PS2011_010 V2017 CS

Oficiální vyjádření

Domácí porod
Úvod
Narození dítěte je společenská a emocionální událost a je důležitou součástí rodinného života.
Poskytovaná péče by měla zohledňovat kulturní i sociální potřeby každé ženy. Vzniká tak
poptávka po péči, která by byla blízká životnímu stylu lidí a místě, kde žijí, blízká jejich kultuře
a přitom bezpečná. Ve zprávě WHO z roku 2005 se uvádí, že „rituály kolem porodu mají svůj
význam a stejně tak má význam zachovat jejich ústřední funkci v životě rodiny.“ Místem
porodu tedy může být domov ženy, zdravotnické zařízení poblíž anebo - dá-li se očekávat
nutnost léčby či chirurgických zásahů - nemocnice. Evropský soud pro lidská práva nedávno
vydal stanovisko, ve kterém prohlašuje, že volba domácího porodu je evropské lidské právo.
Stanovisko
ICM je přesvědčena, že žena má právo na porod doma jakožto legitimní a bezpečnou volbu.
ICM vyzdvihuje právo žen na informované rozhodnutí rodit doma za asistence porodní
asistentky. Porodním asistentkám poskytujícím služby v domácím prostředí klientek by mělo
být umožněno vykonávat tuto práci jako součást státního systému zdravotní péče, v rámci
zdravotního pojištění a s adekvátním finančním ohodnocením.
ICM vyjadřuje lítost nad tím, že některé státy nemají potřebnou legislativu či systém zdravotní
péče, které by podporovaly plánované domácí porody, a apeluje na vlády, aby přezkoumaly
vědecké prameny a literaturu ve prospěch systému péče o matku a dítě tak, aby zahrnoval i
tuto možnost.
Doporučení
Vyzýváme členské organizace, aby:


nejsou-li v jejich zemi ženám dostupné všechny bezpečné možnosti místa porodu,
vyjednávaly s vládou o zdravotnických politikách, které tuto volbu umožní.
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je-li v jejich zemi systém porodní péče rozvinutý, pracovaly s ženami a dalšími
zainteresovanými osobami na rozvoji a ochraně volby domácího porodu, zvyšovaly
kapacitu a odbornost svých členů a poskytovaly bezpečnou péči při domácích porodech.
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