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Porod nesmí být jen číslo,
míníMarkéta Scott Gasparová

VERONIKA CÉZOVÁ

C
omůže rozhod-
nout o volbě po-
volání? Často ná-
hoda. Alemůže
se vám zdát také

sen… Tak jako v případě
Markéty Scott Gasparové.
„Měla jsem neuvěřitelně

živý sen, ve kterém jsem dě-
lala sestřičku u nedonoše-
ných novorozenců. Druhý
den jsem šla a podala si při-
hlášku na studium ošetřova-
telství,“ vypravuje pětačtyři-
cetiletá porodní asistentka.

HLAVNĚMÁMA
Studovala v Austrálii, ná-
sledně pracovala jako regis-
trovaná sestra v Tasmánii.
A potom přišlo těhotenství.
Přesto se toužila dále vzdě-
lávat.
„Postgraduální studium

neonatologie bylo časově
příliš náročné, chtěla jsem
být s miminkem doma. Našla
jsem si však postgraduální
studium na porodní asis-
tentku. Tento program byl
rozložený na dva roky. Amně
to umožnilo být hlavněmá-
ma.“
První přednášku absolvo-

vala v únoru 2006. Ve 36.
týdnu těhotenství… Po do-
končení postgraduálního
studia začala pracovat v krá-
lovské nemocnici v Hobartu.
„Bylo tam i porodní cent-

rum pro nízkorizikové ženy,
které si přály porodit bez ja-
kékoliv intervence, jen se
svou asistentkou.“
V roce 2012 zavál osud

Markétu zpátky do Čech.

Po téměř osmnácti letech.
„Byl to trochu šok. Byla jsem
tenkrát namateřské se svou
třetí ratolestí a pomalu po-
znávala kulturu porodnictví
v Česku.“
Všechno pro ni ale nebylo

úplně nové. V roce 2008 si
zajela domů porodit dceru.
„A zažila jsem si, jaké to je,
být – přes veškeré své zna-
losti – v rukách druhých. Vy-
bavuji si pocit bezmoci a ne-
jistoty, porod v poloze, kte-
rou jsem nechtěla, oxytocin
na porod placenty bezmož-

nosti, že semohu sama roz-
hodnout, manipulaci, která
vás donutí narušit bonding
a dát dítě k vyšetření…“
Už běhemmateřské začala

doprovázet ženy do různých
porodnic a poskytovat služby
duly. Trvalo další dva roky,
než prošla celým aprobačním
procesem uznání vzdělání
a sérií zkoušek a praxe, než
se stala porodní asistentkou.
Když se před osmi lety na-

trvalo přestěhovala zpátky,
hledala organizaci pro porod-
ní asistentky. A našla UNIPU.

„Organizace vytváří jed-
notný hlas, podporuje vzdě-
lávání i kontakt s komuni-
tou,“ popisuje Markéta dů-
vody, proč do neziskovky
vstoupila. „UNIPA se stala
jakousi mojí profesní rodi-
nou.“

PORODEMNIC NEKONČÍ
A jaká je tedy náplň její prá-
ce? První setkání s těhotný-
mi ženami je zaměřené pře-
devším na seznámení, sdílení
představ a přání týkajících se
těhotenství i porodu.
„Velké téma – hlavně

v posledních týdnech těho-
tenství – bývá i optimální
poloha děťátka a jak ji pod-
pořit. V období kolem ter-
mínu pak držím ženám po-
hotovost, což znamená, že
jsem jim k dispozici vlastně
neustále… Někdy dělám také
kontroly u žen doma při sa-
motném začátku porodu,
pokud si nejsou třeba jisté,
kdy jet do porodnice.“
Během porodu poskytuje

nejen zdravotní péči, ale je
oporou rodičce i jejímu part-
nerovi. A samotným poro-
dem nic nekončí.
„Při poporodních návště-

vách kontroluji stav ženy
a novorozeňátka, odebírám
novorozenecký screeningový
test nebo pomáhám s koje-
ním.“
Podle Markéty Scott

Gasparové se v naší zemi
poskytuje primárně péče
systémová – tedy se žena
přizpůsobuje tomu, co ji náš
hlavní systém zdravotní péče
umožní a dovolí.
„Promě bylo vždy napros-

to zásadní respektovat jedi-
nečnost a intimitu chvíle
zrození. Nikdy jsem nechtěla,
aby byl porod jen číslo, ale
vždy součást příběhu. Koli-
krát člověk za život porodí?
Někdo třeba jen jednou.
A tohle je jehomoment. Jeho
zázrak. Jeho naplnění.“

SESVÝMIDĚTMI.Markéta Scott Gasparová a její ratolesti. Foto: archiv

UNIPA – Unie porodních asistentek
Profesní organizace sdru-

žuje asistentky a studentky
porodní asistence v České re-
publice.
Zaměřuje se na zlepšování

profesního prostředí porod-

ních asistentek. Dále se aktivi-
ty neziskovky rozšířily také
směrem k péči omatku a dítě.
Roční provoz organizace

stojí přibližně 1,9milionů ko-
run.

Výprodej. Kmání jsou tramvaje i autobusy
Dopravní podnik hl. m.
Prahy (DPP) začal prodá-
vat desítky nepotřebných
vozidel. Zájemcům je na-
bízí často za cenu šrotu.

JAN SŮRA

T
ato informace
vyplývá z na-
bídky, kterou
dopravce zve-
řejnil na svých

stránkách. U všech vozidel
bude postupovat obálkovou
metodou, získá je ten, kdo
nabídne nejvíce.

AUTOBUSŮ JE VÍCE
V seznamu na prodej je na-
příklad šesti tramvají T6A5.
U většiny z nich požaduje
DPPminimální cenu na
úrovni, kterou by dostal
v kovošrotu. Ve dvou přípa-
dech si pak tramvaje nacenil
na nejméně 350 tisíc korun.
Jde o tramvaje z let 1995 až
1997, každámá najeto přes
milion kilometrů. Některé
jsou již nefunkční.
Podstatně bohatší je na-

bídka autobusů. Těch je na

seznamu přes 50. Většina
z nichmáminimální cenu
stanovenou na hodnotě šro-
tu. Prodávají se vozidla
z první dekády tisíciletí, vět-
šinou CityBusy a Karosy B951.
Jejich prodej kvůli vyřazení
z provozu DPP avizoval už
minulý týden.

V seznamumajetku na
prodej jsou i speciální vozi-
dla, například nakladač. Za-
jímavý je i seznam ostatního
majetku k prodeji. Pořídit si
od DPPmůžete například
piano, zubní rentgen nebo
informační cedule z termi-
nálu ČernýMost.

Podobný výprodej pořádají
pravidelně také jiné doprav-
ní podniky. Někdy se pak
objevují ve veřejném pro-
storu. Zminulosti jsoume-
diálně dobře známy napří-
klad tramvaje stojící u dálni-
ce D1 nebo na odpočívadle
na D10.

KAROSY. Legendární autobusy sloužily DPPod roku 2002, teď se prodávají obálkovoumetodou. Foto: Ropid
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VEPŘOVÁ PEČENĚ
bez kosti, v celku, 
chlazená, vakuově baleno

BANÁNY

VEJCE „M“
1 ks = 2 Kč

BRANÍK 11
světlý ležák, 
1 l = 14,95 Kč
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Nabídka zboží platí do 13. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob.

Hlasujte v soutěži
Mastercard Obchodník

roku 2020

www.obchodnik-roku.cz
Hlasování probíhá od 19. října 2020 do 17. ledna 2021.
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* doporučená prodejní cena výrobce
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