
Oficiální vyjádření

Vhodné zdravotní služby pro normální těhotenství, porod 
a šestinedělí
Úvod
Těhotenství,  porod a šestinedělí  jsou ve většině případů normální fyziologickou záležitostí.
Poskytovatelé péče pro ženy před otěhotněním, během těhotenství a po něm by měli zjišťovat,
jaké  mají  ženy  postoje  a  názory  ohledně  těhotenství  a  možností  porodu,  a  následně  je
zohlednit. 

Porod  je  fyzická,  sociální,  kulturní  a  emoční  událost  a  všechny  tyto  aspekty  musí  být
zohledněny při plánování a poskytování porodní péče, která by se měla odehrávat ve známém
prostředí ženy, co možná nejblíže místu jejího bydliště. 

Chybí-li péče poskytovaná porodními asistentkami nebo je-li porodní péče zaměřená spíše na 
zdravotní služby než na ženu, může docházet k vyšší medikalizaci těhotenství a porodu.

Stanovisko
Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) je odhodlána zajistit každé ženě přístup
ke kvalitní péči od porodní asistentky. ICM podporuje právo žen a jejich partnerů na přípravu
na rodičovství a doporučuje členským organizacím, aby propagovaly porodní asistentky jako
nejvhodnější profesionály pro tuto přípravu.

ICM rovněž spolupracuje s  tvůrci  politik  na celosvětové úrovni  a pomáhá tak zahrnout  do
plánování služeb pro těhotné a rodící ženy porodní asistentky i samotné ženy.

Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) je přesvědčena, že:

 Každá žena by měla mít přístup ke kvalitní péči poskytované porodní asistentkou, která

ženu podporuje před otěhotněním, během těhotenství, při porodu a po něm, bez ohledu na
její ekonomickou situaci.

 Každá žena se svým partnerem by měla mít přístup k přípravě na rodičovství a edukaci

během  těhotenství,  jejíž  obsah  by  se  měl  zaměřovat  spíše  na  oba  rodiče  než  na
poskytované služby.

 Každá  žena  a  její  partner  by  měli  být  informováni  o  svém  právu  na  těhotenskou  a

předporodní přípravu a edukaci od porodních asistentek. Toho lze dosáhnout pouze za
předpokladu,  že  budou  porodní  asistentky  informovat  ženy  a  partnersky  s  nimi
spolupracovat. 

 Porodní  asistentky  musí  samy  dbát  na  propagaci  své  role  poskytovatelek  autonomní
zdravotní péče.

 Ve všech zemích se musí služby určené k naplňování potřeb těhotných a rodících žen

vytvářet a plánovat ve spolupráci s těmito ženami.
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Doporučení

 Apelujeme na členské organizace, aby aktivně propagovaly poslání porodních asistentek

a jejich službu veřejnosti.

 Porodní asistentky musí usilovat o svůj podíl na plánování nabídky a realizace zdravotních

služeb pro těhotné a rodící ženy, a to ve spolupráci s nimi.
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