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Oficiální vyjádření

Péče vedená porodní asistentkou jako nejvhodnější volba pro 
většinu žen

Úvod

Medikalizace porodu zasáhla do oboru porodní asistence a celosvětově ovlivňuje systémy péče

zajišťované porodními asistentkami. Čím dál častěji se nahlíží na těhotenství a porod nikoli jako

na normální fyziologický proces vedený porodní asistentkou, ale jako na vysoce rizikovou událost

v  životě  ženy,  která  vyžaduje  medicínskou  intervenci  od  vysoce  specializovaných  

lékařů-porodníků.1 Vědecké  důkazy  nicméně  ukazují,  že  ve  zlepšování  zdraví  matek  a

novorozenců a naplňování  Cílů udržitelného rozvoje OSN hraje  klíčovou úlohu péče vedená

porodními asistentkami.2

Model  péče  vedené  porodní  asistentkou  znamená,  že  je  v  něm porodní  asistentka hlavním

zdravotnickým profesionálem,  který zodpovídá za plánování,  organizaci  a  zajišťování  péče o

ženu od první těhotenské poradny po péči v šestinedělí. Model péče vedené porodní asistentkou

je  model  péče  zaměřené  na  ženu  a  zakládá  se  na  premise,  že  těhotenství  a  porod  jsou

normálními událostmi v životě ženy.3

V tomto modelu žena dostává edukaci, poradenství a těhotenskou péči na míru jejím specifickým

potřebám, kontinuální  péči  při  porodu a okamžitou navazující  péči  a  podporu v  poporodním

období. Porod je zde podporován jako normální proces a cílem je minimum intervencí. V případě

komplikací jsou ženy předány do příslušných specializovaných zařízení.

Ve srovnání s jinými modely péče má péče vedená porodní asistentkou několik zásadních výhod.

Ženy  v  tomto modelu  rodí  častěji  bez  epidurální  analgezie,  epiziotomie  a  častěji  se  vyhnou

instrumentálnímu  zakončení  porodu.  Mají  vyšší  pravděpodobnost  spontánního  vaginálního

porodu a míra císařských řezů je srovnatelná s jinými modely péče.  Méně často se objevují

předčasné porody a rovněž je nižší riziko úmrtí dítěte před 24. týdnem gestačního věku. Navíc je

u žen v péči vedené porodní asistentkou až osmkrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít u 
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porodu známou porodní asistentku. Ve srovnání s jinými modely nepřináší péče vedená porodní

asistentkou žádná vedlejší negativa.4

Stanovisko

Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) je přesvědčena, že model péče vedené

porodní  asistentkou  je  nejvhodnějším  modelem  péče  pro  těhotné  a  rodící  ženy.  Zajišťuje

bezpečnou a kvalitní péči, je spojován s efektivnějším využitím zdrojů a přináší lepší výsledky.

Doporučení

ICM doporučuje členským organizacím ze zemí, kde ženy nemají přístup k péči vedené porodní

asistentkou,  aby společně s ženami a dalšími zainteresovanými osobami prosazovaly ve své

zemi  vznik  a  rozvoj  tohoto modelu  péče.  Členské organizace v zemích,  kde je  model  péče

vedené  porodní  asistentkou  zavedené,  vybízíme,  aby  spolupracovaly  s  ženami  a  dalšími

zainteresovanými osobami na rozvoji a udržení tohoto modelu péče.
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