
Oficiální vyjádření

Péče o novorozence

Úvod

Péče o novorozence je nedílnou součástí  práce porodní  asistentky, jak ji  definuje ICM

v Definici  porodní  asistentky1 a  v  Hlavních  kompetencích  v  základní  praxi  porodní

asistentky (ICM Essential  Competencies  for  Basic  Midwifery  Practice)2.  Podle  odhadu

WHO3
 každoročně dohází ke 2,7 milionům úmrtí novorozenců a 2,6 milionů dětí ročně se

rodí mrtvých. Většina těchto úmrtí nastane v prvních 24 hodinách po porodu. Převažují

přitom příčiny, kterým lze zabránit.

Studie  ukazují,  že  kvalitní  péče  od  porodních  asistentek  nebo  jiných  kvalifikovaných

odborníků na péči o matku a dítě, kteří disponují optimálními dovednostmi a přístupem a

umějí uplatňovat účinné medicínské i nemedicínské intervence, by mohla zachránit mnoho

životů.4

Stanovisko

ICM upozorňuje, že porodní asistentka zodpovídá za zdraví a komfort matky i dítěte, které

má  v  péči.  Porodní  asistentka  si  musí  osvojit  a  udržovat  optimální  dovednosti

a kompetence ve všech oblastech novorozenecké péče minimálně v rozsahu uvedeném

v Hlavních  kompetencích  v  základní  praxi  porodní  asistentky a  poskytovat  kvalitní

a komplexní péči zdravým novorozencům od narození do dvou měsíců věku5. 

1 ICM. 2011. International Definition of the Midwife.

2 ICM. XXX Essential Competencies 
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/ICM%20Essential%20Competencies%20for%
20Basic%20Midwifery%20Practice%202010,%20revised%202013.pdf – odkaz na nejnovější znění Základních kompetencí - 
https://www.internationalmidwives.org/our-work/policy-and-practice/essential-competencies-for-midwifery-practice.html
3 WHO Making every Baby count http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/249523/1/9789241511223-eng.pdf?ua=1

4 http://who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/who-vision-quality-care-for-pregnant-women-and- 
newborns.pdf?ua=1

5 ICM Essential competencies 
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/ICM%20Essential%20Competencies%20for
%20Basic%20Midwifery%20Practice%202010,%20revised%202013.pdf  - odkaz na nejnovější znění Základních kompetencí - 
https://www.internationalmidwives.org/our-work/policy-and-practice/essential-competencies-for-midwifery-practice.html 
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Tato péče zahrnuje:

• Vyšetření novorozence.

• Resuscitaci novorozence.

• Celkovou péči o novorozence a diagnostiku a ošetření běžných stavů.

• Rozpoznání komplikací a předání do příslušného zařízení.

• Včasné zahájení a udržení kojení včetně osvěty v rodině a komunitě k propagaci, ochraně

a podpoře kojení.

• Osvětu  mezi  matkami  a  rodinnými  příslušníky  o  prevenci  a  léčbě  chorob  a  jiných

potíží a o důležitosti očkování.

• Podporu bondingu a vazby mezi matkou a jejím dítětem.

Doporučení

Vyzýváme členské organizace, aby:

• Se domáhaly vlivu na vzdělávání porodních asistentek a mohly tak dbát na to, aby porodní

asistentky  měly  potřebné znalosti,  porozumění,  nutné dovednosti  a  postoje  související

s péčí o novorozence a dokázaly efektivně zvládat akutní stavy.

• Podporovaly  porodní  asistentky  ve  specializaci  na  péči  o  novorozence  se  zvláštními

potřebami tam, kde je taková specializace žádoucí.

• Vyvíjely ve své zemi tlak na vládu, aby zajistila porodním asistentkám vhodné podmínky pro

poskytování péče novorozencům.
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