Potřebaexistencelinkyprozdravotníkyprovázejícírodičepři
perinatálníztrátěsepotvrdila. 


ProjektZačítznovuzaměřenýnazlepšenípéčeorodinyzasaženéperinatálníztrátouprovázelUnii
porodníchasistentekodříjna2019dobřezna2021.Projektskončil,alewebperinatalniztrata.cza
telefonnílinkapokračujídál. 

Původním záměrem bylo vytvořit službu, která by pomáhala rodičům projít respektujícím a
podporujícím způsobem perinatální ztrátou (tj.dobouokoloúmrtídítěte).Výzkumemjsmezjistili,
žetakovéslužbyužvČeskérepubliceexistují.Čehosealenedostává,jejejichpřehled,provázanost
adostupnostinformací,kteréchybíjakrodičům,takzdravotníkům,kteříjsouhlavnímiposkytovateli
péčepřiperinatálníztrátě. 

Proto jsme naši službu změnili na informační podporu pro zdravotníky, kteří pečují o rodiče při
perinatální ztrátě. Všechny důležité informacenajdounawebuwww.perinatalniztrata.czamohou
také zavolat na specializovanou telefonní linku, kde jim poradí čipomohouvyškolenéporadkyně.
Web ani linka primárně necílí na rodiny zasažené perinatální ztrátou. Služba jevšakdesignovaná
tak, aby i rodiny - pokud se na web či k hovoru na lince dostanou - získaly užitečné informace
předávanésrozumitelnouanezraňujícíformou. 

Projekt byl unikátní propojováním odborníků napříč profesemi, které pracují s rodinami při
perinatální ztrátě. V expertním týmu, jenž pomáhal rozvíjet myšlenky projektu, se sešli porodní
asistentky, lékařky/i odbornosti gynekologie, neonatologie, psycholožky a psychoterapeutky,
sociální pracovníci, pedagožky, krizové interventky, duly, zástupci neziskových organizací přímé
pomoci a podpory, ale i ženy, které samy prošly ztrátou miminka. Abychom podpořili vzdělávání
zdravotnických pracovníků a povědomí o projektu mezi odborníky, uspořádali jsme několik
webinářů,kterýchsezúčastnilopřes100osobzřadodbornéveřejnosti.Vtématujsmevyškolilitaké
přes100studentekporodníasistence. 

Informačnílinkajevprovozuodprosince2020.Jednáseonovouslužbu.VČeskérepublicejedosud
vezdravotnictvípoměrněnezvyklévyužívattelefonnílinkujakozdrojinformacíapodpory.Začínají
sevšakobjevovatprvníhovoryodzdravotníkůiorganizátorůpéče.Proběhlételefonníhovoryřešily
jakakutnísituacenečekanéhoúmrtímiminkapřiporoduvporodnici,taksouvisejícítématavrámci
následnépéčeorodiny. 

Linku využila například porodní asistentka přímo v akutní situaci, kdy do porodnicepřišlarodina,
jejíž miminko v těle ženy již nežilo. Linka pomohla porodní asistentce orientovat se v nabídce
dostupnépodporyprorodiny.Nalinkutéžvolalaporodníasistentkapotěžkézkušenostiprovázení
při ztrátě. „P
 ro porodní asistentky může být zásadní pomocí, když se mohou v nečekané situaci
ztrátyrychleobrátitnaodbornoupomocadozvědětse,jaknejléperodinupodpořitajaképraktické
záležitosti je třeba vyřešit,“ říká Marie Rumlenová, koordinátorka linky. Magdaléna Ezrová,
prezidentka Unie porodních asistentek, doplňuje: „Z ároveň jim tato služba pomáhá snadněji
překonatnastalousituaci,achráníjetaknapříkladpředsyndromemvyhoření.“ 

Jeden takový hovor s porodní asistentkou nás inspiroval k vytvoření podpůrných materiálů pro
zdravotníky,kterélzevyužítpřímonapracovištivsituaciperinatálníztráty.Kartykomunikacejsou
pomocnoupříručkouproprovázenírodinybezprostředněpřiztrátěvporodnici.Příručkaozástavě
laktacedodávácitlivýmzpůsobeminformacebuďpropečujícíosoby,nebopřímoproženu,kterápo
smrtimiminkapotřebujezastavittvorbumateřskéhomléka.Materiályjsoubezplatněkdispozicike
stažení v elektronické podobě nawebuperinatalniztrata.czanebojemožnéjeobjednatvtištěné
podoběve shopuUNIPA. 

Přiúmrtímiminkajevelmidůležité,abyserodinasdítětemmohlarozloučittak,jakpotřebuje;aby
jimzdravotnickýpersonálnabídlpodporupřitruchleníatakédostatekčasu.Jelikožčassmiminkem
je největším darem pro rodiče, rozhodli jsme se pořídit dvě „c hladicí kolébky“. Chladicí systém
FlexMortCuddleCotjeschopenbezhlučněvychladitpřenosnýkošík,dětskoupostýlkunebokolébku
libovolné velikosti a umožňuje tak rodičům, aby se svým mrtvýmdítětemmohlistrávitvícečasu.
Tato dvě zařízení UNIPA bezúplatně zapůjčila Neonatologickému oddělení ve Fakultní nemocnici
OlomoucaporodnímusáluvKrajskénemocniciT.BativeZlíně.DíkyCuddleCotumohlyhnedprvní
nocpojehopředáníporodníasistentkyveZlíněposkytnoutčaskrozloučeníprvnímrodičům,atím
jimpomohlylépeprojítnelehkousituací. 

Jsme vkontaktusevšemiporodnicemivČeskérepubliceaoslovujemetakédalšípracoviště,která
sesituacíztrátymiminkapracují,jakojsouzáchrannéslužby,krizovélinky,ambulantnígynekologie
apod. 

Ktomu,abymohlabýtslužbadlouhodoběposkytovánaarozvíjena,hledáUNIPAdalším
 ožnosti
financování.  



UNIPA–Unieporodníchasistentek 
www.unipa.cz 
Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací sdružující porodní asistentky a
studentkyporodníasistencevČeskérepublice.Podílísenarozvojioboruporodníasistence 
vsouladusnejnovějšímivědeckýmipoznatkyapřispívákezkvalitněnípéčeoženuadítě.Poskytuje
odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a
jejichrodinám. 

Kontakt 
LidkaWeinzettl,výkonnáředitelka,tel.:+420721448799,e-mail:weinzettl@unipa.cz 
TerezaZachová,radníprovztahysveřejností,tel.:+4207
 37081240,e-mail:zachova@unipa.cz 
MarieRumlenová,koordinátorkalinky,tel.:+ 420731471883,e-mail:rumlenova@unipa.cz 
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DiS.,nadačnífondKlíček,Ing.AndreaForberger,koordinátorkaprojektuPerinatálníztráta,G
 abriela
Haleňáková,porodníasistentka 
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