
Všeobecná fakultní 

nemocnice v Praze

POROD DOMA

Z POHLEDU PORODNÍKA

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 
1. lékařské fakulty UK 

a VFN v Praze



Česká republika

• svobodná volba místa porodu

• 92 porodnických zařízení

Svobodný výběr místa porodu

Porodnická turistika - existuje a funguje





Plánovaný domácí porod

• není v ČR ilegální, není trestný

• není dokonce ani zakazován

• není jen odbornou obcí doporučován !!! 









Domácí porod

110 000  vs 400 - 800

0,4-0,8%



Plánovaný domácí porod 

není věc porodníka…



Advokáti dítěte – málo slyšet

• záchranáři

• neonatologové

• pediatři

• dětští neurologové

• odborné argumenty

• finanční náklady na péči o asfyktické jedince







Absolutní ignorace
propagátorů domácích porodů… 

s odkazem na vyjádření ČLS JEP

Ideologii nelze zlomit…



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



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



Kdo chce v ČR plánovaně rodit doma?
• zastánci eko-/bio-života

• romantici

• ovlivnění



Za vším hledejme peníze…































Střelba do systému



























WHO = mantra, ale…



Kdo prostudoval WHO 2018 ?

České porodnictví se od WHO téměř neliší.

Pokud ano, tak jen pro vyšší bezpečnost…



Porod doma

Aniž si to propagátoři uvědomují, 

hledání alternativního porodnictví 

je postaveno na základech (výsledky/úspěchy) 

„klasického“ porodnictví, resp. dnešní medicíny 

… daň za úspěch







Porodnictví 21. století





Porodnictví 21. století

Bezpečnost pro matku

• prevence

• včasná diagnostika 
problému

• včasná léčba

Bezpečnost pro plod/dítě

• prevence

• včasná diagnostika 
problému

• včasná léčba

Spokojená žena/matka

• objektivní informovanost těhotné/partnera

• prostředí porodnice

• vztah/empatie personálu

• autonomie/svobodné rozhodování ženy

• tlumení porodních bolestí/regulace porodního stresu
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Komora porodních asistentek

Práva porodních asistentek

Povinnosti porodních asistentek

MUDr. Lumír Kantor, PhD.

Česká společnost porodních asistentek

Mgr. Ondřej Strava 




