: stupeň 

rizikovosti těhotenství a průběh první a druhé doby porodní. Predikativní hodnota 

stanoveného rizika není zdaleka 100%. Tato práce je však primárně zaměřena na skupinu 

žen s nízkým rizikem. 

Normální porod je podle Světové zdravotnické organizace definovaný jako: samovolně 

vyvolaný, s nízkým rizikem na počátku I. doby porodní, které je neměnné během celé 

I. i II. doby porodní. Dítě se narodí spontánně v pozici hlavou napřed, v období mezi 

ukončeným 37. a 42. týdnem těhotenství. Po porodu jsou matka a dítě v dobrém stavu 

(WHO 1999). 

Kolik porodů lze dle této definice považovat za normální? 

Tento údaj je závislý na regionálním a místním vyhodnocování rizika. Výzkumy 

v rozvinutých zemích uvádějí, že průměrná míra žen převezených do nemocnice během 1. 

doby porodní je 20 % a stejný počet žen byl doporučen k nemocničnímu ošetření již během 

těhotenství. U žen, které nerodily poprvé, byla tato míra mnohem nižší než u prvorodiček 

(MacVicar a kol. 1993, Hundley a kol. 1994). V těchto výzkumech se riziko zvažuje velice 

pečlivě, což znamená, že u mnoha žen, které byly doporučené do nemocnice, byl průběh 

porodu nakonec normální. V jiných podmínkách však může být počet žen doporučených 

do nemocnice nižší. V Keni bylo zjištěno, že 84,8 % porodů je nekomplikovaných (Mati a 

kol. 1994). Obecně lze stupeň rizika na počátku I. doby porodní považovat za nízký u 70 

až 80 % těhotných žen. 
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Vzhledem k celosvětově vzrůstající urbanizaci rodí stále více žen v porodnicích, ať již 

je jejich porod komplikovaný nebo ne. Přestože nejsou všechny porody problematické, 

můžeme pozorovat všeobecný sklon k intervencím do průběhu porodu, a to i v případech, 

které žádný zásah nepotřebují a v míře, kterou vyžadují porody komplikované. Toto má 

řadu negativních dopadů v mnoha směrech, a to od časové náročnosti, přes náklady na 

školení personálu a technické vybavení, které je potřebné pro některé používané metody, 

až po fakt, že některé ženy mohou mít snahu se porodnicím vyhnout, protože se obávají 

invazivních intervencí do procesu porodu. Matky i jejich děti mohou být zbytečnými 

zásahy poškozeny. Personál v nemocnicích, kam jsou odesílány patologické porody, 

nemusí být schopen poskytnout odpovídající péči a pozornost ženám, které to skutečně 

potřebují, bude-li přetížen množstvím normálních porodů, které by mohly proběhnout i bez 

takovéto intenzivní péče. V nemocnicích se i o tyto normální porody pečuje podle 

"standardního protokolu", který má ale své opodstatnění pouze tehdy, jedná-li se o porod 

komplikovaný. 

Cílem péče při normálním porodu je zajistit dobré zdraví matky a dítěte s minimální 

možnou mírou intervence, která je indikovaná pro bezpečí matky a dítěte. Tento 

přístup nutně vede k závěru, že při normálním porodu by pro intervenci do 

přirozeného průběhu měl existovat opodstatněný důvod (YVHO 1999). 

2.1.2 Mezikulturní definice porodu 

Společenské cesty vytvářející pojem porod tvoří nejsilnější indikátor obecné podoby 

porodnického systému v dané společnosti. Definice této události v daném prostředí je 

důležitá pro informaci účastníků o tom, kde a jak se odehrává porod. Každá společnost 

poskytuje svojí systematickou konfiguraci porodních praktik, které jsou vzájemně závislé a 

konsistentní. Co je činí konsistentními, vzájemně provázanými a dále morálně správnými, 

je místní, kulturně specifická definice porodu. Například porod je v USA definován 

jako lékařská procedura, v Yucatanu jako stresová, ale normální součást života, 

v Holandsku jako přirozený reprodukční proces a ve Švédsku jako naplňující, vysoce 

intimní událost ženy (Jordán 1993). 

Společensky sdílený pohled na porod zaručuje, že většina účastníků má shodný postoj 

v otázce managementu porodu. Tyto místně sdílené názory mají ideologický status, který 

slouží jako vodítko pro tvoření postupů a přístupu a jejich ospravedlnění. 
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Tato skupinová definice se stává viditelnou na přikladu určitých praktik. Například 

otázka, jestli ostatní děti rodičky mohou navštívit svou matku a nového sourozence krátce 

po porodu je negativně zodpovězena na lékařském základě z důvodu rizika infekce; 

pozitivně zodpovězena v některých evropských zemích, kde je odpověď zdůvodněna 

začleněním ostatních členů rodiny kvůli vzájemným kladným interakcím; a v původním 

společenství v Yucatanu je tato otázka nesmyslná, protože rodička nikdy neopouští své 

domácí prostředí, takže ostatní děti se jednoduše vrátí domů (Jordán 1993). 

Na poli medicíny jsou analyzovány sociální podmíněnosti vzniku jednotlivých 

lékařských teorií a praxe. Toto je postaveno na premise, že vědecké poznání není 

objektivním obrazem vnějšího zkoumaného světa, a le je spíše výsledkem sociální 

konstrukce, která se ustavuje na základě interakce v rámci i mezi vědeckými komunitami. 

Díky této složité interakci dochází k vyjednávání definic zkoumaných jevů a interpretací 

vědeckých výsledků (Hašková 2001). Především prostřednictvím antropologických studií 

začala být kritizována moderní selekce vědění založená na nerespektování jiných 

poznávacích možností nabízených jinými lidmi, skupinami, kulturami. 

Nutno podotknout, že lékařské konstrukce porodu nejsou diskutovány pouze v rámci 

odborných kruhů, ale jsou také předmětem sdělování zkušeností mezi matkami. Pro ženy je 

porod konstitutivní zkušeností, a tak matky vytvářejí na odborné kruhy tlak. který může 

trendy v odborných přístupech ovlivnit. Veřejnost hraje v léto záležitosti důležitou roli. Z 

toho důvodu podléhají odborné konstrukce porodu a jeho rizik snadno hrám popularizátorů 

vědy, kteří se snaží upoutat pozornost veřejného mínění. 

2.1.3 Koncepce lékařsky vedeného a přirozeného porodu 

V současném porodnictví rozvinutých zemí je možné sledovat diskuzi mezi dvěma 

koncepcemi vedení normálního porodního procesu. 

Jedná se o přístup hájící aktivní lékařské vedení porodu a na druhé straně o prosazování 

porodu jako přirozené události. 

Vznik a vývoj těchto dvou modelů porodnické péče bude podrobněji vysvětlen 

v následujích kapitolách. Na tomto místě je nutné popsat základní principy a z nich 

vyplývající rozdíly těchto dvou soupeřících systémů. 
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Lékařsky vedený porod 

Tento model chápe každý porod jako primárně vysoce rizikovou až patologickou 

záležitost a klade prvotní důraz na medicínskou složku péče, čímž redukuje sociální a 

psychické aspekty porodu na minimum. Typický lékařsky vedený porod se odehrává 

v nemocnici, protože ta jediná poskytuje dostatečné vybavení a koncentraci specialistů na 

vyřešení problémů. Matka i dítě podléhají autoritě lékaře, který činí všechna závažná 

rozhodnutí a nese zodpovědnost. Péče celkově je orientována na technologický přístup a 

farmakologické metody tišení bolesti. Rodička je nahlížena jako pacient a lékař se 

soustřeďuje pouze na její fyzický stav a fyzický stav dítěte, kdy je optimálním výstupem 

zdravé dítě i matka, ne však zdraví ve smyslu psychickém a emocionálním. Dalším 

problémem se ukazuje být nedostatek poskytovaných informací a vysvětlení směrem 

k ženě; nerespektování její autonomie a jejích pocitů. Žena většinou nezná nemocniční 

prostředí ani personál a z důvodu úspory času a zvýšení efektivity práce nebývá 

respektováno její soukromí a potřeba komunikace a pozornosti. 

Přirozený porod 

Principy přirozeného porodnictví vycházejí z podstaty, že porod je jako každá jiná 

životní událost komplexní, tzn. že zahrnuje fyzickou, psychickou a sociální stránku a 

žádnou z nich není možno devalvovat na úkor jiné. Žena je chápána jako individuum, které 

je autonomní a má dostatečnou kapacitu na rozhodování o průběhu svého těhotenství, 

porodu a s tím spojených otázek. Porod je primárně chápán jako normální stav, který 

probíhá spontánně správně a intervence do tohoto původního procesu mohou způsobit 

řetězovou reakci dalších komplikací, takže jsou pečlivě zvažovány a pokud to není 

nezbytně nutné, pak je zde snaha se jim vyhnout zcela, stejně jako farmakologickým 

prostředkům a analgezii. Aktivní role ženy v průběhu těhotenství i porodu je maximálně 

podporována a celým obdobím matku provází jedna či více známých osob. Těmto osobám 

žena důvěřuje a ty jí poskytují především psychickou a fyzickou podporu, než by určovali 

a prováděli medicínské intervence. Dominuje snaha udělat porodní zkušenost pozitivní pro 

matku, jejího partnera i dítě, je respektováno jejich soukromí a právo na nezkreslené 

informace. Intuitivní chování rodičky je podporováno a rodička si má být vědoma své míry 

zodpovědnosti a vybrat si způsob porodu na základě informované volby. 
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Tento „přirozený" přístup bývá většinou spojován s modelem péče porodní asistence, 

kdy autonomní porodní asistentka vede bezproblémový porod a porodník-specialista je 

přizván v případě komplikací. Toto řešení se zdá být i vhodnější z hlediska ekonomického 

a vzdělávacího, protože lékař je specialista a je primárně vyškolen k řešení patologických 

situací, zatímco porodní asistentka je více orientována na komplexní psychickou i fyzickou 

pomoc včetně rozpoznání rizik. 

Model porodní asistence 

V diskusi, jak určitá hierarchie vědomostí lokalizuje určité typy znalostí je 

argumentováno, že znalosti porodních asistentek jsou epistemologicky ospravedlnitelné. 

Tvrzením je, že rozdíl mezi proposičními znalostmi (vědět co), praktickými dovednostmi 

(vědět jak) a zkušenostními znalostmi (být ženou) není nutně jeden typ znalosti nadřazen 

jinému (Kent 2000). 

Historie porodnictví ale ukazuje „triumf proposičních znalostí nad praktickými". 

V určitém smyslu jsou vědomosti porodních asistentek shodné s vědomostmi porodníků, 

ale základní rozlišení spočívá v tom, že porodní asistentky nezapsaly systematicky či 

kódově své vědění, jak sc dělo u lékařů. Důvodem je skutečnost, že praktické znalosti a 

zkušenosti nemohou být zaznamenány a tudíž dovednosti porodních asistentek nemohou 

být redukovány do proposičních znalostí - série pravidel a kódů. Navíc porodní asistentky 

jako ženy mají specifické gender zkušenosti a znalosti být ženami (Dalmiya and Alcoff 

1993). 

Společnými body obou pozic (lékaře a porodní asistentky) je 

- zájem o bezpečí dětí a matek, 

- častá praktická neznalost přirozeného nekomplikovaného porodního procesu mimo 

nemocnici a z toho i u některých porodních asistentek plynoucí strach a neochota 

poskytovat péči mimo nemocnici. 

12 



Tabulka 1.0 Porodní asistence a porodnictví: pojmové domény 

Porodní asistentka Lékař - porodník 

Zeny Muži 

Zdraví Nemoc 

Normalita Abnormalita 

Sociální Medicínské 

Zkušenosti Znalosti 

Pozorování Zásah 

Praxe Teorie 

Emoce Důvod 

Komunita Instituce 

Soukromí Veřejnost 

Péče Kontrola 

Zdro j : O a k l e y (1989) 

Klasifikace praktik, které se využívají při normálním porodu podle WHO 

Jednoznačně prospěšné: 

porodní plán, který stanoví, kde se porod uskuteční a kdo ho povede, který je 

vypracován podle potřeb a přání budoucí matky, 

přehodnocování rizika během každého kontaktu se zdravotnickým systémem, 

respektování výběru místa porodu, který žena učinila pro náležitém poučení, 

respektování práva ženy na soukromí v místě porodu, 

neinvazivní, nefarmakologické postupy mírnění porodních bolestí, 

volnost ve výběru polohy a pohybu během celého porodu, 

podpora jiné polohy než vleže na zádech, 

časný tělesný kontakt mezi matkou a dítětem, přiložit k prsu do jedné hodiny po 

porodu. 
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Nevhodné praktiky, které by měly být eliminovány: 

rutinní aplikace klystýru, holení pubického ochlupení, 

- rutinní nitrožilní infúze během první doby porodní, 

- rutinní využití polohy na porodním lůžku s podpěrkami nebo bez nich během 

porodu, 

vyšetření per rectum, 

časné zaškrcení porodní šňůry, 

- rutinní aplikace oxytocinu, 

rutinní provedení časné amniotomie v I. době porodní, 

časté vaginální vyšetření, zejména pokud je prováděné více než jedním 

poskytovatelem péče, 

liberální či rutinní užívání episiotomie (WHO 1998). 

Možné důsledky porodnických intervencí: 

Lithotomni porodní nožice (horizontální poloha): tato pozice se ukazuje být přínosná 

pouze pro personál, z důvodů snadnějšího přístupu k rodičce a lepší kontrole procesu. 

Důsledkem může být syndrom dolní duté žíly, který snižuje fetoplacentámí průtok krve a 

způsobuje hypoxii plodu; dilatace děložního hrdla a děložní kontrakce se zpomalují; zadní 

část hlavičky plodu (okcipitální kost) představuje oblast rané osifikace a tím i nejvyšší 

odolnost vůči tlaku. V horizontální poloze rodičky prochází plod porodními cestami 

v takovém úhlu, že nejsilnější tlak musí absorbovat fragilní čelní kost a zátěž se přenáší i 

do blízkosti páteře. Děti narozené matkám ve vertikální poloze vykazují vyšší Apgar skóre 

a méně abnormálních srdečních záznamů (Sleep et al. 1989). Ve vzpřímené poloze je tlak 

přenášen na záhlaví, kde dochází k nejlepší absorpci tlaku při průchodu porodními cestami 

(Trevathan 1999). 

Ruptura amniotických blan: prováděná z důvodu indukce či urychlení porodu; zvyšuje se 

nebezpečí infekce, amniotická tekutina nechrání hlavičku plodu před tlakem kontrakcí, 

může dojít k prolapsu pupečníku (CIMS 2003, Odent 1995). 
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Rutinní aplikace oxytocinu: používá se k indukci či urychlení porodu; kontrakce se stávají 

příliš silnými a bolestivými, následují v krátkých intervalech, zvyšuje se stres a úzkost 

matky a tíseň plodu ústící ve vysoké procento klešťových porodů a císařských řezů. Další 

studie naznačuje, že aplikace oxytocinu zvyšuje riziko poporodního krvácení a 

novorozenecké žloutenky (CIMS 2003). 

Elektronický fatální monitoring: užíván ke sledování srdečních ozev plodu a detekování 

abnormalit; není znám žádný důkaz, že by rutinní EFM přispíval ke snížení mortality či 

morbidity (WHO 1998; Freeman 1990; Odent 1995). 

Naopak dochází ke zvyšování'podílu císařských řezů, protože EFM detekuje jemné změny 

v srdečním rytmu plodu během dčložních stahů, tyto změny jsou většinou normální 

odezvou na sílu kontrakcí, ale jsou často misinterpretovány jako signál tísně plodu 

(Kaufman et al. 2002; Llewellyn 1999). 

Při vyhodnocování nezbytnosti zásahu do spontánního porodního procesu by se mělo 

brát v úvahu doporučení odboru bezpečného mateřství Světové zdravotnické organizace, 

který říká, že těhotenství, porod a šestinedělí nejsou pro ženu nemocí, ale přirozeným 

stavem, což znamená, že nepotřebuje léčit. Dohled a péče lékaře jsou nutné pouze 

v některých případech a měly by hýl jasně vymezeny. Dále je řečeno, že zdravý 

novorozenec musí zůstat u matky, pokud to podmínky umožňují. Vyšetřování zdravého 

novorozence není důvodem k separaci od matky. Péče by matce i dítěti měla být 

poskytována jednou osobou, nejlépe porodní asistentkou, v případě komplikací muže být 

přizván porodník nebo pediatr (WHO 1998). 

2.1.4 Podpora během porodu 

Mezi vedlejšími produkty technologického pokroku provázejícího lidský porod je 

zvětšující se vzdálenost mezi poskytovateli péče a ženou-rodičkou. Počet specialistů 

dohlížejících na ženu se zvyšuje, ale klesá množství času, který tito lidé věnují jednotlivým 

ženám. Jinak řečeno, sociální prostředí porodu prošlo výrazným posunem. 

Kořeny sociální podpory a pomoci během porodního procesu jsou tak staré, jako lidstvo 

samo. Jeden z důvodu pro nespokojenost se způsobem, jakým moderní porod probíhá, je 

neschopnost lékařského systému uznat emocionální potřeby žen. 

Trvale stoupající zájem veřejnosti o změny v porodnickém systému ukazuje, že si nejen 

rodiče začínají uvědomovat, že cílem moderního porodnictví nemohou být jen dobré 
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výsledky lékařských statistik, nýbrž že má být kladen důraz také na spokojenost matek i 

dětí. V definici Světové zdravotnické organizace pojmu zdraví je spokojenost klienta 

jedním ze základních atributů, takže tyto směry neobjevují nic nového. Snaha věnovat 

individuální péči je pro personál náročnější, ale přináší spokojenost rodičkám i jejich 

partnerům. Tyto změny v přístupu jsou medicínsky možné a proto by měly být 

uskutečňovány. Poskytování sociální a citové podpory během porodního procesu může 

zdokonalit fyzické i psychické výsledky porodnictví a vést k lepšímu vnímání porodní 

zkušenosti. 

Sociobiologicky aspekt porodu - Evoluční perspektiva sociální pomoci 

Ve srovnání s většinou savců, pro které je porod solitérní záležitostí (Trevathan 1987) 

se můžeme ptát, proč ženy potřebují sociální a emocionální podporu během porodu? 

Nejtypičtější savčí reakce na zvyšující se intenzitu děložních kontrakcí je pro samici 

vyhledání izolovaného místa pro porod mláďat. I mezi sociálními druhy, jako jsou opice a 

lidoopi, samice typicky odcházejí porodit na periferii skupiny (Altmann 1980; Goodall and 

Athumani 1980). Tyto reakce naznačují, že kontrakce začínajícího porodu jsou signálem 

pro vyhledání samoty. Naproti tomu typická lidská reakce na zvyšující se intensitu 

porodních stahů je hledání lidského doprovodu, společnosti. Při hledání odpovědi na tuto 

otázku se můžeme zeptat „ve kterém bodě naší evoluční historie byl dán signál pro změnu 

chování od „hledání izolace" k „hledání někoho dalšího"? 

Jedním z logických vysvětlení je, že bipední lokomoce, zvýhodněná v přírodním 

výběru, vedla ke změnám způsobu, jakým ženy reagují na začátek porodu (Trevathan 

1987). 

(Tento závěr neznamená, že obtížný porod je unikátní pro lidský druh; porod je fyzická 

výzva pro většinu primátů.) 

Ať již jsou výhody bipedního způsobu lokomoce jakékoliv, každopádně vedly 

k fundamentálním změnám ve způsobu rození potomků. Porodní cesty u čtyřnohých 

primátů dovolují narození mláděte obličejovou částí směrem k tělu matky a ta může 

rukama dosáhnout dolů a pomoci narození mláděte bez asistence (Rosenberg and 

Trevathan 1996). 

Evoluce bipední lokomoce však změnila proporce porodního kanálu tak, že hlavička 

dítěte musí vykonat flexi, následovanou sérií rotací celého tělíčka. Proto se ve většině 

případů lidský plod rodí týlní částí hlavy proti matčině stydké kosti a tudíž obličejovou 
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částí od matky. Tato pozice neumožňuje matce dosáhnout dolů a vyčistit dýchací cesty 

plodu a popřípadě odstranit pupečník omotaný kolem krku. Pokud by se matka snažila 

dosáhnout a zachytit své dítě, mohlo by dojít k zatlačí proti úhlu flexe a možnému 

poškození nervů či svalů během těchto pohybů (Trevathan 1988). Je logické argumentovat, 

že jednoduše přítomnost další osoby asistující ve finální fázi porodu redukuje mortalitu. 

S bipedalismem se tak pojí větší nebezpečí neasistovaného porodu než je nebezpečí 

asociované s přítomností dalších osob v okolí rodičky. 

Sociobiologie je vědecká disciplína, která aplikuje principy evoluční biologie na 

studium lidského i zvířecího společenského chování. Základní premisou je fakt, že 

individuální chování je částečně podmíněno geneticky, a tudíž je dědičné a podléhá 

přírodnímu výběru. 

Kritici této koncepce odmítají genetickou determinaci chování a vidí prostředí a 

zkušenosti jedince jako klíčový faktor modelující chování. Sociobiologie však 

předpokládá, že chování - tak jako ostatní aspekty fenotypu je výsledek interakce mezi 

geny a prostředím (Barash 1982). 

V tomto kontextu vidíme, že na determinaci chování při porodu se podílí i hormonální 

vlivy. Stres během porodního procesu zpomaluje vyplavování oxytocinu, čímž se porodní 

postup zpomaluje a zvyšuje se hladina adrenalinu. Takto je reflektována v minulosti běžná 

situace (kterou můžeme pozorovat i u jiných savců) kdy k těmto fyziologickým změnám 

došlo v případě nebezpečí ohrožujícího rodící matku a porod byl téměř zastaven, aby se 

tato mohla dostat do bezpečí a tam dokončit porod. Tento mechanismus se spouští u žen i 

dnes, pokud se v nemocničním teritoriu necítí uvolněné a zacházení personálu v nich 

vyvolá stres. Přirozená reakce zpomalení porodu je pak chápána jako něco patologického a 

je medicínsky řešena umělým vyvoláním porodu. Ovlivňovány jsou i hormony působící na 

chování a mozkové funkce, jako je prolaktin, který vyvolává empatické chování matky 

k dítěti a endorfiny, které tlumí bolest a pomáhají zvládnout porod. Hladiny obou těchto 

zmíněných hormonů nemohou dosáhnout v klasickém zdravotnickém systému nejvyšší 

možné úrovně a porodní zkušenost se stává pro matku i dítě více traumatizující, než by 

bylo nutné. 
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2.1.5 Diskuse k teoretickému vymezení porodní problematiky 

Ptát se, jestli je bezpečnost v porodnictví prvořadá se může zdát nesmyslné, protože 

v kontextu porodu, kde se zabýváme životy a zdravím mladých žen a děti, vypadá 

bezpečnost jako nejdůležitější kritérium. I když argument bezpečnosti slyšíme v mateřské 

souvislosti velmi často, ve skutečnosti nemůže být myšlen tak doslovně, jak se zdá. 

Kdyby totiž bezpečnost byla tím jediným, o co jde, pak by si ženy vybraly možnost zůstat 

bezdětné, protože je mnohem pravděpodobnější zemřít kvůli těhotenství a porodu než kvůli 

antikoncepčním prostředkům. Riziko je akceptovatelné, pokud je vyváženo výhodami. 

Mnoho zdravotníků zrazuje ženy od záměru porodit doma, protože tam žena může dítě i 

sebe vystavit nebezpečí, ale je-nutné si uvědomit, že ta stejná žena mohla před několika 

měsíci v tichosti a legálně život dítěte ukončit a i později v průběhu jeho života ho 

pravděpodobně vystaví řadě dalších rizik. 

Pohled na bezpečnost nesmí být ženám vkládán z moci autority, rolí zdravotníků je 

poskytnout dostatek nezkreslených informací a podporu, aby matka sama mohla učinit 

zodpovědnou informovanou volbu. 

Mnoho let byl pohled profesionálů akceptován ženami a nemocnice byly vnímány jako 

bezpečnější, specialisté byli pokládáni za moudřejší než rodinní lékaři či porodní báby a 

technologie představovala rozhodující bod v ohodnocení stavu rodičky i dítěte. 

Argument bezpečnosti nemůže být užíván jako rutinní omluva pro neindikované 

intervence, které překážejí matce a znevažují její pocity. 

Elektronický fetální monitoring získal akceptaci v posledních letech právě z důvodů 

bezpečnosti, díky domněnce, že zvyšuje pravděpodobnost bezpečného výstupu. Stejně tak 

ostatní testy mají vysoké procento falešně pozitivních výsledků, což znamená, že test hlásí 

přítomnost nějakého problému, ačkoliv ve skutečnosti žádný není. Ignorovat však změnu 

na monitoru není lehké a často tato situace končí pro jistotu indukcí porodu. Poté většinou 

z důvodu indukovaného porodu začnou být děložní stahy příliš silné, v důsledku toho 

nastane tíseň plodu a může se stát, že bude zapotřebí porod dokončit císařským řezem. 

V Německu se prováděla studie zaměřená na elektronické monitorování plodu; nešlo o 

randomizovanou kontrolní studii. Tento výzkum se týkal dětí, které byly urychleně 

přivedeny na svět, protože u nich monitor odhalil příznaky tísně plodu. V 99 % případů 

tyto děti byly zcela normální, měly dobré Apgar skóre a lékaři to přičítali tomu, že naštěstí 

stihli vyvolat porod včas. Že by stejných výsledků a menší invazivnosti mohlo být 
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dosaženo i bez indukování procesu, to nebylo vůbec uvažováno. Tento přístup by se dal 

shrnout do věty: „Představu mám jasnou, nemaťte mne fakty!" 

2.2 Historie porodní praxe, /měny a demedikalizace 

2.2.1 Stručný přehled západního porodnictví 

Stručný přehled minulosti porodnictví, z hlediska vývoje rolí porodní asistentky a 

lékaře -porodníka, může pomoci pochopit důvody pro někde stále přetrvávající lékařskou 

převahu. 

Z nejstarší doby nalézáme několik izolovaných zpráv od lékařů zajímajících se o 

porodnické problémy už v antice (Hippokrates 5. stol. př. K.r. a Soranus 2. stol. A. D.); poté 

se stal porod nespornou doménou porodních asistentek na více než tisíc let. Porodní báby 

toho času byly pravděpodobně lidové léčitelky, které se kromě pomoci při porodu 

zabývaly i různými zdravotními problémy. Porod byl jasně chápán jako ženská záležitost a 

toto pojetí bylo přijímáno a dodržováno všemi členy společnosti a bylo spojeno s 

náboženskými a právními sankcemi. Jako důkaz můžeme uvést osud německého lékaře, 

který se převlékl za ženu, aby mohl pozorovat porod. Byl odhalen a upálen v Hamburgu 

v roce 1522 (Vránová 2003). Idea přítomnosti muže u porodu se brala jako nepřirozená a 

nemorální. 

Pohled na porod se začal měnit během renesance, kdy Evropa byla urbanizována a stále 

více lidí se stěhovalo do měst, daleko od osobní péče vesnické porodní asistentky. 

Přicházeli do neznámého teritoria, kde byly stavěny nemocnice umožňující lékařům 

pozorovat tisíce porodů ročně a rozvíjet standardizované techniky a nástroje pro 

management porodu. Jakmile začali mít muži lékaři převahu, vstoupili do sféry 

porodnictví a vyvinuli řadu mechanických pomůcek pro intervence do porodního procesu. 

Známým příkladem je raná verze porodnických kleští, které byly vynalezeny v 16./17. 

století lékařem ze slavné Chamberlenské lékařské rodiny (Trevathan 19X7). V té době se 

klešťový porod stal široce užívanou technikou s jejíž pomocí lékaři mohli přivádět na svět 

děti, jejichž porod byl za hranicí možností porodní asistentky. Další události ve vývoji 

medicíny znovu posunuly rození dětí do rukou lékařů, zejména skrze aseptická a 

antiseptická opatření, jejichž plošné zavedení razantně snížilo do té doby obrovskou 

úmrtnost rodiček v nemocnicích způsobovanou následky špatné hygieny. V tomto bodě 

přestaly být neškolené porodní asistentky výzvou pro lékaře a jejich status začal klesat. 
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V Evropě se tyto zmíněné vědecké techniky a postupy nestaly součástí repertoáru výuky 

pro porodní asistentky, ani ve Spojených Státech nebyly žádné systematické pokusy 

modernizovat profesi porodní pomocnice skrze zdokonalený trénink. Porod se tak přesunul 

do lékařské sféry a pozice porodní asistentky začala upadat. 

Ačkoliv v dnešní době už záležitost odbornosti porodních asistentek není problémem, 

v některých zemích má lékařská autorita stále moc si přivlastňovat i bezproblémový porod 

a jeho postoupení zpět do rukou porodních asistentek je provázeno debatami i přes 

evidentní vědeckou podporu teorie nelékařsky vedeného fyziologického porodu. 

V těchto diskusích můžeme vidět schopnost různých skupin prosazovat své zájmy a moc a 

ovlivňovat podobu nabízených služeb. 

Dobře zdokumentovaná historie ukazuje změny v přístupu k porodu, které ze 

sociologické perspektivy mohou být chápány jako stále pokračující konflikt mezi ženami, 

lékaři a porodními asistentkami. Podstatou tohoto sporu jsou různé pohledy na těhotenství, 

porod, otázky kdo zná nejlepší přístup a v neposlední řadě finanční motivy. 

V této kapitole bude přiblížen sociální proces, který ovlivňoval formování mateřské péče. 

2.2.2 Porod jako sociálně utvářený jev 

Porod není pouze událostí ovlivňující intrapersonálně a interpersonálně významná 

fakta, jak bylo ukázáno v předchozí kapitole (komplexnost porodu). Vzhledem k jeho 

rituálnímu charakteru je na něj nutno nahlížet také jako na sociálně definovaný a 

přetvářený jev (Jordán 1997; Kitzinger 1997). Zjevný vliv sociálního kontextu na průběh 

porodu lze pozorovat především v dobách minulých, kdy mateřská, perinatální i 

neonatální úmrtnost dosahovala mnohem vyšších hodnot než dnes. 

Leavitt (1987), která ve své studii analyzuje diskuse lékařů o porodnických postupech v 

případech komplikací porodu na stránkách lékařských časopisů od počátku 80. let 19. 

století, zaznamenává fakt, že v té době probíhaly komplikované porody nejen za 

přítomnosti lékaře, ale i vybraných rodinných příslušníků a kněze. Na úryvcích z 

analyzovaných textů dokládá, že kněz a otec dítěte měl před masivním přesunem rodiček 

do nemocnic, významný vliv na to, které zákroky může lékař použít, a které ne. Lékaři v 

článcích podle Leavitt (1987) zmiňují kromě vlivu křesťanské víry na způsob porodu také 

vliv počtu dříve narozených dětí rodící ženy a zaznamenávají větší tendence zachraňovat 

prvorozené než další potomky. U prvorodiček se v případě potratu totiž jednalo především 

o nenaplněnou "povinnost" a nedosažení očekávaného statusu. 
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V anglickém porodnictví oproti kontinentálnímu byl přitom život dítěte ceněn méně než 

matky, takže tam převládaly kraniotomie, tzn. zničení plodu perforací jeho hlavy, nad 

symfyzeotomií, která mívala za následek trvalé poškození matky (způsobovala tzv. 

"kachní" chůzi), a císařským řezem, který ještě v polovině 19. století končil v polovině 

případů smrtí matky (Leavitt 1987; Doležal 2001). 

Porod je tedy potřeba chápat v širším sociálním kontextu. Jeho význam, průběh i 

výsledek je také tvarován v závislosti na socio-kulturním kontextu. Jak bylo výše 

naznačeno, dochází v čase a prostoru k proměnám osob, které rozhodují o vedení porodu, 

místa určeného k porodu, preference způsobu vedení porodu a změnám dalších sociálních 

aspektů (např. postavení dítěte ve společnosti nebo systému dědičnosti) majících vliv na 

vedení porodu. 

Následující stránky shrnují přístupy, na základě kterých lze nahlížet na problematiku 

současné porodní praxe v české společnosti. 

2.2.3 Medikalizace 

Medikalizace znamená lékařské pojetí, v tomto případě tedy takový přístup k porodu, 

který nechápe porodní proces jako normální děj, ale jako patologickou záležitost. Proto se 

nastávající matka dostává do centra lékařské pozornosti a začíná být pacientkou. 

Medikalizace je jedna ze dvou teorií/přístupů, které se vážou k managementu porodu. 

Druhou koncepcí rozumíme model „přirozeného" porodnictví, jak byl vysvětlen 

v předchozí kapitole. V současné době můžeme najít dostatek důkazů na posouzení, který 

přístup /lékařsky vedený nebo přirozený porod/ je přínosnější pro matku i dítě a tudíž pro 

celou společnost. 

Ani v minulosti nenalézáme důkazy na podporu tvrzení, že lékařské zásahy činí porod 

bezpečnější pro většinu matek a dětí. Samozřejmě některé intervence jsou prospěšné a 

nezbytné a jako takové jsou oceňovány, jedná se však pouze o malé procento případů 

s pouze okrajovým vlivem na mortalitu i morbiditu. (In vitro oplodnění je mimo rozsah 

této práce.) 

Rutinní a plošně aplikovaná porodnická léčba selhává, protože každý lékařský zásah 

s sebou nese větší nebo menší risk a stává se užitečným jen v případech, kdy pomůže 

předejít ještě většímu nebezpečí, než které vyvolá. Protože však většina nastávajích matek 

je zdravá, je nutné si uvědomit, že jim neindikované, tzv. preventivní lékařské zásahy 

nepřinesou žádoucí efekt. Zdravá osoba nepotřebuje medicínskou léčbu. Setkáváme se ale 

s tím, že porodníci ve snaze zajistit si stálou vysokou poptávku po svých službách 
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redefínovali těhotenství a porod jako stav nemoci, který vždy vyžaduje léčbu na určité 

úrovni, alespoň preventivní, když už ne kurativní. 

Nevhodně užitá intervence na začátku porodního procesu snadno vyvolá následnou 

řetězovou reakci dalších zásahů, které se snaží napravit to, co první narušení přirozeného 

porodního procesu vyvolalo a negativní dopad se tím prohlubuje (Marek 2002; Trevathan 

1999). I když uvažujeme nepředvídatelnost porodních komplikací, čísla zásahů ve skupině 

bezproblémových matek ošetřovaných porodními asistentkami jsou nižší v řádech desítek 

procent než ve skupinách lékařsky vedených (Harvey et al. 2002). Tento fakt potvrzuje i 

situace v České republice, kdy porodnice s fungujícím modelem porodnické asistence 

uvádí 4-8 % císařských řezů a 4-10 % cpiziotomií; zatímco nemocnice s přístupem aktivně 

lékařsky vedeného porodu uvádí 15 % císařských řezů a 70 % cpiziotomií (Aperio 2004). 

Vysvětlení této diskrepance spočívá v principu lékařské péče, která má tendenci 

předvídat a dopředu ošetřovat i to, co by pravděpodobně samo nenastalo. Vedení 

"přirozeného" porodu by mělo být založeno na důvěře v instinktivní a intuitivní chování 

ženy během porodu. Aktivita lékařů v jiném smyslu než psychické podpory rodičky a 

občasné neinvazní kontroly postupu porodu pro případ zásahu akutní biomedicínou v 

případě jeho komplikací je nahlížena z hlediska možných iatrogenních efektů. K těm 

dochází pokud jsou intervence rutinně používány i přes uvedená rizika. Klasickým 

způsobem vzdělaný lékař má tendenci ke standardizaci a unifikaci, což je v případě porodu 

nevhodné, každý porod, tzn. každá žena je nepředvídatelným individuem, které nelze 

autoritativně řídit. 

Možný rozsah porodnické péče byl a je navíc stále rozšiřován rychlým rozvojem 

technik pro prenatální diagnostiku. Možnost rané diagnosy však není příliš často 

následována možností účinného zásahu, takže výsledkem bývá nejistota bezmocné matky. 

Záležitost porodu byla zredukována do fyzicko-medicínské podoby, a tato je obklopena 

impresivní nabídkou techniky. Stále však hlavní princip všech snah udělat porod 

bezpečnější zůstává nevyslyšen, nastávající matky dnes mají stejné obavy jako minulé 

generace žen. 

Naplnit hlavní ideu bezpečnějšího porodu se nemůže povést bez uvažování faktu, že 

lidský porod je komplexní proces zahrnující aspekt psychologický, sociální i medicínský a 

že tyto 3 složky jsou neoddělitelné ve vzájemné interakci mysli a těla skrze endokrinní 

systém. 

Porodnická propaganda obklopila porodní problematiku atmosférou nebezpečí, což je 

opak k žádoucímu kladnému emočnímu stimulu pro každý úspěšný porodní proces. Pocit 
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důvěry a uvolnění, podporovaný známým a uklidňujícím prostředím je obtížně dosažitelný 

v moderním lékařském prostředí, kde je hlavní důraz kladen na high tech zařízení a 

z podstaty nemocničního prostředí také často na efektivnost a spolehlivost v kvantitativním 

slova smyslu, ačkoliv řada výzkumných závěrů ukazuje na skutečnost, že emočně 

podporující a bezintervenční prostředí dosahuje prokazatelných výsledků (Lavender, 

Walkinshaw 1998; Odent 1995; Downe et al. 2001). Tento aspekt poskytuje i rozměr 

kvality porodu pro matku i dítě, což je z hlediska jedince důležitější skutečnost než 

kvantita, která je často žádoucí pro profesionály. 

Historie medikalizace 

Pozice porodní asistentky, která byla uznávána až do 17. století, byla vystřídána 

uchopením moci lékaři, protože tito lépe využili vztah mezi znalostmi, silou a gender 

hierarchií. Tato hierarchie také pomáhá vysvětlit postoj žen ke svým vlastním zkušenostem 

a pohledu na těhotenství. Submisivní smíření ženské většiny s medicínskou autoritou 

dovolilo přežít lékařskému modelu péče tak dlouho. 

Síla definovat co je „pravda" vytváří nerovnost mezi sociálními skupinami a k jejímu 

zneužití došlo v případě stoprocentní kontroly oboru lékaři 

Nenarozené dítě se stalo s příchodem vyspělých monitorovacích technik novým 

pacientem, protože začalo být vidět a pouze porodníci měli dostatečné znalosti užití 

technologií jako RTG, ultrazvuk (60. léta) a fetoskopie (70. léta) (Oakley 1986). Navíc 

bylo možné vidět a tím i uvažovat dítě „odděleně" od matky. 

Tento dohled nad plodem a technikou umocnil kontrolu, kterou porodníci přebírali nad 

matkou i dítětem. 

Proces medikalizace měl dvě části. První, v 18. století, byla idea těhotenství jako 

přirozenosti, kde lékařští profesionálové pouze podporovali „vzor přírody". Nicméně ze 

systematizace zkušeností žen vyplynuly vhodné znalosti o celém procesu těhotenství a 

porodu a tento se začal redefinovat jako technická a lékařská odbornost. Později se 

definovalo těhotenství jako patologie a tím se ještě více dostalo pod výhradní kontrolu 

proškolených lékařů. Z principu lékařství jako systematické vědy, která klasifikuje a 

experimentuje se procesem objektivizace vytratila individualita rodičky a tělo bylo 

nahlíženo jako objekt analýzy spíše než myšlení a lidského bytí. Vědomosti 

pozorovatele/vědce se předpokládají být správné zatímco zkušenosti a pocity pozorované 
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osoby jsou znevažovány. Následně těhotné ženy popisovaly pocity jako nepřátelství, 

odcizenost a přehlížení. /Viz podkapitola Autoritativní znalosti./ 

Lékařsky vedený porod se na území ČR začal užívat po 1. světové válce, a to jednak 

jako termín a jednak jako praxe. Ta spočívá v urychlení porodu a tlumení bolesti 

medikamenty a invazními technikami. Tento způsob vedení porodu má zajistit bezpečnost 

rodičky a plodu, díky preventivním činnostem lékaře za účelem eliminace možných 

komplikací, i jejich psychosomatický komfort plynoucí z minimalizace bolesti. Položení 

teoretických základů tohoto způsobu vedení porodu je přisuzováno J. De Leemu a R. 11. 

Pomcroyovi, kteří ve 20. letech propagovali eliminaci nebezpečí druhé doby porodní 

užitím cpiziotomie při celkové anestézii (Doležal 2000). 

Zmíněný způsob vedení porodu byl umožněn rozvojem porodnické analgezie pro 

tlumení porodních bolestí a objevem sterilizace a účinků oxytocinu pro urychlení porodu. 

Nebylo ho však možno uskutečňovat v domácnostech nebo v malých, technickým 

zázemím a důslednou sterilizací nevybavených porodních centrech. Spolu s tím, jak se 

rodičky stále více soustřeďovaly do nemocnic, se aktivní lékařsky vedený porod stával 

všeobecnou a rutinní praxí. 

Idea aktivního lékařsky vedeného porodu tak, jak se prosadila v rámci porodní praxe v 

ČR (ale i většině jiných států euro-americké civilizace) konkrétně spočívala v aplikaci 

analgetik a předporodní předoperační přípravě (klystýr, holení), upoutání rodičky do 

polohy vleže na porodním stole, izolaci od jiných lidí než zdravotníků, v dodržování 

striktních pravidel pro udržení sterility okolí rodičky a dítěte, aplikaci oxytocinu na 

urychlení děložních stahů a provedení epiziotomie (nástřihu perinea) na konci 2. doby 

porodní. Po představení a rozšíření elektronického fetálního monitoringu do porodnic bylo 

do tohoto způsobu vedení porodu zakomponováno i jeho užívání (Kapr, Koukola 1998). 

2.2.4 Demedikalizace porodní praxe 

V 60. letech se začíná objevovat kritika vědecké biomedicíny a medikalizace 

moderního života vůbec. V západní Evropě docházelo ke vzniku self-lielp, self-care a 

pacientských hnutí, do nemocnic vstupovali kliničtí psychologové, a to v kontextu stále 

rostoucích výdajů na zdravotnictví a artikulace dříve do pozadí zasunutých problémů. Na 

území Čech se změna ve zdravotnictví začala projevovat s přibližně dvacetiletým 

zpožděním. Ve 20. letech 20. století konstruovaný model péče o rodičku a novorozence 

přestával v některých bodech vyhovovat novým poznatkům a požadavkům. 
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Koncepce "přirozeného porodu" je radikálním vyústěním kritiky modelu lékařsky 

vedeného porodu. Tento termín zpopularizoval v první polovině 80. let americký porodník 

M. Odent svou knihou "Přirozený porod", kterou napsal po mnohaletých zkušenostech 

porodníka, který vedl porody odlišným způsobem než aktivně lékařským. Knihu napsal 

podle svých slov jako reakci na rozšíření jím odmítaného způsobu vedení porodu.. 

"Přirozený" porod má zajistit bezpečnost rodičky a plodu i psychosomatický komfort 

plynoucí z odbourání strachu z porodu (Odent 1995; Kitzinger 1997; Marek 2002). Není 

však pravdou, že by lékaři vedoucí "přirozené" porody neužívali žádnou technologii a 

porod pouze sledovali. Rodičky od nich nakonec očekávají odbornou pomoc, tedy pomoc 

zakládající se na důvěře ve znalosti speciálních postupů. 

Příběh demedikalizace v VB 

Proces demedikalizace porodnické oblasti začal ve Velké Británii krátce po roce 1990 

revizí tehdy ještě platného standardu mateřské péče z roku 1982, který výrazně 

doporučoval porod pouze v nemocnici a zdůvodňoval toto rozhodnutí bezpečností rodičky. 

V roce 1992 se audit hodnotící vládní zdravotní politiku vyslovil proti tomuto doporučení a 

doložil důkazy o neprokázanosti rizika porodů doma. Vláda reagovala požadavkem na 

expertní komisi o vytvoření nového standardu a během devíti měsíců tato komise 

shromáždila praktické i vědecké poznatky jejichž výsledkem byl v roce 1993 nový 

metodický standard Changing Chilbirth, (Department of Health 1993) a jeho principy byly 

zahrnuty do plánu priorit ministerstva zdravotnictví pro roky 1994/5. 

Na doprovodné konferenci zaznělo: „Není zde žádné místo pro profesní rivalitu která 

pouze překáží dobrému mateřskému servisu, ačkoliv je zcela jasné, že napětí existuje na 

mnoha místech" (DoH 1993). Veškerá porodní péče o zdravou ženu byla svěřena do rukou 

porodních asistentek a lékaři se specializují pouze na patologické případy. 

Jedním z pilířů VB dokumentu Changing Childbirth je uvědomění si, že ženy by měly 

uplatňovat více autonomity v rozhodování, jakou péči budou ony a jejich děti přijímat. 

Různé názory v této oblasti pocházejí z protichůdných teorií managementu těhotenství a 

porodu, dva hlavní směry jsou označovány jak bylo už zmíněno v předchozí kapitole jako 

„lékařský" model a „nelékařský" přístup neboli model péče porodních asistentek, 

féto změně vládní politiky VB v roce 1993 předcházelo období padesáti let N11S (National 

Health Servis) kdy byla péče o pacienty centralizována a plně podřízena efektivnosti a 

kvantitě na úkor kvality poskytované péče. Ačkoliv si ženy stěžovaly na nedostatek 
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informací o tom, čemu byly podrobeny a shodovaly se, že péče byla organizována pro 

pohodlí lékařů a personálu než pro ně samotné, stále pokračující byrokratizace NHS jako 

instituce nedávaly prostor k individualitě a změně. Medicínská péče o těhotné navíc stále 

byla a je chápána jako lukrativní byznys pro všechny zúčastněné v procesu poskytování 

péče. 

Jak bylo popsáno výše, principy mateřského servisu platné od roku 1993 byly pak 

naopak stanoveny podle očekávání a přání žen v této oblasti. Hlavními body jsou flexibilní 

služby, které reagují na individuální přání a potřeby, zahrnutí ženina partnera do systému a 

efektivní komunikace. Rozhodováni na základě informované volby je dalším důležitým 

bodem stejně jako pocit pohodlí, bezpečí a kontroly nad svým tělem i nad dítětem. 

Příběh demedikalizace v ČR 

Není možné říci, že by situace v ČR byla na stejné úrovni jako v VB, výše popsaný 

systém mateřské péče ve Velké Británii je umožněn díky systému porodních asistentek, 

které poskytují veškerý servis zdravé těhotné ženě. Limity mateřského servisu jsou 

v České republice dány lékařským modelem, který je stále oficiálně uznávaný a jeho 

alternativy (nabídka porodních asistentek a center umožňujících přirozený 

individualizovaný porod) nejsou zdaleka rovnocenné. 1 tak ale došlo k určitým změnám 

porodnické praxe, které jsou způsobeny především poptávkou žen a jejich přáním 

individualizované péče. 

Její počátky zasazují informátoři do souvislosti s otevíráním porodnic vnějšímu světu, 

ústupem od izolačních a rutinních praktik. Izolace rodičky od okolního světa přestala být 

nutností se vstupem otce na porodní sál a příbuzných na oddělení šestinedělí. V současné 

době jsou obě možnosti ve všech českých porodnicích již standardní nabídkou. V mnohých 

porodnicích došlo také ke zpřístupnění porodních sálů v rámci předporodních kurzů, k 

povolení návštěv i na pokoje, na nichž jsou ženy ubytovány po porodu, k prodlužování 

doby možného pobytu návštěv až do současného stavu, kdy jsou v některých porodnicích 

na omezeném počtu pokojů povoleny dokonce 24-hodinové návštěvy otců. V posledním 

uvedeném případě tak dochází na půdě porodnice již k opravdu významnému průniku 

vnějšího světa, jelikož je zde tímto ubytován kromě rodičky také člověk, jenž nevyžaduje 

žádnou lékařskou, ale spíše "hotelovou" péči (Hašková 2001). 

Ačkoliv v ČR stále ještě rodí v některých zařízeních v jedné místnosti více rodiček na 

jednou, více než polovina porodnic již disponuje také jednolůžkovým pokojem. 
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K přestavbě porodních sálů na jednolůžkové porodní místnosti přispívá rapidní úbytek 

porodů, poptávka po přítomnosti otce u porodu a fakt, že prohlídky porodních sálů a 

připadně i porodních místností během předporodních kurzů jsou již běžnou nabídkou 

porodnic se zdůvodněním redukce strachu rodičky z neznámého prostředí. Zhruba 

polovina porodnic deklaruje ochotu nabídnout rodičce jinou porodní polohu než 

„klasickou" na porodním stole. Tento fakt však není vůbec optimistický ve světle výzkumů 

týkajících se vlivu jednotlivých pozic během první a druhé doby porodní. Mnoho studií 

vysvětlilo, že každé rodičce by mělo být umožněno si libovolně vybrat polohu pro ni 

nejpříjemnější (WHO 2003). Tradiční horizontální poloha se ukázala být tou nejméně 

přínosnou pro matku i dítě, protože omezuje přístup krve do pánve stačením dolní duté žíly 

a tím zesiluje zbytečně porodní bolesti a může způsobit hypoxii plodu. Řada lékařů ale 

připustila, že upoutání rodičky na lůžko je pro obsluhující personál nejpohodlnější, protože 

tato pozice je personálu nejsnáze přístupná. (Podalová - Hohlová 1999; Odent 1995; Kent 

2000; Trevathan 1999). 

Možné důvody k dcmedikalizaci 

Individualizaci porodní péče jako protiklad k její rutinní standardizaci charakterizují 

porodníci především z hlediska dvou základních vysvětlení. Jedni chápou daný trend v 

kontextu psychologizace péče, druzí v kontextu komercializace. 

Z hlediska perinatálně specializovaných psychologů byl napaden v případě porodnictví 

biomcdicínský model porodní péče, který reprezentovali především porodníci vedoucí 

porody aktivně lékařským způsobem. Tato intervence psychologů je někdy chápána také 

jako boj za "zviditelnění" prožitků matek, kterým nebylo z důvodu odborné 

nekompetentnosti uděleno právo spolurozhodovat ani posuzovat porodní praxi (Kapr, 

Koukola 1998). 

Z pozice vědy legitimizovali psychologové důležitost prožitků matek pro průběh 

porodu, mateřství i vývoj dítěte. Navíc bylo odhaleno, že pocity spokojenosti a pozitivního 

vnímání porodu matkou jsou významnou komponentou péče a že ženy ošetřované 

v systému porodních asistentek měli daleko kladnější postoje ke svým porodním 

zkušenostem a hodnotily lépe celý zdravotní systém. Závěry doporučují širší přístup 

k nelékařskému modelu porodnické péče, který u nás ještě nebyl zcela právně dořešen 

(Harvey 2002; Heitlinger 1987). 
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Dalším důvodem k poskytnutí alternativy pro nastávající matky může být kromě 

psychologizace také komercionalizace porodní péče. Koncepce jiného než lékařsky 

vedeného porodu je vytvořena jako reakce na původní model aktivně lékařsky vedeného 

porodu a takto se vymezující porod může být chápán jako produkt nabízející volbu 

rodičkám, kdy alternativa soupeří s konkurencí a ve snaze upoutat klienty rozšiřuje 

nabídku služeb. Souboj dvou vedle sebe existujících a vzájemně se ovlivňujících přístupů 

způsobuje heterogenitu péče a tím možnost si vybrat. Samotné poskytnutí volby matce je 

významným posunem ve směru zajištění péče respektující potřeby jedince. 
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2 .3 F a k t o r y o v l i v ň u j í c í z p ů s o b v e d e n í p o r o d u 

Studujeme-li aspekty ovlivňující vedení porodu a jeho pojetí, je třeba vycházet z toho, 

žc většina porodů v ČR se odehrává na půdě porodnic, které jsou pro tento účel 

systematicky vybudovanými organizacemi. 

Některé vlivy na pojetí vedení porodního procesu však můžeme nahlížet i obecně a 

vztahovat je k porodní problematice i mimo Českou republiku; vlivy působící v jakémkoliv 

porodním prostředí, vlivy které nejsou determinovány odehráváním se porodu 

v nemocnici. 

Mezi faktory vázané především k porodu spadá v této podkapitole porodnice jako 

formální organizace, hierarchie v porodnici, autoritativní znalosti a rutinizace práce; na 

všeobecné úrovni pak konstrukce rizikovosti, technologie, vztah odbornosti a zkušenosti. 

2.3.1 Porodnice jako formální organizace 

Koncepce porodnice je za účelem mobilizace, koordinace kolektivního úsilí a efektivity 

práce vybavena formalizovanými procedurami, věcnými pravidly, dělbou kompetencí a 

specifickým charakterem komunikace (Keller 1996). 

Z podstaty dosahování stanovených cílů je čas nedostatkovou veličinou a podléhá 

účelnému plánování a často dochází k časovému tlaku na všechny zúčastněné, což může 

vést k porodnickým zásahům jen z důvodu urychlení a navíc je spěch obecně velmi 

negativně vnímán pacienty, rodičkami pak obzvlášť (DoH UK 1993). Efektivita jako jeden 

z hlavních cílů porodnice je tedy velmi často doprovázena stísněným rozvržením času a 

tím i pracovních sil, což ovlivňuje zúčastněný personál i klienty. 

Další z funkcí tohoto systému je snižování rizika omylů, což se děje na základě 

rutinizace nebo formalizace postupů, které je každý člen povinen respektovat a sledovat. 

Navíc se s fungováním porodnic pojí byrokratická centralizace, a to zejména proto, že 

léčba potřebuje podrobnou dokumentaci. Právě požadavek na podrobnou dokumentaci je 

podle Foucalta (2000) výrazem moderní lékařské disciplíny, která vyžaduje porovnatelnost 

výsledků léčby v zájmu vědeckého zkoumání. Disciplína působí na jedince skrytě a 

mocensky formou nátlal <u skrze strukturování jeho manévrovacího prostoru 

Pn výkladu dění v porodnici ovlivňujícího způsob vedení porodu bude kladen důraz n; 

tlaky existujících struktur najednání zdravotníků, ale také na jejich snahu využít je ve svů 

prospěch. 
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Členové organizací se snaží využít pro svc zájmy těch možností, které j im organizace 

poskytuje. Tyto možnosti nalézají přímo ve struktuře systému a často jsou důsledkem 

nedokonalých opatření, která byla přijata právě za účelem zabránění členům organizace 

sledovat svůj vlastní zájem. Žádnou organizační změnu tak nelze chápat vně mocenských 

souvislostí. Zatímco podle Webera organizace připravují člověka stále více o jeho 

humánnost, podle Croziera člověk naopak připravuje organizace stále více o jejich 

racionalitu a efektivitu. Neosobní pravidla mohou totiž jednotliví zaměstnanci využívat ve 

svůj prospěch (Keller 1996). 

Z uvedeného plyne, že je vhodné rozlišovat mezi kolektivními cíli organizace 

a individuálními cíli a strategiemi jednání jednotlivců v organizaci, mapovat nejen 

oficiální strukturu organizace, ale také neoficiální strukturu, souběžnou s tou oficiální. 

Dění v porodnici a vyjednávání způsobů vedení porodu je tedy třeba nahlížet z hlediska 

formální i neformální organizace práce v porodnici. Manévrovací prostor zdravotníků je na 

jednu stranu limitován standardizací lékařských postupů, které vyžadují podrobnou 

dokumentaci, na straně druhé je vyjednáván v interakci aktérů, a to pod vlivem vnitřních 

i vnějších tlaků organizace. 

2.3.2 Rutinizace práce v porodnici 

Organizace práce v porodnici, která byla popsána výše jc výchozí pro tvorbu strategií 

jejích zaměstnanců. V této podkapitole bude věnována pozornost především dvěma 

strategiím, které se zdají být pro vysvětlení porodní praxe a jejích změn na jednotlivých 

pracovištích klíčové. Jedná se o tendence k rutinizaci práce zaměstnanců porodnice a 

naproti tomu snahy o prosazení změn ve vedení porodu směrem k "přirozeným" a 

individuálním porodům. Druhá zmíněná strategie je prosazována především porodními 

asistentkami usilujícími o dosažení pracovní autonomie. 

Činnosti, které přináleží ke každodenním aktivitám, podléhají rutinizaci. Každá taková 

rutinizace činností snižuje náklady na její provedení, než jaké by vyžadoval 

nezautomatizovaný postup, kterému je třeba věnovat pozornost.. Rutinizace činností v 

porodnictví bývá pro veřejnost zdůvodňována jako nutná pro eliminaci rizik a zajištění 

bezpečnosti porodu. Je zřejmé, že standardizace a nácvik zákroku může jeho výsledek 

pozitivně ovlivnit. Podle výpovědí zdravotníků však existují ještě další důvody pro 

rutinizaci práce, jako například její usnadnění a zjednodušení, protože každá automatizace 

je jednodušší a nevyžaduje tolik soustředění a přemýšlení. Změny, které by mohly být pro 

rodičku přínosné jsou pak brzděny stereotypem a neochotou zkoušet něco jinak, když je to 
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zpočátku nepohodlné a navíc se inovační chování nesetkává s výraznou odměnou. Dalším 

důvodem může být podle zdravotníků ochrana sebe sama před obviněním ze zanedbání 

péče v případě aplikace nestandardního postupu (Hašková 2001). 

Porodník aplikací zavedených praktik chrání především sám sebe proti nařčení z 

nedbalosti, protože většinou nikdo neobviní lékaře z toho, že udělal něco navíc, ale 

naopak, že něco opominul. Porodnictví je povolání s nejčastějšími soudními dohrami a 

omyly jsou zde zvláště viditelné. 

Pro zastánce nezbytných změn v aktivním lékařském modelu porodnické péče je ale 

zřejmé, že se i rutinně prováděné postupy mění. V závislosti na této změně se proměňuje i 

argumentace k nim vztažená. Zatímco přítomnost otce u porodu byla dříve veřejně 

argumentována především jako riziko infekce, s tím, jak se jeho přítomnost stávala běžnou, 

se objevila argumentace, která konstruovala odmítnutí otců u porodu jako pohodlnost 

zdravotníků, kteří nechtěli připustit kontrolu nad svou prací. 

Tímto způsobem lze nahlížet i na rutinní provádění epiziotomie, která byla vyvinuta 

jako ochrana před rupturami 3. stupně, které se těžce hojí. Automatické použití nástřihu na 

téměř každou rodičku je pak tedy profylakticky zdůvodnitelné a pohodlnější než ostatní, 

pomalejší a namáhavější postupy na ochranu hráze. Efektivita alternativních postupů 

ochrany perineaje zřejmá ze statistických údajů porodnických zařízení doma i v zahraničí, 

kde se jako prevence proti rupturám používá masáž, vertikální porodní pozice a ruční 

podpora ohrožené tkáně. 

Nástřih se pak provádí pouze v případech, kdy výše zmíněné techniky z nějakého 

konkrétního důvodu nestačí. Hpiziotomie v VB, Holandsku, Německu a Skandinávii se 

pohybuje na hranici 5 % až 8 %, zatímco nemocniční porodnictví v USA vykazuje čísla 

provedených zákroků kolem 80%, stejný lékařský model v ČR pak 70 % 11 j. 

Zvýšené počty císařských řezů a jinak instrumentálně dokončených porodů jsou přičítány 

na konto rutinního užívání kardiotokografů. Z toho důvodu se vyvíjejí nové technologie, 

které by měly toto riziko limitovat, a upustilo se od kontinuálního monitorování během 

porodu ve prospěch intermitentního. Pouze ve 14 % českých porodnicích se podle 

výzkumu "porodnic" OSF a STHMu provádí v současné době během většiny porodů 

kontinuální monitoring. Porod, při němž leží rodička na zádech (včetně porodu s epidurální 

anestézií), je spojován s instrumentálními zásahy. U instrumentálně dokončených porodů 

vyjma císařského řezu, což je v ČR především klešťový porod (v jiných zemích např 

vakuumextrakce), je nutné provádět epiziotomii. Instrumentálně dokončený nebo 
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indukovaný porod je spojován s negativními psychologickými důsledky pro matku i dítě, 

apod. (Harvey 1992; Heitlinger 1987; Odent 1995; Department of Health UK 1993, Kent 

2000; Downe et al. 2001; Soet and Brack 2003). 

Rutinizace a standardizace postupuje nedílnou součástí porodnické praxe. Její důvody 

však mohou být, jak bylo ukázáno výše, rozličné. Původ lze hledat v nutnosti koordinace 

práce v porodnici, v tlaku, který vytváří na zdravotníky pravidla porodnické péče, a v 

racionálním jednání porodních asistentek i porodníků. 

Cílem by mělo být odstranit negativní dopady rutinizace a dát přednost zájmům matky. 

Odsunout ochranu své osoby však nedokáže každý z porodníků. Pokud by byl jedním 

z hlavních principů péče individualizovaný přístup podložený vhodnými pravidly, časovou 

volností a organizační strukturou mělo by být upřednostňování klientů před sebou samými 

méně „bolestné" a používané i v rizikovějších sférách, jako je porodnictví. 

2.3.3 Hierarchie v porodnici 

Porodnice jsou podle výpovědí lékařů i porodních asistentek organizace se silnou 

hierarchií a legislativně i zvykově stanovenými kompetencemi. Legislativa a nemocniční 

předpisy stanovují, kdo je kompetentní k výkonu té které činnosti, a kdo za kterou činnost 

nese zodpovědnost. Tam, kde existuje legislativní vakuum, dochází na každém pracovišti k 

vytváření vlastních zvykových pravidel. Ta jsou prvkem neformální struktury organizace a 

ovlivňují míru komunikace mezi zaměstnanci na odlišných pozicích v její hierarchii. 

Práce v nemocnici je takto postavena na dělbě práce, rozdělení kompetencí a 

zodpovědností. Kolem rodičky a novorozence se střídá v péči několik, více či méně mezi 

sebou komunikujících, odborných týmů. Je to především tým porodníků a porodních 

asistentek, tým dětských lékařů a dětských sester, případně i tým anesteziologii. Jednotlivé 

týmy spolupracují podle stanovených pravidel (Kabele 1998). 

Je zřejmé, že za tým lze považovat také pouze skupinu porodních asistentek a pouze 

skupinu porodníků, nicméně v tomto kontextu hovořím o týmu, který je tvořen oběma 

skupinami, jelikož jejich práce je především během porodu (nikoliv tolik na oddělení 

šestinedělí) na sobě závislá a úzce provázaná. Pediatr a dětská sestra jsou k porodu 

přizváni zpravidla v jeho závěrečné fázi tak, aby ihned po něm mohli ošetřit dítě a 

-hodnotit jeho stav. Porodem odevzdává porodník s porodní asistentkou dítě do rukou 

pediatra a dětské sestry. Matčin stav sleduje naopak na poporodním oddělení porodník a 

porodní asistentka. Na oddělení šestinedělí chodí pediatr s dětskou sestrou a porodník v 

porodní asistentkou odděleně. Vzhledem k tomu, že v tuto dobu matky zahajují kojení 
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vznikají tak podle rozhovorů se zdravotnickými personálem paradoxní situace, kdy matky 

získávají od porodních asistentek a dětských sester ohledně kojení odlišné až protichůdné 

rady, jelikož mezi těmito týmy probíhá pouze malá diskuze a kontakt. 

Tato „duplicita" péče je jedním z často kritizovaných bodů v českém porodnictví. 

Nehospodárnost překrývající se péče je důsledkem nevhodného rozdělení potřebných 

zdrojů. 

Například návštěvy pouze porodní asistentkou, která by zastávala i současnou funkci 

dětské sestry by přineslo podle České asociace porodních asistentek (2000) roční úsporu ve 

výši cca 25 miliónů korun. Zrovnatak je možné zajistit péči o matku a dítě skrze jedinou 

porodní asistentku než prostřednictvím ženské a dětské sestry a pediatra. Těmito 

opatřeními by bylo možné získat prostředky pro lepší finanční ohodnocení zdravotního 

personálu. Navíc matky preferují péči poskytovanou jednou známou osobou, a to i z toho 

důvodu, že nemusí řadu svých pocitů a dotazů vysvětlovat několikrát. 

Hierarchie pozic tak, jak byla popsána je výchozí pro organizaci práce v porodnici. 

Reflektuje míru odbornosti a porodnické zkušenosti jednotlivých aktérů. Na základě těchto 

faktorů se vymezují zdravotníci vůči rodičkám i vůči sobě navzájem. Hierarchie je však v 

porodnici stanovena pouze rámcově a konkrétní pravidla (např. pro výkon jednotlivých 

činností) jsou lokálně vyjednávána. V profesní hierarchii dominuje primář a na něm závisí 

zda se v dané porodnici zavedou určité postupy. Kromě primáře existuje v porodnici také 

ještě administrativní hierarchie, které velí ředitel. Jeho vliv na způsob vedení porodu však 

zdravotníci zmiňovali pouze okrajově, a to spíše v tom smyslu, že nepodporuje finančně 

náročné změny v poskytování zdravotní péče, nicméně nezakazuje jejich projevy v případě 

sehnání sponzora (Hašková 2001). 

2.3.4 Autoritativní znalosti 

Pro určité oblasti vědění existuje systém, kde některé vědomosti mají větší vážnost než 

jiné. Důvodem může být, že vysvětlují stav věcí efektivně pro daný účel anebo jsou 

spojovány se mocí a vládnoucí teorií, popřípadě obojí. 

V mnoha situacích existují legitimní paralelní systémy vědomostí a lidé se jednoduše 

pohybují mezi nimi a používají z každého systému to nejvhodnější pro konkrétní účely 

Často se ale také stává, že jeden druh znalosti převáží a jeho následná legitimizace jako 

autority znehodnotí ostatní systémy. Ti, kdo hájí i alternativní směry jsou vnímáni jako 
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ignorující či problémoví. Znevažování nonautoritativních teorií je obecný mechanismus, 

kterým se hierarchie vědomostí strukturuje a projevuje (Jordán 1993). 

Paul Starr (1982) podává přehled transformace vědomostí v oblasti medicíny 

v Americe. Počátkem dvacátého století byla lékařská péče poskytována pluralistickým 

systémem, ve kterém se zúčastňovali ranhojiči, homeopati, lidoví léčitelé mnoha druhů, 

porodní asistentky a další prakticky založení zdravotníci. Řada událostí kulminujících 

v první polovině 20.století vyústila v pevné zakotvení alopatického profesionálního vědění 

jako dominantní formy. Tato transformace rychle delegitimizovala všechny ostatní druhy 

léčebných teorií, nově definovaná lékařská profese se stala kulturní autoritou, 

ekonomickou silou a politickým vlivem. Starr představuje myšlenku „kulturní autority", 

která se vztahuje k „velké pravděpodobnosti, že konkrétní definice reality a úsudek o 

smyslu a hodnotě převáží jako platný a pravdivý." 

Nabytí této kulturní autority pak umožnilo lékařům definovat kdy je někdo zdravý či 

nemocný, kompetentní či nikoliv (Starr 1982). 

Autoritativní systém vědění se zdá být přesvědčivý protože vypadá přirozeně, rozumně 

a logicky strukturovaně. Ze stejného důvodu také s sebou nese možnost mocných sankcí. 

Lidé tento systém nejen přijímají za platný, ale dokonce ho aktivně podporují a rozšiřují. 

Je důležité si uvědomit, že při analýze autoritativních vědomostí není nejdůležitější jejich 

správnost. Označení „autoritativní" spíše přitahuje pozornost ke statusu uvnitř konkrétní 

sociální skupiny a zajišťuje fungování skupinové definice morálky a racionality. 

Síla autoritativního vědění není v jeho správnosti, ale v tom, zeje akceptováno a funguje. 

Příkladem v porodnictví může být situace, kdy řada porodů končí císařským řezem i přes 

fakt, že si to matka nepřeje a zpětně se ukáže, že tento výkon opravdu nebyl nezbytný. 

V těchto případech se argumenty matky neberou v potaz, zatímco medicínské postupy ano 

Které skutečnosti jsou správné evidentně není rozhodující. Jordán (1987) dále popisuje 

případy, kdy se ukázalo, že ženy jejichž pocity a vědomosti byly podporovány v jejich 

domácím sociálním prostředí měly pak větší sílu ze vzepřít lékařské autoritě či se dokonce 

dostat fyzicky pryč z nemocnice. Ty rodičky, které se nakonec císařskému řezu neubránily 

byly většinou z chudých poměru, samotné, méně vzdělané a cítili se bezmocně v cizím 

teritoriu. Pro nemocniční porody je typické, že lékařské profesionální znalosti nahrazují a 

devalvují ostatní případné zdroje vědomostí jako například předchozí zkušenosti ženy a jej 

pocity a vědomosti o vlastním tělesném stavu. Protože se žena při klasickém aktivním 

lékařském porodu ocitá sama v naprosto cizím a nepřátelsky působícím prostředí 
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nedokáže v něm obhájit své zájmy či dokonce začne věřit, že navzdory jejím pocitům jsou 

sociálně schvalované postupy to nejlepší i pro ní. 

To, co žena ví sama o sobě a o svém těle, mnohdy nemá vlivný status v lékařském 

prostředí, ani když je realita ženina stavu viditelná. Tyto informace musí být produkovány 

správnou osobou aby se staly autoritativními vědomostmi. Příkladem může být situace, 

kdy pomocný personál na porodním sále instruuje rodičku ať ještě vydrží, že lékař brzy 

přijde a porodí miminko. Ačkoliv každý ví, že dotyčná je připravená porodit, čeká se na 

lékaře, který tuto skutečnost pouze potvrdí a tím legitimizuje. Pokud by se někdo 

z přítomných dopustil nesouhlasu, bude často označen jako „problémový a nespolupracují 

pacient, který je mimo kontrolu". Mnoho energie je v takovéto situaci vydáno na rivalitu 

mezi správným přístupem. Management rozhodování by měl být založen na získání 

maximální výhody z různých perspektiv všech členů týmu, kdy by hlavním motivem bylo 

porozumění rodičce a její aktuální situaci založené na jejich momentálních potřebách než 

na zobecnělé teorii neuvažující individuum. 

Každé rozhodování by mělo být založeno na uvažování následků, ne pouze záměrů. 1 

gender otázka má vliv na nastavení systému obzvláště v porodnictví, kde je skupina klientů 

homogenní. Často je zdůrazňováno, že lékařství je patriarchální diskurz, že jazyk a praxe 

lékařských věd systematicky utiskuje ženy (Kent 2000). Tuto teorii podporují minimálně 

skutečnosti, že ženy jsou výrazně méně zastoupeny ve vedoucích pozicích Národního 

zdravotního systému (NHS UK) a na místech, kde se vytváří a rozhoduje o politických 

strategiích v medicíně (Doyal 1998). 

2.3.5 Odbornost a zkušenost 

Odborné vzdělání je jedním ze základních faktorů ovlivňujících dělbu práce a 

kompetencí mezi zdravotníky. V moderní společnosti se měří vzdělání množstvím 

získaných certifikátů, udělovaných stanovenými odbornými komisemi, legitimizovanými 

vzdělávacím systémem, na základě ověřování stanovených znalostí a dovedností a 

dokončením minimální délky předepsaného studia. Z tohoto hlediska jsou lékaři na 

žebříčku odbornosti těmi, kteří mají za sebou nejdelší dobu studia a povinnost dalšího 

vzdělávání (atestace, případně výzkumná činnost), což porodnice reflektují vymezením 

peněžní částky pro tyto účely. 

Na začátku 60. let došlo ke zrušení studijního oboru porodní asistentka a v souvislosti« 

tím také k terminologické i odborné proměně porodních asistentek na ženské sestry které 

tak z hlediska svých někdejších kompetencí definitivně pozbyly své profesní autonomie 
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Proměnou na ženské sestry dostaly na starost také péči o gynekologicky nemocné ženy. V 

tuto dobu, jak bylo uvedeno výše, byla již v nemocnicích všeobecně uplatňována politika 

aktivně lékařsky vedeného porodu. 

Rodičky byly s přesunem do nemocnic umístěny spolu s nemocnými ženami do 

stejného zdravotnického zařízení a během předporodní prohlídky byly vyšetřovány 

gynekologem-porodníkcm, který léčil také tamější nemocné ženy. Porodní asistentka -

ženská sestra tak již nebyla někdejším autonomním aktérem během porodu, ale pomocným 

personálem, který poskytuje servis lékařům spíše než matkám. 

V 90. letech začal být znovu užíván termín porodní asistentka a nezávisle na sobě byly 

vytvořeny dvě profesní organizace: Sdružení porodních asistentek Cech a Moravy a Česká 

asociace porodních asistentek, která vydává od roku 1998 časopis Porodní asistentka. Na 

léto 2001 bylo plánováno jejich sloučení za účelem možnosti vytvoření oficiálního 

profesního reprezentanta, který by mohl hájit zájmy porodních asistentek. Požadavky 

porodních asistentek se vztahují s odvoláním na příslušná nařízení EU k délce a podobě 

jejich studia, které začíná být od roku 2002 realizováno jako vysokoškolské, i vymezení 

profesních kompetencí (Vránová 2003). Podrobnosti viz kapitola Postavení porodních 

asistentek v ČR. 

Nejen zdravotnický personál se mezi sebou liší mírou odborného vzdělání. Také těhotné 

ženy mohou navštěvovat předporodní kurzy a s rostoucí možností studia literatury o 

těhotenství a porodu pro budoucí rodiče se stávají podle lékařů a porodních asistentek ve 

věci porodu stále vzdělanější. 

Vzhledem k výraznému vzrůstu překladů literatury o porodech v posledních deseti 

letech, mají ženy možnost seznámení s porodní praxí v Německu, Anglii nebo jinde v 

zahraničí. Přitom právě Německo a Anglie jsou známy svým tolerantním přístupem k 

alternativní medicíně, která klade důraz na psychosomatické spojení. Tyto knihy obsahují 

rozsáhlé pasáže věnované především vedení nekomplikovaných porodů, jelikož právě v 

těchto případech může být rodička aktivní a využít svých znalostí. Protože nejsou v těchto 

publikacích většinou vynechávány pasáže o praktikách a pomůckách v ČR nedostupných 

nebo téměř nedostupných, mají v současné době matky mnohem větší přístup k 

informacím o alternativách k aktivnímu lékařsky vedenému porodu než dříve 

Předporodní kurzy, které pořádají v současné době téměř ve všech porodnicích jsou 

lékaři hodnoceny velice pozitivně. Většina porodníků (85 %) je přesvědčena o jejich 

prospěšnosti, ačkoliv se obsahová náplň a kvalita poskytovaných informací mezi 
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jednotlivými kurzy liší. Porodníci jsou však většinou spokojeni s jejich obsahem, jelikož 

kurzy jsou obvykle vedeny personálem příslušné porodnice, a rodičky jsou tak vyučovány 

v duchu "porodnické školy" onoho pracoviště. Ne nadarmo zdravotníci hovoří o tom, že 

kurz usnadňuje "spolupráci" s rodičkami. 

Data v tomto odstavci jsou čerpána z výzkumu "porodníků" a "porodnic" OSF a STEMu. 

Podle výzkumu "matek" OSF a STEMu, navštěvuje předporodní kurzy více než čtvrtina z 

nich, přitom prvorodičky významně častěji. 

Přes všechny studijní snahy rodičky však nejsou návštěvy předporodních kurzů ani 

četba odborné literatury podle zdravotníků zárukou její větší připravenosti. U rodiček hraje 

z hlediska zdravotníků naopak poměrně důležitou roli jejich zkušenost. 

Odbornost je v praktické medicíně úzce vázána nejen na vzdělání, ale také na 

zkušenost. Nikoliv náhodou je součástí studia porodních asistentek i porodníků praxe v 

porodnici. Nikoliv náhodou se na nedostatek praktických zkušeností s alternativními 

variantami porodu k té, kterou běžně praktikují, odvolávají porodní asistentky i lékaři v 

případech, kdy by měly být narušeny zavedené postupy a jistota (Hašková 2001; Marek 

2002). 

Zkušenost neznamená pouze jistotu plynoucí z nabytí dovednosti a zručnosti, ale také 

přístup k novým vědomostem: "Kdo v životě nezažil normální přirozený porod, bez 

zasahování, bez léků, kdo neviděl ten proces, jak probíhá od té první doby porodní až po 

porod placenty, aniž by do toho zasahoval, tak nemůže nikdy ocenit, co dělá zlýho" ( podle 

zápisů rozhovorů s porodními asistentkami, Hašková 2001). 

Jak bylo výše naznačeno, hraje zkušenost významnou roli i mezi rodičkami. V tomto 

případě se nejedná samozřejmě o zkušenost při vedení porodů, ale o zkušenost s vlastní 

reakcí na porod. Z rozhovorů se zdravotníky bylo zřejmé, že přístup zdravotnického 

personálu k těhotným ženám se odvozuje od toho, rodí-li poprvé nebo ne. Někdy jsou 

porody prvorodiček podřízeny dokonce striktním pravidlům, která neplatí pro multipary 

Zdravotníci tak považují zkušenost rodičky za jedno z důležitých kritérií svého přístupu k 

ní během porodu. Pro ženy je první porod "zasvěcením", na něž se lze odvolávat. 

(Hašková 2001). 
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2.3.6 Technika a technologie 

V každé společnosti, ať už historické či současné bylo součásti porodu vždy používání 

určité sady materiálních objektů, předmětů. Technologická úroveň a komplikovanost 

těchto pomůcek se mění od jednoduchého pojetí rozvojových společností až po 

sofistikované systémy rozvinutých zemí. Jedna z otázek s tímto postupem spojená se ptá: 

Jaké jsou následky nahrazení jednoduchosti komplexními technologiemi? 

Nejnižší hladina technologie je nalézána v původních společenstvích před jejich 

ovlivněním západní medicínou. Například při mayském porodu je užíváno pár 

nekomplikovaných předmětů, které jsou běžně dostupné v každé domácnosti: židle či 

visuté lůžko, zavěšené lano pro oporu ženy, nějaký ostrý nástroj pro přerušení pupečníku a 

další jednoduché víceúčelové pomůcky. Tuto nástrojovou nekomplikovanost nacházíme 

v původních systémech většiny rozvojových zemí. 

Příklad středního užití technologií můžeme vidět při porodech doma v Holandsku, či 

USA, typicky navštěvovaných porodními asistentkami, rodinou a přáteli. Porodní 

asistentka si zde přináší sadu nástrojů, které jsou nějak specializovány, ale stále jsou 

jednoduché jako je například stetoskop. 

Vysoká úroveň technologie je běžná v porodnicích USA a podobně technicky 

orientovaných zemích, kde je běžná přítomnost specialistů u každého porodu a kde 

můžeme nalézt vysoké spoléhání se na komplex moderních nástrojů. Tyto přístroje a 

pomůcky nejsou nikdy nahrazovány či přinášeny samotnou ženou nebo její rodinou a jejich 

principy jsou nepřístupné a nepochopitelné laikům (Jordán 1993). 

Pokud jsou v původních společenstvích používány nástroje běžně dostupné 

v domácnosti, nepojí se s nimi žádná záhadnost a jejich užití je srozumitelné všem 

přítomným. Takto můžeme v technicky méně rozvinutých systémech vidět sdílení znalostí 

a vědomostí, založené na předchozí zkušenosti s používanými objekty všemi účastníky. 

Vědomosti jsou distribuovány horizontálně a rozhodnutí je přístupné a sdílené všemi, kdo 

jsou přítomni u porodu. S transformací od nízké k vysoké úrovni použití technologie se 

mění pozice těch, kdo rozhodují o relevantnosti informací pro daný porodní proces. Tato 

pozice je úzce spjata s vlastnictvím porodnického náčiní. Ve vysoce rozvinutých zařízeních 

je ovládání celé technokratické mašinérie závislé na medicínském personálu. Žena rodička 

nemá k specializovaným istrumentům a přístrojům ani přístup, ani je často nevidí (mnoho 

nástrojů je sterilně přikryto). V nemocničním prostředí je to právě přístroj, který produkuje 

autoritativní výsledky a fakta, na jejichž základě je rozhodováno o dalším postupu. Všichni 
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zúčastnění, často včetně samotné rodičky začali věřit, že přístroje vědí více o jejich tělech a 

o tom, co se s nimi děje. 

Technika a technologie převádí reálný svět do grafických a číselných záznamů. Právě 

takové výstupy představují vědecká data, vyprodukovaná na základě sofistikovaných, 

předem stanovených postupů. Tato „tvrdá" data, která jsou chápána jako objektivní, jsou 

přitom považována za superiorní datům „měkkým", ovlivněným interpretací odborníka-

lékaře nebo laika. Technika tak na jedné straně upevňuje neotřesitelnou pozici odborníka 

nad laiky a je vlivným prostředkem ve vyjednávání jeho autority, jelikož pouze on je 

speciálně vyškolen k tomu, aby ji mohl správně obsluhovat a využívat a interpretovat. Na 

straně druhé jsou její výstupy užívány při soudních sporech jako důkazní materiál, který 

může být použit ve prospěch laika proti lékaři. 

Podle případových studií mateřské úmrtnosti, které jsou anonymně analyzovány na 

stránkách České gynekologie (nejstarší české periodikum, měsíčník českého porodnictví) 

jsou záznamy, produkované technickými přístroji během porodu, předkládány jako 

důkazní materiál, který může prokázat jejich špatnou interpretaci lékařem. 

Důležitým artefaktem je tedy v medicíně lékařský záznam. Ten je právním 

dokumentem, jelikož na jeho základě může být prováděna rekonstrukce případů. 

Záznam přitom není jednoduchou reprezentací historie a geografie těla, ale je jeho 

materiální rekonstrukcí, přepisem, který se řídí lékařskou metodologií. Kombinuje dva 

odlišné druhy poznámek. Jedny jsou dány posloupností lékařských výkonů podle toho, jak 

je udává lékařský protokol, a druhé jsou interpretacemi lékaře, které znovu a znovu odlišně 

rekonstruují na základě nových vstupních dat celý zaznamenávaný (a zkoumaný) proces. 

Na fyzickém vytváření lékařského záznamu se podílí technické záznamy dat produkované 

použitou technologií, lékař, který interpretuje technické výstupy, a střední zdravotnický 

personál, který vykazuje provádění většinou rutinních nebo lékařem nařízených praktik 

(Berg, Bowker 1997). 

Vzhledem k tomu, že lékařský záznam zobrazuje i spoluvytváří svět porodnice a 

propojuje je j se světy vnějšími, stává se předmětem vyjednávání. 

Manévrovací prostor zdravotníků je pak na jednu stranu limitován standardizací lékařských 

postupů, které vyžadují podrobnou dokumentaci, na straně druhé je vyjednáván v interakci 

aktérů, a to pod vlivem vnitřních i vnějších tlaků organizace. Při výkladu dění v porodnici 

ovlivňujícího způsob vedení porodu se budu držet výše naznačeného přístupu, který na 

jednu stranu umožňuje vzít do úvahy donucovací a prestrukturovaný charakter jednání 
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který určuje formální organizace práce, ale zároveň umožňuje reflektovat také lidskou 

snahu pokoušet se v každé situaci individuální volbou získat maximální užitek pro sebe 

sama. 

Obecné postoje k technice a technologii jsou nahlíženy jednak jako nerovnoměrné 

v neprospěch laiků, kteří slouží jako „poskytovatelé těl" pro progres a vývoj těchto 

přístrojů, ale na druhou stranu nalézáme i principy technologického determinismu, který 

chápe technologii jako autonomní, neutrální a oddělenou od společnosti, ačkoliv tato 

tvaruje vztahy okolo sebe (Rose 1988). 

Těhotenství je stále viděno jako něco přirozeného pro ženy ale také je zdůrazňováno, že 

by to ženy měly „dělat dobře". Ve stejném čase vidíme zaměření na genetiku, sereening a 

umělé oplodnění, které nám zamlžují chápání emocionální podstaty mateřství, očekávání 

nastávajících matek a vztahy mezi prostředím a zdravím. Hledání stále větší kontroly a 

.jistoty prostřednictvím techniky často přivádí ženy do situací, kdy je těžké vědět co dělat či 

cítit. 

Přesto, tak jako většina věcí v sobě technický vývoj skrývá potenciální pomoc i 

poškození, a vztah k tomuto procesuje často ambivalentní a komplexní. Technologie samy 

o sobě nejsou pevné, statické a dobré či špatné, toto hodnocení vyplývá následně z kulturně 

utvářených poměrů, které v sobě obsahují možnost pozitivních i negativních následků 

dohromady. Způsoby užití jsou pak v závislosti na přístupu ne fixní, ale dynamické a 

měnící se oběma směry, což nám poskytuje možnost přehodnocení a lepšího využití ve 

smyslu většího profitu technologií ne pro jejich vlastníky ale subjekty. 
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2.4 Pojetí a realizace porodnické péče ve Velké Británii 

Cílem této kapitoly je stručné přiblížení současné situace porodnické a mateřské péče 

v VB, včetně několika významných změn, které v minulosti ovlivnily směr vývoje. 

Budou představeny základní principy porodnické péče platné v VB, nejzásadnčjší vládní 

dokumenty hájící tyto myšlenky, včetně struktury systému péče o těhotné, rodičky a 

postavení jednotlivých zdravotnických profesionálů a jejich kompetencí. 

Uvedená fakta budou doložena statistickými údaji a naznačeny aktuální trendy diskusí 

v oblasti mateřského servisu nejen ve Velké Británii. 

„Péče orientovaná na ženu" je termín užívaný pro popis filosofie mateřské péče, která 

zdůrazňuje přání a potřeby matky jako priority a která klade důraz na informovanou volbu, 

kontinuitu poskytované péče, efektivitu, zodpovědnost a dostupnost. 

Všechny 4 země Spojeného království představily reformované taktické plány 

mateřských služeb na začátku devadesátých let 20.stol. Cílem těchto změn bylo právě 

dosažení takové úrovně péče, která by odpovídala zmíněnému pojmu „péče orientovaná na 

ženu" se vším, co se s tím pojí. Cílem této komplexní metodické reformy bylo plánování 

mateřské péče zodpovědněji podle individuálních potřeb ženy-matky a zdokonalení 

schopnosti klientky rozhodnout se samostatně na základě dostatku informací o nabízené 

péči (Department of Health 1993; Department of Health and Sociál Services Northern 

Ire!and 1994; Scottisch Office 1993; Welsh Office 1991). 

Základní principy péče orientované na ženu jsou následující: 

- zaručit, že ženy jsou rovnocennými partnery v plánování a vykonávání mateřské 

péče, 

- uvědomovat si, že mateřské služby jsou pro naplňování potřeb a přání žen spíše než 

zaměstnanců a vedoucích pracovníků, 

- poskytovat dostatek informací o možnostech péče dostupné během těhotenství 

porodu i postnatální periody kdo je poskytovatelem péče, kde se toto odehrává a 

co je zahrnuto, včetně budoucích implikací, 

umožnit kontinuitu péče tak, aby žena mohla navázat důvěrný vztah s těmi kdo o 

ní pečují, 
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- ponechat ženě kontrolu nad klíčovými rozhodnutími, která mají vliv na obsah a 

progres jejího stavu. 

Při přípravě podkladů pro takto orientované vládní zdravotnické standardy měly hlavní 

slovo skupiny odborníků - vládni Expert Maternity Group a Královská College porodních 

asistentek. 

Obě tyto organizace jsou zavázány rozvíjet filosofii péče „přátelské k matce a dítěti" a 

uznávají, že porodní asistentka je expert v oblasti normálního těhotenství, porodu a 

postnatální péče a poskytuje integrovanou péči napříč primárním i sekundárním sektorem. 

Zdůvodnění fundamentálních principů se opírá o vědomí, že efektivní implementace 

„péče orientované na ženu" vyžaduje rozvoj inovativních modelů poskytování služeb. 

Model porodnické péče vedené porodni asistentkou je založený na dobré spolupráci 

s ostatními zdravotníky a jc velmi úspěšný u žen, ekonomicky efektivní a vykazuje dobré 

výsledky. 

Nicméně udržení rozvoje této strategie vyžaduje dostatečné ohodnocení role porodní 

asistentky a ivestice do dostupnosti zdrojů a příznivých pracovních podmínek (Ladipo et 

al. 1999). 

2.4.1 Vývoj mateřských služeb a péče ve Velké Británii 

Porody mimo nemocniční prostředí se stávaly stále více ojedinělé během minulých 35 

let. V roce 1954 se více než třetina všech porodů odehrála v domácím prostředí, v 70. 

letech toto číslo pokleslo na 13 % a v roce 1993 se více než 98 % všech dětí narodilo 

v nemocnici. Rapidní pokles domácích porodů v 70. letech byl vyvolán snížením 

porodnosti obecně a zvýšením počtu lůžek v nemocnicích. Hlavní příčinou však byla tzv. 

Peelova zpráva v roce 1970, která doporučovala porod v nemocnici všem matkám a 

vyzývala k takovému zdokonalení kapacity nemocničních služeb, aby bylo možné odrodit 

každé dítě v nemocnici a pod vedením lékaře. Následkem těchto skutečností byla proporce 

domácích porodů v roce 1981 nejnižší v historii 1,1 % (Marsh and Renfrew 1999). 

Rostoucí opozice však považovala tuto nemocniční odosobňující zkušenost (zážitek 

porodu v nemocnici pod vlivem mcdikace) za problematickou a tyto diskuse vyústily 

v publikování vládního strategického dokumentu Changing Chililbirth (Department of 

Health 1993). 
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Tato zpráva Expertní mateřské skupiny je považována za významný milník na cestě 

k přirozené mateřské péči. Období vývoje mateřského servisu v VB se běžně rozděluje na 

dobu před rokem 1993, kdy fungoval centrální systém lékařsky vedeného porodnického 

modelu se všemi aspekty jako je invazivnost a malá kontinuita péče, a období po roce 

1993, kdy vládní politika rozpoznala budoucnost „přirozeného" porodnictví a zahrnula tuto 

metodiku do svých priorit. 

Zpráva Changing Childbirht doporučila změny ve filosofii i praxi porodu, zahrnující 

poskytnutí větších příležitostí k rozhodování těhotné ženě včetně možnosti rodit doma. 

Velký důraz je kladen i na roli porodní asistentky, která je nezávislým profesionálem 

vedoucí neriziková těhotenství a porody. 

V roce 1996 byla zahájena kampaň „dát ženám větší možnost volby" v mateřských 

otázkách, včetně možnosti výběru místa, pečující osoby a způsobu porodu. Ministerstvo 

zdravotnictví v rámci této kampaně distribuovalo letáky s názvem Jak získat to nejlepší 

z mateřských služeb. 

Changing Childbirth Report 

Jak bylo zmíněno v předchozí podkapitole, je standard Changing Childbirth souhrnem 

všech výchozích bodů a principů v oblasti porodnictví v VB a je na něj odkazováno jako 

na výchozí dokument. Z těchto důvodů bude tato zpráva přiblížena podrobněji. 

Do roku 1993 platila ve Velké Británii zpráva Maternity Services Advisory Committee 

z roku 1984, která podporovala porod odehrávající se v nemocnici. V roce 1992 vláda 

nařídila přezkoumání aktuálního stavu mateřských služeb a péče a došla k závěru, že 

doporučení k nemocničnímu porodu musí být odstraněno, neboť nemůže být 

ospravedlněno z hlediska bezpečnosti. Dále bylo zkonstatováno, že „medicínský model 

péče" nemůže být nadále vedoucím modelem péče a že ženy musí dostávat nezkreslené 

intormace a možnost volby, což j im bylo v předchozích dobách odpíráno. Vláda ustanovila 

expertní komisi (Expert Maternity Group) aby přezkoumala NHS (Národní zdravotní 

služba) mateřské služby a vytvořila nová doporučení. Během devíti měsíců tato komise 

shromáždila informace z relevantních zdrojů a doplnila je výsledky výzkumu zaměřeného 

na názory a preference samotných žen. Další šetření se soustředilo na ženy z menšinových 

skupin či ženy jinak znevýhodněné, aby přineslo závěry o potřebách a přáních těchto 

minorit. Strategický plán dosahování závěrečných doporučení byl stanoven vládní priorito 

v letech 1994/95. 
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Zpráva samotná obsahuje přehled principů péče a definuje podstatu péče „zaměřené na 

ženu", vysvětluje situaci a strategii pro změnu v jednotlivých oblastech mateřské péče 

(např. naplňování individuálních potřeb, místo porodu, péči během těhotenství, porodu i 

šestinedělí, stanovuje roli lékaře, porodní asistentky a dalších zdravotníků), dále se zabývá 

dostupností péče, komunikací, vzděláváním profesionálů, stanovuje plán reformy, jeho 

evaluaci a zdroje a uzavírá dokument přehledem konkrétních akcí vedoucích k požadované 

změně. 

Pro úplnost je uvedeno pár bodů z tohoto dokumentu, které ilustrují opačné principy 

přístupu, než můžeme vidět v klasickém lékařském modelu péče: 

Principy dobré mateřské péče podle Národní zdravotnické služby (NHS 1993) 

- žena musí být v centru mateřské péče. Měla by cítit, že má kontrolu nad tím, co se 

s ní děje a že může učinit svobodné rozhodnutí o své péči, založené na jejích 

potřebách a že může toto rozhodnutí prodiskutovat s profesionály, 

mateřský servis musí být jednoduše dostupný všem, 

- ženy by měly být zahrnuty v monitorování a plánování péče, aby se zajistilo 

zodpovědné naplňování jejich potřeb v měnícím se prostředí, 

péče by měla být efektivní a stejně tak by měly být využívány všechny zdroje 

V konkrétním prostředí porodnické péče toto znamená, že matka a její partner mohou 

plánovat péči podle svých přání a tento plán (který si matka zapisuje v průběhu těhotenství 

se svou porodní asistentkou) musí být brán v potaz; každá těhotná žena by měla znát jméno 

porodní asistentky, která o ní bude pečovat a tuto si může svobodně vybrat; pokud se 

vyskytnou komplikace, vedoucím profesionálem se stane lékař specialista; žena musí cítit 

ze vyšetření a testy nejsou prováděny bezdůvodně; po porodu má být ponechána 

s partnerem a dítětem v klidu a s vědomím, že pomoc je okamžitě dostupná, pokud je 

Potřeba. 

Všichni zdravotníci by měli matku podporovat ve vyjádření jejích názorů a představ a 

naplňovat je pokud to okolnosti dovolují. Ancstesie a ostatní medikace musí být ženě 

důkladně vysvětlena včetně možných rizik a vlivů pro dítě co nejdelší možnou dobu před 

J^jieh užitím, doporučuje se schůzka s anesteziologem k prodiskutování těchto možností iž 
v osmém měsíci těhotenství. 
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Ohledně zaměstnanců a jejich postojů se prosazuje přístup, který prokáže pomocí důkazů, 

že lze jejich strach ze změny nejen překonat, ale že nové metody poskytnou uspokojení 

klientů i zdravotníků samotných a že jejich úsilí nebude frustrováno bývalým tradičním a 

inflexibilním systémem (Department of Health 1993). 

2.4.2 Systémová péče ve Velké Británii 

Mateřská péče je ve Velké Británii až na výjimky poskytována Národní Zdravotní 

Službou (dále jen NHS - National Health Service). Pod tuto vládní organizaci spadá 

veškerá agenda zdravotnictví, včetně mateřské péče. NHS byla založena v roce 1948 

s cílem zajistit pro všechny dostupnou zdravotní péči zdarma. Od padesátých let prošla tato 

organizace řadou změn a restrukturalizací. Rozpočtové otázky a organizace závisí na 

regionálních podmínkách a základní prvky tržní ekonomiky byly začleněny do NHS 

systému z důvodu zkvalitnění péče (Tiran 2003). 

NHS mateřská péče 

Do začátku 70. let byla NHS mateřská péče poskytována porodními asistentkami a 2/3 

porodů se odehrávaly mimo porodnici, doma nebo v mateřských centrech. Nízké bylo i 

číslo prováděných císařských řezů a ostatních intervencí. V roce 1970 však již zmíněná 

Peelovci zpráva striktně přesunula porody do péče lékařů a toto se změnilo až reformou 

mateřské péče v roce 1993 (D11SS 1970). 

Od roku 1993 jsou tedy porodní asistentky specialisté v poskytování mateřské péče 

pokud se nevyskytnou komplikace a ženy se dostávají k porodníkovi specialistovi pouze 

v případě vyskytnuvší se patologie. 

Základní dělení porodních asistentek uvnitř NHS systému je následující: 

- nemocniční porodní asistentky, 

- komunitní porodní asistentky. 

Další organizace péče je poněkud komplikovaná, ale každý v ní může najít jemu 

vyhovující model. 

Nemocniční porodní asistentky pracují přímo v nemocnici a zajišťují provoz 

antenatálních klinik, poskytují péči ženám rodícím v nemocničním prostředí a starají se o 

ženy na odděleních šestinedělí. Díky přítomnosti v nemocnici mají většinou zkušenosti 

s nejrůznějšími porodnickými intervencemi jako je indukce porodu, fetální monitoring a 

cpidurální anestezie. Často úzce spolupracují s lékaři. 
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Komunitní porodní asistentky poskytují servis především mimo nemocnici, ačkoliv 

spadají pod nejbližší porodnickou jednotku či praktického lékaře. Pečují o ženy přímo 

v jejich domovech nebo v místních klinikách. Asistují při porodech doma či doprovází 

ženu do nemocnice. Dále pak navštěvují čerstvé matky v jejich domácnostech zhruba 

měsíc po porodu. Z podstaty své praxe jsou více zkušené ve vedení porodu bez intervencí. 

Pouze toto rozdělení by však příliš nereflektovalo jeden ze základních principů 

mateřské (nejen) péče: kontinuitu. Proto většina porodnic poskytuje tzv. domino systém 

péče, kdy je péče před porodem-poskytována komunitní asistentkou, která pak zůstane se 

ženou při porodu doma a pokud si rodička přeje porod v nemocnici, pak jí doprovodí do 

nemocnice, kde s ní zůstane během porodu a přibližně po 6ti hodinách matku s dítětem 

doprovodí zpět domů a další postnatální péči poskytuje v domácím prostředí. 

Domino systém poskytuje maximální možnou kontinuitu péče, tak jako při domácím 

porodu, kdy si žena vybere porodní asistentku a tato jí provede těhotenstvím, porodem 

doma i šestinedělím. Domino systém má však tu výhodu, že při zachování kontinuity péče 

může žena porodit v nemocnici a stále se o ní stará „její" komunitní porodní asistentka, 

nikoliv asistentka nemocniční. Tato možnost je poskytována pouze pokud nejsou 

předpokládány komplikace, jinak je rodička převedena do péče nemocničních porodních 

asistentek a specialistů. 

Podle lokální organizace péče uvnitř NHS se však můžeme setkat i s takzvanou 

„sdílenou péčí", kdy se v péči o nastavající matku střídá praktický lékař a porodní 

asistentky. Žena má některá předporodní vyšetření u svého praktického lékaře, další se 

odehrávají v nemocnici za asistence nemocničních porodních asistentek a když pak rodí 

v nemocnici, starají se o ní pravděpodobně j iné nemocniční asistentky, protože tyto se 

střídají podle služeb a nejsou přidělovány jmenovitě jako komunitní asistentky. 1 po 

porodu je žena ve sdílené péči navštěvována doma komunitními asistentkami, protože 

pouze tyto poskytují terénní služby. Protože tento model neposkytuje nejvyšší možnou 

spojitost péče, bývá nahrazován týmem porodních asistentek, které se starají o ženu před a 

po porodu v domácím prostředí i jí zajistí porod v nemocnici a rodička tak může navázat 

vztah s osobami, které o ní pečují. 
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V minulém století bývala běžná kompletní porodnická péče poskytovaná praktickým 

lékařem, který se v současné době omezuje jen na před- a poporodní konzultace. Počet žen 

rodících s praktickým lékařem dosahoval v roce 1927 85%, a klesal před 50% v roce 1946 

až 

k 15% v roce 1975 (Campbell and MaeFarlane 1994). 

Kromě uvedených způsobů péče jsou dostupné i služby tzv. nezávislých porodních 

asistentek, které pracují mimo Národní Zdravotní Službu. Důvodem k založení této 

samostatné skupiny byla snaha uplatnit kompletní dovednosti porodní asistence 

v nezkráceném rozsahu, který může být uvnitř NHS omezen závislostí na ostatních 

strukturách. Nicméně i tato externí skupina samozřejmě spolupracuje s profesionály uvnitř 

NHS, pokud je potřeba. 

Jak již bylo naznačeno, nezávislé porodní asistentky poskytují úplnou škálu péče od 

začátku těhotenství až do konce šestinedělí, často tyto skupiny porodních asistentek 

provozují vlastní porodnická centra. Díky tomu jsou schopné poskytovat péči bez lékařské 

asistence i v náročnějších situacích, jako je porod koncem pánevním, vaginální porod po 

předchozím císařském řezu či porod dvojčat. Ceny služeb se liší podle regionu, průměrně 

se však pohybuje mezi £2000 až £4000. 

híIIHUjoma 

Debaty o úskalích domácí porodu stále pokračují. Obhájci tohoto modelu argumentují 

ze jsou dostupné zřetelné důkazy, že porod doma je nejméně stejně bezpečný jako porod 

v nemocnici, pokud se jedná o nekomplikovaná těhotenství. Ředitelka oddělení pro 

plánování výzkumu z National Childbirth Trust podotkla, že „když se ženy ptají na porod 

doma, tak jim jsou možná nebezpečí velmi zřetelně objasněna, ale nikdy nejsou varovány 

Před riziky porodu v nemocnici". Porodní asistentka v VB je ze zákona povinna 

Poskytnout příslušnou péči ženě, která sc rozhodla rodit doma, a to i tehdy pokud domá% 

Porod nebyl doporučen porodní asistentkou či lékařem. Nicméně pouze 15 % žen v roce 

2003 rodilo doma a navíc je nutno si uvědomit, že toto číslo zahrnuje i porody které byly 

Plánovány v nemocničním prostředí, ale proběhly z různých důvodů tak, že žena nestihla 

bÝt dopravena do nemocnice (NHS Maternity Statistics, 2002). Pokud si těhotná žena 

naplánuje porod doma, bude se o ní starat malý tým komunitních porodních asistentek 

kterými bude mít dostatek času navázat užší vztah. Předporodní prohlídky se většinou 

odehrávají v domácím prostředí nebo na místní klinice. Na začátku první doby porodní p k 
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rodička zavolá své porodní asistentce, která přijede a odvede porod. Jednotlivé asistentky 

z komunitního týmu pak navštěvují ženu pravidelně v období šestinedělí. 

Poslední možností je soukromá péče porodníka, který se chová podobně jako porodní 

asistentka a má dostatek času navázat s klientkou osobní vztah. Tento typ péče v sobě 

spojuje možnost být v péči jedné osoby i při komplikovaném průběhu porodu, ačkoli 

mnozí ze soukromých porodníků preferují ženy s předpokládaným bezrizikovým 

průběhem porodu. Tento typ služeb je dostupný pouze ve velkých soukromých 

nemocnicích v Londýně a cena za komplexní péči včetně prenatálních vyšetření se 

pohybuje od £4000 výše, při císařském řezu až do £10,000. 

Doplňkovými službami v mateřské sféře služeb jsou postnatální „mateřské sestrv"-

noční chůvy a duly. Služby prvně jmenovaných zahrnují pomoc ženě po porodu ohledně 

kojení, péče o dítě a psycho-emocionální podpory. Tato služba se zamlouvá nejméně dva 

týdny před porodem a stojí přibližně £600/týden. 

Noční chůvy pomáhají rodičům v péči o novorozence během prvních 3 měsíců, kdy ještě 

není spánkový režim dítěte pravidelný. Obvykle se starají o dítě od 21 hodin do 7 hodin do 

rana, včetně krmení, přebalování a ostatní péče tak, aby rodiče mohli odpočívat. Cena za 

noc se pohybuje kolem £70. 

Slovo dula je odvozeno z řecké mytologie a znamená ženu služebnici. Moderní duly 

jsou ženy-asistentky, které se vyznačují holistickým přístupem k porodu a poskytují časově 

neomezenou podporu během těhotenství, porodu i po něm, rozsah péče závisí na domluvě 

^asto pomáhají kromě krmení a péče o dítě i s domácími pracemi. Ceny se velmi liší podl j 

domluvené náplně práce od £10 za hodinu až po stovky liber za přítomnost u porodu 

(www.birthchoiceuk.com). 

2.4.3 Vzdělání a role porodní asistentky a lékaře 

Porodní asistence má ve VB dlouhou historii, která byla oficiálně stanovena rolí • 

posláním porodní asistentky v tzv. „Aktu porodní asistence" v roce 1902 Vládním cíl -

zajistit komplexní péči pro ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí a porodní 

asistentky jsou těmi profesionály, kteří musí tuto individuálně orientovanou péči 

poskytovat a svou zodpovědnost potvrdit profesní registrací (Tiran 2003) 

Vzdělání porodních asistentek má mnohaletou tradici dvou oddělených vzdělává ' 

cest vedoucí k finální registraci profesionální porodní asistentky. Jeden program je u v 
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pro již vyškolené zdravotní sestry (tento trvá 18 měsíců) a druhý pro zájemce bez 

zdravotnického vzdělání, kteří sc musí školit minimálně 3 roky. Curiculum obou 
zmíněných vzdělávacích programů je v souladu se směrnicemi EU pro vzdělávací obor 

porodní asistentka ě. 80/154 EHS a 80/155/EHS. 

/Podrobnosti o jednotlivých bodech těchto směrnic jsou uvedeny v kapitole Systémová 

implementace porodních asistentek v České republice./ 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu a následné registraci jsou porodní 

asistentky oprávněny k práci v nemocnici i komunitním prostředí. Bývalo zvykem začít 

praxi v nemocničním prostředí. Tento začátek poskytuje výhodu konsolidace se systémem, 

nicméně můžeme vidět i jeho kritiku upozorňující na nebezpečí, že začínající porodní 

asistentka se příliš ztotožní s high tech modelem péče a častým praktikováním intervencí, 

což jí bude překážet v pozdějším pochopení principů komunitní praxe. Mnoho škol proto 

změnilo své zvyky a čerstvé absolventky umísťuje na první měsíce praxe do komunitních 

skupin, aby se zdůraznila žádoucí přesila normálních a neinvazivních porodních praktik. 

Posléze je porodní asistentka povinna sebevzdělávání a každé tři až čtyři roky musí 

projít vědomostními testy. Navíc si každá profesionálka vede své osobní profesní portfolio, 

které zahrnuje údaje její klinické praxe, školení a dosažené výsledky. Všechny porodní 

asistentky mají svého supervisora, který plní úlohu profesního poradce a mentora. Tuto roli 

většinou zastává zkušená porodní asistentka, která navíc absolvovala speciální školení pro 

tuto roli. 

Vzdělávání lékařů - všichni budoucí lékaři ve Velké Británii jsou školeni jako studenti 

medicíny pět nebo šest let a pak dalších 12 měsíců jako služebně mladší pracovníci 

Všechny universitní katedry porodnictví v VB vyučují mediky v oboru porodnictví 8-12 

týdnů a požadují odvedení několika vaginálních porodů. Plošné uplatňování tohoto 

požadavku v současné době nemá velký význam, protože zdaleka ne všichni lékaři se po 

skončení university věnují porodnické péči, jak tomu bývalo v historii. 

Studenti medicíny obvykle odvedou v průměru 8 normálních vaginálních porodů -i 

několik neonatálních procedur (Biggs and Humphrey 1990; Smith 1995). Ve výsledku si 

pak většina absolventů nevěří být kompetentní v praktických procedurách (Smith 1995) 

v rámci dalšího vzdělávání jsou pro všechny lékaře povinné další atestace, rozdělené podle 

úrovně medicínského vzdělání, nicméně v současnosti chybí formální požadavek aby si 

Praktický lékař průběžně doplňoval porodnické vzdělání. Pro povolení k vykonávání praxe 
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praktického lékaře je dostatečné navštěvovat kurzy zaměřené na management a zdravotní 

propagaci v rozsahu 30 hodin za pět let (Marsh a Renfrew 1999). 

Porodní asistentka musí v rámci svého vzdělávacího programu odvést 100 prenatálních 

vyšetření, 40 vaginálních porodů, účastnit se nejméně jednoho porodu koncem pánevním a 

pečovat o 40 žen s rizikovým těhotenstvím (EU 80/154 EHS a 80/155/EHS). 

2.4.4 Klíčová statistická čísla v mateřské péči, NHS UK 2003 

V této podkapitole budou stručně uvedeny nejvýznamnější číselné údaje porodnických 

výkonů a stavů v současné situaci a naznačeny některé změny, které tyto statistiky 

dokládají. 

Národní statistická kancelář zaznamenala skrze registrační systém 548,000 porodů 

y j g c e 2002-03. Porodnost klesá od roku 1991, kdy dosáhl počet narozených dětí vrcholu, 

tj. 650,000 porodů v letech 1990/91. 

Novorozenecká mortalita se v posledních dvou letech v VB 3,5 %o. V ČR je tato hodnota 

ve stejném období 2,7 %<> (WI10 2004). 

procento císařských řezů se v roce 1997 pohybovalo na 18 % a během následujících 

dvou let dosáhlo 22 %, na této úrovni zůstalo i v roce 2003. Více než polovina z těchto 

22 % byly naléhavé císařské řezy. Celkovou anestézii během císařského řezu podstoupilo 

8 % žen, ostatní měly epidurální nebo spinální anestezii. 

Zde je zajímavé zdůraznit, že v padesátých letech minulého století se počet císařských řezů 

Pohyboval těsně pod hranicí 3 %, a stoupal přes 9 % v 80.letech, na začátku 90.let bylo 

provedeno 12 % císařských řezů z celkového počtu porodů a od devadesátých let toto číslo 

dále stoupá až po současnou situaci 22 %. 

Více než 20% z celkového počtu porodů bylo uměle vyvoláno a 11 % dětí bylo 

vybaveno instrumentálně. 

54 % všech porodů bylo označena za porody „normální", což v tomto statistickém 

buletinu znamená bez lékařských zásahů, bez použití porodnických instrumentů bez 

urnělcho vyvolání a jakékoliv anestézie. 

Zeny po spontánním vaginálním porodu zůstávaly hospitalizované v průměru ldeir 

matky po císařském řezu 3 až 4 dny. 

U celkem 9 % žen při spontánním porodu byl proveden nástfihjiráze (epiziotomie) 
t c n t 0 LltlaJ se mění podle jednotlivých porodnic, kde se počet provedených nástřihů různí 
o d 1 % do 18 % (Statistical Bulletin NHS 2004). 
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/Srovnání těchto údajů s čísly z České republiky viz následující kapitola Srovnání přístupu 

k porodnické péči VB a ČR./ 

2.4.5 Diskuse a budoucí cíle ve Velké Británii 

Jedním z diskusních bodů mezi porodními asistentkami, lékaři i matkami je zvyšující se 

počet císařských řezů, kdy se upozorňuje na skutečnost, že ve stejném čase, kdy VB 

dosahuje hodnot kolem 20 %, se ve Skandinávských zemích pohybuje tento lékařský 

výkon vybavení porodu těsně nad hranicí 12 %, v Holandsku 10 % (Thomson 2002). 

Podobně alarmující se uvažuje zvyšující se číslo lékařských intervencí do průběhu porodu 

a malé procento žen, které rodí dóma (15 %). Poukazuje se na studie, které dokládají, že 

ženy rodící doma jsou výrazně spokojenější se svými zážitky i s poskytnutou péčí než ženy 

s nerizikovým těhotenstvím rodící v nemocnici. Ženy rodící v j iném než nemocničním 

Prostředí nevyužívají tolik farmakologické způsoby tišení bolesti a porod doma j e levnější 

pro zdravotnický systém (Thomson 2002; Chamberlain ct al. 1996). 

V roce 2000 byla publikována zpráva o hodnocení porodních center, které jsou vedeny 

samotnými porodními asistentkami. Mezi ženami, které využily služeb těchto zařízení se 

ukázal být vyšší poměr normálních vaginálních porodů, méně uměle vyvolaných a 

instrumentálních porodů, císařských řezů a episiotomií; dokonce se prokázal i pokles 

výskytu závažnějšího poporodní krvácení u žen rodících v centru. Projevilo se, že 

kontinuita péče redukuje nutnost intervencí do samovolného porodního procesu (Saunders 

2000). 

Na konferencích se otevřeně diskutuje fakt, že vyšší podíl indukcí a episiotomií j e 

způsoben vedením porodů lékaři, protože tito nejsou ochotni čekat a vracet se k vybavení 

d l t ě te mimo svůj služební čas. Byly publikovány studie dokládající, že provádění 

ePisiotomie je vyšší při lékařsky vedených porodech než při porodnické péči poskytované 

Porodní asistentkou (Shorten and Shorten 2000). 

V roce 2002 tyto debaty vyústily do účasti zástupců porodní asistence na jednáních vládn' 

úrovně s cílem propagovat normální porodní proces, protože pokud se 80% porodů 

°dehrává na nemocniční půdě, řada porodních asistentek ztrácí jistotu v poskytování éčc 

n i ' m o toto prostředí. 
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Dalším problematickým bodem se ukazuje být nedostatečná obhajoba zájmů 

minoritních skupin žen, tělesně postižených, anglicky nemluvících a příslušejících 

k různým etnickým skupinám. 

Zdravotničtí profesionálové jsou podporováni, aby se více ptali samotných žen na 

informace o jejich stavu, než aby se sami domnívali. Průzkum mezi postiženými ženami 

ukázal i potřeby zdokonalit komunikační schopnosti zdravotnického personálu, který často 

neví, jak se dorozumět o citlivém tématu (Kent 2000). 
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2.5 Pojetí a realizace porodnické péče v České republice 

V této kapitole bude stručně přiblížena současná situace porodnické a mateřské péče 

v ČR, včetně vysvětlení převládajícího modelu lékařské péče. 

Dalšími zahrnutými body je struktura systému péče o těhotné a rodičky. Legislativní 

situace a vzdělávání zdravotnických profesionálů v ČR je podrobněji pojednáno v kapitole 

Systémová implementace porodních asistentek v CR. 

Kapitola bude doložena statistickými údaji a naznačí aktuální trendy diskusí v oblasti 

mateřského servisu a porodnictví nejen v České republice. 

2.5.1 Situace v České republice 

Dějiny péče v mateřství jsou ve Střední Evropě charakterizovány tím, že před více než 

sto lety převzal péči oficiální zdravotnický systém a v tomto systému lékaři. Porod se 

změnil ze soukromé záležitosti na věc veřejnou, kde je autoritou lékař a kterou je možno 

postavit na roven chirurgickému zákroku v nemocnici. Porod byl medikalizován a o 

těhotenství se začalo mluvit jako o záležitosti vysoce rizikové, která je bez lékařské 

pomoci nebezpečná. Tímto schématem vývoje si prošly téměř všechny vyspělé evropské 

země a Spojené státy americké, ve většině z nich sc však na přelomu 80./90. let mateřská 

péče reformovala do individualizovaného podoby, která chápe porod jako přirozenou 

součást lidského reprodukčního cyklu a na ženu nepohlíží jako na pacientku. 

Lékařsky vedený porod se na území ČR začal užívat po 1. světové válce, a to jednak 

jako termín a jednak jako praxe. Ta spočívá v urychlení porodu a tlumení bolesti 

medikamenty a invazními technikami. Tento způsob vedení porodu má zajistit bezpečnost 

rodičky a plodu a díky preventivním činnostem lékaře za účelem eliminace možných 

komplikací, i jejich psychosomatický komfort plynoucí z minimalizace bolesti (Zeman, 

Doležal 2000). Položení teoretických základů tohoto způsobu vedení porodu je 

přisuzováno J. De Lcemu a R. 11. Pomeroyovi, kteří ve 20. letech propagovali eliminaci 

nebezpečí druhé doby porodní užitím epiziotomie při celkové anestézii (Hašková 2001). 

Zmíněný způsob vedení porodu byl umožněn rozvojem porodnické analgezie pro tlumení 

porodních I v l o i í (I Uplili aliTifec, aseplickjdi j \)\\\[)[\\}\\ |l[fl 

urychlcní porodu. Nebylo ho viak možno uskutečňoval v domácnostech nebo v malých, 

technickým zázemím a důslednou sterilizací nevybavených porodních centrech. Spolu s 
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tím, jak se rodičky stále více soustřeďovaly do nemocnic, se aktivní lékařsky vedený porod 

stával všeobecnou a rutinní praxí. 

Porod byl vždy spjat s riziky a hrozbou smrti. Jedním z hlavních argumentů pro 

přemístění porodů do porodnic byla ochrana rodiček i novorozenců před hygienicky 

závadným prostředím. Dalším z přesvědčivých argumentů pro přesun rodiček do nemocnic 

bylo zajištění bezpečnosti rodičky i dítěte díky koncentraci specialistů. Hlavní argument 

však poskytly statistické ukazatele prudkého sníženi mateřské i perinatální úmrtnosti v 

době přesunu rodiček do porodnic. |2J Od roku 1954 se aktivní lékařské vedení porodu 

stalo na území Cech všeobecně akceptovanou porodnickou politikou (Heitlinger 1987). 

Idea aktivního lékařsky vedeného porodu tak, jak se uchytila v rámci porodní praxe v ČR 

(ale i většině jiných států euro-americké civilizace) konkrétně spočívala v aplikaci 

analgetik a předporodní předoperační přípravě (klystýr, holení), upoutání rodičky do 

polohy vleže na porodním stole, izolaci od jiných lidí než zdravotníků, v dodržování 

striktních pravidel pro udržení sterility okolí rodičky a dítěte, aplikaci oxytocinu na 

urychlení děložních stahů a provedení epiziotomie na konci 2. doby porodní. Po 

představení a rozšíření elektronického fetálního monitoringu do porodnic bylo do tohoto 

způsobu vedení porodu zakomponováno i jeho užívání (Heitlinger 1987; Kapr, Koukola 

1998). 

Kapr a Koukola (1998) toto vedení porodu charakterizovali následovně: "Děj porodu je 

koncipován a organizován jako gynekologická operace. Odehrává se zpravidla na 

operačním sále za přítomnosti specialistů, pod reflektory koncentrovanými na operační 

pole. Rodička je dezinfikována, slyší komentáře sester a lékařů v odborném jazyce, 

kterému nerozumí. Mnohdy se užívá medikace, někdy částečné narkózy, nastřihuje se a 

potom zašívá perineum, vše ve sterilním prostředí operačního sálu, bez možnosti do 

průběhu zasáhnout nebo dokonce vyslovit se pro alternativní řešení. Po narození dítěte je 

přestřižen pupečník a novorozenec je urychleně převáděn na okysličování krve dýcháním. 

Donedávna byl matce zpravidla jen ukázán a odvezen na novorozenecké oddělení. V tomto 

schématu je z mnoha důvodů pochopitelně vyloučena přítomnost příbuzných i jakékoliv 

laické osoby. Na začátku první doby porodní je žena zpravidla odvezena do porodnice a 

zachází se s nijako s pacientem. Je administrativně přijata, prohlédnuta, je jí přiděleno 

lůžko, nemocniční oděv a především končí její kontakt s manželem a rodinou". 

Je však nutné konstatovat, že aktivně lékařsky vedený porod podléhá v čase změnám, 

takže v současné době nejsou některé ze dříve rutinně prováděných praktik již jeho 

bezpodmínečnou (nebo dokonce běžnou) součástí, a to aniž by byla narušena idea 
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preference preventivních lékařských instrumentálních zásahů, medikamentózního 

urychlení porodu a tlumení bolesti. 

S rozvojem vědecké medicíny, lékařské techniky a dokončení přesunu všech porodů do 

nemocnic, k němuž došlo v ČR v průběhu 60. let, se masově rozšířily i preventivní 

těhotenské prohlídky. S postupným zaváděním technického zařízení do těhotenských 

poraden se stávala postupně běžnými i ultrazvuková a genetická vyšetření. Díky těmto 

vyšetřením došlo na jednu stranu k formulaci koncepce rizikového těhotenství a 

těhotenství s vysokým rizikem pro porod, ale na stranu druhou zároveň i k vymezení 

nerizikových těhotenství a těhotenství s nízkým rizikem pro porod. Takto otevřely 

preventivní prohlídky biomedicíny, která se stala zárukou bezpečnosti patologických 

těhotenství a porodů pro matku i dítě, také cestu k formulaci koncepce "přirozeného" 

porodu. 

2.5.2 Systémová péče v České republice 

Jak bylo vysvětleno v první kapitole, „přirozeným" pojetím porodu se má na mysli 

vedení porodu a péče o rodičku komplexním způsobem, jehož všechny součásti respektují 

obecné principy porodnictví, ale vycházejí vstříc individualitě těhotné ženy a podporují její 

aktivní roli v těhotenství, při porodu i po něm. Je důležité připomenout, že toto pojetí nic 

neslevuje na podmínkách bezpečnosti rodičky i dítěte. 

Do ČR se tato koncepce dostala mezi laickou veřejnost jako celek ve větší míře až v 

polovině 90. let, a to poté, co byl publikován překlad Odentovy knihy a dalších 

zahraničních knih, obsahujících kritiku aktivně lékařsky vedených porodů. 

Současná odborně i veřejně mediální polemika mezi zastánci "přirozených" a aktivně 

lékařsky vedených porodů sc netýká vedení porodů patologických. 

V České republice je změna od lékařsky vedeného porodu k „přirozenému" porodnictví 

vedeného porodními asistentkami stále nedořešenou záležitostí. 

V našem současném porodnictví soupeří dvě koncepce vedení porodu, aktivní lékařský 

model a přirozený model porodní asistence. Zatímco příznivci prvního modelu chápou 

porod jako rizikovou záležitost, zastánci druhého přístupu zdůrazňují naopak rizika 

vedlejších efektů lékařských zásahů. Konkrétní podoba vedení porodu na pracovišti je 

ovlivňována tendencí zaměstnanců k rutinizaci a standardizaci činnosti, nicméně jsou 

dobře patrné změny praxe směrem k individualizaci péče. Tyto posuny jsou spojovány 
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s konkurenčním tlakem mezi porodnicemi, který byl umožněn přechodem k tržní 

ekonomice po roce 1989, ale i s bojem porodních asistentek za profesní autonomii. 

Na začátku roku 2005 byl v Lidových Novinách uveřejněn přehled služeb dostupných 

v českých porodnicích doplněný komentáři zdravotníků. Podle autorky článku jsou stále 

velké rezervy v přístupu k ženám. Už dlouho platí, že české porodnictví je na vynikající 

odborné a technické úrovni (což dokládá i novorozenecká mortalita ve srovnání 

s nejvyspčlejšími státy - ČR 4,2 promile v roce 2002, EU průměr 4,7 promile 

(WIIO 2004), L-U ale problémy bývají v komunikaci mezi personálem a klienty. Některá 

zařízení se rozhodla pro změnu vylepšením služeb a 15 porodnic z celkového počtu 118 

zařízení získalo celosvětově uznávaný titul „baby friendly" nemocnice, protože vyhověli 

náročným kritériím a snaží se maximálně vycházet vstříc matkám i dětem (Bachárová 

2005). 

„Naším cílem už není jen zdravá matka a zdravé dítě, jak tomu bývalo v minulosti, ale 

spokojená matka a spokojené dítě. Snažíme se matkám vycházet vstříc," říká Libor Kavan, 

primář Česko - německé horské nemocnice ve Vrchlabí, která je nejlépe hodnocenou 

porodnicí v republice. 

Legislativní situace, která vymezuje role a kompetence dvou nejdůležitějších profesních 

rolí v porodnictví lékaře a porodní asistentky je podrobně popsána v kapitole Systémová 

implementace porodních asistentek v ČR. 

Pro úplnost stručné shrnutí i na tomto místě: V roce 2004 byl přijat zákon č. 96/2004 Sb. 

o způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Toto ustanovení 

nevymezuje přesně, které činnosti smí porodní asistentka provádět samostatně a které 

pouze na základě „indikace lékaře". Tyto činnosti jsou posléze specifikovány ve vyhlášce 

č. 424/2004 Sb. o činnostech „nelékařů"; zde je i zakotveno dlouho očekávané umožnění 

samostatného vedení ncrizikových porodů porodní asistentkou. 

Z podstaty vyhlášky jako nižšího právního dokumentu však může dojít k výkladu zákona 

v tom smyslu, že porodní asistentka potřebuje „indikaci lékaře" pro svou veškerou činnost. 

V každém případě však jsou snahy sdružení porodních asistentek za prosazení profesní 

autonomie a naplnění směrnic Evropské unie, která podporuje model porodní asistence 

(nikoli lékařské asistence) při vedení bezproblémových porodů stále více úspěšné a 

viditelné. Koncepce přirozeného porodnictví si získala podporu v řadě porodnických 
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zařízení a dosáhla souhlasu i souladu s lékaři; podařilo se také vybudovat silné profesní 

organizace porodních asistentek a dul, které vedou svou nezávislou praxi a zakládají 

porodní centra či porodní domy. Existence porodních domů jako alternativních zařízení 

poskytující péči těžko dostupnou v standardních nemocničních zařízeních je však stále 

spojena s mnoha problémy, a jejich existence není ani dostatečně známa ani podporována. 

2.5.3 Statistická čísla v mateřské péči 

V současné době má těhotná žena v České republice několik možností volby 

porodnické péče, které se jí dostane v průběhu těhotenství, při porodu a po něm. 

Největší rozdíly můžeme najít v poskytování péče během samotného porodu, tato část je 

přirozeně nejdiskutovanější, protože je i nejrizikovější. 

Pro vyšetření a konzultace může těhotná žena navštěvovat svého gynekologa, 

nemocnici či si vybrat soukromou porodní asistentku. Poslední možnost však není příliš 

známa a lékaři sami na ni neupozorňují. Nastávající matky, které si sami aktivně 

nevyhledávají související informace se tak pravděpodobně nedostanou k jinému něž 

lékařsky vedenému porodu v nemocnici nejbližší místu jejich bydliště. Možnost svěření se 

do péče porodní asistentce a porod v některém z porodních center či porodnici, která 

nechává vést neproblematické porody porodním asistentkám se všemi možnostmi co s tím 

souvisejí, je však dostupná po celé republice. Její dosažení je ale závislé na informovanosti 

a aktivitě nastávající matky. 

Ve spolupráci se Střediskem empirických výzkumů (STEM) proběhlo pod záštitou 

nadace Opon Society Fund Praha dotazníkové výzkumné šetření zaměřené na aktuální stav 

českého porodnictví. Závěry této studie byly zveřejněny v roce 2001 |4J. 

V rámci těhotenské přípravy k porodu může žena navštěvovat předporodní kurzy, 

které poskytují 3Á porodnic. Ostatní zařízení nabízejí pouze hodinovou informační schůzku. 

85 % porodníků je přesvědčeno o prospěšnosti těchto kurzů, ačkoliv se jejich kvalita 

navzájem liší. 

Zdaleka ne každá těhotná žena však kurzy navštěvuje. Polovina porodnic vykazuje 

čtvrtinovou až poloviční účast; kurzy navštěvují především prvorodičky, ženy s vyšším 

vzděláním a ženy žijící ve větších městech. Více než polovina porodnic pak tuto nabídku 
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doplňuje kurzem pro doprovod partnera, včetně prohlídky porodního sálu/pokoje a 

oddělení šestinedělí. 

Možnost doprovodu k porodu nabízejí všechny porodnice v republice, ačkoliv pouze 

polovina porodníků se staví k tomuto trendu bez výhrad. Ženy této možnosti využívají 

zhruba v 50 % případů |5J. 

V České republice je zvykem, že okolnosti porodu určuje zdravotnický personál. Rodící 

žena je spíše pasivní a podřizuje sc příkazům a doporučením porodních asistentek a lékařů 

(téměř ve 2/3 porodnic). 

Během první doby porodní jsou rodičky v českých porodnicích pobízeny k pohybu a 

změnám poloh. K dispozici bývá porodní balón a teplá sprcha pro uvolnění a utlumení 

bolesti. Přesto však existují i porodnice, v nichž možnost využití podobných pomůcek 

neexistuje nebo není fakticky nabízena, a také porodnice, v nichž se ženám v průběhu 

první doby porodní doporučuje klid, nikoliv pohyb pro tlumení bolesti. 

Z celé čtvrtiny matek, které preferují porod přirozený, jej při spontánním průběhu bez 

lékařského zasahování směla prožít pouze necelá 1/3. Ženy, kterým se podařilo podle 

svého hodnocení porodit přirozeně, většinou nerodily poprvé a přípravě na porod i výběru 

porodnice věnovaly mimořádnou pozornost. Tyto ženy rodily statisticky významně častěji 

v jiné než klasické poloze, tzn. na zádech nebo v pololeže. 

Přestože mnohé porodnice deklarují možnost rodit v jiné než klasické poloze a 

přestože mnohé mají k dispozici adekvátní porodnieké pomůcky (např. porodní 

stoličku), ze získaných dat je zřejmé, že fakticky dochází k porodům v jiné než 

klasické poloze pouze marginálně. Děje se tak především z důvodu neinformovanosti 

rodiček (více než čtvrtina matek o poskytování možnosti rodit v různých polohách vůbec 

neví a více než třetina neví o možnosti porodit do vody), a z důvodu konzervativnosti 

porodníků (čtvrtina porodníků uvedla konzervatizmus lékařů jako jeden ze dvou hlavních 

důvodů, proč se přirozené porody neprovádějí). Dalším z problémů zpomalujících rozšíření 

přirozeného pojetí porodu v ČR je podle lékařů nedostatek financí na nákup zařízení a na 

ohodnocení personálu. Koncepce přirozeného porodnictví totiž vyžaduje mnohem 

osobnější pracovní nasazení. 

V roce 2000 tak v jiné poloze než vleže nebo pololeže na posteli rodilo 5 % dotázaných 

matek, a to i přes důkazy, že horizontální porodní poloha prodlužuje druhou dobu porodní 

protože se snižuje intenzita kontrakcí a zvyšuje jejich bolestivost; omezení přístupu kyslíku 

do pánve z důvodu stlačení dolní duté žíly způsobuje hypoxii plodu a tím zvyšuje riziko 
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poškození plodu i matky častou nutností následného instrumentálního vybavení či 

císařského řezu (Trevathan 1999; Downe et al 2001; Odent 1995; Podalová-Hohlová 

1999). 

Podstoupení epiziotomie uvedlo 77 % dotázaných matek. Celých 16 % porodníků 

preferuje všeobecné provádění epiziotomie za účelem prevence, ačkoliv WHO se k jejímu 

provádění staví negativně (WHO 2003). Pro liberální provádění epiziotomie existují i 

teorie, podle kterých sc chirurgický řez lépe hojí či se předchází poškození hlavičky plodu. 

Podle výzkumů WHO však nebyly nalezeny žádné důkazy, které by tyto teorie 

podporovaly; existují však důkazy o tom, že episiotomie může způsobit škodu, pokud není 

jasně indikována. Cílem by mělo být zhruba 10% nástřihů (WHO 1999). Pouze 5 % lékařů 

se snaží zásah neprovádět, pokud to není nezbytné. 

Poskytnuté statistické údaje z českých porodnic o provádění episiotomií a 

císařských řezů se velmi liší podle jednotlivých zařízení. Nejlépe hodnocená porodnice 

v ČR (Česko-německá horská porodnice Vrchlabí) uvádí pouze 4 % nástřihů a 4 % 

císařských řezů /513 porodů v roce 2002/ zatímco nemocnice Benešov, Kladno a Příbram 

(patřící podle Průvodce porodnicemi ČR 2004 mezi nejlépe hodnocené v okolí Prahy) 

provádějí 70 % nástřihů a 15 % císařských řezů /Benešov 800 porodů v r. 2002; Kladno 

939 v r. 2002; Příbram 666 porodů v r. 2002/ 

Nejvíce císařských řezů se v minulých dvou letech provedlo v porodnicích Podolí a 

Motol (18 %), dále pak vede porodnice Frýdek-Místek a Brno Obilní Trh se 16 % (Aperio 

2004). 

Rooining-in ve smyslu umožnění nepřetržitého kontaktu matky s novorozencem je dle 

výzkumu běžnou záležitostí. V 80 % porodnic tvrdí, žc dítě přikládají matce k prsu do půl 

hodiny po porodu, a zbývající pětina porodnic se hlásí k odevzdání dítěte do náručí matky 

do dvou hodin po porodu. 95 % porodnic má tištěné materiály na podporu kojení. Pouze 

3/4 porodnic však tyto materiály skutečně distribuují mezi všechny matky. 

Porody doma nemají mezi lékařskou veřejností příliš velkou podporu, souhlasilo 17% 

lékařů. Ani mezi veřejností matek není situace jednoznačná, následkem masivní propagace 

rizik domácího porodu by s legalizací této možnosti souhlasilo 41 % matek. 

Při rozhodování o domácích porodech může být užitečný pohled na situaci v Nizozemí, 

což je země s oficiálním systémem domácích porodů. V Nizozemí vidíme pouze 6 % 

porodů císařským řezem, zatímco v jiných západoevropských zemích toto číslo dosahuje 

až 25 %. Positivní jsou i údaje perinatální úmrtnosti pod 4 %<> a úmrtnost matek při porodu 
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je menší než jedna z deseti tisíc. Přitom se právě v této zemi narodí každé třetí dítě doma, 

další třetina sc rodí na poliklinice a pouze poslední třetina v nemocnici (Odent 1995). 

Výzkum perinatální mortality neprokázal žádnou korelaci mezi hospitalizací při porodu a 

perinatální mortalitou (WHO 2003). Jedna ze studií srovnávala 

"porodní výsledky" porodů doma a v nemocnici. Prokázalo sc, že u prvorodiček 

s těhotenstvím s nízkým rizikem byl porod doma stejně bezpečný jako porod v nemocnici. 

U žen s několikátým porodem byl výsledek domácího porodu významně lepší než 

výsledky porodů v nemocnici (Wiegers a kol. 1996). Žádný důkaz nenasvědčoval tomu, že 

by tento systém péče o těhotné ženy mohl být zlepšen zvýšením medikalizace porodu 

(Buitendijk 1993). 

Postavení porodních asistentek je v naší zemi ovlivněno regionem. Zatímco v 

Cechách vedou porod spíše lékaři a porodní asistentky plní funkci jejich pomocnic, na 

Moravě vede častěji porod asistentka za přítomnosti lékaře, který jen dohlíží na průběh 

porodu. Přestože asistentky za přítomnosti lékařů vedly porody téměř stejně často jako 

sami lékaři, nenesly za svou práci podle výpovědí lékařů vždy plnou zodpovědnost, kterou 

měl ze zákona porodník. Zhruba 15 % lékařů postrádalo jasné vymezení pravomocí 

porodních asistentek a domnívá se, že jejich samostatnost a zodpovědnost by měla být 

rozšířena. Tomuto požadavku vyšla vstříc legislativní úprava v roce 2004, kde bylo kromě 

jiného stanoveno vedení bezproblémového porodu porodní asistentkou. Toto legislativní 

opatření bohužel umožňují dvojí výklad, což může být problematické vzhledem kc 

skutečnosti, že s oprávněností porodních asistentek vést samostatně porod a přivolat lékaře 

pouze v případě komplikací, souhlasí jen necelá polovina porodníků. Výsledky zavedení 

těchto opatření do praxe ještě nejsou známy vzhledem k nabytí účinnosti v druhé polovině 

roku 2004. 

Mezi nejhorší zážitky z porodu řadí matky kromě bolestivých kontrakcí (87 % žen 

uvedlo tento faktor mezi prvními čtyřmi negativními prožitky) a obav o zdraví dítěte 

(75 %) také slyšitelnou přítomnost jiné rodičky (61 %), zapříčiněnou tím, že na většině 

porodních sálů může rodit více rodiček najednou. Většinou jsou částečně odděleny necelou 

zdí. V pětině porodnic jsou však odděleny pouze závěsem. Ve většině pokojů pro přípravu 

k porodu může pobývat více rodiček najednou. V pětině porodnic však nejsou odděleny 

vůbec a v dalších 15 % je mezi ně umístěn závěs. 

Téměř 60 % matek zařadilo dále mezi čtyři nejhorší zážitky z porodu nemožnost 

pohybu a upoutání do nepříjemné polohy (59 %), což může souviset se skutečností, že 
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45 % dotázaných rodiček rodilo s nohami ve třmenech (resp. 43 % během spontánního 

porodu). Pátým nejčastěji uváděným negativním zážitkem při porodu byla aplikace 

klystýru (57 %). V porodnicích, v nichž je možno rodit v jiné než "klasické" poloze, je s 

výjimkou porodů do vody, nutnost aplikace klystýru a holení pubického ochlupení výrazně 

omezena. 

Ukázalo se, že mezi odbornou i laickou veřejností existují významné rozdíly v postojích 

k nemedikalizovaným způsobům vedení porodu. Podle názoru porodníků jsou přirozenému 

porodu nakloněny spíše porodní asistentky než lékaři. Porodníci se rozcházejí v názorech 

na to, jaké aspekty českého porodnictví je potřeba vylepšovat především. Za nejdůležitější 

považují investice do vybavení porodnic moderním technickým zařízením a dále zlepšení 

přístupu zdravotníků k rodičkám. Za méně významné považují prosazování přirozených 

porodů a demedikalizaci porodů (STEM 2001). 

2.5.4 Diskuse a budoucí cíle v České republice 

Na stránkách České asociace porodních asistentek můžeme najít vyjádření k situaci 

nejen v České republice: Země střední a východní Evropy stojí před akutními problémy. 

Ve většině těchto zemí lékaři nadále převládají v oblasti tvorby koncepcí v příslušných 

resortech zdravotnictví, a mnohdy jsou učiteli porodních asistentek lékaři nebo lidé, jejichž 

obor nemá souvislost se zdravotnictvím, tito také často zastávají funkce ředitelů 

porodnických škol. Kromě nekompetence pedagogů v oborech porodní asistence a 

ošetřovatelství tyto profese navíc strádají i nedostatkem vůdčích osobností. Těmto oborům 

ještě stále chybí jasná identita, je potřeba posílit jejich organizaci a prosazení (ČAPA 

2004). 

Dalšími společnými body pro porodní asistentky je například nízké finanční ohodnocení 

a nesprávné vnímání úlohy porodní asistentky ve společnosti. 1 asistentky sami vnímají 

často svou roli jako pomocnici lékaře či sestru na gynekologickém oddělení. 

Problematická začíná být i otázka císařských řezů, jejichž neindikované provádění se 

stává trendem podporovaným matkami z důvodů pro ně menších obav a snadnosti a lékaři 

z důvodů finančních. Podle doporučení Světové Zdravotnické Organizace by země 

s nej nižší perinatální mortalitou měly mít méně než 10 % císařských řezů. V žádné 

geografické lokalitě neexistuje důvod k výskytu císařských řezů nad 10-15 % (WHO 

1985). Porodní asistentky a lékaři však musí být přesvědčeni, že spontánní porod je 

normální a měli by se snažit zjistit, proč se žena vaginálního porodu obává. Je důležité si 
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uvědomit co je podstatou profese a i přes snížený finanční benefit podporovat přirozený 

porodní proces. 

V porovnání s etickými zásadami EU se ukazuje být nepřijatelná i neošetřenost této 

oblasti v ČR. Na britském zdravotnickém webu je možné nalézt kritický popis 

porodnických praktik v ČR, který se pozastavuje hlavně nad skutečnostmi, že i žena bez 

komplikací v těhotenství obvykle projde 10-20 gynekologickými vyšetřeními a téměř 

nikdy se j í zdravotníci neptají, zda-li souhlasí s provedením HIV testu a dalších vyšetření. 

Nastávající matky po 35. roce života jsou automaticky testovány amniocentickým testem 

kvůli možnost postižení plodu Downovým syndromem a nevědí o možnosti tento test 

odmítnout, ačkoliv je známo, že 1 % těchto vyšetření končí spontánním potratem. 

Posledním kritizovaným bodem byl fakt, že matčin souhlas s provedením císařského 

řezu je často získáván za stresových okolností, kdy je žena v bolestech a nikdo jí 

neposkytne náležité vysvětlení, a o případných možnostech nebyla těhotná žena 

informována v předstihu (www.medicdirect.co.uk/ healthservice 2005). 

Americký lékař - porodník a spisovatel M. Wagner pracoval v 90. letech 20. století jako 

poradce WHO. Mimo jiné se pokoušel objasnit, proč v mnoha vyspělých zemích zůstává 

úmrtnost rodiček a dětí na stejné úrovni, ačkoliv se na porodní služby vynakládá stále více 

peněz, ukázalo se, že existuje závažný rozdíl mezi každodenní porodnickou praxí a mezi 

tím, co by se mělo dělat podle nejnovějších vědeckých poznatků. Vyšla najevo tendence 

medikalizovat porody. V České republice byl tento lékař se svými přednáškami téměř 

třicetkrát a na adresu českého systému uvedl: „Čeští porodníci mají výborné medicínské 

vzdělání a jsou odhodlání poskytovat nejkvalitnější péči. ... až na několik výjimek jsou 

však naočkováni staromódními tradičními představami o medikalizovaném porodu a všech 

jeho rizicích stejně jako o spásonosném působení lékařů ve vztahu ke všem rodičkám a 

novorozencům. Většinou nikdy neměli příležitost navštívit Skandinávii, Nizozemí nebo 

Nový Zéland, aby viděli na vlastní oči, jak lze provádět lékařsky nenarušovaný humánní 

porod s maximálním zajištěním bezpečnosti." (Wagner 1999). 
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2.6 Systémová implementace porodních asistentek v České republice 

Současné postavení porodních asistentek bylo popsáno v samostatných kapitolách o 

pojetí a realizaci porodnické péče v České republice a ve Velké Británii. 

V tomto oddílu práce bude zrekapitulováno pojetí porodní asistentky podle mezinárodní 

definice, obecné systémové začlenění této profese a dále hlubší souvislosti situace v ČR, 

která byla konstatována výše. Stručně bude představeno nejvýznamnější profesní sdruženi 

v ČR zabývající se problematikou porodních asistentek a související legislativu. 

Na závěr doplní kapitolu významné trendy EU a jejich naplňováním v ČR. 

Zdravotnický profesionál by měl poskytnout vhodnou péči ženě v průběhu těhotenství, 

porodu i šestinedělí. Cílem této péče je zajistit dobré zdraví matky a dítěte s minimální 

možnou mírou intervence, která je indikovaná pro bezpeční matky a dítěte (WHO 1989). 

Poskytovatel péče by měl být schopen i účinně zasáhnout v případě komplikací a 

popřípadě převést ženu na vyšší úroveň péče, jinak se snažit o zachování kontinuity 

dohledu, pokud tohoto není schopen osobně, pak alespoň v rámci daného systému péče. 

Na naplňování těchto cílů se podílí řada profesionálů, od praktického lékaře a gynekologa 

přes porodní asistentku k lékaři - porodníkovi, popřípadě můžeme zahrnout i neonatologa. 

Tato struktura je přirozeně doplněna pomocným personálem. 

Postavení profese porodní asistentky v České republice bylo až do dubna roku 2004 

podřízené tehdy platné vyhlášce č.77/1981 Sb., podle které „ženské sestry (jak byli před 

rokem 1996 porodní asistentky nazývány) a ostatní střední zdravotničtí pracovníci 

vykonávají odbornou činnost, vyžadující úplné střední zdravotnické vzdělání a to podle 

povahy vykonávané práce buď samostatně, nebo podle pokynů lékaře.." Toto ustanovení 

bylo příliš obecné a v roce 2004 vstoupila v platnost vyhláška č. 424/2004 Sb. o činnostech 

„nelékařů", která stanovuje činnosti, které porodní asistentky mohou vykonávat bez 

indikace lékaře. (Později v této kapitole bude poukázáno na to, že ani tato vyhláška neřeší 

situaci zcela, protože je v rozporu se zákonem jako vyšším právním předpisem.) 

Obnovení profese porodní asistentky po více než 30ti letech (kdy byla její činnost 

rozdělena mezi ženskou a dětskou sestru) znamená pozitivní změnu, avšak stále dochází ke 

střetu zájmů a představ lékařů, v tomto případě gynekologů s porodními asistentkami. 

Současné vedení České gynekologické a porodnické společnosti a Sdružení soukromých 

gynekologů se netají tím, že porodní asistentku si představuje jako pomocnici lékaře, která 
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může pracovat pouze pod jeho dohledem, podle jeho pokynů a v rozsahu, který jí lékař 

schválí (ČAPA 2005). 

Stanoviska WI 10, F1GO (Mezinárodní gynekologická a porodnická společnost) a ICM 

(Mezinárodní konfederace porodních asistentek) [6 j jasně podporují nezávislost práce 

porodní asistentky na lékaři, pokud se jedná o bezproblémový porod. Jejich doporučení 

vychází z přesvědčení, že těhotenství, porod a šestinedělí jsou přirozeným fyziologickým 

stavem a že účelná a hospodárná dělba práce je ta, kdy porodní asistentka pečuje o matku a 

dítě během tohoto fyziologického procesu a lékař přichází až v případě komplikací a 

patologických stavů. 

Mezinárodní definice porodní asistentky podle WHO je prostá: porodní asistentkou je 

osoba, která absolvovala vzdělávací program uznaný vládou, která uděluje porodním 

asistentkám licenci pro vykonávání praxe. Obecně lze říci, že tato osoba je schopná 

poskytovat péči v oboru porodnictví, a je speciálně vyškolená na péči při normálním 

porodu. 

Mezinárodní konfederací porodních asistentek ICM a Mezinárodní federací gynekologů 

a porodníků FIGO byla schválena komplexnější mezinárodní definice profese porodní 

asistentky. Tato definice byla přijata v roce 1972 a později doplněna v letech 1991/92 

WI 10 do současné podoby. 

Překlad platného zněni mezinárodní dellnice: 

Funkci porodní asistentky vykonává ten, kdo úspěšně dokončil studium pro porodní 

asistentky, oficiálně uznávané v dané zemi, získal tak potřebnou kvalifikaci a byl 

zaregistrován jako porodní asistentka, oprávněná oficiálně vykonávat práci porodní 

asistentky. Porodní asistentka musí být schopna poskytnout nezbytný dohled, péče a radu 

ženám během těhotenství, porodu a v době poporodní. Je zodpovědná za vedení porodu a 

pečuje o novorozence a kojence. Tato péče zahrnuje také preventivní opatření, zjišťování 

rizikových faktorů, a to jak u matky, tak u dítěte. Asistuje lékaři při jeho výkonech a 

provádí nezbytná opatření, chybí-li lékařská pomoc. Má důležitou úlohu ve zdravotním 

poradenství a výchově, a to nejen ve vztahu k ženám, ale v rámci celé rodiny a společnosti. 

Její práce zahrnuje předporodní přípravu a přípravu k rodičovství, zahrnuje také některé 

oblasti gynekologie, výchovy k plánovanému rodičovství a péči o dítě. Může pracovat 

v nemocnicích, na klinikách a ve zdravotnických střediscích, i v domácích podmínkách. 
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Mezi jednotlivými státy však existuje mnoho rozdílů v oblasti vzdělávání, úkolů a 

kompetencí porodních asistentek. V mnoha vyspělých zemích fungují porodní asistentky 

v nemocnicích pod dozorem porodníka. Toto obvykle znamená, že péče při normálním 

porodu se poskytuje v rámci komplexního gynckologicko-porodnického oddělení a 

podléhá tedy stejným pravidlům a zvykům jako patologické případy, obecně s malým 

rozlišením mezi těhotenstvím s vysokým a nízkým rizikem. 

Vzhledem k vynaloženým nákladům se porodní asistentka zdá být nejúčinnějším a 

nejvhodnějším poskytovatelem péče, kterému by měla být svěřena péče o normální 

těhotenství a bezproblémový porod, včetně zhodnocení rizika a rozpoznání komplikací. 

Kromě finanční a organizační efektivity navíc profil porodní asistentky umožňuje 

psychickou podporu matky, založenou na znalosti individuálních a sociálních podmínek. 

Tento rozměr péče může lékař, školený jako specialista a patolog, těžko naplnit. Toto platí 

zejména pro systémy kde na velký počet rodiček připadá pouze pár lékařů a tito pak 

nemohou kvůli přetíženosti projevit vnímavý a časem nesvázaný přístup k matce a dítěti. 

Mezi doporučeními, které přijalo Valné shromáždění na XIII. světovém kongresu FIGO 

(FIGO 1992) jsou následující: 

- aby byly lidské a finanční zdroje využity co nejefektivněji, měla by být každá 

funkce porodnické péče vykonávána těmi nejméně školenými osobami, které jsou 

schopné tuto péči poskytnout bezpečně a účinně. Jinými slovy, to co může bez 

problému zastat porodní asistentka, je často v lékařsky vedeném systému porodu 

vykonáváno lékařem, což je drahé a vzhledem k jeho odlišnému zaměření často i 

neefektivní, 

- porodní asistentky jsou ncjvhodnčjšími poskytovateli primární zdravotní péče při 

normálním porodu. Mělo by se jim dostat větší podpory a jejich služby by měly být 

dostupné přímo v místním společenství. 

Rozumí sc, že tyto kompetence porodní asistentky mohou být v některých částech světa 

považovány za maximum a v jiných oblastech za minimum. Porodní asistentky mohou být 

v daných oblastech jedinými zdravotnickými pracovníky a provádět i lékařskou a 

pomocnou práci, zatímco jinde porodní asistentky pečují pouze o zdravé ženy a v případě 

komplikací tyto ženy odkazují na specialisty. Většina porodních asistentek však pracuje 

někde mezi těmito dvěma extrémy (ICM 1999) |7 | . 
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2.6.1 Situace v české republice 

Porodní asistentky jsou spojovány se změnou porodnictví ve směru k "přirozeným" 

porodům, založeným na principu preventivního nezasahování. Je tomu tak pro jejich 

omezenou možnost medikace, kterou stanovuje legislativa, ale také proto, že jejich práce 

vychází častěji než práce porodníků také z poznatků z oblasti psychologie. Právě odvrat od 

výlučné pozornosti věnované somatickým aspektům porodu k pozornosti soustředěné na 

vliv psychologických a sociálních aspektů na průběh porodu je totiž pro zastánce 

"přirozených" porodů typický. 

Změna situace v některých porodnicích v ČR, tj. zavedení alternativ k lékařsky 

vedenému porodu do porodnic, která proběhla i před přijetím potřebných legislativních 

opatření je připisována skupinám porodních asistentek, které získaly souhlas nebo dokonce 

podporu primáře. Pouze on má totiž podle výpovědí informátorů moc prosadit zásadní 

změny ve vedení porodů. Lze říci, že ty skupiny porodních asistentek, které prosadily v 

porodnicích inovaci, uplatnily svůj vliv skrze autoritu a moc primáře. 

Lékaři sami popisují situaci porodních autonomních porodních asistentek následovně: 

Protože porodní asistentka... díky tomuhle porodnictví ("přirozené porody" - pozn. 

autorky) má daleko větší šanci být jako seberealizovaná, že se k tomu porodnictví 

dostane... ale je limitovaná tím, co může. Přístupem a medikací, situacemi, kdy už musí 

zavolat lékaře. Takže ona se snaží využít to. co je biologické, praktické zkušenosti, nějaké 

ty finty a cit a intuici, a v tom si myslím, že je to oproti doktorům nenahraditelné. Myslím 

si, že pokavaď doktor nebude chodit k porodu jako porodní bába, nebude v té její pozici. 

Objeví se tam třeba jednou za hodinu, za dvě a nebo třeba vůbec, kdvž nebude potřeba, 

takže nikdy nenaváže takový kontakt s rodičkou a nezíská takový cit (Hašková 2001 ). 

V ČR se po "sametové" revoluci některé porodní asistentky osamostatnily a uzavřely 

vlastní smluvní dohody s pojišťovnami. Kromě péče v šestinedělí a předporodních kurzů 

nabízejí také vedení porodu a doprovod k porodu do porodnice. Jejich pozice během 

porodu se však příchodem do nemocnice mění. Porodní asistentka v té chvíli přebírá pozici 

doprovodu a ztrácí pozici vedoucího, kterou by mohla zastávat jako zaměstnankyně v 

případě spontánního porodu. 

Ačkoliv změny ve směru k "přirozenému" porodu jsou spojovány převážně s 

profesionálizačními tendencemi porodních asistentek, je zřejmé, že snahy po plném a 

samostatném uplatnění vzdělání porodních asistentek a jejich dalším sebevzdělávání na 
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seminářích a konferencích nejsou nutně vítány všemi z nich. Strategie středního 

zdravotnického personálu se mohou lišit. Jedna část porodních asistentek volá po profesní 

autonomii a poukazuje na některé státy západní Evropy s argumentací jejich lepších 

výsledků perinatální i mateřské úmrtnosti za současné absence lékařů u většiny porodů, jež 

vedou naopak porodní asistentky (Švédsko, Holandsko) [8]. Druhá část o rozšíření 

kompetencí ani zodpovědnosti neusiluje, protože svou práci chápe jako rutinu, do které 

nevkládá příliš mnoho osobního zájmu. 

2.6.2 Česká asociace porodních asistentek 

Česká asociace porodních asistentek (dále jen ČAPA) je největší českou nepolitickou 

profesní organizací, která sdružuje porodní asistentky na principu dobrovolného 

individuálního členství. Tato organizace vznikla v roce 1997, je členem 1CM a vydává 

časopis „Porodní asistentka". 

Program tohoto sdružení je zaměřen na změny v postavení a chápání porodních 

asistentek v ČR vc smyslu posílení jejich autonomie a dosažení legislativní nezávislosti na 

lékařích. 

ČAPA také vymezuje, kdo je porodní asistentka a jak se vyvíjelo její postavení v České 

republice: Porodními asistentkami byly vždy „moudré a zkušené" ženy, které pomáhaly 

ostatním ženám v době těhotenst\ í, porodu a šestinedělí. Toto poslání porodní asistentky 

doslova vyjadřuje označení této profese v některých jazycích. V ČR bylo dlouhou dobu 

užíván název „porodní bába" (babička). V roce 1928 bylo zákonem zavedeno označení 

profese „porodní asistentka". V roce 1963 došlo ke změně na „ženskou sestru" (změnil se 

nejen název, ale i náplň práce a postavení). Teprve po společenských změnách se u nás od 

roku 1996 opět používá označení „porodní asistentka". Stále ještě tento název neodpovídá 

zcela mezinárodní definici a směrnicím praxe v zemích EU. 
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Mezi hlavní cíle ČAPA proto patří: 

- sdružovat a organizovat porodní asistentky pracující v ČR, 

- hájit jejich profesní zájmy; podílet se na vzdělávání a dodržování mezinárodního 

etického kodexu PA, 

- zlepšit kvalitu, komplexnost a dostupnost zdravotní péče v ČR, 

- respektovat právo ženy na poskytnutí veškerých informací a respektovat její 

rozhodnutí, 

- posílit postavení PA v systému zdravotní péče v ČR v souladu se směrnicemi EU. 

(Česká asociace porodních asistentek 2005.) 

Při naplňování těchto cílů chce ČAPA konstruktivně spolupracovat s orgány státní 

správy i s ostatními organizacemi. 

Představy o postavení a práci porodních asistentek obecně vycházejí z následujících zásad-

těhotenství, porod a šestinedělí je pro ženu „jiným" fyziologickým stavem, ale ne 

nemocí, to znamená, že nepotřebuje soustavnou péči lékaře, 

maximální rozsah péče by měl být ženě poskytnut v domácím prostředí, 

- z hlediska hospodárnosti by měla být péče poskytována na nejnižší možné 

ekonomické úrovni, 

z důvodu kontinuity by co největší rozsah péče měla ženě poskytovat jedna stálá 

porodní asistentka, kterou si žena může svobodně vybrat, 

- povinností porodní asistentky je podporovat aktivní roli ženy v celém průběhu 

těhotenství, porodu a šestinedělí; poskytnout ženě informace a právo výběru. 

Tyto zásady vychází z doporučení WHO pro porodní asistentky a shodují se s principy 

Britského vládního dokumentu Changing Childbirth 1993 (WHO 1989; Doll UK 1993). 

2.6.3 Postavení, kompetence a odpovědnost porodní asistentky 

Ačkoliv u nás od roku 1996 oficiálně existuje studijní program porodní asistentka, stále 

není náplň činnosti porodní asistentky v ČR legislativně dořešena. 

Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, od dubna 2004 platí vyhláška č. 424 Sb. 

(kterou se stanoví činnosti nelékařských pracovníků) podléhající zákonu č. 96/2004 o 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Bohužel se při uvádění této 

legislativy do praxe začaly projevovat nejasnosti a rozpory. Zvýšení úrovně vstupního 

vzdělání a zavedení registrace, které zákon ošetřuje, je v souladu s doporučeními WHO a 
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EU a je podporováno naprostou většinou porodních asistentek. Po přijetí zákona očekávají 

porodní asistentky i zvýšení svých kompetencí a ohodnocení jako reakce na zvýšené 

vstupní vzdělání, což není v zákoně jasně zřetelné. 

Můžeme totiž vidět rozpory s zákonem č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, 

kde se říká, že jiní zdravotní pracovníci než lékaři poskytují zdravotní péči, hrazenou 

z veřejného zdravotního pojištění, na základě ordinace ošetřujícího lékaře... " 

Podle zmíněného zákona č. 96/2004 o způsobilosti k výkonu „nelékařských" 

zdravotnických povolání se hovoří o výkonu činností, ke kterým je pracovník způsobilý na 

základě indikace (tzn.pověření k výkonu) lékaře. Dále je sice uvedeno, že tento zákon 

stanoví činnosti, které lze vykonávat bez indikace, ale ve skutečnosti toto zákon 

neobsahuje. Vyhláška č. 424/2004 Sb. o činnostech „nelékařů" tyto činnosti již stanovuje, 

ale prováděcí vyhláška jako tzv. nižší právní předpis tuto situaci nemůže změnit. Ačkoliv 

podle tohoto zákona porodní asistentka je oprávněna vést fyziologický porod, využití 

ustanovení o „indikaci lékaře" tomuto brání. 

Tento protiklad se objevil v zákoně i přes opakovaná upozornění ČAPA a doporučení 

WHO, ve kterém jsou všechny úřady v evropském regionu vyzývány k posílení 

ošetřovatelství a porodní asistence a k plnému využívání potenciálu porodních asistentek. 

Tím, že se „indikací" lékaře může stát vysokoškolsky vzdělaná porodní asistentky osoba 

závislá na rozhodnutí lékaře, dochází k nesouladu se směrnicí EU č. 80/155/EHS z ledna 

1980 o koordinaci činnosti porodních asistentek. 

Situace porodních asistentek v ambulantní péči o ženu a dítě 

Výchozí stav před privatizací (do roku 1992) původně poskytovali ambulantní péči 

lékař-gynekolog i porodní asistentka samostatně formou vlastní praxe. V éře socialismu 

byla činnost porodní asistentky rozdělena mezi ženskou a dětskou sestru. Ženská sestra 

pracovala částečně pod dohledem gynekologa v ordinaci a ve zbylé části úvazku pak 

poskytovala samostatně péči při přípravě těhotných žen k porodu a péči o dítě. Při 

privatizaci ambulantní péče došlo k nerovnoměrnému vývoji, kdy se snížil počet ženských 

sester a rapidně se zvýšil počet gynekologů, čímž se náklady na péči zvýšily v řádech 

miliónů korun. 

Navíc se vedení Sdružení soukromých gynekologů a České gynekologicko 

porodnické společnosti vyjádřilo v tom smyslu, že si nepřeje vznik samostatných pracovišť 

porodních asistentek, protože tyto představují finančně ohrožující konkurenci lékařům 
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(Marek 2002). Práce v běžné gynekologické ordinaci však neobsahuje žádnou z činností, 

která profesi porodní asistentky náleží podle mezinárodní definice a směrnice EU. 

2.6.4 Vzdělávání porodních asistentek 

Od 70. let se tehdejší ženské sestry vzdělávaly v dvouletém nástavbovém pomaturitním 

studiu, od roku 1996 bylo zavedeno tříleté vyšší studium a od roku 2004 pouze tříleté 

bakalářské vysokoškolské studium. V období 2001 až 2004 dobíhal původní program 

diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotních školách a zároveň se připravoval 

bakalářský program, který začal být realizován od roku 2002/2003. 

Směrnice EU, platné pro přípravu vzdělávacích programů pro porodní asistenci 

(80/154 EHS a 80/155/EHS) byly podkladem pro přípravu vzdělávacího curicula 

bakalářského programu pro porodní asistenci. Prokázání vlastnictví titulu/ kvalifikace 

který je harmonizovaný s EU standardy (stanovuje směrnice 77/452/EHS) postačuje 

k automatickému uznání kvalifikace v ostatních členských státek EU. 

Povahu a obsah minimálního akceptovatelného vzdělávacího programu popisuje 

směrnice 80/155/EHS. Článek 1 požaduje, aby příslušná osoba získala v průběhu 

celkového trvání studia: 

adekvátní znalosti a vědomosti z relevantních vědních disciplin (porodnictví, 

gynekologie, pediatrie...), 

- odpovídající znalosti etických aspektů a legislativy profese, 

- podrobné znalosti o biologických disciplinách a o vztahu mezi zdravotním stavem a 

sociálním prostředím člověka včetně jeho chování, 

adekvátní klinické zkušenosti, 

- zkušenosti ze spolupráce se zdravotnickým personálem a přístup k celoživotnímu 

vzdělávání. 

Členské státy mají dále zajistit, aby porodní asistentka byla oprávněna zastávat všechny 

aktivity zmíněné v platné mezinárodní definici profese porodní asistentky. 

Samotná výuka zahrnuje teoretickou a technickou výuku, která je zajištěna obecnými a 

pro porodní asistentky specifickými učebními předměty; dále pak zahrnuje praktické a 

klinické vzdělávání. Studijní program je tříletý a zahrnuje 4600 hodin výuky s důrazem na 

praxi. 
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Od roku 2002/03 jsou první ročníky tohoto studijního programu realizovány v rámci 

programu ošetřovatelství na lékařských fakultách v ČR. 

Ani jedna ze tří LF v Praze tento obor zatím neotevřela, nicméně došlo k přeměně vyšší 

odborné zdravotnické školy Duškova Praha 5 na Vysokou zdravotnickou školu, která jako 

první v Praze otvírá bakalářské studium pro porodní asistentky. Mimopražské lékařské 

fakulty tento obor realizují od roku 2002/03. Do této doby fungovalo tříleté pomaturitní 

studium „diplomovaná porodní asistentka" na vyšších odborných zdravotnických školách. 
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2.7 Srovnání principů porodnictví v České republice a ve Velké Británii 

2.7.1 Konstrukce rizikovosti, anebo přirozenosti porodu 

Jak bylo uvedeno na začátku práce, fakt rapidního poklesu mateřské i perinatální 

úmrtnosti byl hlavním argumentem pro zavedení praxe lékařsky aktivního porodu a pro 

přesun všech porodů do nemocnic. Spolu s úspěchy biomedicíny při řešení 

komplikovaných případů díky novým lékařským postupům, poznatkům a produktům 

farmaceutického průmyslu (např. zavedení aseptických operací, narkózy, nového složení 

nití pro pooperační sešívání, nových porodnických kleští, oxytocinu, antibiotik, apod.) se 

upevňovala tato pozice. 

Aktivní lékařský způsob vedení porodu vznikl na základě vnímání porodu jako vysoce 

rizikové záležitosti. Rizikovost tohoto procesu byla a je spojována s jeho 

nepředvídatelností. Nevypočitatelnost je pojímána jako základní rys porodu. 

Přesto došlo k vytvoření koncepce „přirozeného" porodu, který chápe celý proces 

holisticky a kritici lékařského modelu zdůrazňují, že na zlepšení zdravotního stavu 

populace měly většinový vliv jiné determinanty než akutní biomedicína. V kontextu 

porodnictví se hovoří především o zlepšení výživy žen, pracovních podmínek i životního 

stylu, snížení jejich plodnosti a věkového rozptylu rodiček. V současné době se v ČR 

hovoří nejen o "přirozených", ale také "alternativních" porodech. Zastánci "přirozených" 

porodů však druhé označení odmítají, a to jednak ze strachu před spojitostí se šarlatánstvím 

a alternativní medicínou, a jednak z důvodu odmítnutí sekundární a marginální pozice. 

Alternativní totiž označuje vztah k něčemu jinému, známému, stabilnímu, dominantnímu. 

Vůči zastáncům lékařsky aktivně vedených porodů se vymezují s odkazem na původnost 

jimi užívaných postupů. Tuto původnost přitom zakotvují v praxi jiných kultur. Všechny z 

alternativních poloh ke "klasické" porodnické poloze na porodním stole tak mají své 

historické pozadí, od reliéfů ze starého Egypta po praxi nomádských mongolských kmenů 

pozorovaných v I. polovině 20. století. 

"Přirozenost" se v takovém pojetí stává kvalitou sama o sobě. Zatímco zastánci lékařsky 

vedeného porodu hovoří jazykem "rizikovosti" porodu s tím, že obrací pozornost k 

patologickým porodům a zdůrazňují rizikovost porodního procesu, příznivci "přirozených" 

porodů hovoří jazykem "přirozenosti" porodu s tím, žc odkazují především ke spontánním 

porodům, jejichž hladký průběh připisují právě na konto jeho "přirozeného" vedení. 
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Jeden z porodníků, s nímž bylo provedeno interview na téma koncepce přirozeného 

porodnictví dodává: "Porod je přirozený proces a většinou probíhá bez komplikaci. Pokud 

do něj ovšem neintervenujete. Jakákoliv intervence většinou ovlivní průběh porodu 

negativním směrem. A to má další dohry i z hlediska psychologie matky i toho dítěte... ta 

žena se v určitou chvíli odpoutá od světa, od sociálních vazeb, převládne ten přírodní 

prvek, a to jí právě pomáhá ten porod překonat. Když se do toho porodu snaží někdo 

neustále intervenovat, tak to ona nedokáže. Nemůže se odpoutat." (Hašková 2001). 

Ačkoliv se toto pojetí vedení porodu opírá o rétoriku "přirozenosti", neznamená to, že 

by takto vedené porody probíhaly zcela bez přítomnosti jakýchkoliv odborných lékařských 

postupů. Idea "přirozenosti" vyjadřuje spíše snahu o minimalizaci a strategické maskování 

využití moderní lékařské techniky a farmaceutického průmyslu. Je nutné vzít na vědomí, 

že porody v porodních pokojích připomínajících bytové pokoje bez lékařského 

přístrojového zařízení v porodnicích sousedí s technicky vybaveným porodním sálem 

(Hašková 2001). 

Zhodnocení rizika není rozhodnutím, které by bylo možno učinit jednou a pro vždy, ale 

je to proces, který pokračuje během celého těhotenství a první doby porodní. V mnoha 

zemích včetně Velké Británie je používán seznam lékařských indikací, rozdělujících riziko 

na nízké, střední a vysoké. Riziko zde tedy není pojímáno jako jeden rovnocenný faktor. 

Během prenatální péče by měl být vzhledem ke stanovenému riziku sestaven porodní 

plán, který by určil, kde se porod bude konat, kdo u něho bude asistovat a jaké jsou 

preference těhotné ženy. Tento plán se ve VB sestavuje ve spolupráci s nastávající matkou 

(a popřípadě jejím partnerem) a na 20ti stranách se zabývá všemi možnostmi péče, a 

zároveň i poskytuje prostor pro vyznačení ženiny volby. Kromě anamnestických je zde i 

místo pro speciální přání a komentáře. Plán by měl být známý pro všechny zúčastněné 

nejdéle v době, kdy začíná první doba porodní. V tomto okamžiku se provede prohlídka a 

přehodnocení rizika, pokud to okolnosti dovolují, je pečující zdravotnický personál 

povinen brát údaje v tomto mateřském plánu za směrodatné. 
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2.7.2 Srovnání statistických údajů 

Na začátku srovnávání dat je nutné vyjasnit definice základních pojmů, v tomto směru 

především kojenecké, novorozenecké a perinatální mortality. 

Kojenecká mortalita zahrnuje úmrtí od porodu do konce prvního roku života; tím pádem 

tyto čísla reflektují příčiny smrti spojené se samotným porodem i ostatní faktory, které 

mohou vést ke smrti dítěte do jednoho roku života jako jsou na příklad nakažlivé choroby, 

malnutrice či nesprávná rodičovská péče. 

Novorozenecká mortalita zahrnuje úmrtí od porodu do konce prvního měsíce života, tedy 

do 28. dne. 

Perinatální mortalita zahrnuje počet mrtvě narozených dětí od 24. týdnu těhotenství do 

konce prvního týdne po porodu. 

Okamžikem narození dítěte se rozumí moment přestřižení pupečníku (Tiran dictionary 

2003). 

V České republice se v roce 2003 narodilo 93 957 dětí, ve Velké Británii byla porodnost ve 

stejném roce 548 000 děti (Rodička a novorozenec 2003; NI IS Maternity Statistics 2003). 

Údaje za rok 2002 

Průměrná hodnota EV 

Velká Británie 

Česká republika 

kojenecká mortalita 4,7 %<> 

kojenecká mortalita 5,2 %o 

kojenecká mortalita 4,2 %<> -

novorozenecká m. 3,2 %, 

novorozenecká m. 3,5 %0 

novorozenecká m. 2,7 %0 

NI IS Mate rn i ty Stat is t ics 2003 ; W I I O 2004 ; Ú Z I S 2 0 0 3 

Umístění ČR lehce nad evropským průměrem je jednoznačně pozitivní fakt (WIIO 

2004). 

Jak již bylo zmíněno, kvantitativní výsledky českého porodnictví jsou jedny z nej lepších 

nejen v Evropě. 

Pokud se však podíváme na čísla intervencí a dalších problematických aspektů 

v porodnictví, tyto už tak jednoznačné ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi a 

s doporučeními WIIO nejsou. 
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Ještě více se rozcházejí závěry studií o vnímání a hodnocení porodní zkušenosti 

samotnými matkami. Tyto údaje budou zmíněny na závěr této kapitoly. 

Kromě statistických dat z VB a ČR je uvedeno i doporučení WHO, vztahující se k těmto 

faktům. 

Podpora při porodu 

Výzkumy provedené Světovou Zdravotnickou Organizací naznačují, že kontinuální 

empatická a tělesná podpora přináší mnoho výhod, včetně kratšího trvání porodu, menší 

potřeby medikace a epidurální analgezie. Z tohoto faktu pak plyne doporučení odboru pro 

bezpečné mateřství Světové zdravotnické organizace, které říká, že maximální rozsah péče 

by měla ženě poskytovat jedna , j e j í " porodní asistentka (WHO 1998). 

Zároveň jiné studie zjistily, že prvorodička při nerizikovém porodu, která rodí ve fakultní 

nemocnici, může být ošetřována až 16ti lidmi během prvních 6ti hodin po porodu, avšak 

po většinu času je stejně sama (llodnett a Osborn 1989). 

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo 77% porodů v ČR 

v roce 2003 vedeno lékařem a 22,7% porodní asistentkou, která ale podléhala kontrole 

lékaře (Rodička a novorozenec 2003). 

Ve výzkumu agentury STEM (který byl podrobně zmíněn v předchozí kapitole) 

proběhlo v letech 2000/2001 dotazníkové šetření zaměřené na aktuální stav českého 

porodnictví. 

87 % dotázaných uvedlo jako problematickou zkušenost v porodnici slyšitelnost 

ostatních rodiček a nedostatek soukromí. Ve většině porodnic jsou od sebe matky odděleny 

necelou zdí či závěsem a samostatný pokoj je k dispozici pouze za příplatek. Navíc ze 120 

porodnic možnost využití samostatného pokoje nabízí pouze 85 zařízení (Aperio 2004). 

Tato služba je navíc klasifikována jako nadstandardní, ačkoliv v příručce WHO pro 

normální porod nalezneme prohlášení, že každá rodící žena potřebuje svůj vlastní pokoj, ve 

kterém je počet asistujících osob omezen na minimum (WHO 2003). 

Ve Velké Británii je samostatný pokoj v porodnici standardní nabídkou, tato místnost 

slouží zároveň i jako porodní pokoj, vybavený skrytým zařízením pro zvládání lehčích 

komplikací při porodu, takže žena zůstává na tom místě, kde porodila. 
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Hospitalizace 

Mezi již zmíněnými doporučeními WHO pro normální porod nalezneme i doporučení 

týkající se délky pobytu v nemocnici. „Je-li vše v pořádku, zdravá matka a zdravé dítě 

nemusí zůstávat ve zdravotnickém zařízení déle než několik hodin až dní po porodu. 

Naopak, adaptace na novou situaci je mnohem vhodnější v domácím prostředí" (WHO 

1998). 

Podle statistických údajů VB odchází žena domů druhý den po spontánním porodu (NHS 

Maternity Statistics 2003). 

V České republice se tato doba pohybuje v závislosti na zařízení kolem 4 dnů, a 15 % 

lékařů si myslí, že po spontánním porodu zdravého dítěte by matka měla zůstat 

hospitalizována 5 a více dnů (SSG 2003). 

Tlumení bolesti 

Ve VB využilo možnost epidurální analgezie 21 % rodiček. V druhé polovině 

těhotenství byly o možnostech tlumení bolesti informovány na zvláštní schůzce 

s anesteziologem, pokud se o tuto možnost zajímaly (NHS Maternity Statistics 2003). 

79 % porodníků v ČR se domnívá, že matkám informace o způsobech analgezie scházejí a 

21 % matek nevědělo o možnosti epidurální anestézie. 51 % matek dostalo epidurál bez 

toho, aby o tento výkon požádaly (STEM 2001). 

Epiziotomic 

Podle WHO (1989) není všeobecné používání episiotomie vhodné. Odlišné teorie o 

liberálním použití episiotomie byly podrobněji zmíněny v předchozí kapitole. Závěry 

WHO studií jsou však takové, že nebyl shledán žádný důkaz o ochranném účinku tohoto 

zásahu na stav plodu, ani žádný vliv na močovou inkontinenci. Liberální užívání 

episiotomie je spojeno s vyšší mírou perinatálních traumat. 

Ve VB se provádění nástřihů různí podle zařízení, kdy nejnižší hodnoty dosahují 4 %. 

Celkově NHS udává, že 13 % žen podstoupilo episiotomii, v tomto čísle jsou zahrnuté i 

případy instrumentálního vybavení dítěte, kdy se považuje nástřih hráze za nezbytný (NHS 

Maternity Statistics 2003). 

Údaje z České republiky se různí v desítkách procent podle přístupu zařízení. Nejnižší 

čísla v porodnicích s titulem „baby-friendly" se shodují s Velkou Británií (5-10 %), 

zatímco ve většině ostatních porodnic bez této filozofie dosahuje podíl žen s nastřiženým 

perineem 50-70 % (Aperio 2004). V šetření agentury STEM podstoupilo epiziotomii 77 % 
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dotázaných z celkového počtu 818 matek (STEM 2001), podle údajů statistického úřadu 

pouze 51 % v roce 2003 (Rodička a novorozenec 2003). 

Indukce porodu 

Umělé vyvolání porodu se ukazuje být podle Světové zdravotnické organizace 

nevhodné, pokud není lékařsky indikováno.Za indukční praktiky se považují časná 

amniotomie (protržení vaku blan) a infúze oxytocinu či urychlení prostaglandiny (WHO 

2003). Bylo zjištěno, že pokud žena může chodit a zaujímat libovolnou polohu, pak není 

nutná aplikace oxytocinu ani podobných látek. Navíc se ukázalo, že po urychlení porodu 

dochází u novorozenců ke zvýšení neonatálních záchvatů a matky vnímají porod jako 

bolestivější se silnějšími kontrakcemi v krátkých intervalech, což může zvýšit distres plodu 

a tím se zvyšuje riziko ukončení porodu císařským řezem. Ve srovnání s přirozeným 

průběhem porodu se riziko císařského řezu zvyšuje dvakrát. 

I časné protržení amniotického vaku zvyšuje riziko císařského řezu, navíc snadněji dochází 

k infekci matky a prolapsu pupečníku (CIMS 2003). 

V žádné geografické lokalizaci by nemělo procento indukovaných porodů přesáhnout 10 % 

(WHO 1989). 

Ve Velké Británii poměr indukovaných porodů dosahuje 20 %; 

v České republice dochází v posledních letech k pozvolnému nárůstu, v roce 2003 bylo 

indukováno zhruba 15 % porodů. 

Perinatální úmrtnost je u indukovaných porodů proti neindukovaným více než trojnásobná 

(I 1,9 %0 proti 3,3 %o) (Rodička a novorozenec 2003). 

Císařské řezy 

Rozhodnutí ukončit porod císařským řezem je nutné zvážit z hlediska matky, plodu a 

porodního progresu. Předchozí porod tímto způsobem není podle WHO (1989) indikací 

pro provedení tohoto zákroku i při druhém porodu [9J. Země s nejnižší perinatální 

mortalitou (kam patří ČR i VB) by měly mít méně než 10 % císařských řezů. V žádné 

geografické lokalitě neexistuje důvod k výskytu těchto zákroků nad 15 %. 

Skutečnost se však liší z finančních důvodu i z důvodu pohodlnosti matek. 

Ve Velké Británii uvádí národní statistická služba 22 % císařských řezů, což znamená 

vzestup oproti minulým létům (NHS Maternity Statistics 2003). 

Průměr v České republice je 15,5 % (Rodička a novorozenec 2003). 
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Kromě Velké Británie zažívají trend stoupajícího počtu císařských řezů i jiné vyspělé 

státy. Častým důvodem je způsob platby pojišťoven za tyto úkony, kdy se operativní 

ukončení porodu stává finančně výhodným pro lékaře i nemocnici. Z těchto důvodů se pak 

mnohdy vyhoví přání matky, která se z různých příčin bojí vaginálního porodu. Porodníci 

jí pak tento postoj nevyvracejí, neboť je pro ně výhodný. 

Mortalita a morbidita spojená s tímto zákrokem je často podceňována, protože se projevuje 

měsíce či léta po porodu a tím se přestává dávat do těchto souvislostí. 

Císařské řezy zachraňují životy v případě cefalopelvické disproporce, vcestného lůžka 

(placenta previa), prolapsu pupečníku a nepostupujícího porodu, kdy se zvyšuje fetální 

distres. V ostatních případech je však doporučováno zvážit rizika rozsáhlého chirurgického 

zákroku a uvědomit si, že původní praktiky jako je klid, pohyb a emocionální podpora 

mohou být přínosnější pro matku i dítě. 

2.7.3 Vnímání porodní zkušenosti ženou 

V minulosti byly porodní služby zaměřené především na snížení mortality dětí i matek, 

a tyto kvantitativní údaje jsou někde stále na prvních místech, aniž by se kladl stejný důraz 

na kvalitu. Pohled matek, jejich zkušenosti, zážitky a preference ohledně těhotenství a 

porodu jsou opomíjeny. 

Prožitek rodičky může ovlivnit její péči o dítě i sebe sama včetně následných kontaktů 

se zdravotníky (Brown et al. 1994). 

Respondentka evaluační studie týkající se porodnictví uvedla: 

„Mé dvě starší děti jsou teď téměř dospělé. Antenatální a postnatální péče od doby jejich 

porodu prošla významnými změnami k lepšímu. V mých předchozích těhotenstvích jsem se 

cítila jako objekt, se kterým ostatní nakládají podle svého uvážení - pouze minimum věcí 

mi bylo vysvětleno, žádná možnost volby a zacházení téměř bez respektu. Můj věk a naivita 

mi bránili ptát se, a tak jsem snesla všechno. Teď cítím že moje dítě je opravdu moje od 

začátku. Byla jsem hned podporována vzít na sebe zodpovědnost a rozhodnutí o své péči a 

cítím se respektována. Myslím, že to je dobrý start, jak umožnit rodičům převzít 

zodpovědnost za své děti. " (Garcia et al. 1998). 

Co je pro ženy důležité v péči o ně? 

Mnoho studií se v posledních dvaceti letech zabývalo preferencemi žen-matek ohledně 

rozdílných aspektů mateřské péče a služeb. Několik příkladů, které poukazují na 

upřednostňování určitých hledisek péče před j inými, potvrzuje rozdílné vnímání péřp 
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zdravotníky a klienty. Ačkoliv je nutné si uvědomit, že během těchto studií mohlo dojít 

k ovlivnění odpovědí způsobem položení otázek, dochází k souladu i v případech, kdy 

respondentky odpovídaly zcela volně na otevřené typy otázek. 

Rudat ct al. (1993) ve svém výzkumu položil otázku: „Kdyby jste byla těhotná znovu a 

procházela celým procesem péče, co by bylo pro vás nejdůležitější v poskytované péči?" 

Na první místo se dostala kontinuita (být v péči stejné porodní asistentky, popřípadě 

lékaře); následuje potřeba více informací a vysvětlení o poskytované a podstupované péči; 

více porozumění a podpory; více jistoty; naslouchání obavám a pozornost. 

Další takto zaměřený výzkum dospěl k podobným závěrům, ačkoliv zde matky zvolily 

na první místo dostatek informací a komunikaci s personálem, následovalo příjemné 

zacházení. Kontinuita péče byla také považována za důležitou, ale ne pro tolik žen jako 

v předchozí studii. Dalšími významnými aspekty péče byli pro 412 zúčastněných žen 

podpora, informace, intervence (možnost rozhodnout a požádat o zákrok), rozhodování, 

kontrola a způsoby a prostředky tlumení bolesti (Lavender et al. 1999). 

Porodní asistentky sehrály důležitou roli v identifikování těchto potřeb a jejich naplňování. 

Definice pojmů jako je kontrola či podpora se nezdají být nutné, více relevantní se jeví 

uvažovat takový obsah těchto pojmů, který vnímají samy ženy. 

I volba fyzického prostředí, kde se porod odehrává, byla shledána důležitá, protože 

přímo ovlivňuje aspekt vnímání času, důvěry a bezpečí. U rodiček nemocniční prostředí 

často vzbuzuje pocity odcizení, nepřátelství a nedostatku kontroly, zatímco domácí 

prostředí navozuje pocit bezpečí, kontroly a podpory. Nerozpoznat dopad působení místa 

na postoj žen k jejich porodním zkušenostem znamená zvýšit pravděpodobnost, že 

zdravotničtí profesionálové nebudou schopni poskytnout vhodnou péči a pokud ano, tak 

tato nemusí být vnímána správně (Lock and Gibb 2003). 

Harvey (2002) se ve své studii zaměřila na spokojenost rodiček s mateřskou péči 

poskytovanou buď lékaři nebo porodními asistentkami. Ve srovnání těchto dvou modelů 

vedení porodů se hodnotily obecné postoje k porodním zkušenostem a ženy ze skupiny 

„modelu porodní asistence" uvedly výrazně vyšší spokojenost a positivnější zážitky než 

ženy ze skupiny „lékařsky vedený porod". Studie se účastnilo 194 žen s nízkým rizikem 

komplikací. Bylo potvrzeno, že spokojenost je subjektivní, avšak důležitý komponent 
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v hodnocení modelu péče. Kromě emocionálního názoru ze zaznamenávala i čísla 

provedených intervencí, jejichž poměr byl výrazně vyšší v lékařské skupině. 

Tabulka 2.0 Klinické výstupy péče v modelu lékařské péče a péče porodních asistentek 

Intervence Skupina „porodní asistentka" Skupina „lékař" 

Císařský řez 4% 15% 

Episiotomie 15% 33% 

Epidurální anestezie 12% 24% 

Amniotomie 16% 30% 

Harvey et al. ( 2 0 0 2 ) 

Tím, jak se snižující se hodnoty mortality interpretovaly izolovaně, mnoho profesionálů 

selhalo v porozumění určitého zklamání, které pronásledovalo některé ženy po porodu, i 

když se jim narodilo zdravé dítě. Co je chápáno jako kritérium úspěchu pro profesionály 

nemusí být vždy hodnoceno stejně ženami. 

2.7.4 Diskuse ke srovnání situace 

Při analýze situace porodnictví ČR je možné rozdělit poskytovatele péče do dvou 

základních skupin: lékaři a porodní asistentky. Oblast jejich zájmu se v současné době 

překrývá nekomplikované těhotenství a porod. 

Podobná situace panovala v dalších evropských zemích v minulosti také, byla však 

nahrazena podle doporučení EU a WHO systémem porodní asistence pro poskytování 

primární porodnické péče a péčí lékaře - specialisty pro zajištění sekundární péče. 

Ze závěrů předložené literatury vyplývá, že lékaři mají z principu své profese zájem na 

maximálním využití technologie a farmakologie a z podstaty svého vzdělání neuvažují 

fakt, že v minulosti se děti rodily za pomoci zručných porodních asistentek. 

Lékaři mají zájem na vzdělávání takových porodních asistentek, které by je v jejich 

zájmech podpořily - znaly by dobře technologii, byly by k ruce při obtížných zákrocích a 

usměrnily ženy, aby byly poslušné a dobrovolně o sebe nechaly farmakologicky a 

technologicky pečovat. 

Pro lékaře jako profesionály, kteří měli autoritativní moc po staletí je těžké přiznat, že u 

normálního, nekomplikovaného porodu může být užitečnější porodní asistentka než lékař. 
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Zároveň však není platná idea, že všechny porodní asistentky reprezentují naprosto 

odlišný přístup k těhotenství a porodu; některé z nich také "zneužívají" svou autoritu a 

postavení ke kontrole a omezování matky. Pozice porodní asistentky se v našem prostředí 

znovu vymezuje a stále ještě není stabilizována. Několik porodních asistentek porušujících 

principy vhodné péče naruší křehkou rovnováhou a dá do ruky lékařům viditelné 

argumenty proti celému modelu porodní asistence. 

Když se zabýváme navrácením sféry nekomplikovaného porodnictví do rukou 

porodních asistentek, je zřejmé, že pro lékaře by tímto došlo ke snížení klientely. Z důvodů 

udržení vlivu a finančních zdrojů je neochota specialistů předat část své práce porodním 

asistentkách evidentní. 

Tak, jako se tato situace vyřešila v zahraničí, je i u nás možno dosáhnout shody skrze 

reorganizaci péče a tím i finančních odměn. Péče poskytovaná porodní asistentkou je 

levnější, levnější je i její vzdělání. Prostředky ušetřené za převzetí normálních porodů 

porodními asistentkami se mohou použít na dorovnání ohodnocení lékařů, kteří navíc 

budou profitovat i zc sníženého pracovního přetížení, ke kterému často dochází v 

současném systému, kdy lékař "pečuje o všechny". Touto reorganizací by porodníci získali 

více prostoru pro soustředění se na problematické pacienty, kteří skutečně vyžadují jejich 

plné nasazení, narozdíl od zdravých rodiček. 

Jedním z návrhů řešení je tedy podle České asociace porodních asistentek "jasné 

vymezení oblasti hlavního profesního zájmu a s tím souvisejících kompetencí: lékař léčí, 

porodní asistentka pečuje - nemohou si tedy konkurovat" (ČAPA 2004). 

Zároveň je nutné vysvětlit ekonomický dopad této péče, jak již bylo naznačeno výše -

poskytování služeb na nejnižší možné úrovni ušetří zdroje, které mohou být využity pro 

lepší finanční ohodnocení porodních asistentek a dorovnání výnosů lékařů, kteří budou 

pečovat pouze o patologické případy. 
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2.8 Cíle teoretické části práce a stanovení hypotéz 

Cílem tcoreticko-kritícké analýzy v prvním oddílu práce bylo zjištění stavu výzkumu a 

poznání v oblasti porodnické péče v České republice a ve Velké Británii. Prostřednictvím 

využití všech dostupných zdrojů, které jsou podrobně uvedeny v metodické části práce byl 

představen kontext dosavadního poznání této problematiky. 

Účelem tohoto výzkumu byla i stručná a jasná formulace studijního záměru a formulace 

hypotéz. 

Základní otázka práce, vyplývající z teoretické analýzy, která byla ověřována 

v dotazníkovém šetření ve Velké Británii a v České republice je následující: 

„Jak se liší postoje studentů k porodní problematice ve VB a ČR?" 

Tato otázka byla zvolena na základě rozdílu porodnické a mateřské péče mezi VB a ČR. 

Ve Velké Británii funguje od roku 1993 model porodní asistence, který se výrazně liší 

svými principy od lékařského modelu péče platného v ČR, jak bylo ukázáno v teoretické 

části práce. Je předpokládáno, že daný systém péče ovlivňuje postoje a názory studentů na 

tuto problematiku. 

Stanovení hypotéz 

Na závěr teoretické části práce je stanovená základní, obecná hypotéza této diplomové 

práce a následně vyplývající konkrétní, dílčí hypotézy. 

Na základě prostudované literatury, dosavadních zkušeností a diskusí s informátory 

byla formulována obecná hypotéza, vyplývající z této ústřední otázky, v níž se 

předpokládá, že „Britští studenti vnímají pozitivně otázku nclékařsky vedeného porotln nn 

rozdíl od studentů v ČR a jsou lépe informováni o této problematice." 

Dílčí hypotézy pro ověření v dotazníkovém šetření jsou následující: 

• Čeští studenti vyberou více negativních klíčových slov v asociaci s představou porodu. 

• Studenti v ČR nejsou dostatečně informováni o možnostech dostupné 

mateřské péče na rozdíl od studentů ve VB. 

• Důvěra studentů ke zdravotnímu systému je výrazně vyšší ve VB než v ČR. 
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• Studenti ČR nechápou postavení porodní asistentky tak, jak ho stanovují principy EU; 

studenti mají vžitou představu lékařsky vedeného porodu jako nutnosti, pozice porodní 

asistentky je dostatečně známa ve VB. 

• Studenti ve věku 16-19 let se necítí být připraveni na roli rodiče a jejich názory na 

věk pro založení rodiny se v obou zemích neliší. 

Jednotlivé dílčí hypotézy vychází z přesvědčení, že pokud je britský systém „matce a 

dítěti přátelský", potom bude obecně vnímán společností pozitivněji než systém český. 

Ačkoliv se skupiny respondentů ve VB i v ČR věkově neliší a jsou na začátku 

reprodukčního období, nejsou informováni na stejné úrovni o podrobnostech mateřské a 

porodnické péče, ani si tyto údaje sami nezjišťují, protože se necítí být připraveni na 

rodičovskou roli a založení vlastní rodiny odkládají na pozdější dobu. Na základě těchto 

přesvědčení byly stanoveny výše představené konkrétní hypotézy. 

Dotazník sloužící pro ověření těchto hypotéz a jednotlivé otázky zaměřené na potvrzení 

či vyvrácení dílčích hypotéz jsou podrobně vysvětleny v sekci 3 Metodika. 
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3 Metodika 

Z hlediska výzkumného záměru, porovnat postoje studentů ve Velké Británii a v České 

republice ve vztahu k porodnické problematice, bylo postupováno od teoreticko-kritické 

analýzy k empirickému šetření. 

Teoreticko-kritická analýza představuje v podstatě jednu z fází výzkumu, její kvalitní 

provedení je klíčové pro formulaci zbytku ideového plánu. 

3.1 Metody teoretické analýzy 

Pro zmapování situace současného stavu výzkumu a poznání v porodnické problematice 

byla využita dostupná literatura a odborné časopisy včetně rešeršních metod lékařských 

knihoven, sledování článku, diskusí a konferencí v internetovém prostředí, zahrnujících 

využití specializovaných databází. 
Cílem této analýzy stavu výzkumu a poznání bylo sestavit jakousi „mapu vědění" o tom, 

co již je o daném problému známo a kdo a jak k těmto poznatkům dospěl. 

Kromě uvedených zdrojů byla využit i rozhovor s porodníky, porodními asistentkami a 

ředitelkou porodnického oddělení ve Velké Británii, tento způsob získávání dat umožnil 

rychlý a cílený vhled do zkoumané oblasti ve VB a znamenal důležitou zpětnou vazbu 

vlastních interpretací dění. 

3.2 Metody praktické části práce 

Deskriptivní analýza byla použita na vyhodnocení získaných dat. Nejprve byla 

vyhodnocena distribuce a rozmezí odpovědí, data byly rozřazeny do kategorií. Jednoduchá 

tabulace sloužila k identifikování trendů a možných asociací mezi uvedenými variacemi 

odpovědí. 

Výsledné součty dat v jednotlivých kategoriích byly znázorněny graficky či tabulkou. 
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3.2.1 Teoretický a praktický materiál 

Teoretický materiál - literatura všeho druhu k danému tématu, odborné časopisy, 

monografie a výzkumné zprávy z provedených studií, informace od jiných výzkumníků a 

internetové zdroje. Podrobněji je možné tento materiál rozdělit na odbornou literaturu a 

časopisy, statistické ročenky a výroční zprávy, metodické a informační materiály WHO, 

nepublikované diplomové a disertační práce a interní porodnické materiály z britských 

porodnických oddělení. 

Praktický materiál - na obou školách byl zadán dotazník vztahující se k porodní a 

mateřské problematice. 

Dotazník jako nástroj kvantitativního výzkumu byl zvolen metodou výzkumného 

šetření, protože umožňuje získat a analyzovat velké množství informací při relativně 

malých nákladech a je možné ho distribuovat ve stejném čase k většímu množství 

respondentů. Ve srovnání se strukturovaným interview je tato metoda méně časově 

náročná a respondenti nejsou ovlivňováni vztahem dotazovaný administrátor. Dalšími 

pozitivy je větší pohodlnost pro tázané, protože tito mohou dotazník vyplnit kdy chtějí a 

v tempu, jaké jim vyhovuje (Bryman 2000). 

Byl použit uzavřený typ otázek z důvodů menší časové náročnosti, ačkoliv kromě 

výběru odpovědí byl často poskytnut prostor pro dobrovolný dodatečný komentář. 

Tento způsob je snadnější na vyhodnocování dat a navíc respondenti většinou nechtějí psát 

delší odpovědi na otevřené typy otázek. Ze stejného důvodu obsahoval dotazník pouze 18 

položek, celkový čas nutný na jeho vyplnění nepřekračoval 10 minut. 

Konkrétní podoba dotazníku viz příloha č. 1. 

Litické parametry dotazníkového šetření 

Dotazník byl anonymní, dobrovolný, respondentům bylo sděleno, že je možné vynechat 

kteroukoliv otázku, pokud se necítí pohodlně na ni odpovídat. 

Zároveň bylo připojeno sdělení, že veškeré takto získané informace budou anonymně 

použity pouze pro účely zpracování diplomové práce a žc vyplněné dotazníky budou 

považovány za důvěrné. 
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Podmínky pro získání povolení zadání dotazníku se lišily v České republice a Velké 

Británii. Dotazníky v ČR byly rozdány studentům posledních ročníků střední školy se 

souhlasem vedení školy. 

Ve Velké Británii bylo nutné požádat o souhlas se zadáním dotazníků etickou 

univerzitní komisi. K posouzení byl předložen dotazník samotný, abstrakt, plán a metodika 

diplomového projektu, informační list pro účastníky a ujištění o zachování anonymity 

poskytnutých dat. 

Po získání povolení byl dotazník předán učiteli střední školy, který zároveň obdržel 

doprovodné informace o projektu a tyto sdělil studentům posledních ročníků, kterým 

dotazník zadal. 

3.2.2 Charakteristika souboru 

Soubor respondentů se skládá ze dvou podsouborů středních škol, dotazník byl zadán 

studentům posledních ročníků ve věku 17-20 let. 

Podsoubory - 1. Střední odborná škola U Vinohradského hřbitova , Praha 3: poslední 

ročníky, celkem 70 participantů 

2. Střední škola gymnazijního typu, Bishop Auckland, VB: poslední 

ročníky, celkem 70 participantů 

3.3 Cíle praktické části práce 

Konkrétním cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak se liší postoje britských a 

českých studentů k porodní a mateřské problematice, jaké jsou jejich názory na místní 

zdravotnický sytém a jaká je jejich informovanost o dostupných porodnických službách. 

Věk respondentů byl vybrán na základě faktu, že studenti ve věku 17-20 let jsou na začátku 

reprodukčního období a téma rodičovství se všech z nich osobně dotýká, i když v mnoha 

případech pouze teoreticky. Cílem nebylo zjišťovat informace a názory těch, kteří již rodiči 

jsou, ale zaměřit se na všeobecnou, nespecifickou postojovou zkušenost mladých, na roli 

rodiče se teprve připravujících lidí. 
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K. ověřování základní otázky práce „Jak se liší postoje studentů k porodní 

problematice ve VB a v ČR?" byla formulována obecná hypotéza, že Britští studenti 

vnímají pozitivně otázku nelékařsky vedeného porodu na rozdíl od studentů v CR a jsou 

lépe informováni o této problematice. 

Pět dílčích hypotéz uvedených v předchozí kapitole zjišťovalo platnost či neplatnost 

obecné hypotézy, jejímž účelem bylo poskytnout odpověď na základní otázku práce. 

Pomocí několika konkrétních otázek v zadání dotazníku byla vždy ověřována jedna z pěti 

dílčích hypotéz. Výsledky ukázaly, z d a j e tato navržená hypotéza validní či nikoliv a 

následné sumarizační vyhodnocení všech dílčích úkolů dotazníků poskytlo celkovou 

odpověď na ústřední otázku. 
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4 Vlastní výzkum 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit a porovnat postoj českých a britských studentů 

k porodní problematice a srovnat úroveň vědomostí o nabídce mateřských služeb 

dostupných v jejich zemi. 

Provedení této praktické části práce bylo rozděleno do několik etap, kterým předcházela 

teoretická analýza dané problematiky a z ní vyplývající formulace hypotéz a konkrétních 

otázek dotazníku. 

1. sestavení dotazníkového formuláře 

2. zadání dotazníků vztahujících sc k porodní problematice v ČR a VB 

3. zpracování dat poskytnutých respondenty 

4. sestavení tabulek, grafů 

5. vyhodnocení a porovnání výsledků mezi soubory 

6. zhodnocení hypotéz 

4.1 Studenti a informace o porodní problematice ve Velké Británii 

a České republice 

Oba soubory respondentů vc VB i v ČR reprezentují generaci, která je na začátku 

reprodukčního období. Ani jedné skupině však v rámci povinného středoškolského 

vzdělání nebyly poskytnuty systematické informace o porodnické situaci, systému a 

službách v d a n é zemi. Reprodukce člověka je probírána v hodinách přírodních věd 

a příbuzných předmětů z biologického hlediska. Přesto byly některé otázky v dotazníku 

zaměřené na sociální a psychologické postoje, o kterých sc předpokládá, že jsou předávány 

mezigeneračně rodinou a společnosti. 

Vc Velké Británii je navíc možno pozorovat cílenou podporu informovanosti o 

zdravotním systému napříč společností. Informace o možnostech nejen porodnické péče 

jsou viditelné a dostupné i pro širší veřejnost, ne pouze pro těhotné ženy či matky s dětmi 

(DoH 2004). 

88 



Jedna z hypotéz tedy předpokládala lepší informovanost a postoj mladých lidí ve Velké 

Británii k porodnické i zdravotnické problematice obecně. 

Jak již bylo zmíněno, zásadní odlišnosti v praxi i teorii porodnické a zdravotní sféry 

mezi Českou republikou a Velkou Británií vedly ke stanovení základní otázky práce: „ Jak 

se liší postoje studentů k porodní problematice ve VB a ČR?" 

4.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Na obou školách v obou zemích byl zadán totožný dotazník, jeho vyhodnocování bylo 

prováděno v rámci zachování objektivity pouze jednou osobou. 

Z celkového počtu 18 otázek byly otázky č. 1; 2; 3; 4; 5; 8; 10 názorové, otázky č.6; 7-

vědomostní, postojové otázky č. 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18. První tři položky dotazníku 

měly anamncstické důvody, na závěr byl ponechán prostor pro případný komentář 

Ani v jedné skupině respondentů není zahrnut nikdo, kdo by již byl v roli rodiče Tito 

účastníci výzkumu byli vyloučeni, protože by nepředstavovali nezasvěcený názor a 

nereprezentovali by laickou úroveň znalosti systému mateřské péče v dané zemi 

Otázka č. 9 (Myslíš si, že matku v průběhu těhotenství a porodu musí kontrolovat 

lékař, pokud se nevyskytnou žádné komplikace?) vycházela ze skutečnosti, že ve Velké 

Británii zdravá těhotná žena a rodička bez komplikací není v péči lékaře, ale porodní 

asistentky či pomocného personálu, který provádí i všechna nezbytná profylaktická 

vyšetření. 

Z komentářů připojených k této otázce se však ukázalo, že tuto skutečnost si britští 

studenti neuvědomili a nepostřehli rozdíl mezi uvedeným slovem lékař a nezmíněným 

pojmem porodní asistentka. Zadání otázky pochopili jako dotaz, zdali matka musí být 

vůbec někým kontrolována během těhotenství a porodu a všichni logicky odpověděli ano 

Odpovědi na tuto otázku tedy neodrážely úroveň znalosti, zdali respondenti ví o 

specializaci lékaře pouze na patologické případy a tato otázka proto nebyla 

vyhodnocována. 
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Na otázku číslo 5 (Jak bys označil/a vztah matky a porodní asistentky?) v českém souboru 

respondentů neodpovědělo dostatečné množství respondentů, tato otázka je proto 

vyhodnocena slovně s poukázáním na hlavní vzory a asociace uvedených odpovědí. 

Anamnestická položka zjišťující vzdělání matky a otce respondenta byla z vyhodnocování 

vyřazena jednak z důvodu, že studenti často zaměnili vzdělání za současné povolání 

rodičů a dále pak pro obtížnost přiřazení ekvivalentu dosaženého stupně edukace v České 

republice a ve Velké Británii. 

Pohlaví respondentů není promítnuto v grafech ani tabulkách; mužských účastníků 

šetření bylo v ČR skupině jen 14%; ve skupině VB pouze 10%. 

Grafy jsou vyhodnoceny v počtu odpovědí, protože v obou souborech bylo analyzováno 

naprosto stejné množství vyplněných dotazníků, n = 70. 

Většinou není uváděn počet či poměr těch dotazovaných, kteří z neodpověděli na otázku. 

Zdržení se odpovědi však nikdy nepřekročilo hranici 10%, takže žádná otázka nebyla 

vyřazena z důvodů malého počtu získaných odpovědí. 

Poměrné (procentuální) hodnocení je zahrnuto ve slovním závěru u každé otázky; 

grafické znázornění je vyjádřeno v počtu odpovědí. 

Struktura vyhodnocení otázky: 

• Úvod popis a cíl dané otázky 

• 1 lypotéza předpokládané výsledky u dané otázky + celkové zařazení otázky ve vztahu 

k jednotlivým hypotézám (není u anamnestických otázek) 

• Tabulka, graf 

• Vyhodnocení vysvětlení správných odpovědí nebo zobrazení hodnoty v grafu 

• Diskuse rozebírá, hodnotí výsledky a porovnává s hypotézou k dané otázce 

• Závěr - shrnutí výsledků otázky v několika bodech 
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Položka č. 1: Věk 

Úvod: V této položce respondenti uváděli svůj věk. Tato otázka měla pouze doplňující 

úkol - zjistit průměrný věk respondentů. 

Závěr: Průměrný věk respondentů v České republice je 18,4 roku; 

ve Velké Británii 19,6 roku. 

Položka ě. 2: Pohlaví 

Úvod: Jak již bylo uvedeno, pohlaví nakonec není promítnuto do grafů a tabulek odpovědí 

z důvodů malého počtu respondentů mužského pohlaví. 

Diskuse: V posledním ročníku střední školy ve VB, kde byly dotazníky zadávány je 

tradičně vyšší zastoupení dívek. Důvod pro vysvětlení tohoto faktu v české skupině 

respondentů není znám. 

Závěr: Chlapců je v české skupině zastoupeno 14 %, v britské skupině 10 %. Rozlišení 

odpovědí podle pohlaví nebylo provedeno z důvodů nízké statistické relevance těchto dvou 

hodnot. 

Otázka č. 1: Napiš jakákoliv 3 slova/věci, které se ti vybaví při slově „porod" 

Úvod: 

Cílem této otázky bylo zjistit postoj studentů k porodu a tento postoj rozlišit na negativní č' 

pozitivní (popřípadě neutrální) a porovnat negativitu či pozitivitu asociací se slovem porod 

mezi britskou a českou skupinou respondentů. 

Hypotéza: 

Britští studenti vnímají pozitivně otázku nelékařsky vedeného porodu na rozdíl od studentů 

v ČR; a čeští studenti vyberou více negativních klíčových slov v asociaci s představou 

porodu. 
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Vyhodnocení: 

Čeští respondenti si asociovali s pojmem „porod" více negativních a méně pozitivních 

klíčových slov než VB studenti, rozdíl je patrný z grafického znázornění. Hypotéza se tedy 

potvrdila. Rozdělení slov na pozitivní a negativní viz poznámka č. [ l()|. 

Tabulka č.3.0 Zastoupení některých klíčových slov, uvedených respondenty: 

Slovo Česká republika Velká Británie 

(% respondentů uvedlo) 

bolest ~ 35,7 34* 

strach 5,7 0 

nemocnice 27,1 11,5 

lékař 11,5 2,8 

porodní stůl 2,8 0 

Diskuse: 

Tato otázka stanovenou hypotézu potvrzuje, lékařský systém platný v České republice 

bývá spojován s negativními postojovými hodnoceními veřejnosti (Harvey 2002; Lavender 

et al. 1999; Lock and Gibb 2003), zatímco britský systém je označován za model 

„vycházející vstříc matkám a jejich potřebám." 
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Pro potvrzení nebo vyvrácení hypotézy o kladném či záporném postoji k záležitosti porodu 

ale bylo zadáno více otázek než tato (dále otázka č. 2, 3, 4) a výsledky těchto dalších 

otázek nejsou jednoznačné. 

Závěr: 

VB skupina respondentů si vybavila v souvislosti s pojmem „porod" více 

pozitivních slov než skupina ČR. 

- Pouze 17 % slov uvedených českými studenty byly slova pozitivní. 

VB skupina neuvedla slova charakteristická pro lékařský model péče 

(nemocnice, lékař, porodní stůl) v takové míře, jako ČR skupina. 

Otázka č. 2: Vyber (podtrhni) 4 výrazy, které si nejvýrazněji spojuješ s představou 

porodu: 

Úvod: 

Cílem této otázky bylo zjistit postoj studentů k porodu a tento postoj rozlišit na negativní či 

pozitivní (popřípadě neutrální) a porovnat negativitu či pozitivitu výběru klíčových slov 

mezi britskou a českou skupinou respondentů. Tato otázka je podobná otázce č. 1, rozdíl je 

ten, že ve druhé otázce byl studentům předložen seznam 28 výrazů, polovina z nich byla 

v souvislosti s porodní problematikou negativní, druhá polovina pozitivní. (Seznam 

nabízených slov viz příloha/dotazník.) 

I lypotéza: 

Britští studenti vnímají pozitivně otázku nelékařsky vedeného porodu na rozdíl od studentů 

v ČR; a čeští studenti vyberou více negativních klíčových slov v asociaci s představou 

porodu. 
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Vyhodnocení: 

Britští i čeští respondenti vybrali téměř stejné množství slov pozitivních i negativních. 

Výsledky této otázky tedy nepotvrzují stanovenou hypotézu. 

Tabulka č. 4.0 Zastoupení některých klíčových slov, uvedených respondenty: 

Slovo 

radost 

teplo 

bezmoc 

porodní asistentka 

Česká republika 

(% respondentů uvedlo) 

7 T 

11,5 

4 

2,8 

Velká Británie 

*40* 

20 

0 

28,5 

Diskuse: 

Jedním z možných vysvětlení může být fakt, že invazivní model lékařského vedení porodu 

fungoval ve Velké Británii od roku 1948 do roku 1993, což znamená, že matky 

respondentů přivedly své potomky na svět v tomto systému, nikoliv v současném. 

Jestliže uvažujeme rodinu a zkušenosti matky za klíčový zdroj informací a z nich 

vyplývajících postojů pro studenty, pak je logické, že tyto zkušenosti generace rodičů se 

v obou zemích neliší a proto se neliší ani postoj jejich dětí. Tento fakt nicméně 

nevysvětluje výsledky předchozí otázky, kde byli britští studenti podle očekávání více 
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pozitivní. Propagovaný „matce a dítěti přátelský" systém ve Velké Británii se tak 

pravděpodobně odráží v názorech a postojích studentů, ale zároveň mají velký vliv i 

zkušenosti rodičů. 

Zároveň je evidentní, že britští respondenti vybrali vícekrát slovo „porodní asistentka", 

protože tato pozice funguje od roku 1993 v britském zdravotním systému, což je v souladu 

s doporučeními EU i WHO (DoH 2004). Naproti tomu čeští studenti porodní asistentku 

neuvažují jako součást systému, což ukazuje počet, kolikrát toto slovo bylo zaškrtnuto 

v ČR skupině. 

Závěr: 

Obě skupiny respondentů vybrali přibližně stejný počet negativních i pozitivních 

slov v souvislosti s představou porodu (ČR 39 %; VB 42 %). 

Porodní asistentka byla českými studenty zmíněna pouze 2x, zatímco britští 

respondenti tento pojem vybrali 20x (n = 70). 

Otázka č. 3: Máš obavy z představy porodu nebo své přítomnosti n něj? 

Úvod: 

Cílem této postojové otázky bylo porovnat případné obavy mezi českými a britskými 

respondenty. 

Hypotéza: 

Britští studenti vnímají pozitivně otázku nelékařsky vedeného porodu na rozdíl od studentů 

v ČR, což znamená že jejich obavy z porodu budou menší než v ČR skupině. 
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Vyhodnocení: 

V obou skupinách se výsledky téměř neliší, což nepotvrzuje předpokládanou hypotézu. 

Obavy z porodu projevilo 44 % českých studentů a 41 % britských studentů. Více než 

polovina dotázaných v obou zemích tedy nemá strach z prožití ani sledování porodu. 

Diskuse: 

Hypotéza nebyla potvrzena, což v souvislostech tohoto šetření znamená, že na obavy ze 

zážitku porodu nemá aktuální stav porodnictví vliv. Tento fakt může být zkreslen věkem 

respondentů a skutečností, že nikdo z nich neplánuje založení rodiny v nejbližší době a 

porod tedy uvažují jen v abstraktních souvislostech, kde obecná představa dítěte 

představuje pozitivnější faktor, který zastiňuje praktickou stránku věci. Porodní proces je 

zde chápán jako dílčí a normální část reprodukčního cyklu a nikoliv jako bolestivá lékařská 

intervence sama o sobě. 

Jak bylo uvedeno v prostoru pro dobrovolné komentáře na konci zadaného dotazníku 

jednou z oslovených studentek, dokud zúčastnění nemusí řešit konkrétní medicínské 

komplikace, je porod chápán nikoli v lékařském, ale sociálním a kulturním významu jako 

příchod nového dítěte, což je vždy uvažováno jako kladný fakt. 

Závěr: 

Respondenti VB i ČR dosahují přibližně stejné úrovně obav z porodního procesu. 

- ČR 44 % dotázaných má obavu z porodu, 41 % ve VB. 
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- Dítě a začátek nového života představuje silnější argument než bolest a ostatní 

negativa spojovaná s porodem. 

Otázka č. 4: Myslíš si, že se rodička během porodu může cítit bezpečně a být klidná? 

Úvod: 

Tato otázka zjišťovala názor na představy průběhu a stavu porodního procesu v kontextu 

daného zdravotnického systému. 

Hypotéza: 

Protože pocit bezpečí a klidu je jedním z hlavních zdůrazňovaných atributů mateřské péče 

ve VB (Doí l 1993), bylo předpokládáno, že VB respondenti budou chápat takovéto pojetí 

porodní atmosféry; zatímco ČR skupina si pod vlivem lékařského modelu nespojuje porod 

s možností klidu a pozitivních emocí. 
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Vyhodnocení: 

Hypotéza se potvrdila, 74 % britských respondentů a 46 % českých respondentů souhlasí 

s tím, že rodička může být klidná během porodního procesu. 

Diskuse: 

Potvrzení hypotézy znamená, že britští respondenti souhlasí s koncepcí porodu jako 

individualizované a intimní záležitosti, kde se prostředí přizpůsobuje přáním a potřebám 

matky. Většina z ČR skupiny nepovažuje spojení porodu a pocitu klidu a bezpečí za 

možné, což odpovídá pojetí lékařského přístupu, kdy rodičky hodnotí tento model jako 

stresující (Marek 2002). 

Závěr: 

- VB studenti si spojují představu porodního procesu s emocemi jako je klid a 

bezpečí. 

- Více než polovina (53 %) českých studentů si myslí, že porodní proces z hlediska 

rodičky nemůže být prožit v klidu. 

Otázka č. 5: Jak bys označil/a vztah matky a porodní asistentky? 

(Zkus použít pozitivní nebo negativní přídavné jméno + další slovo) 

Úvod: 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak si studenti představují roli porodní asistentky, jak by 

popsali vztah mezi matkou a „její" porodní asistentkou. Z důvodů nedodržení zadání 

otázky se v odpovědích objevila řada neopakujících se pojmů a slov, proto není možné tuto 

otázku vyhodnotit graficky. Nejčastější společné vzory označující vztah matky a porodní 

asistentky jsou uvedeny v tabulce. 

Hypotéza: 

ČR studenti nechápou postavení porodní asistentky tak, jak ho stanovují principy EU; 

studenti mají vžitou představu lékařsky vedeného porodu jako nutnosti, na rozdíl od 

studentů ve VB. Na rozdíl od autoritativního vztahu klient - lékař britští respondenti 

primárně chápou roli porodní asistentky jako pozitivní. 
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Tabulka č.5.0 Nejčastěji zastoupená označení vztahu matka - porodní asistentka: 

Vztah Česká republika Velká Británie 
( % r e s p o n d e n t ů u v e d l o ) 

žádný vztah mezi nimi není 8 0 

nemám představu o porodní 40 0 
asistentce 
,,stejný medicínský vztah 8,5 10 
jako s lékařem " 
podporující, individuální 41 2 
vztah 

Vyhodnocení: 

Hypotéza se potvrdila, necelá polovina českých studentů má správnou představu o roli 

porodní asistentky a vztahu mezí ní a matkou. 

Naproti tomu většina respondentů ve Velké Británii prokázala pochopení vztahu mezi 

matkou a porodní asistentkou. 

Diskuse: 

Na výsledcích z ČR je vidět, že většina dotázaných studentů nemá představu o roli a funkci 

porodní asistentky, což odráží současnou situaci v českém porodnictví. 

Naproti tomu VB respondenti mají všichni názor na tuto pozici, a drtivá většina správný. 

Závěr: 

- 88,2 % britských studentů má spojenou roli porodní asistentky a její vztah k matce 

s kladnými pocity, jako je péče, podpora a individualita. 

- Pouze malé procento (1, 8 % ) respondentů uvedlo zápornou asociaci vztahu matka 

porodní asistentka, tato zdravotnická role je tedy celkově vnímána pozitivně. 
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Otázka č. 6: Myslíš si, že nastávající matce je nabídnuta možnost rodit doma, pokud 

je předpokládán bezproblémový porod? 

Úvod: 

Cílem této vědomostní otázky bylo zjistit, zda-li respondenti vědí o možnosti porodu doma 

otázky zároveň naznačuje, že i když dotázaní neznají správnou odpověď, tak vyberou 

variantu, která by odpovídala jejich názoru na tuto záležitost. 

Hypotéza: 

Studenti v ČR nejsou dostatečně informováni o možnostech dostupné mateřské péče, 

protože se jich tato problematika zatím prakticky nedotýká a veřejně poskytované 

informace o mateřské a porodnické problematice nejsou adekvátně známé. 

Studenti ve VB jsou informováni lépe než respondenti v ČR, protože místní zdravotnický 

systém je zaměřen i na informovanost veřejnosti o svých službách. 

ve VB a zda ČR studenti vědí, že tato možnost v naší republice není dostupná. Formulace 

Graf: 

Otázka č.6 - názor na možnost rodit doma 
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Otázka č.6 - znalost možnosti rodit doma 
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Vyhodnocení: 

Hypotéza se potvrdila, VB skupina správně odpověděla na otázku v 87 % případů. 

Správná odpověď v případě VB studentů je ano, ve VB lze rodit legálně doma; v případě 

ČR je správná odpověď ne, nelze rodit doma s podporou oficiálního zdravotnického 

systému. 

54 % Českých studentů si myslí, že je možné v ČR rodit doma, pokud nejsou indikovány 

komplikace, takže více než polovina českých respondentů nezná správnou odpověď. 

Diskuse: 

Britští studenti se ukázali být více informovaní, jak bylo předpokládáno, a to i přes 

skutečnost, že se zatím nikoho z nich volba místa porodu osobně netýkala. Britská národní 

zdravotnická služba udržuje informovanost laické veřejnosti na lepší úrovni, než je tomu 

v ČR. 

Pokud si více než polovina českých studentů myslí, že je možné rodit doma, 

pravděpodobně tuto možnost považují za normální a nemocnici nechápou jako místo nutné 

pro přirozený porodní proces. 

Závěr: 

13% VB respondentů neví o možnosti porodu doma. 

- 54% ČR respondentů si myslí, že je matce s předpokládaným bezproblémovým 

porodem nabídnuta možnost rodit doma, což není pravda. 

101 



Otázka č.7: Za jak dlouho si myslíš, že matka s dítětem může po porodu odejít domů, 

pokud se nevyskytnou komplikace? 

Úvod: 

Otázka číslo 7 je vědomostní, v případě neznalosti znovu poskytuje prostor pro vyjádření 

názoru a osobního ohodnocení délky hospitalizace matky. 

Hypotéza: 

Studenti v ČR nejsou dostatečně informováni o možnostech dostupné mateřské péče, na 

rozdíl od studentů ve VB. 

Graf: 

Otázka č. 7 - za jak dlouho může matka odejít z 
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Vyhodnocení: 

40 % VB respondentů ví o možnosti matky odejít do domácí péče několik hodin po 

porodu, za správnou odpověď se považuje i možnost b) druhý den, kterou uvedlo 34 % 

dotázaných v VB skupině. Hypotéza se v případě britských studentů potvrdila, většina 

z nich ví o možnosti odchodu z porodnice krátce po porodu. 

V české skupině se hypotéza nepotvrdila, protože žádný z dotázaných nepředpokládal, že 

by bylo možné odejít domů za pár hodin a jen 10 % si myslí, že je možné opustit porodnici 

druhý den. 58 % si správně myslí, že matka v ČR zůstává po nekomplikovaném porodu 3-

5 dnů v nemocnici. 
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Tato otázka potvrdila hypotézu, že studenti VB jsou dostatečně informováni; a 

nepotvrdila hypotézu předpokládající nedostatečnou informovanost v ČR skupině. 

Diskuse: 

Hodnocení této otázky v případě české situace je problematické, protože je fakticky 

nemožné zabránit matce odejít domů pár hodin či druhý den po porodu, takže de facto 

matka může odejít i v ČR a hodnotit tuto odpověď jako špatnou může být nepřesné. 

Nicméně je z grafu jasně vidět tendence britských studentů, kteří všichni uvažují kratší 

dobu hospitalizace než ČR respondenti, pouze 7 % britských respondentů uvažuje pobyt 

matky v nemocnici delší než 3 dny, zatímco pouze 10 % českých studentů uvažuje 

propuštění matky druhý den domů. 

Závěr: 

- 84% dotázaných ve VB ví o tom, že matka nemusí zůstávat v nemocnici déle jak 

dva dny pokud se nevyskytnou problémy. 

- Žádný z českých studentů si nemyslí, že by matka mohla jít domů pár hodin po 

porodu. 

- 40% britských respondentů předpokládá propuštění matky pár hodin po porodu. 

Otázka č. 8: Jaký stupeň vzdělání bys předpokládal/a u porodní asistentky vedoucí 

samostatně bezproblémový porod? 

Úvod: 

V České republice došlo v nedávné minulosti k restrukturalizaci vzdělávání porodních 

asistentek, střední zdravotnické školy a vyšší zdravotnické školy byly nahrazeny tříletým 

vysokoškolským vzdělávacím programem porodní asistence. 

Výsledky této otázky jsou proto chápány jako názor jedince na otázku vzdělání porodní 

asistentky a porovnány se skutečností. 

Hypotéza: 

Studenti ČR nechápou postavení porodní asistentky tak, jak ho vidí principy EU a v otázce 

úrovně vzdělání porodní asistentky buď nerozlišují mezi lékařem a touto pozicí, nebo 

naopak chápou porodní asistentku pouze jako pomocnou sílu, která nemusí mít 
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vysokoškolské vzdělání. Studenti VB rozumí roli porodní asistentky v souladu 

s představami EU. 

Graf: 

Otázka Č.8 - předpokládaný stupeň vzdělání porodní asistentky 
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Vyhodnocení: 

Za správnou odpověď je považován stupeň vzdělání Bc„ nicméně tato otázka byla 

vyhodnocováno jako otázka názorová, z důvodů naznačených v úvodu. 

Hypotéza se potvrdila v ČR, pouze 2 1 % respondentů v ČR a 2 0 % respondentů ve VB 

přepokládá stejný stupeň vzdělání porodní asistentky, který byl schválen EU a funguje 

v obou zemích. Ve VB skupině hypotéza neplatí. 

Ostatní respondenti ve VB podceňují přípravu těchto zdravotníků, 6 1 % by souhlasilo 

s kvalifikačním kurzem. 

Vyšší než bakalářské vzdělání (Mgr., MUDr., PhD) by v České republice předpokládalo 

44 % dotázaných. 
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Diskuse: 

ČR skupina prokázala tendenci přeceňovat vzdělání porodní asistentky, což naznačuje, ž 

tuto roli chápe podobně, jako pozici lékaře. Naopak VB skupina si nespojuje porodní 

profesionály s nutností lékařského vzdělání a k nekomplikovanému porodu považuje za 

dostatečné vzdělání na úrovni kvalifikačního kurzu či střední školy (7 %). 

Trendům EU odpovídá skutečnost, že pouze 6 % britských studentů staví na roven 

vzdělání lékaře a porodní asistentky. 

ze 

Závěr: 

Téměř 30 % českých studentů nevidí rozdíl mezi vzděláním porodní asistentky a 

lékaře. 

68 % britských studentů by považovalo za dostatečný kvalifikační kurz či 

středoškolské vzdělání porodní asistentky. 

Otázka č. 10: Myslíš si, že místní zdravotnický systém funguje uspokojivě v otázkách 

mateřské péče? 

Úvod: 

Tato názorová otázka zjišťovala postoj dotázaných studentů k fungování místního 

(britského nebo českého) zdravotnického systému. NHS (britská národní zdravotní služba) 

je velmi silnou organizací, která vynakládá značné prostředky na pozitivní propagaci a 

navíc rozumí mateřskou péči ve smyslu individualizace potřeb. 

Odpovědi byly porovnány jako názor na spokojenost českých a britských respondentů. 

Hypotéza: 

Důvěra studentů ke zdravotnímu systému je výrazně vyšší ve VB než v ČR 
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Graf: 

Otázka č.10 - myslíš si, že místní zdravotnický systém 
funguje uspokojivě? 
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Vyhodnocení: 

Hypotéza se nepotvrdila, VB respondenti nemají výrazně vyšší důvěru v jejich 

zdravotnický systém. 37 % VB dotázaných si myslí, že místní systém funguje uspokojivě 

v otázkách mateřské péče; v ČR má stejný názor 31 % respondentů. 

Překvapivě mnoho studentů nemá názor na fungování zdravotnictví ve své zemi. Tento 

fakt může být zapříčiněn malými zkušenostmi se zdravotnictvím vůbec a vzhledem k věku 

dotazovaných j e těžké předpokládat vyhraněný postoj k fungování mateřského sektoru. 

Ačkoliv VB skupina prokázala pozitivnější názor na fungování NHS systému, tento rozdíl 

není ve srovnání s ČR statisticky výrazný. Z doprovodných komentářů vyplynulo, že 

v britském tisku jsou často zveřejňovány kauzy stížností a žalob na britské zdravotnictví a 

řada respondentů se vyjádřila v tom smyslu, že je tyto případy negativně ovlivňují v postoji 

ke zdravotnictví. 

Závěr: 

- 50% českých studentů nemá názor na funkčnost zdravotnického systému v oblasti 

mateřské péče. 

- Důvěra ve zdravotnictví v obou zemích je nižší než 40 %. 

Diskuse: 

106 



Otázka č. 11: Kde bys hlcdal/a informace o těhotenství a porodu: 

Uvod: 

Tato otázka měla za cíl zjistit, zdali se zdroje informací liší mezi ČR a VB ve prospěch 

profesionálů v té které zemi, nebo zda obě skupiny respondentů upřednostňují „soukromé" 

zdroje informací před lékařskými profesionály. 

Hypotéza: 

Důvěra studentů ke zdravotnímu systému je výrazně vyšší ve VB než v ČR; britští studenti 

uvedou porodní asistentku jako zdroj. 

Graf: 

Otázka č. 11 - hledání informací 
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Vyhodnocení: 

Hypotéza se potvrdila, 17 % VB respondentů by hledalo informace o těhotenství a porodu 

u porodní asistentky. Tuto variantu uvedlo pouze 5 % českých respondentů. 

18 % VB studentů by hledalo informace i u lékaře, tuto možnost by zvolilo 20 % 

dotázaných v ČR. Ostatní zdroje jsou vyrovnané v obou skupinách, na prvním místě 

celkově je rodina, dále odborné časopisy a knihy a internet. 

Diskuse: 

Tato otázka znovu potvrzuje, že role porodní asistentky v ČR není dostatečně známa 

Naproti tomu lékař by získal větší důvěru v naší republice než ve VB 

Ostatní zdroje informací jsou z hlediska modelu porodnické péče indiferentní, což se 

ukázalo i v grafickém vyjádření odpovědí, kde je zastoupení těchto dalších variant 

podobné v obou skupinách. 

Závěr: 

- Nejvyhledávanějším zdrojem informací o porodu by byla v obou zemích rodina. 

(20 % ČR; 21 % VB), následovaná odbornými knihami a časopisy 

( 2 3 % ČR; 18% VB). 

- Pouze 5 % českých respondentů by se obrátilo na porodní asistentku. 

- 13 % VB studentů by se zeptalo svých přátel, tento zdroj uvedly pouze 3% v ČR 

Otázka č. 12: Spojuje se ti představa nemocnice s něčím vyloženě negativním? 

Úvod: 

Tato postojová otázka měla za cíl zjistit kladnou či zápornou asociaci představy ner 

a porovnat výsledné hodnoty mezi VB a ČR skupinou. 

Hypotéza: 

Důvěra studentů ke zdravotnímu systému je výrazně vyšší ve VB než v ČR. 
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Graf: 

Otázka č.12 - asociace pojmu "nemocnice 
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Vyhodnocení: 

Hypotéza se nepotvrdila, britští studenti si představu nemocnice asociují negativně ve 

47 % případů a pozitivně v 33 %; zatímco 56 % českých studentů si spojuje nemocnici 

s kladným pocitem. Graf znázorňuje 20 % britských studentů, kteří nepřiřazují kladný ani 

záporný náboj představě nemocnice. 

Diskuse: 

Stejně jako v názorové otázce na fungování zdravotnického systému uváděli VB studenti 

v dobrovolných komentářích, že jejich asociace je ovlivněna zveřejňovanými případy 

problémů v britském zdravotnictví. Dále byl jako častý argument pro negativní pocit 

z nemocnice uváděn pocit přítomnosti nemoci, smrti, infekce. V souvislosti s porodem se 

objevily komentáře poukazující na chladnost, uspěchanost prostředí, které zanedbává 

psychické potřeby matek a svou podstatou činí pacienty ze všech zúčastněných klientů. 

Čeští studenti jako důvod pro negativní asociace uváděli častěji než VB skupina 

nepříjemné chování personálu a ignorování přání klientů lékaři i ostatním personálem. 

Jako pozitivum byla zmíněno profesionalita zdravotníků a technická vybavenost. 

- ČR skupina prokázala pozitivnější asociaci nemocnice, často tento pocit nedokázala 

Závěr: 

vysvětlit 
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VB skupina uváděla jako jeden z důvodů k negativní asociaci přílišnou 

medikalizaci lékařského přístupu i v záležitostech, kde to není nezbytné; tento 

argument se mezi českými studenty neobjevil ani jednou. 

Otázka č. 13: S kým si představuješ přípravu na porod? 

Úvod: 

Cílem této otázky bylo zjištění preferencí respondentů ve VB a v ČR při výběru osoby 

která by měla provázet těhotnou ženu přípravou k porodu. Na výběr byly slova partner 

rodina, lékař, porodní asistentka a někdo jiný. Kromě logických preferencí partnera, popř 

rodiny bylo úkolem zjistit, zdali by čeští respondenti zahrnuli porodní asistentku a 

porovnání výsledků s VB. 

Hypotéza: 

Studenti ČR nechápou postavení porodní asistentky tak, jak ho stanovují principy EU; 

studenti mají vžitou představu lékařsky vedeného porodu jako nutnosti a lékaře tím pádem 

častěji zahrnou do svého výběru, studenti VB zahrnou porodní asistentku do svého výběru 

Tabulka č. 6.0 S kým si představuješ přípravu na porod? 

Zvolená osoba Česká republika Velká Británie 

( % r e s p o n d e n t ů u v e d l o ) 

partner 52 58 

lékař 38,5 0 

porodní asistentka 7 33 

Vyhodnocení: 

Hypotéza se potvrdila. V případě skupiny českých respondentů pouze 7 % z nich uvažuje 

porodní asistentku jako vhodného průvodce těhotenstvím, zatímco lékaře by vyhledalo 

38,5 % . 

Ve Velké Británii se hypotéza také potvrdila, neboť VB skupina chápe funkci porodní 

asistentky jako vhodnou pro přípravu na porod a péči o těhotnou v 33 % případů. 

V obou skupinách je převažujícím zdrojem pomoci a podpory těhotné ženě partner. 
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Diskuse: 

Na VB studenty má vliv platný systém vedení porodu porodní asistentkou a oficiální 

uznání její role jako autonomního profesionála připraveného zajistit servis těhotné a rodící 

ženě. Tento model je jiní znám i přes absenci rodičovských zkušeností, což je pozitivní 

skutečnost. 

Doporoučením WHO a EU naopak neodpovídá situace v ČR, kde by téměř 40 % 

respondentů vyhledalo pro přípravu na porod lékaře, ačkoliv ten by neměl nahrazovat 

funkci porodní asistentky. 

Závěr: 

- Nikdo z VB skupiny nepovažuje lékaře za vhodnou osobu pro přípravu na 

nerizikový porod. 

- Řada respondentů uvedla kombinaci partnera (rodiny) a profesionála pro přípravu 

na porod. 

Otázka č. 14: Jaké by měly podle tebe být 3 hlavní úkoly porodní asistentky9 

Úvod: 

Tato otázka zjišťovala názor respondentů na roli a pracovní úkoly porodní asistentky a byl-

porovnávána s vymezením pracovní náplně směrnicemi EU pro porodní asistenci. 

Hypotéza: 

ČR studenti nechápou postavení a roli porodní asistentky tak, jak ho vidí principy EU-

porodní asistentka je vnímána jako pomocná síla lékaře, tento přístup se liší ve skupině VB 

ve prospěch porodní asistentky. 
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Graf: 

Otázka č.14 - úkoly porodní asistentky 
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Vyhodnocení: 

Britští respondenti chápou úkoly porodní asistentky v souladu s doporučeními WIIO a EU. 

Pouze 3 % uvedly jako jednu z funkcí porodní asistentky asistenci lékařům a 1 % veškerou 

práci na oddělení. 

23 % českých studentů si myslí, že by porodní asistentka měla plnit pomocnou funkci pro 

lékařskou práci a vykonávat veškerou potřebnou činnost na oddělení (6 %). 

Celkově se dá říci, že VB skupina rozumí náplni práce porodní asistentky lépe než ČR 

respondenti, a proto je hypotéza platná . 

Diskuze: 

Stejně jako u předchozích otázek zaměřených na vnímání role porodní asistentky se 

ukázalo, že britská skupina respondentů chápe tuto zdravotní pozici správně a 

přeorientovala se z modelu lékařsky vedeného porodu, který byl nahrazen před 11 lety. 

Ačkoliv v ČR je již vzdělání porodních asistentek koncipováno stejně a jejich autonomita 

je stanovena i legislativně, veřejnost je těmito změnami stále nepoznamenána. 
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Závěr: 

- Pouze 3 % českých studentů si myslí, že by práce porodní asistentky měla 

zahrnovat i péči o matku a dítě v období šestinedělí. 

- Jako nejdůležitější úkol uvedly obě skupiny pomoc a podporu matky 

(29 % ČR; 33 % VB) 

- Důraz na poučení o kojení kladlo pouze 6 % respondentů v ČR a 11% ve VB. 

Otázka č. 15: Myslíš si, že rozhodnutí lékaře je nutné respektovat vždy a bez výhrad? 

Úvod: 

Cílem této otázky bylo zjistit, do jaké míry považují dotázaní autoritu lékaře za 

nezpochybnitelnou a jaká část z nich je ochotna diskutovat. 

1 lypoteza: 

Studenti mají vžitou představu lékařsky vedeného porodu; neposuzují kriticky lékařská 

rozhodnutí. 

Graf: 

Otázka Č.15 - názor na respektování rozhodnutí lékaře 
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Vyhodnocení: 

Hypotéza se nepotvrdila ani v jedné skupině. 66 % v obou skupinách si myslí, že 

rozhodnutí lékaře j e nutné někdy přijímat s výhradami a ptát se. 
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Zbytek dotázaných sc projevil protikladně ve VB a ČR. V ČR skupině se nenašel nikdo, 

kdo by připustil celkové nerespektování lékařské autority, a 33 % respondentů v ČR by sc 

podrobilo přání lékaře bez otázek. 

Bez otázek by nechalo lékaře rozhodnout 3 % respondentů ve VB. 

Diskuse: 

Na výsledku této otázky je jasně patrný přetrvávající vliv lékařské moci v České republice. 

Nikdo by si nedovolil nerespektovat lékařské postavení a 33 % by se podrobilo bez výhrad. 

Díky této skutečnosti ještě stále funguje v ČR aktivní lékařský přístup k bezproblémovým 

porodům, protože těhotné a rodící ženy o sobě nechávají dobrovolně rozhodovat jinými 

v míře, která se liší v desítkách proceht od Velké Británie. 

Závěr: 

- 0 % v ČR by nerespektovalo lékaře. 

- Pouze 3 % ve VB by se podrobily bez otázek. 

- 31 % britských studentů by nerespektovalo lékařské rozhodnutí. 

- Většina (66 %) respondentů v obou zemích souhlasí s respektováním lékaře při 

současném kladení otázek a projevení vlastního názoru. 

Otázka č. 16: Cítíš se připravená/ý na to mít dítě? 

Úvod: 

Tato postojová otázka zjišťovala připravenost respondentů na rodičovskou roli. 

Otázka sloužila pouze k doplňujícím účelům, neboť je zřejmé z řady jiných studií, že věk 

pro založení rodiny se posouvá směrem nahoru a že respondenti, kteří byli dotazováni ve 

školním prostředí ještě tedy nemají ukončené vzdělání, což hraje v této otázce významnou 

roli. 

Hypotéza: 

Studenti ve věku 16-19 let se necítí být připraveni na roli rodiče a jejich názory na 

věk pro založení rodiny se v obou zemích neliší. 

Předpokládanými důvody bylo vzdělání, mládí a přání vybudovat kariéru před založením 

rodiny. 
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Graf: 

Otázka č.16 - připravenost na roli rodiče 
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Vyhodnocení: 

Hypotéza se potvrdila. Mezi důvody uvedenými pro odložení rodičovské role bylo na 

prvním místě vzdělání spolu s nízkým věkem, nedostatečná finanční zabezpečenost a touha 

po kariéře, volnosti a cestování. 

14 % respondentů ve VB skupině uvedlo připravenost na rodičovskou roli, v ČR 

odpovědělo kladně 6 % dotázaných. 

Diskuse: 

Poněkud větší rozdíl v připravenosti na rodičovskou roli ve VB skupině může být 

zdůvodněn v průměru o rok vyšším věkem respondentů. Nicméně v obou zemích byl 

dotazník zadán ve škole, kdy se u dotázaných předpokládá možnost vysokoškolského 

studia, což ovlivňuje postoj k založení rodiny. 

Závěr: 

87 % dotázaných v ČR skupině se necítí být připraveno na roli rodiče, 6 % 

14 % ve VB by si umělo představit založení rodiny 
ano. 
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Otázka č. 17: V kolika letech by ses poprvé chtěl/a stát rodičem? 

Úvod: 

Tato otázka zjišťovala věk respondentů, ve kterém by chtěli založit rodinu. Odpovědi byly 

porovnány mezi VB skupinou a ČR skupinou. 

Hypotéza: 

Studenti ve věku 16-19 let se necítí být připraveni na roli rodiče a jejich názory na 

věk pro založení rodiny se v obou zemích neliší. Z důvodů uvedených v předchozí otázce 

se bude průměrný věk uvedený pro založení rodiny pohybovat nad hranicí 25 let. 

Tabulka č. 7 Průměrný optimální věk pro založení rodiny (údaje uvedené v rocích) 

Česká republika 26,1 

Velká Británie 27,8 

Vyhodnocení: 

Hypotéza se potvrdila, neodpovědělo 11 % respondentů ve VB skupině a 13% 

respondentů v ČR skupině. 3 % respondentů v ČR uvedla, že se nechtějí stát rodiči nikdy, 

žádná takováto odpověď nebyla zaznamenána ve VB skupině. 

Diskuse: 

Průměrný věk se liší o 1,7 roku směrem nahoru v případě britských studentů. Tento fakt 

možná posunuje hranici směrem nahoru, protože mladší respondenti v ČR jsou více 

vzdáleni od vyššího věku, který uvažují jako poměrně vzdálenou budoucnost a proto 

uvedou nižší číslo pro založení rodiny, ačkoliv tuto hranici dále posunou v okamžiku, kdy 

se k ní přiblíží. Nej vyšší věk v obou zemích byl uveden 35 let, což je při průměrném věku 

dotázaných 18 let odhad vzdálené budoucnosti a není proto možné tento údaj brát za 

směrodatný. 

Závěr: 

- Průměrný věk pro založení rodiny je ve VB téměř 28 let, v ČR 26 let. 

- 3 % respondentů v ČR skupině uvedla, že nechtějí založit rodinu nikdy. 
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Otázka č. 18: Co podle tebe znamená porod? 

Úvod: 

Cílem této názorové otázky bylo zjistit, zda-li si respondenti uvědomují komplexnost 

porodu, nebo chápou porod pouze jako reprodukční záležitost. V této otázce mohli studenti 

vybírat ze 3 možností (čistě reprodukční záležitost; začátek něčeho s hlubším kulturním 

významem; obojí). Za nejvhodnější odpověď byla považována poslední možnost - obojí. 

Hypotéza: 

Studenti ve věku 16-19 let se necítí být připraveni na roli rodiče, tudíž někteří z nich 

uvedou porod jako čistě reprodukční-záležitost. 

Graf: 

Otázka č. 18 - význam porodu 
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Vyhodnocení: 

Hypotéza se nepotvrdila v případě VB skupiny respondentů, nikdo z nich nepovažuje 

porod za čistě reprodukční záležitost. 77 % rozumí komplexnosti porodu a uvedlo variantu 

c) obojí. 

V případě českých studentů se hypotéza potvrdila částečně, protože většina (57 %) také 

chápe porod komplexně, ale 7 % považuje porod za čistě reprodukční záležitost a 34% za 

začátek čehosi s kulturním přesahem. 
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Diskuse: 

Vzhledem k vyššímu průměrnému věku respondentů ve VB skupině je možné, že si tito již 

lépe uvědomuji celistvost porodu včetně jeho sociálně-psychických aspektů. 

Závěr: 

Nikdo ve VB skupině neoznačil porod za izolovanou reprodukční záležitost. 
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4.3 Výsledky dotazníkového šetření 

K naplnění úkolu praktické části - zjistit postoje a jejich odlišnost mezi českou a 

britskou skupinou respondentů ve vztahu k porodnictví - sloužilo ověřování dílčích 

hypotéz v dotazníkovém šetření. Každá hypotéza byla ověřována několika konkrétními 

otázkami v zadaném dotazníku. 

První dílčí hypotéza „ČR studenti vyberou více negativních klíčových slov ve spojení 

s představou porodu" byla testována otázkami číslo 1, 2, 3, 4, 5. 

Otázka číslo 1 tuto hypotézu potvrzuje, zatímco otázka číslo 2 nikoliv. Otázka číslo 3 tuto 

hypotézu také nepotvrdila, otázky 4 a 5 znovu první dílčí hypotézu potvrzují. 

Souhrnem je tedy možné říci, že z pěti otázek vztahujících se k první hypotéze tuto 

potvrzují 3 otázky a 2 nikoliv, ve výsledku je tedy hypotéza platná a britští studenti 

projevili méně negativní postoj v souvislosti s uvažováním porodu. 

Z vyhodnocení těchto pěti otázek dále vyplývá, že respondenti v ČR nemají zažitou roli 

porodní asistentky, nemají správnou představu o její funkci, zatímco studenti ve VB tuto 

pozici začleňují do svých úvah o porodnictví. V souvislosti s porodem vybralo pojem 

porodní asistentka 28,5 % respondentů ve VB, zatímco v ČR pouze 2,8 %. 

Druhá dílčí hypotéza „studenti v CR nejsou dostatečně informováni o možnostech 

dostupné mateřské péče na rozdíl od studentů ve VB"" byla ověřována otázkami číslo 6, 

7, 8. Otázka číslo 6 tuto domněnku potvrzuje, otázka číslo 7 potvrzuje tuto hypotézu ve 

skupině VB, ale nikoliv ve skupině CR, což znamená, že respondenti v obou zemích mají 

správnou představu o délce hospitalizace matky na oddělení šestinedělí. Otázka č. 8 

potvrzuje hypotézu v ČR skupině, ale nikoli ve VB skupině, což znamená, že ani v jedné 

zemi studenti neuvažují vzdělání porodní asistentky stejně, jako ho stanovují směrnice EU 

(Bc.), ačkoliv v obou zemích již tento vzdělávací program porodní asistence funguje. 

Druhá dílčí hypotéza je tedy platná, studenti ve VB projevili nedostatečnou 

informovanost pouze v jedné otázce, zatímco studenti ČR ve dvou otázkách, britští studenti 

tak mají lepší znalosti o možnostech mateřské a porodnické péče v jejich zemi než studenti 

v ČR. 
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Třetí dílčí hypotéza „důvěra studentů ke zdravotnímu systému je výrazně vyšší ve VB 

než v ČR" byla testována otázkami číslo 10, 12, 15. 

Z odpovědí na otázku číslo 10 vyplynulo, že studenti ani v jedné zemi výrazně nedůvěřují 

místnímu zdravotnickému systému, tato otázka tedy třetí dílčí hypotézu nepotvrzuje. 

Otázka č. 12 hypotézu také nepotvrzuje, negativní asociaci nemocnice uvedlo více VB 

respondentů než v ČR. 

Otázka č. 15 znovu dílčí hypotézu nepotvrzuje, studenti v obou skupinách nechápou 

lékařskou autoritu jako absolutní, ačkoliv tendence k respektuje výrazně vyšší v ČR 

skupině. 

Třetí dílčí hypotéza je tedy neplatná, ani jedna ze tří otázek na ověření této hypotézy jí 

nepotvrdila, důvěra studentů ve VB k jejich zdravotnímu systému není vyšší než důvěra 

v ČR. 

Čtvrtá dílčí hypotéza „studenti CR nechápou postavení porodní asistentky tak, jak ho 

stanovují principy EU; studenti mají vžitou představu lékařsky vedeného porodu jako 

nutnosti, pozice porodní asistentky je dostatečně známa ve VB" byla ověřována otázkami 

č. 11, 13, 14. 

Odpovědi na otázku č. 11 tuto hypotézu potvrzují, VB studenti uvedli porodní asistentku 

jako zdroj informací pro přípravu na porod v 17 %, zatímco ČR studenti v 5 %. 

Otázka č. 13 také potvrdila hypotézu o představě porodní asistentky, přípravu na porod si 

38,5 % ČR studentů spojuje s lékařem, zatímco 33 % VB respondentů by vyhledalo 

porodní asistentku, lékaře jako osobu pro přípravu na porod uvedlo 0 % dotázaných ve VB. 

Otázka č. 14 také potvrzuje dílčí hypotézu, skupina britských respondentů chápe úkoly 

porodní asistentky v souladu s představami EU a WHO, což neplatí o skupině v ČR, která 

si roli porodní asistentky spojuje spíše s pomocí lékařům než matkám. 

Tyto tři otázky tedy zcela potvrzují platnost čtvrté dílčí hypotézy, čeští studenti 

nechápou postavení a úlohu porodní asistentky správné, zatímco britští studenti ano. 

Poslední, pátá dílčí hypotéza „studenti ve věku 16 - 19 let se necítí být připraveni na 

roli rodiče a jejich názory na věk pro založení rodiny se v obou zemích neliší" byla 

testována otázkami číslo 16, 17, 18. 

Otázka č. 16 potvrzuje hypotézu, ani jedna skupina respondentů se necítí být dostatečně 

zralá na roli rodiče, otázka č. 17 také potvrzuje výše uvedenou hypotézu, optimální věk pro 

založení rodiny se podle dotázaných studentů pohybuje okolo 26 let v ČR a 27 let ve VB. 
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Poslední otázka č. 18 se nepotvrdila ve VB skupině, ačkoliv se britští respondenti necítí 

být připraveni na roli rodiče, přesto neoznačili porod za čistě reprodukční záležitost, jako 

tomu bylo v 7 % v české skupině, což potvrzuje navrhovanou hypotézu v ČR. 

Celkově se pátá dílčí hypotéza potvrdila, studenti ve věku 16-19 let se necítí byt 

připraveni na roli rodiče a věk uváděný jako optimální pro založení rodiny je podobný u 

obou skupin. 

Ústřední hypotéza práce, že „britští studenti vnímají pozitivně otázku nelékařsky 

vedeného porodu na rozdíl od studentů v ČR a jsou lépe informováni o této 

problematice" se pomocí dílčích hypotéz ukázala být platná. 

Odpověď na základní otázku práce „Jak se liší postoje studentů k porodní 

problematice ve VB a C Z ? " vyplynula z jednotlivých hypotéz. Postoj studentů k porodní 

problematice ve VB a v ČR se liší v aspektech informovanosti a postoje k chápání principů 

přirozeného porodnictví, ale neliší se v otázkách připravenosti na rodičovství a věku pro 

založení rodiny, ani v důvěře ke zdravotnickému, potažmo porodnickému systému. 

Britští studenti ve srovnání s českými respondenty projevili pozitivnější postoj 

k porodu a asociacím s ním spojovaným; a projevili výrazně lepší informovanost o 

možnostech mateřského zdravotnického servisu než respondenti v ČR. Další výrazný 

rozdíl se ukázal v chápání role porodní asistentky v obou zemích. Názory a představy 

dotázaných kopírují platný systém péče v dané zemi. To znamená, že čeští studenti uváděli 

porodní asistentku v souvislosti s přípravou na porod a poskytováním informací v míře o 

několik desítek procent nižší, než tomu bylo u VB studentů. Místo pojmu porodní 

asistentka CR respondenti uváděli pojem lékař. Je patrné, že i neproblematické porody 

jsou v České republice asociovány s lékařskou autoritou a nemocnicí něž s funkcí 

porodní asistentky a přáním matek. 

Výrazné rozdíly nebyly zjištěny v otázkách důvěry a názoru na lokální zdravotnický 

systém, názor obou skupin na tento systém je podobný, důvěru projevila zhruba třetina 

respondentů v obou zemích. Stejná podobnost platí i v otázce rodičovství, kdy se dotázaní 

v České republice i ve Velké Británii ve věku 16 - 19 let necítí být připraveni na roli 

rodiče a za optimální věk pro založení rodiny považují 26 až 27 let. 
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5 Diskuse 

Jak je patrné z výsledků praktického šetření diplomové práce, postoje a informovanost 

studentů v jednotlivých zemích se liší v závislosti na praktikovaném způsobu zdravotnické 

péče. Bylo potvrzeno, že informovanost mladých lidí o možnostech v porodnické péči ve 

Velké Británii je na lepší úrovni než v České republice. Zároveň však tento fakt 

neznamená, že by i názor a vztah k zdravotnictví ve VB byly pozitivnější. Povědomí o 

úrovni medicínské péče je často zpochybňováno různými mediálními kauzami a 

xcnofobním přístupem k velké části zdravotníků, kteří jsou jiného původu než britského. 

Tento trend by mohl vysvětlit nepotvrzení hypotézy o kladném vztahu Britů 

k zdravotnickému, potažmo porodnickému systému služeb. Ačkoliv propagace národního 

zdravotnictví je na vysoké úrovni a klíčovým pojmem je profesionalita všech 

zúčastněných, z výsledků dotazníku přesto vyplývá, že britští respondenti neočekávají 

vyšší stupeň vzdělání od porodní asistentky než kvalifikační kurz, ačkoliv současně chápou 

principy její pozice a nezaměňují tuto roli tak často s rolí lékařskou, jak je tomu v ČR. 

V České republice naopak panuje povědomí tradičně výborných medicínských výsledků 

a tím je i podporována autorita lékaře. Stížnosti klientů se zvláště v českém porodnictví 

netýkají většinou faktické podstaty poskytované péče, jako spíše rozhodování o jejím 

poskytování, respektu, komunikaci a informovanosti ve vztahu profesionál - klient. 

Z velké míry je tato situace zapříčiněna přetížením personálu a nedostatečným 

psychologickým vzděláním. 

V České republice se evidentně netýká jádro kritiky technické či medicínské stránky věci, 

ale opomíjených komunikačních, individuálních a emocionálních potřeb klienta. 

Soustředění se na tyto aspekty péče by pak v návaznosti přineslo i snížení medikalizace 

spontánních porodů, protože by ženy měly větší prostor projevit své zdraví a názor. Na 

podobných závěrech se shodují i evaluační zprávy Evropské unie či Světové zdravotnické 

organizace. Možnost volby péče by měla být dostupná v každé zemi. Tato volba by měla 

být podporována odpovídajícím zdravotnickým zázemím, legislativou i zdravotnickým 

personálem. 

Pozitivnější přístup k porodu, který byl zjištěn u britských respondentů by odpovídal 

studiím, které poukazují na vyšší spokojenost matek uvnitř systému porodnické péče než 

lékařského modelu péče, protože ve Velké Británii funguje systém přirozeného porodnictví 
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a tedy porodní asistence od roku 1993. Výsledky výzkumu však nejsou tak odlišné a tak 

jednoznačně pozitivní, jak by mohlo odpovídat velikosti rozdílu praxe mezi Českou 

republikou a Velkou Británií. Jedním z možných vysvětlení je relativní krátkodobost 

porodní asistence na území VB. Respondenti se svým matkám narodili v minulém 

systému, který byl klasickým modelem aktivního lékařského porodu. Uvažujeme-li rodinu 

a matku primárním zdrojem informací o porodních zkušenostech pro mladé lidi, potom se 

v jejich postojích odráží minimálně dva protichůdné směry - zážitky rodičů z tehdejšího 

lékařského systému a působení současného, „matce a dítěti přátelského" modelu služeb. 

Výsledné odpovědi dotázaných pak nemusí být jednoznačně pozitivní. V České republice 

je minulost i současnost dosavadních životních zkušeností respondentů jednotná, získaná 

v tradičním lékařském modelu péče. Jejich odpovědi jsou proto konzistentní, lékař a 

nemocnice jsou velmi často zmiňované pojmy, zatímco porodní asistentka není začleněna 

do uvažování dotázaných studentů v ČR. 

Potenciálním zdrojem nepřesností v praktickém dotazníkovém šetření může být 

nejednoznačnost chápání pojmu porodní asistentka. Zatímco studenti ve VB se s touto 

profesí setkávají již více než 12 let, v ČR se toto označení často používá v nesprávném 

kontextu. 

1 u nás je platné označení porodní asistentka od roku 1996, ale i přes legislativní změny 

v roce 2004 je stále pozice porodní asistentky vztahována jako pomocná k roli lékaře a 

není vnímána jako autonomní, vysokoškolsky vzdělaný profesionál. Ačkoliv tedy výsledky 

odráží tuto celkovou společenskou dezinterpretaci, což má také vypovídací hodnotu, bylo 

by přínosné doplnit studii o zpětnou vazbu k termínu porodní asistentka. V každém 

dotazníku měl být zadán prostor pro vysvětlení respondenta, jak on či ona vnímají 

postavení a funkci porodní asistentky. 

Větší vypovídací hodnotu by poskytlo i rozšíření počtu účastníků, z důvodů časové 

náročnosti získání etického povolení ve Velké Británii však nebylo možné věnovat více 

prostoru tomuto procesu. 

Zajímavé by dále mohlo být vyhodnocení odpovědí pro každé pohlaví zvlášť a 

porovnání těchto závěrů mezi pohlavími i zeměmi navzájem. Důvody pro převahu dívek 

v obou skupinách nejsou dostatečně známy. Podobná korelace mohla být provedena i ve 

vztahu odpovědí a vzdělání rodičů jednotlivých respondentů, na hledání ekvivalentů 

britských vzdělávacích úrovní k českým bohužel nezbyl čas. 

Přesto celkové závěry výzkumu hovoří ve prospěch nelékařského přístupu 

k bezproblémovým porodům, což je v souladu s mnoha studiemi zabývajícími se 
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hodnocením všech aspektů porodnictví z hlediska přínosu pro matku a dítě (Harvey 2002; 

WHO 1999; Audit Commission 1998). 

Doležal (2001) píše: „porodník musí perfektně pracovat stále, unavený, nevyspalý, v noci 

nenajedený. Rodí se po čtyřiadvacet hodin. Ve velkých ústavech .. . nelze vyloučit, že ve 

stejně době vyžaduje péči více rodiček, což j e další neurotizující faktor." Sporné je, zdali 

unavený, nevyspalý porodník může vůbec pracovat perfektně, , když musí. Je pravda, že 

ve velkých zařízeních více rodiček najednou vyžaduje péči, ale proč tuto skutečnost 

nezměnit ve prospěch menší přetíženosti porodníků a většího důrazu na individualitu 

rodičku a uznat funkci porodní asistentky, která tráví s rodičkou celou dobu porodního 

procesu a lékaře zavolá pouze tehdy,'je-li to potřeba? Navíc je porodní asistentka 

preferována matkou nejen z důvodu emocionálního vztahu a pocitu důvěry, který se mezi 

nimi vytvořil v j iž v průběhu těhotenství. 

V doprovodných diskusích u předchozírh imnif^i k „ i , -F>cucnozicn kapitol byly naznačeny důvody pro neochotu 

lékařů uznat autonomii porodní asistenti™ • , . • t asistentky, výraznými aspekty jsou peníze i moc, ačkoliv j e 

tato skutečnost maskována pod argumentem bezpečnost rodičky. Porod je křehkou 

biologickou situací, v původním ekosystému j e u všech zvířat zatížený poměrně velkými 

ztrátami. Přesto se ženy rozhodují nro mateřetví ^^.t - • • J j i pí o mateřství, protože riziko je vyváženo benefity. Míra 

komplikací, pokud celý dosavadní těhotenskv ři u l u l S K y C1 porodní proces nasvědčoval 
bezproblémovému ukončení těhotenství je zhrubí in °/ cm , • i ->nn->\ m - , , , , , ZU1 L1Dd 1 u /0 (Marek 2002). Není nutné zbylých 
90 % rodiček profylakticky zatěžovat mediknliVn^í i j « , v . , 7 VcU '»eaikalízaci, když j e možné při dostatku času 

sledováním a hodnocením odhalit problémv a nřPvAcf « , , , , , , 
i uu iuny a prevest zenu do sekundární péče pouze 

v nutných případech, nikoliv ve všech. 

Možným řešením je vymezení oblasti hlavního profesního zájmu a s tím souvisejících 

kompetencí: lékař léčí, porodní asistentka pečuje, nedochází zde ke střetu zájmů. 

Zároveň je nutné vysvětlit ekonomický dopad této n.vV ,\,i . . y uupau teto pece, jak j íz bylo naznačeno výše -
zajišťování péče a služeb na nejnižší možné úrovni íw?; a • > J J u r o v n i s e t " zdroje, které mohou být využity 
pro vyšší ohodnocení porodních asistentek a dnrnvnnr,,' -

' K a s r o v n á m výnosu lékařů, kteří budou pečovat 

pouze o patologické případy. 
Střet dvou přístupů v rámci konkurenčního boie n w \ • ' " »o ooje mezi porodnicemi vedl k angažování 

expertů na obou stranách sporu nejen na odborných fórech, ale také v médiích. Na jejich 

po l i j e veřejnost přesvědčována o tom, který balíček péče j e ten nej bezpečnější, 

nejpřirozenější, nejkvalitnější. Příznivci obou nřístnnň - . -J P přístupu přitom vnaseji do své politiky vůči 

laické veřejnosti ideologii větší nabídky. Těhotná žen í <, m , t i y u i o m a zena a matka se proto může snadno 
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dostat do opačné situace, než tomu bývalo v minulosti - komercionalizace porodnických 

služeb přináší někdy až příliš mnoho informací, z podstaty protichůdných, a rozhodnutí 

ženy může být závislé jen na mediální obratnosti jedné ze soupeřících stran. 
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6 Závěr 

Na základě poznatků ze studia literatury bylo poukázáno na skutečnost, že porod je 

významným činitelem v životě ženy a rodiny a v čase i prostoru je možno nalézt odlišné 

koncepce vedení porodu. 

Hlavním tématem diplomové práce se stal rozpor mezi lékařským vedením zdravého 

porodu a mezi koncepcí „přirozeného" porodnictví. V teoreticko - kritické analýze práce 

byla vysvětlena komplexnost porodního procesu a uvedeny faktory, které ovlivňují postoje 

i reálnou praxi všech zúčastněných zdravotníků. Dva odlišné modely vedení porodu byly 

konkretizovány na příkladu Velké Británie a České republiky; byly představeny možnosti a 

principy porodnické péče v obou zemích a srovnání těchto systému bylo doplněno 

statistickými údaji. Nebyl opomenut ani trend prosazování „přirozených" porodů na půdě 

českých porodnic, který postupně, avšak nikoliv homogenně zavádí aspekty matce a dítěti 

přátelské filosofie porodnictví v české společnosti. 

Vyplynulo, že příznivci různých koncepcí se vůči sobě navzájem vymezují zejména 

tím, jak konstruují porod a jeho rizika. Zastánci aktivně lékařsky vedeného porodu jej 

chápou jako nevypočitatelnou a proto vysoce rizikovou záležitost, naproti tomu příznivci 

„přirozeného" porodu konstruují rizika ve smyslu vedlejších efektů lékařských zásahů 

během aktivně lékařsky vedeného porodu. 

Vznik a prosazení daných přístupů je třeba chápat v dobovém sociálním kontextu. 

Zatímco medikalizace porodu zapadala do rámce úspěchů biomedicíny i přírodních věd na 

začátku minulého století a slavila největší úspěchy po druhé světové válce, koncepce 

„přirozeného" porodu vznikla jako reakce na tuto medikalizaci spojenou s vlnou kritiky 

akutní biomedicíny, která nemůže pokrýt potřeby ženy při nekomplikovaném porodu. 

Stejně jako od 1. poloviny 20. století začali příznivci aktivně lékařského vedení porodu 

využívat statistických ukazatelů jako důkazů zlepšující se péče o rodičky pod lékařským 

vedením v porodnicích, tak dnes i zastánci "přirozených" porodů využívají statistických 

údajů pro potvrzení své verze. Pro „přirozenou" koncepci mluví nejen statistické, tedy 

kvantitativní ukazatele, ale i závěry evaluačních studií, které potvrzují, že druhý model 

péče nabízí kromě příznivých kvantitativních výsledků i kvalitu péče a tato kvalita je 

vysoce oceňována nejen samotnou matkou. 
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Praktický cíl práce zjišťoval, jak se odlišné porodnické koncepce fungující v České 

republice a Velké Británii odráží v postojích, názorech a informovanosti mladých lidí 

v obou zemích. 

Ukázalo se, že se postoje i vědomosti britských a českých studentů liší, britští studenti 

vnímají pozitivně otázku nelékařsky vedeného porodu na rozdíl od studentů v ČR a jsou 

lépe informováni o této problematice. Soulad se projevil pouze v otázce zkoumající 

připravenost na rodičovskou roli a optimální věk pro založení rodiny. Navržená hypotéza, 

podle které se v obou skupinách studenti necítí být dostatečně zralí na roli rodiče a plánují 

založení rodiny na dobu po 25. roce života, se jednoznačně potvrdila. 

Dále se konkrétně ukázala lepší povědomost britských studentů o fungujících principech 

„přirozeného" porodnictví ve Velké Británii. Čeští studenti naopak do svých výběrů 

nezahrnovali pojem porodní asistentka, v této skupině převažoval pojem lékař, nemocnice. 

Porodní asistentka přitom představuje spolu s matkou ústřední dvojici základních principů 

„přirozeného" porodnictví. 

Otázka, jak rychle a kvalitně se rozvine přirozené porodnictví u nás, záleží na ženách 

samotných. Kde je poptávka, tam je také nabídka, alespoň ve zdravě fungující společnosti. 

Ženám by mělo patřit právo rozhodnout se rodit tak, jak si přejí ony a ne porodníci. 

V podvědomí všech zůstává, že porod je obtížný a bolestivý, a že jen díky pokroku 

techniky a medicíny je zvládnutelný. Zapomnělo se, že dříve se rodilo doma a tato situace 

byla běžnou součástí života rodiny. Situace se určitě změnila, je patrné, že ženy ztratily 

schopnost porodit samy s pomocí zkušené ženy (porodní báby). Zvyšující se závislost 

společnosti na technologiích snížila důvěru žen v intuitivní schopnost rodit. Samozřejmě 

existuje procento, které z objektivních zdravotních příčin nemůže rodit spontánně, stále 

však převládají zdravé matky, které přirozený porod potřebují. Takový přístup k 

porodnictví bude přínosný pro matku, dítě i společnost, a to nejen z hlediska 

psychosociálního, ale i ekonomického. 
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Místo tohoto zákroku se používají metody masírování, změkčení a manuální podpory perínea (Marek 2002). 

[2] Ještě v roce 1948, kdy rodila v porodnicích zhruba třetina rodiček, dosahovala 
perinatální úmrtnost 51 novorozenců z 1000. Zhruba o 10 let později, kdy v porodnicích 

rodilo j iž okolo 8 0 % žen, se novorozenecká mortalita snížila o polovinu (Heitlinger 1987). 

V roce 1937 zemřely během porodu.více než 4 ženy z 1000 (Historická statistická ročenka 

1985). 

[3] Novorozenecká mortalita klesla o více než polovinu od roku 1985, kdy dosahovala 12,3 

promile. Tento pokles na současných 4,2 promile byl jedním z nejvýraznějších v rámci 

evropských zemí. H l a v n í příčinou novorozenecké mortality je obecný v z o r v západní 

E v r o p ě , kdy je nečastější příčinou malformace a perinatální stav plodu, což způsobuje 82% 

úmrtí. Třetí v Evropě nejčastější příčina úmrtí j e syndrom náhlého úmrtí kojence (11%), 

ačkoliv v této oblasti vyniká ČR nad evropským průměrem, kdy na syndrom náhlého úmrtí 

kojence umírají v ČR pouze 4% případů (WHO 2004). 

[4] V rámci tohoto výzkumu byly osloveny 4 cílové skupiny. Tazatelé agentury STEM 

provedli 810 standardizovaných rozhovorů s bezdětnými těhotnými ženami: 818 

standardizovaných rozhovorů smatkami s alespoň jedním dítětem mladším jednoho a nul 

roku; 234 standardizovaných rozhovorů s gynekology - porodníky. Kromě toho bylo 

provedeno dotazníkové šetření ve většině porodnic fungujících na území ČR v roce 2000. 

Ze 118 porodnických zařízení odmítli vyplnění dotazníku pouze 3 primáři. 

Otázky byly soustředěny na současné možnosti přirozeného porodu v ČR. Účelem dotazů 

bylo zachycení postojů vybraných cílových skupin k trendům v porodnictví a zmapování 

současné situace. Šetření gynekologů-porodníků bylo zaměřeno na informovanost lékařů 

v otázkách přirozeného porodu. Zkoumány byly i jejich postoje vůči nemedikalizovaným 

způsobům vedení porodu a vztahy mezi porodními asistentkami a porodníky. 
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[5] Nejčastěji si rodička přivádí k porodu svého partnera (96 %), od něhož očekává 

především oporu a zprostředkování pocitu bezpečí (57 %). Nemalá část rodiček však uvádí 

jako hlavní důvod přítomnosti doprovodu u porodu touhu po společném prožitku a 

vyplnění přání partnera (35 %). Ženy, které partnera u porodu nemají, uvádí jako hlavní 

důvod stud, nevhodnost a potřebu soukromí (54 %), ale také obavu z partnerova selhání 

(12 %). Přítomnosti doprovodu u porodu však ženy později většinou nelitují. 

[6] Mezinárodní konfederace porodních asistentek /ICM/ založená v roce 1919 je federací 

asociací porodních asistentek reprezentující porodní asistentky 72 národů celého světa. 

Posláním ICM je " rozšiřovat cíle a úsilí porodních asistentek v dosažení lepších podmínek 

pro ženy ve fertilním období, jejich děti a jejich rodiny, ať žijí kdekoliv." ICM je OSN 

oficiálně uznanou mezinárodní organizací porodních asistentek se statutem NGO /nevládní 

organizace/ a úzce spolupracuje se všemi kancelářemi OSN při podpoře Bezpečného 

mateřství, strategiích primární péče o rodiny světa a definování a přípravě porodní 

asistentky. V souladu s cíly ICM, Mezinárodní definicí porodní asistentky 

/ICM/WHO/FIGO 1992/, Mezinárodním etickým kodexem porodních asistentek /ICM 

1993/, Komplexní vizí pro ženy a jejich zdraví /ICM 1996/ a požadavky členských as( 

se ICM ujala definování základních kompetencí pro porodní asistentky. 
asociaci 

[7] Také v mnoha rozvojových zemích je porodní asistentka považována za klíčovou osobu 

při vedení porodu. V některých zemích je však nedostatek porodních asistentek, například 

v Latinské Americe byly programy pro porodní asistentky zrušeny kvůli předpokladu, že 

tuto funkci zvládne praktický lékař. Dalším problémem může být nerovnoměrné 

rozmístění porodních asistentek, které pracují pouze ve nemocnicích ve městech. 

Doporučuje se vyškolení více asistentek tak, aby byly schopné splňovat potřeby těch 

společenství, kterým slouží. 

[8] Ve Švédsku rodí ženy ve velkých a velmi dobře vybavených perinatologických 

centrech, ovšem pouze třetinu z nich navštíví během porodu lékař. V Holandsku rodí 

třetina žen v domácnostech za přítomnosti porodních asistentek. Množství císařských řezů 

se tam pohybuje pod 10 % a postup během těhotenství a porodu je převážně obrácený 

tomu, který je běžný v ČR. Zatímco zde je žena v péči lékaře, který může rozhodnout o 

tom, kdo povede porod, který nevykazuje patologické znaky, v Holandsku je těhotná žena 
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v péči asistentky, která je povinná ženu odeslat k lékaři, pokud těhotenství nebo porod tyto 

znaky vykazují [Přivádíme děti na svět 2001]. ČAPA, jako mluvčí porodních asistentek, 

tak s odvoláním na Holandsko napadá konstrukci o nutnosti dohledu doktora nad 

průběhem porodu za účelem eliminace jeho rizik. Na straně druhé však do své 

argumentace nezahrnuje fakt, že v západní Evropě mají porodní asistentky často 

vysokoškolské vzdělání. 

[9] Procento rodiček, které mají v anamnéze porod císařským řezem (SC) se v posledních 

letech nemění (4,9 %), ale v přepočtu na multipary má již téměř každá desátá rodička 

(9,4 %) v anamnéze porod per SC. Z těchto žen, které v roce 2003 porodily a již někdy 

v minulosti rodily per SC, porodilo 42,3% vaginálně. U žen s jedním předchozím porodem 

per SC v anamnéze byl porod ukončen opět operativně v 55 %, se dvěma SC v 92,5 % a u 

11 žen s 3 a více porody per SC v minulosti byl porod dokonce ve 2 případech ukončen 

vaginálně (Rodička a novorozenec 2003). 

J j 0 ] Toto rozdělení je chápáno ve vztahu positivity a negativity k normálnímu, 

nepatologickému porodu. 

Positivní klíčová slova v otázkách 1 a 2: 

Klid, zážitek, radostná nálada, porodní asistentka, překvapení, aktivita matky, úleva, 

pomoc, teplo, podpora, povzbuzení, partner, bratr, štěstí, zázrak, život, euforie, láska, 

péče, rodina, hrdost. 

Negativní klíčová slova v otázkách 1 a 2: 

Strach, lékařský zásah, bezmoc, dětský pláč, stres, krev, úzkost, pasivita, spěch, bolest, 

zima, císařsky rez, křik, nemocnice, přidušení, starosti, analgezie, bezvědomí, nůžky, 

porodní stůl, potrat. 

N^nirální klíčová slova v otázkách 1 a 2: 

Tlak, rozčilení, placenta, čekání, jídlo, kontrakce, pupečník, rodiče, soulož, gynekologie, 

námaha, odpovědnost, šestinedělí, pot, dítě, matka. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Informace a postoje v souvislosti s porodní problematikou - dotazník pro studenty 

Poskytnuté informace budu použity pouze ke zpracování diplomové práce 

věk žena • muž • 

vzdělání matky vzdělání otce 

1. Napiš jakákoliv 3 slova/věci, které se ti vybaví při slově „porod" 

2. Vyber (podtrhni) 4 výrazy, které si nejvýrazněji spojuješ s představou porodu: 
Strach Radost Krev Podpora 
Klid Lékař Úzkost Bolest 
Lékařský zásah Porodní asistentka Úleva Povzbuzení 
Zážitek Dětský pláč Pasivita Rozčilení 
Tlak Překvapení Pomoc Partner 
Radostná nálada Aktivita matky Teplo Zima 
Bezmoc Stres Spěch Jiné 

3. Máš ohavy z představy porodu nebo své přítomnosti u něj? 

Ano • Ne • Podrobnosti 

4. Myslíš si, že se rodička během porodu může cítit bezpečně a být klidná? 

Ano • Ne • 

5. Jak bys označil/a vztah matky a porodní asistentky? (Zkus použít pozitivní 
nebo negativní přídavné jméno + další slovo) 

6. Myslíš si, že nastávající matce je nabídnuta možnost rodit doma, pokud je 
předpokládán bezproblémový porod? Ano • Ne • 

7. Za jak dlouho si myslíš, že matka s dítětem může po porodu odejít domů, 
pokud se nevyskytnou komplikace? (zakroužkuj) 

a) za několik hodin b) druhý den c) za dva dny d)3 dny e) 4 dny J) 5 dnů g) více 
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8. Jaký stupeň vzdělání bys předpokládal/a u porodní asistentky vedoucí 
samostatně bezproblémový porod? 

SŠ • Bc • Mgr • MUDr • PhD • kvalifikační kurz • 

9. Myslíš si, že matku v průběhu těhotenství a porodu musí kontrolovat lékař, 
pokud se nevyskytnou žádné komplikace? 

Ano • Ne • Nevím • Jiný názor 

10. Myslíš si, že místní systém funguje uspokojivě v otázkách mateřské péče? 

Ano • Ne • Nevím • Jiný názor 

11. Kde bys hledal/a informace o těhotenství a porodu? (podtrhni) 

TV/rádio Populární knihy a magazíny Porodní asistentka 
Rodina Odborné časopisy a knihy Internet 

Přátelé Lékař Jiné 

12. Spojuje se ti představa nemocnice či lékařů s něčím vyloženě negativním? 

Ano • Ne • Proč 

13. S kým si představuješ přípravu na porod? (podtrhni) 

Partner Lékař Porodní asistentka 
Rodina Někdo jiný 

14. Jaké by měly podle tebe být 3 hlavní úkoly porodní asistentky? (podtrhni) 

Podpora a pomoc matce Asistence lékařům 
Vedení bezproblémového porodu Informační funkce pro matku 
Péče o matku a dítě v šestinedělí Veškerá préice v porodnici pod vedením lékaře 
Poučení matky o významu kojení Jiný úkol, jaký? 

15. Myslíš si, že rozhodnutí lékaře je nutné respektovat vždy a bez výhrad? 

Ano bez výhrad • s výhradami • Nerespektovat • 

16. Cítíš se připravená/ý na to mít dítě? 

Ano • Ne • Důvod 

17. V kolika letech by ses poprvé chtěl/a stát rodičem? 
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18. Co podle tebe znamená porod? 

Čistě reprodukční záležitost • 
Začátek něčeho s hlubším kulturním významem • 
Obojí • 

19. Nějaký komentář k danému tématu poroď? 

Děkuji za pomoc, 

Pavla Pikardová, 
University of Durham, VB 
Karlova Univerzita, ČR 
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