
Plánovaný porod doma

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika

1. LF UK a VFN v Praze 









Domácí porod

Oponenti: 

• vyznávající přírodní životní styl

• tzv. zastánci lidských práv

…ale zejména zastánci domácích porodů  





















Porod doma

• uměle vyvolaný/vyvolávaný problém

• lidé jsou klamáni

• menšina, ale je hodně slyšet !!!

Domácí porod odmítá

• většina laické české veřejnosti (ankety)

• většina porodních asistentek (Mgr. M. Sedlák)







Porod doma zahraničí

Belgie, Lucembursko, Francie atd. ???



USA
Někde

• iIegální porod 

Jinde

• informovaný souhlas







Domácí porod

108 000  vs 400

0,4%



Porod doma

Aniž si to propagátoři uvědomují, 

hledání alternativního porodnictví 

je postaveno na základech (výsledky/úspěchy) 

„klasického“ porodnictví, resp. dnešní medicíny 

… daň za úspěch

Česká republika impozantní výsledky… 4,7 ‰



Domácí porod

Čím je u porodu menší riziko 

ohrožení zdraví a dítěte (podle národnách statistických ukazatelů) 

….tím větší troufalost k podceňování rizik

… daň za úspěch



Je porodnictví lékařský obor ?

Pokud porodnictví lékařský obor, 

pak musí být pouze odborná argumentace.

…potom je potřeba vyjádření lékařské obce.







• Česká gynekologická a porodnická společnost 

• Česká neonatologická společnost 

• Česká neurologická společnost   

• Česká pediatrická společnost   

• Česká pediatricko-chirurgická společnost   

• Odborná společnost praktických dětských lékařů  

• Společnost dětské neurologie   

• Česká společnost dorostového lékařství   

• Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících  

• Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

• Česká společnost intenzivní medicíny 

• Česká hematologická společnost 

• Česká společnost pro trombózu a hemostázu 

• Česká internistická společnost 

• Česká chirurgická společnost 

• Společnost pro transfuzní lékařství 

• Česká liga proti epilepsii    

• Společnost lékařské etiky    

• Společnost hygieny a komunitní medicíny    

• Česká společnost intenzivní medicíny   

• Společnost medicínského práva 

• Česká psychoterapeutická společnost   

• Společnost pro transfuzní lékařství   

• Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii

• Česká asociace sester

• Česká společnost porodních asistentek







Informace:
- extrémně vysoké riziko pro dítě

- nebudou činěny legislativní kroky ve prospěch

domácích porodů 

Obdrželi:
- politici a soudci

- všichni občané České republiky

- sdělovací prostředky 



Situace 

v ČR vyřešena…
ČLS JEP nedoporučuje



Domácí porod

Nemá smysl 

• přesvědčovat

• vysvětlovat

• argumentovat

Racionalita nikdy nezvítězí nad ideologií…



Na místo odbornosti ideologie



Domácí porod

Maximální tolerance (ne submisivita) 

k laikům co se rozhodli pro domácí porod

Nabízí se

NE-tolerance k propagátorům domácích porodů 

ze strany tzv. odborníků

Porodní asistentky, mnohdy na základě

svých často tristně nízkých znalostí, 

rizika bagatelizují



Domácí porod

Náš úkol (lékaři a porodní asistentky):

• ne strašit !

• slovo varovat = ostré

• informovat laickou veřejnost, 

o existenci rizik a komplikací



Domácí porod je cestou do minulosti…



Napněme síly – usilujme, 
aby české porodnice připomínaly domácí prostředí



Domácí porod

• není v ČR ilegální, není trestný

• není dokonce ani zakazován

• není jen doporučován !!! 

Absolutní ignorace
propagátorů domácích porodů… 

s odkazem na vyjádření ČLS JEP

Ideologii nelze zlomit…



Advokáti dítěte – málo slyšet

• záchranáři

• neonatologové

• pediatři

• dětští neurologové

• odborné argumenty

• finanční náklady na péči o asfyktické jedince



Kde jsou práva 
tohoto dítěte???



www.porod-doma.cz



Děkuji za Vaši pozornost





MUDr. Robert Zodl 

MUDr. Robert Zodl byl původní specializací anesteziolog. Pracoval ve 
Zdravotnické záchranné službě v Brně. 28. února 2010 se dostal k velmi 
náročnému výjezdu; náročnému nikoliv po odborné, ale po lidské stránce. 
Po plánovaném domácím porodu vyhodnotil situaci novorozence jako stav 
ohrožující zdraví/život  dítě a přemlouval více než hodinu rodiče, aby 
souhlasili s jeho transportem do zdravotnického zařízení. Mezitím 
opakovaně konzultoval se specialisty jím navrhovaný postup, který se 
následně ukázal jako správný. Silně podchlazený novorozenec  byl nakonec 
hospitalizován  více než dvě hodiny po porodu  a neústupnost MUDr. 
Roberta Zodla mu nepochybně zachránila život. Přesto došlo ke stížnostem 
ze strany rodičů, a posléze i k soudnímu sporu, kterého se však již MUDr. 
Robert Zodl nedožil. Zemřel v době, kdy se stížnost rodičů začala 
projednávat. MUDr. Zodl si za svým rozhodnutím stál, neboť plně přijímal 
svou zodpovědnost za život a zdraví dítěte, která je dána jak zákony naší 
země, tak i lékařským svědomím. Zcela pochopitelně jej ale celá situace 
duševně stresovala. Zemřel náhle ve věku nedožitých 43 let. 















Ukradený porod porodním 
asistentkám…?

...ale kterým???



….odmítá domácí porod !!!

- role porodní asistentky zcela nezastupitelná

- team - porodní asistentka – porodník – neonatolog

- česká porodnická škola (rodičky z východu i západu)



Porod doma je dokonce politikum

…nešťastné 

Není rovnoprávnost jen pro matky, ale i pro dítě

Největší bezpečnost v porodnici

Takže podpora porodu mimo porodnici je podpora rizika

Významná role sdělovacích prostředků

Některá média se „pasou“ po kontroverzích

Porod člověka je velmi delikátní proces 

Pomozte dobré věci

Pomozte nejen negativně ale i pozitivně 





Domácí porod

Jsou lidé: 

• vyznávající přírodní životní styl

• excentrici a pozéři

• co nevědí co „roupama“ dělat

• ideologie, propaganda

• co mají bohužel špatnou zkušenost



Co potřebujeme ???

• vzdělané porodní asistentky

- odbornost

- sociální úroveň

- „one to one“ přístup

• útulné porodnice

- zvelebení 

• porodnic je v ČR dokonce nadbytek

- nabízí se specializace 



Úkol státu

• zvelebení porodnic (psychosociální pohoda)

Úkol odborné obce

• zkrácení délky hospitalizace

• porod v bezpečném prostředí

= tzv. „ambulantní porod“



Kde vlastně rodit?



Tam kde je bezpečno…



Nejbezpečnější místo
- porodnické zařízení


