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Neonatologické oddělení   

Nemocnice Na Bulovce





 10% dětí porucha poporodní adaptace

 4% resuscitace



Prenatální příčiny asfyxie
poruchy průtoku pupečníkem
poruchy výměny krevních plynů na úrovni placenty
poruchy oxygenace na straně matky 

Postnatální  příčiny asfyxie
onemocnění plic novorozence
vrozené vývojové vady

Asfyxie
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• v průběhu porodu

- hypoxie a asfyxie 

• bezprostředně po porodu

nedostupnost okamžité adekvátní odborné (resuscitační)

péče při poruše poporodní adaptace v důsledku:  

- hypoxie

- vrozených vad srdce, plic atd.

- adnátních infekcí

- krvácení

- porodního poranění



v prvních hodinách event. dnech po porodu

- infekce s rozvojem šokového stavu 

- komplikace spojené s manifestací vrozených  

vývojových vad - srdce, plic, zažívacího traktu

- hypotermie 

- hypoglykémie 

- poruchy příjmu stravy a následná dehydratace

- hematologické komplikace – především krvácivé stavy 

a novorozenecké hyperbilirubinémie



Urgentní stavy (odbornost, vybavení)

Fakta – nikoli strašení

Nejrizikovější období v životě člověka

Společenská událost x   Odborné zajištění



 Riziko nutnosti transportu rodičky 12% - 32%

 Riziko nutnosti transportu  novorozence 5% - 12%        

 Riziko úmrtí novorozence  2 – 3 x vyšší 

 Morbidita novorozence po porodu doma      ???

 Heterogenní skupiny

 Země s různou tradicí

Stanovisko soudkyně ústavního soudu:

Mám za to, že není rozhodné, zda je domácí porod rizikovější o jedno, tři, 
pět, deset nebo patnáct procent, neboť už samotný fakt, že představuje 
ohrožení zdraví dítěte, jemuž se lze vyhnout, považuji za dostatečný důvod 
pro odmítnutí aktivní podpory domácích porodů ze strany státu. 



Vyjádření k porodu v domácnosti

Porod v domácnosti je v současné době v našich podmínkách 
„nezodpovědným hazardem se zdravím a životy“



 Vedení fyziologického porodu vzdělanou porodní asistentkou 
ve zdravotnickém zařízení,  při okamžité dostupnosti lékaře, 

při dodržení všech kautel bezpečnosti a při dodržení  

předepsaného  vybavení

 Ambulantní porody

Dobu hospitalizace v porodnici v délce 72 hodin považujeme za 

optimální standard. 



 ČNeoS podporuje všechny aktivity, které povedou ke 

zkvalitnění péče o matku a dítě.

 ČNeoS důrazně varuje před vzrůstajícím tlakem laických 

skupin na nebezpečné a neuvážené změny v systému 

péče o matku a dítě. 



Podpora případného vzniku 

mezioborové komise, 

která  se zabývala 

touto problematikou



Role státu

Úmluva o právech dítěte

 Článek 3

1. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí

 Článek 24

1.  - právo dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu a na  

využívání léčebných a rehabilitačních zařízení. 

- aby žádné dítě nebylo zbaveno svého práva na přístup k takovým 

zdravotnickým službám.

Listina základních práv a svobod

 Článek 6
(1) Lidský život je hoden ochrany již před narozením.


