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1122  kkrrookkůů  kk  bbeezzppeeččnnéé  aa  rreessppeekkttuujjííccíí  ppééččii  oo  mmaattkkuu--ddííttěě  aa  rrooddiinnuu

www.internationalchildbirth.com

Krok 8  KKllaaddoouu  ddůůrraazz  nnaa  zzddrraavvíí  aa  ppřřeeddcchháázzeejjíí  oonneemmooccnněěnníímm  uu  mmaattkkyy--ddííttěěttee  aa  cceelléé  rrooddiinnyy..

To se týká osvěty o zdravé výživě, pitné vodě, čistých toaletách, hygieně, plánovaném rodičovství, předcházení 
nemocem a komplikacím či přípravy na porod a poporodní období.

Krok 9  VV  ppřřííppaadděě  ppoottřřeebbyy  ddoovveeddoouu  rrooddiiččccee  aa  nnoovvoorroozzeennccii  ppoosskkyyttnnoouutt  nnáálleežžiittoouu  aakkuuttnníí  llééččbbuu  ččii

ppoohhoottoovvoossttnníí  ooššeettřřeenníí..  Zajišťují školení personálu v rozpoznávání (potenciálně) nebezpečných situací a 
komplikací a v efektivním ošetření a stabilizaci klientů. Disponují kontakty pro konzultace s dalšími odborníky a 
bezpečným a spolehlivým systémem předávání klientů na vyšší úroveň péče. V případě převozu z domova, 
porodního centra či porodního domu do nemocnice jsou všichni převezení a ti, kdo je k převozu doporučili, v 
cílovém zařízení dobře přijati, s respektem a bez obviňování.

Krok 10  SSyysstteemmaattiicckkyy  ppooddppoorruujjíí  ppeerrssoonnááll,,  snaží se najmout a udržet pracovnice a pracovníky, kteří jsou

nadšení a oddaní, vytvářejí bezpečné, respektující a pozitivní pracovní prostředí, kde mohou zaměstnanci a 
zaměstnankyně vzájemně spolupracovat a ženám a jejich dětem poskytovat individualizovanou péči.

Krok 11  ZZaajjiiššťťuujjíí  nnáávvaazznnoosstt  ppééččee  ssppoolluupprraaccuujjííccííhhoo  ooddbboorrnnééhhoo  ppeerrssoonnáálluu,,  kdy všichni poskytovatelé péče,

instituce a organizace na všech úrovních vědí, jak vzájemně komunikovat a konzultovat a jak zajistit předání 
matky a dítěte do péče jiného poskytovatele.

Krok 12  NNaappllňňuujjíí  vvššeecchh  1100  kkrrookkůů  kk  úússppěěššnnéémmuu  kkoojjeenníí  rreevviiddoovvaannéé  IInniicciiaattiivvyy  ppoorrooddnniiccee  ppřřáátteellsskkéé  dděětteemm

((22001188)) – ochrana, prosazování a podpora kojení v zařízení péče o matku a dítě.

wwwwww..iinntteerrnnaattiioonnaallcchhiillddbbiirrtthh..ccoomm
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ČČeesskkýý  ppřřeekkllaadd  aa  ttiisskk  jjee  ffiinnaannccoovváánn  ČČeesskkoouu  žžeennsskkoouu  lloobbbbyy  ((ČČŽŽLL)),,  wwwwww..cczzlloobbbbyy..cczz..

IInniicciiaattiivvuu  ppooddppoorruujjíí  ččlleennsskkéé  oorrggaanniizzaaccee  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  pprroo  ppoorrooddnniiccttvvíí  ČČŽŽLL::  
Aperio – společnost pro zdravé rodičovství, www.aperio.cz 

Česká asociace dul, www.duly.cz 
Česká komora porodních asistentek, www.ckpa.cz 

Hnutí za aktivní mateřství, www.iham.cz 
Porodní dům U Čápa, www.pdcap.cz

Unie porodních asistentek, www.unipa.cz



Mezinárodní porodní iniciativa ICI

1122  kkrrookkůů  kk  bbeezzppeeččnnéé  aa  rreessppeekkttuujjííccíí  ppééččii  
oo  mmaattkkuu--ddííttěě  aa  rrooddiinnuu

krátká verze k praktickému využití

PPoosskkyyttoovvaatteelléé  bbeezzppeeččnnéé  aa  rreessppeekkttuujjííccíí  ppoorrooddnníí  ppééččee  nnaappllňňuujjíí  nnáásslleedduujjííccíícchh  1122  kkrrookkůů::

Krok 1  KKee  kkaažžddéé  žžeenněě  aa  nnoovvoorroozzeennccii  ppřřiissttuuppuujjíí  ss  úúccttoouu  aa  rreessppeekktteemm  kk  jjeejjiicchh  ddůůssttoojjnnoossttii..
Vyhýbají se fyzickému, slovnímu nebo psychickému násilí. Citlivě poskytují bezpečnou péči s ohledem na kulturní 
zázemí ženy. Respektují individuální zvyky, hodnoty, právo na sebevyjádření, informovanou volbu a soukromí.

Krok 2  UUzznnáávvaajjíí  pprráávvoo  kkaažžddéé  žžeennyy  nnaa  nneeddiisskkrriimmiinnaaččnníí  aa  bbeezzppllaattnnoouu  nneebboo  aalleessppooňň  ffiinnaannččnněě  ddoossttuuppnnoouu  ppééččii
po celou dobu těhotenství, porodu a šestinedělí. Chápou, že za žádných okolností nesmí být ženě a dítěti odepřena 
péče kvůli neplacení ani není možné je po porodu ze stejného důvodu odmítnout propustit.

Krok 3  SSyysstteemmaattiicckkyy  ppoosskkyyttuujjíí  ppééččii  oo  mmaattkkuu--ddííttěě  aa  rrooddiinnuu  jjaakkoo  jjeeddnnoottkkuu  aa  vvyycchháázzeejjíí  zz  pprriinncciippůů  aa  ffiilloozzooffiiee

ppoorrooddnníí  aassiisstteennccee,,  které mohou být využívány poskytovateli porodní péče v jakémkoliv typu zařízení a na všech 
úrovních péče.

Krok 4  UUzznnáávvaajjíí  pprráávvoo  žžeennyy  nnaa  kkoonnttiinnuuáállnníí  ppooddppoorruu  bběěhheemm  cceellééhhoo  ppoorroodduu  a informují ji o výhodách takové

podpory. Zajišťují, aby rodičku při porodu podporovali lidé, které si sama zvolí. Může to být otec dítěte, partner či 
partnerka, členové rodiny, dula, atd. Ukazuje se, že taková péče je nejpřínosnější, pokud ji poskytuje osoba, která 
je přítomna pouze za účelem podpory a zároveň to není nikdo z rodiččiných blízkých, má zkušenosti s podporou při 
porodu a prošla alespoň minimálním školením (jako například dula).

Krok 5  NNaabbíízzeejjíí  nneeffaarrmmaakkoollooggiicckkéé  pprroossttřřeeddkkyy  kk  úúlleevvěě  aa  ttiiššeenníí  bboolleessttii  ppřřii  ppoorroodduu jako bezpečnou první

volbu. Pokud jsou farmakologické prostředky proti bolesti dostupné a žena je žádá, vysvětlují jí jejich přínos a 
rizika.

Krok 6  V průběhu těhotenství, porodu a v poporodním období ppoosskkyyttuujjíí  zzddrraavvoottnníí  ppééččii  zzaalloožžeennoouu  nnaa

ddůůkkaazzeecchh,,  kktteerráá  jjee  pprroo  mmaattkkuu--ddííttěě  aa  rrooddiinnuu  pprrookkaazzaatteellnněě  ppřříínnoossnnáá
• Umožnují, aby se porod odvíjel vlastním tempem.
• Pokud možno nepřijímají na porodní oddělení nebo do porodního centra rodičky, dokud nejsou v aktivní

fázi porodu.
• Během porodu matce nabízejí jídlo a pití podle jejího přání.
• Podporují rodičku v chůzi a volném pohybu a pomáhají jí zaujímat pozice podle jejího přání, včetně pozice

v dřepu, vsedě, na čtyřech, a poskytují pomůcky umožňující vzpřímenou polohu.
• Všem ženám při porodu zajišťují soukromí pomocí dělících příček nebo závěsů, a kde je to možné,

v oddělených soukromých porodních pokojích.

www.internationalchildbirth.com

Krok 7  VVyyhhýýbbaajjíí  ssee  ppootteenncciiáállnněě  šškkooddlliivvýýmm  úúkkoonnůůmm  aa  ppoossttuuppůůmm,,  uu  nniicchhžž  nneenníí  ddoossttaatteekk  ddůůkkaazzůů,,  žžee  jjeejjiicchh

pprroossppěěššnnoosstt  ppřřeevváážžíí  nnaadd  rriizziikkyy  jjeejjiicchh  rruuttiinnnnííhhoo  nneebboo  ččaassttééhhoo  ppoouužžíívváánníí při normálním fyziologickém těhotenství, 
porodu, šestinedělí a v novorozeneckém období.
Mezi rutinní postupy, které by se neměly používat, patří:

• klystýr
• odloučení blan od dolního děložního segmentu (Hamiltonův hmat)
• umělé protržení vaku blan
• nástřih hráze
• častá nebo opakovaná vaginální vyšetření
• odpírání jídla a pití
• udržování matky na lůžku nebo v nehybné pozici
• poloha vleže na zádech, případně s nohama ve třmenech
• velký počet střídajících se poskytovatelů péče
• tlačení řízené poskytovatelem péče
• tlak na fundus dělohy (Kristellerův manévr)
• okamžité podvázání pupečníku
• oddělení matky od dítěte

Mezi postupy, které mohou být škodlivé pro nízkorizikové rodičky, ale mohou být užitečné nebo zásadní při 
pohotovostních situacích nebo v některých vysoce rizikových případech, a proto by se měly používat pouze při 
lékařské indikaci, patří:

• umělé vyvolání nebo urychlování porodu
• podávání tekutin nitrožilně (infuze)
• kontinuální elektronické monitorování plodu
• cévkování
• použití kleští a vakuového extraktoru
• manuální vyšetření dělohy a vybavení placenty
• odsávání novorozence
• císařský řez

• Personál školí v používání technik k otočení dítěte v děloze z polohy koncem pánevním do polohy záhlavím
a v bezpečném vedení porodů koncem pánevním.

• Usnadňují okamžitý a dlouhotrvající kontakt matky a dítěte kůží na kůži za účelem zahřátí, přilnutí, iniciace
kojení a stimulace vývoje. Zajišťují, že matka a dítě zůstanou spolu.

• Odkládají přerušení pupečníku, aby byl usnadněn přechod živin k novorozenci.
• Spolehlivě provádějí vše, co je považováno za základní péči o novorozence, včetně zajištění neomezeného

přístupu matky k nemocnému nebo předčasně narozenému dítěti, zahrnují klokánkování a podporu matky,
aby dítěti poskytovala vlastní mléko (případně mléko jiné ženy), pokud kojení není možné.

www.internationalchildbirth.com


