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Zeptali jsme se… 
na pozitiva a negativa porodů v domácím prostředí 

a porodů ve zdravotnickém zařízení 
 
V poslední době se v médiích věnovalo více pozornosti tématu domácích, resp. přirozených 
porodů. I když je zde ve výběru místa a způsobu porodu možnost volby, alternativy „doma“  
a „v nemocnici“ bývají většinou prezentované v značně černě-bílém vyznění, což může vést  
u nastávajících maminek k pochybnostem při volbě jedné či druhé možnosti.  
 
O širší zhodnocení pozitiv a negativ porodů v domácím prostředí a porodů ve zdravotnickém 
zařízení jsme požádali také absolventy Salzburských lékařských seminářů.  
 
Zeptali jsme se  

MUDr. Petry Filové (Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce) 
 
Doporučovala byste rodit v porodnici, nebo doma?  
Určitě rodit v porodnici, která poskytuje zajištění po stránce personální i technické. Porodnice dále 
nabízí akutní ošetření během komplikovaného porodu stran gynekologa i pediatra: možnost provést 
akutně porod s pomocí přístrojů, akutní řešení krvácivých stavů a dalších komplikací. Neumím si 
představit, že by se takto odváděly porody v domácnosti.  
  
Ve kterých parametrech české porodnictví vyniká? Je naopak čím se ze zahraničí inspirovat?  
České porodnictví je na špičkové úrovni. Velmi dobře je propracován systém porodnictví a veškeré 
péče po celé České republice. Riziková těhotenství jsou směřována do perinatologických 
center. Vynikajícím způsobem je zde postaráno o matku i plod, naši porodníci jsou zkušení v oboru  
a pracují na velmi vysoké úrovni. Máme oproti jiným zemím velmi nízkou úroveň mateřské úmrtnosti, 
a to dle statistik již velmi dlouhou dobu. Systém je dobře nastaven. Jediné, čím by se mělo naše 
zdravotnictví západními zeměmi inspirovat, je platba lékaři, neboť v našich zemích se našim západním 
kolegům ani v nejmenším platově neblížíme. 
 
MUDr. Šárky Bínové (Psychiatrická léčebna Bohnice) 
 
Doporučovala byste rodit v porodnici, nebo doma?  
Jako dětská psychiatrička, která pracuje v ambulanci nejen s dětmi, ale často i s jejich matkami mohu 
říci, že většinou jsou to maminky, které jsou unavené, vyčerpané, s věčnými spory s učiteli. Mají totiž 
hyperaktivní dítě nebo dítě nějakým způsobem psychicky nemocné (autistické, mentálně retardované) 
a toto dítě nezvládá nároky na něj kladené. Někdy se stává, že toto postižení může být způsobené  
i komplikovaným porodem. Nejdůležitější pro dítě je, aby v době těhotenství, během porodu a krátce 
po porodu proběhlo vše pokud možno bez problémů a aby jeho start do života, který může matka 
ovlivnit, byl pokud možno bez jakéhokoliv hendikepu. Osobně se přikláním k možnosti rodit 
v porodnici, mít u sebe otce dítěte a svého gynekologa, který bude v případě potřeby vše konzultovat  
s porodníkem, který matku bude rodit. Po porodu je prima mít dítě u sebe a ideální by bylo, kdyby již 
po porodu byla matce přidělena porodní asistentka nebo jiná zdravotnice, která pomůže s instrukcemi 
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kolem kojení a šestinedělí první týdny po porodu. Nejsem zastáncem porodů doma, zdraví dítěte kladu 
před momentální spokojenost rodičů.  
 
MUDr. Táni Glosové (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.) 
 
Doporučovala byste rodit v porodnici, nebo doma?  
Myslím, že není gynekolog, který by s domácími porody souhlasil, proto se nebudu zdržovat 
argumenty proti (nebezpečný porod matku a plod, medicínská rizika - byť malá - krvácení, hypoxie 
apod.). Já bych matkám raději než zdůrazňování výhod rození v porodnicích a strašení před hrůznými 
následky z porodů doma chtěla sdělit, že argumenty žen, které bojují za porody doma, vycházejí 
jednoznačně z chyb v komunikaci s personálem porodnice. Já jejich argumenty chápu, sama jsem byla 
v porodnici dvakrát jako pacientka a byla jsem překvapená, kolika věcí jsem si jako lékařka nevšimla, 
když jsem tam byla pouze v práci.  
Rodičky jsou skutečně často vyrušovány z přirozeného procesu porodu, například jsou každou hodinu 
po odtoku plodové vody buzeny, aby jim porodní asistentka mohla poslechnout ozvy plodu apod., na 
oddělení šestinedělí jsou vyrušovány někdy nesmyslnými vizitami lékařů s každodenní prohlídkou 
porodního poranění apod. Ale to z mého pohledu v žádném případě není důvod pro legalizaci porodů 
doma! To by byl skutečně krok zpátky a hazard se zdravím hlavně dětí. 
Každé matce, která se kloní více k porodu doma, bych se snažila položit otázku, zda je skutečně 
vnitřně připravena následkům komplikací čelit. Ty ženy, které jsou proti nemocničním porodům 
zaměřené a do porodnic přicházejí, jsou obvykle úzkostné a, ač se tak tváří, nejsou dost asertivní. 
Neumějí personálu sdělit své požadavky tak, aby si jej nepopudily proti sobě. Zaměstnanci porodnic 
jsou v dnešní době přetížení a špatně ohodnocení pracovníci, a pokud tuto práci ještě dělají, tak proto, 
že ji dělají rádi. Není tak důvod je a priori podezřívat z toho, že chtějí rodičkám škodit, jak se některé 
rodičky domnívají.  
Takže, pokud se pro to dá něco dělat, tak: striktně školit personál tak, aby pochybení v komunikaci 
bylo trestáno stejně jako pochybení v léčbě. Já sama jsem zažila jeden noční porod, k němuž byl 
zavolán vedoucí služby. Vzbuzen a nepříjemný na nás doslova před pacientkou řval, jak porod špatně 
vedeme. To by například ve Velké Británii, kde jsem pracovala, vedlo k potrestání takového 
vedoucího pracovníka, u nás se nic takového nestane, v České republice se dává přednost medicínské 
erudici.  
 
O kterých skutečnostech nebo doporučeních by měly být podle Vás budoucí maminky 
informované?  
Jistě by nebylo od věci posílit komunikaci s aktivistkami propagujícími domácí porody tak, aby došlo 
k přiblížení nemocniční péče požadavkům matek (nikoli z medicínského, ale z pečovatelského a 
komunikačního hlediska), zrevidovat zavedené postupy (například standardně prováděné dirupce vaku 
blan), se samozřejmostí přikládat dítě k prsu už na sále při císařském řezu atd. Dále poučit pacientky, 
aby si slušně dokázaly říct o to, co chtějí. A matkám vysvětlit, že porodníci také většinou nejsou pro 
technizaci porodu, ale že jsou bohužel do některých postupů tlačeni zkušenostmi ze soudů a žalob ze 
strany matek a jsou bohužel nuceni se také chránit. Zajímavé je, že do žalob a soudů se opět nejvíce 
pouštějí ty ženy, které mají na začátku porodu "alternativní" požadavky. Tyto ženy také častěji špatně 
rodí a mívají komplikace právě pro svou neřešenou úzkost, kterou se personál nesnaží dostatečně 
rozptýlit a kterou se žena nesnaží dostatečně dát najevo, aby se jí dostalo pomoci. Domnívám se, že je 
v našich možnostech zlepšit prostředí porodnic natolik, aby ženy nemusely chtít rodit doma. A těm 
ženám, které se této myšlenky nechtějí pustit, možnost rodit doma umožnit, nicméně nabídnout 
komerční, nikoliv veřejné pojištění následků takového porodu.  
  
MUDr. Tomáše Faita, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze) 
 
Doporučoval byste rodit v porodnici, nebo doma?  
Argumenty pro porody doma jsou známé, prostředí a intimita oproti nedostupnosti dostatečně rychlé 
pomoci v případě akutní změny stavu matky či plodu. Neexistuje jediný odborný důvod k návratu  
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k porodům doma. Ze zahraničí víme, že je možné prostředí porodních pokojů přizpůsobit potřebám 
rodičky při zachování dostupnosti léčby, je to jen otázka investic do přebudování současných 
porodních sálů. 
Mediální prostor by oproti militantním zástupkyním porodů doma mohly získat informace o možnosti 
nových screeningů vrozených vývojových vad. Porovnáno s porodnictvím v USA je česká porodnická 
škola významně lepší, má ve srovnatelných parametrech (perinatální úmrtnost, procento císařských 
řezů) výrazně lepší výsledky. 
 
MUDr. Václava Kozáka (Nemocnice Brandýs nad Labem) 
 
Doporučoval byste rodit v porodnici, nebo doma?  
Samozřejmě i já jsem zaregistroval, že se tématu domácích porodů v posledních letech věnuje 
poměrně velká pozornost a hodně se o tom mluvilo a stále mluví. Mám ale dojem, že tato diskuze je 
zatím orientována spíše jako jakási až hysterická propaganda směřována proti domácím porodům 
obecně. Snahou této propagandy je pohlížet na domácí porody téměř jako na kriminální čin. Velmi 
zřídka je diskuze, zda-li porody doma ANO či NE, vedena věcně a objektivně, kdy se posuzují 
skutečné plusy a minusy, výhody a rizika. Téměř vůbec není slyšet o zamyšlení se nad příčinami, proč 
se vlastně některé matky rozhodují rodit doma. Chybí mi zde ochota naslouchat druhé straně. Daleko 
častěji zaznívají ze stran odborníků až fanatické kategorické výroky, dokonce že jde o cestu do pekel  
a podobně. Též jednání zdravotníků vůči těmto ženám, pokud se z jakéhokoli důvodu dostanou do 
nemocnice, je nevybíravé. S tímto se rozhodně nemohu ztotožnit.  
A to rozhodně nejsem zastáncem zbytečného hazardu. A jsem přesvědčen, že jimi nejsou ani ti, co 
domácí porody podporují. 
Zdá se mi, že v naší společnosti je ještě dost určité intolerance vůči alternativnímu způsobu myšlení.  
V tomto ohledu jsme oproti mnohým zemím vyspělého světa stále ještě někde v polovině 20. století. 
Až obscesivně si zakládáme a bazírujeme na tradičně nízké novorozenecké úmrtnosti, kterou jsme se 
chlubili i v době socialistické. Kromě novorozenecké úmrtnosti si zakládáme i na dalších statistických 
ukazatelích, které již v moderní době nejsou tak podstatným kritériem. Neonatologie a péče o těžce  
a extrémně nezralé novorozence prodělala za posledních 25 let obrovský pokrok, kromě jiného 
zejména ve ventilační technice. V dnešní době všeobecně vyspělé medicínské techniky není již takový 
problém udržet při životě třistapadesátigramového novorozence do určitého data věku a pak si udělat 
čárku, zapsat to do statistiky a poté to publikovat. Jestli po určitém datu nedonošenec zemře nebo bude 
mít závažné psychomotorické a smyslové poškození, to už nás v této statistice ohraničené daty 
nezajímá. Tím se zabývají údaje o dlouhodobé morbiditě, ve které si přes všechen pokrok musíme 
přiznat, že oproti nejlepším zemím světa (Japonsko, Švédsko) jsme přeci jen trochu pozadu. Zpětná 
vazba a dlouhodobé sledování těchto tzv. „odpiplaných“ dětí není u nás ale ještě dokonalá. Důležitý 
fakt je ten, že oproti Japonsku a Švédsku je u nás hranice viability, tedy hranice, kdy se snažíme 
nedonošence zachraňovat, ukončený 24.t.g., v zemích předtím jmenovaných je to ukončený 23.t.g. 
Srovnání s těmito zeměmi je proto nepříliš objektivní. Další skutečností je, že Češi mají tendenci ve 
všem podvádět, a to se děje i v neonatologii, uvádí se velmi často nižší porodní hmotnost než je 
skutečná. Statistiky jsou tímto zcela zkreslené a neobjektivní. Při tom všem se zapomíná na kvalitu 
ošetřovatelské péče jak o matku, tak i o dítě, včetně psychologického přístupu k pacientům. Ta by 
měla odpovídat 21.století, ale bohužel mnohdy neodpovídá. Na to se hledí zejména v porodnicích 
fakultních nemocnic bohužel velmi málo. A to je podle mého názoru podstata problému a kámen sváru 
mezi zastánci striktní nemocniční péče a zastánci tzv. alternativních možností. Další problém, který 
vidím na většině pracovišť, je to, že většina zejména starších zdravotníků není ochotna měnit zajeté 
zvyklosti. Jsou přesvědčeni, že to, co se naučili ve své době, je to nejlepší a když to fungovalo dříve  
a funguje doposud, proč by něco měli měnit. Nejsou ochotni přijmout něco nového, a nevěří, že něco 
jiného může fungovat také a třeba i lépe.  
  
Jak byste hodnotil chování personálu k pacientům?  
Osobně jsem pracoval ve velkých fakultních nemocnicích a velmi často jsem byl svědkem velmi 
arogantního a nevybíravého chování personálu vůči rodičkám, zejména pak ze stran středního 
personálu. Mnohdy jsem se setkal s nepříliš velkou ochotou vyhovět matkám, které si s sebou přinesou 
porodní plán. Některé lékaře skoro až uráží skutečnost, že mají v podstatě poslouchat někoho, kdo je  
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v daném oboru laik. Přitom v 98 % je v těchto porodních plánech to, co by se skutečně v moderní 
perinatologii mělo dělat, ale mnohdy vůbec nedělá. Zejména v porodnicích větších nemocnic se 
porodní plány neberou vůbec vážně, často si je nikdo ani nepřečte, s matkou nikdo příliš 
nekomunikuje, porod vedou úplně jinak, než si matka přála, není ji vyhověno téměř v ničem,  
dítě po porodu bez diskuzí odnesou a matka ho i několik hodin nevidí, často se naprosto ignorují 
principy Baby Friendly.  
Další nepochopitelnou věcí je poplatek za přítomnost otce při porodu. To je v dnešní době již tak 
přirozená a normální věc a já nechápu, v čem ten poplatek vlastně spočívá. Dále jsem po létech praxe 
nepochopil, proč jsou příbuzní vyhazováni v momentě, když se provádí menší výkony (nejde-li 
samozřejmě o přísně aseptický výkon či operaci) a když dojde ke komplikacím, při kterých nikdo 
nepřekáží. Proč je otec vyhnán při klešťovém porodu? Jsme přece odborníci a neměli bychom se za 
svou práci stydět, měli bychom být schopni pracovat i před zraky příbuzných. Proč anonymita? 
Abychom mohli pak beze strachu falšovat dokumentaci? Nebo si nevěříme?  
Pokud jsem byl osobně svědkem toho, že žena byla transportována do nemocnici z důvodu 
komplikace domácího porodu, snažil jsem se s takovými ženami mluvit. Zažil jsem asi 2 ženy, které  
se rozhodly rodit doma, ale z důvodů poporodních komplikací (u jedné byly dechové potíže  
u novorozence po porodu, u druhé byla nutná revize kvůli neúplnému odchodu placenty). Obě již 
rodily podruhé, shodně uvedly, že měly u prvního porodu velmi špatný až traumatický psychický 
zážitek z nemocnice. Porodní asistentky se k nim chovaly takovým způsobem, že už něco podobného 
prostě podruhé nechtěly zažít. Bohužel to ale díky výše zmíněným komplikacím musely zažít znovu.  
Bohužel, mám takový pocit, že toto, co jsem nyní popsal, příliš mnoho zdravotníků moc nezajímá.  
A těchto příkladů mohu uvést možná i desítky. Potom se skutečně nemůžeme divit, že se mnohé 
maminky rozhodnou nerodit v nemocnici. Často těmto maminkám nejde ani o domácí porod jako 
takový, ale jednoduše o to nerodit v nemocnici. A to je poněkud smutné. 
 
Jak hodnotíte samotné domácí porody? 
Především, počet žen, které se rozhodnou rodit doma, je přeci jen u nás, narozdíl od některých jiných 
zemích vyspělé Evropy, velmi malý, proto si nemyslím, že je téma domácí porody, ač zajímavé, 
prioritou české perinatologie. Když vezmeme v úvahu, jak malé procento porodních komplikací je  
u matky a dítěte u jinak fyziologicky probíhajícího těhotenství, riziko komplikací u žen rodících  
v domácím prostředí v ČR je ve skutečnosti téměř mizivé. Navíc je nutno dodat, že pokud sama 
rodička a přítomní porodu uvažují racionálně a zodpovědně, a v případě blížících se komplikací 
lehčího až středního charakteru volají rychlou záchrannou službu, jejíž síť a funkčnost je velmi dobrá, 
riziko následků se opět snižuje. Na druhou stranu nutno přiznat, že při závažných komplikacích je 
prognóza transportem negativně ovlivněna a existují některé vzácné, ale velmi závažné komplikace, 
při kterých i rychlý zásah v nemocnici je neúspěšný. 
Na otázku, jestli porody doma ANO či NE, bych začal tak trochu z teoretické roviny. Jsem 
přesvědčen, i když to někdo možná nyní bere za medicínské kacířství, jednou budou domácí porody 
zcela běžnou praxí. A nemyslím si, že je to budoucnost zas až tak příliš daleká. Čistě teoreticky, už i v 
dnešní době je možný porod v domácím prostředí svoji bezpečností a odborným zajištěním zcela 
srovnatelný s porodem v nemocnici. Prakticky je to už trochu složitější. Nutno se totiž připravit na 
méně předvídatelné porodní komplikace, u novorozence zejména perinatální asfyxie plodu, jejichž 
příčinami mohou být komprese pupečníku, vcestné lůžko, nepostupující porod, dystokie ramének, 
nepravidelné polohy, vzácněji odlučování placenty a jiné krvácivé stavy, aspirace smolky atd. Z 
komplikací u matky bez prostředně během porodu a těsně po porodu lze jmenovat rupturu perinea, 
neodlučování placenty a hlavně opět krvácivé stavy, které zmiňuji ještě níže. Nutná by byla přítomnost 
anesteziologa, dvou porodníků, kteří jsou schopni provést v případě nutnosti císařský řez, a 
neonatologa. Všichni specialisté pochopitelně vybaveni příslušným technickým vybavením, dále 
v případě nutnosti možnost rychlého transportu do nemocnice. To je v současných podmínkách 
nepříliš reálné, ale pokud by si to někdo byl ochotný zaplatit, možné to je. 
Nutno zmínit, že samozřejmostí musí být pečlivá prenatální péče a časné odhalení rizik ze strany 
matky i plodu. Bez toho by pochopitelně stoupl počet úmrtí při domácích porodech a ty by se tak staly 
skutečně až hazardem.  
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Které stavy jsou nejrizikovější? 
  Všichni, kdo pracujeme v perinatologii víme, že i zcela normálně probíhající těhotenství a porod se 
může náhle zkomplikovat. Vůbec nejzávažnější komplikací, které bezpečnost domácích porodů 
limitují, jsou krvácivé stavy, z těch nejdramatičtějších, kdy jde opravdu o život dítěte i matky je to 
především abrupce placenty a ruptura pupečníku. Jsou to stavy, které se někdy nezvládnou ani na těch 
nejšpičkovějších pracovištích. V domácích podmínkách by byla nutná přítomnost volumexpanderů 
napodobujících vlastnosti krve, včetně schopnosti přenášet kyslík. Takové látky už dnes existují a jsou 
v současné době testovány. Samozřejmě nutný by byl opět okamžitý převoz do nemocnice. Teď je řeč 
o nejdramatičtějších stavech, ke kterým dochází skutečně ale velmi vzácně.  
Toto je ale jen teoretické zamyšlení a výčet možných komplikací. Přihlédneme-li ke statistice,  
pouze asi necelé 1 promile narozených novorozenců vyžaduje kompletní kardiopulmonální resuscitaci. 
Vzhledem k počtu matek, které se v současnosti rozhodnou rodit doma, je toto riziko opravdu téměř 
zanedbatelné.  
V poslední době jsme však i z médií slyšeli o domácích porodech, při kterých zemřel novorozenec.  
Na přítomné porodní asistentky, snad i na samotnou rodičku, bylo ošetřujícím nemocničním 
personálem podáno trestní oznámení. Nikdo se však podrobněji nezabýval skutečnou příčinou smrti 
novorozence, tato událost byla automaticky dávána do souvislosti s tím, že porod nebyl veden  
v nemocnici. Dle pitvy se později zjistilo, že u novorozence byla kritická inoperabilní srdeční vada. 
Vytknutelné je to, že se o této vadě mělo vědět. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že jde o účelový boj, nikoli ochotu o této problematice přemýšlet a najít 
konsensus.  
V některých vyspělých západoevropských zemích, jako jeden z příkladů mohu uvést Holandsko, je 
porod v domácím prostředí nebo alternativním způsobem zcela běžná věc. Je to do značné míry o 
přístupu společnosti, která je přece jen svým myšlením oproti té naší tolerantnější a, řekl bych, trochu 
dále. Každý by měl být za své zdraví dostatečně zodpovědný sám. V dnešní době, kdy se zdravotnictví 
kapitalizuje, péče se rozděluje na standardní a nadstandardní, v době, kdy má každý člověk možnost 
dostat se k dostatku informací, měl by mít i možnost se svobodně rozhodnout jak a kde porodit své 
dítě, které bylo též zplozeno zcela svobodně.  
 
Jaké podmínky nabízí rodičkám Vaše pracoviště? 
V brandýské nemocnici nyní probíhá rekonstrukce porodních sálů. Kromě klasických porodních boxů 
budou vystavěny i porodní místnosti, kde by rodily matky alternativním způsobem s možností rodit  
v různých polohách, do vody atd. U porodu může být přítomná osoba, kterou si matka sama vybere. 
Bude-li chtít svou vlastní porodní asistentku, bude právě ta zodpovědná za celý průběh porodu. 
Budeme respektovat zásady Baby Friendly s tím, že dítě zůstane u matky podle jejího přání. 
Podmínkou je samozřejmě dobrá poporodní adaptace miminka. Ošetření a vyšetření novorozence 
proběhne později. Otec pochopitelně má plné právo být co nejvíce se svou ženou (družkou) a se svým 
dítětem. Jakoukoli separaci blízkých lidí považuji za nepřípustnou.  
 
 
Článek připravila RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


