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Mnohem ãastûji neÏ ve vefiejn˘ch me-
diích, jsou argumenty podporující tento
trend publikovány na rÛzn˘ch interneto-
v˘ch stránkách a v diskuzích, kde svá sta-
noviska vyjadfiují Ïeny oznaãované jako
odbornice. Zde se ãasto velmi nevybíravû
kritizuje neetiãnost a nepfiirozenost poro-
dÛ v nemocnicích.

Zajímalo mû, jak se na tento problém
dívá ãlovûk, kter˘ o porodnictví urãitû
hodnû ví. Primáfi MUDr. Jan Machaã pÛ-
sobí v oboru 41 let a gynekologické oddû-
lení Nemocnice Boskovice vede jiÏ 22 let.
Je to vyhledávan˘ odborník v okruhu
mnohem ‰ir‰ím, neÏ je spádová oblast bos-
kovické porodnice.

Pane primáfii, souhlasil byste s tím, aby
zdravá Ïena rodila v domácím prostfiedí?

Zcela urãitû ne. Porodní komplikace,
ke kter˘m dochází zhruba ve ãtvrtinû
v‰ech porodÛ, se totiÏ nedají nijak pfied-
povûdût a ani perfektní zdravotní stav 
rodiãky nikdy není zárukou, Ïe k nim ne-
dojde. Pfiitom se jedná o stavy, ke kter˘m
dochází v prÛbûhu jinak nekomplikované-
ho porodu a které je moÏno úãinnû fie‰it
jen pomocí zázemí, které v domácím pro-

novorozenûte, tak i matky, je pfii domácím
porodu prostû neúmûrnû vysoké.

Zastánkynû porodÛ doma argumentují,
Ïe díky klidnûj‰í a pohodové atmosféfie do-
mácího prostfiedí je rodiãka ménû stresová-
na, a proto ke komplikacím nedochází tak
ãasto.

Je pravda, Ïe psychick˘ stav rodiãky hra-
je pfii porodu dÛleÏitou roli. To ov‰em není
Ïádn˘ nov˘ objev; modernizace v‰ech po-
rodnick˘ch oddûlení spoãívá kromû nákupu
moderního pfiístrojového vybavení pfiede-
v‰ím ve vybudování pfiátelského prostfiedí,
které zpfiíjemÀuje pobyt rodiãkám a umoÏ-
Àuje, aby se porodu úãastnili i dal‰í blízké 
osoby. Na na‰em oddûlení v Boskovicích
máme na porodním sále nadstandardní po-
rodní box s vlastním sociálním zafiízením
a zázemím pro doprovod. Dále pokoj s va-
nou a alternativními pomÛckami; stavební
uspofiádání zaji‰Èuje soukromí po celou dobu
porodu. V na‰í porodnici respektujeme pfiání
maminky; doporuãujeme pohyb, zmûny po-
loh, relaxaci ve spr‰e nebo ve vanû, pouÏití
rehabilitaãního míãe, vaku, Ïínûnky, stoliãky,
aromaterapie, masáÏe, poslech hudby. Pfii fy-
ziologickém prÛbûhu porodu si maminka
mÛÏe zvolit polohu ve II. dobû porodní, vãet-
nû porodu do vody. Miminko je ihned po po-
rodu poloÏeno na bfií‰ko maminky, poté je 
o‰etfieno ve vyhfiívaném dûtském boxu, kter˘
je kompletnû vybaven. Miminko je pfiiloÏeno
k prsu hned na porodním sále a podle pfiání
rodiãÛ zde mÛÏe zÛstat do doby, neÏ je ma-
minka pfieloÏena na oddûlení ‰estinedûlí.

Je tedy zfiejmé, Ïe stresující podoba nû-
kdej‰ích porodnic je minulostí.

Dal‰ím argumentem je tvrzení, Ïe 
zásahy a pomoc pfii porodu jsou nepfiiro-
zené, protoÏe v pfiírodû se mláìata také 
rodí bez asistence. Dále se uvádí, Ïe 
úmrtnost novorozeÀat pfii domácích poro-
dech není vysoká.

Je pravda, Ïe zvífiecí samiãky dokáÏou
porodit svá mláìata bez pomoci.
Pokraãováním této pravdy ov‰em je, Ïe
pfiíroda poãítá s hodnû vysokou úmrtností
mláìat, pohybující se v desítkách procent
a tomu odpovídá jejich poãet v kaÏdém
vrhu. 

KdyÏ jsem zaãínal v porodnictví jako mla-
d˘ lékafi, tak se perinatální úmrtnost (tedy 
úmrtnost plodu do 7. dne po porodu) pohy-
bovala v fiádu 20 promile, dnes je celorepub-
likov˘ prÛmûr 3 promile, u nás v Boskovicích
dokonce 1 promile, tedy jedno dítû z tisíce.
Navíc se jedná témûfi vÏdy o následky kom-
plikací vznikl˘ch pfied porodem.

To je obrovsk˘ pokrok, kter˘ jsme do-
sáhli; patfiíme mezi nejúspû‰nûj‰í státy 
nejen v Evropû, ale ve svûtû. Proto mû 
velice zlobí, kdyÏ tyto v˘sledky, které
pfiedstavují jistotu zdraví jak matek, tak
i novorozeÀat, by mûly b˘t znehodnoceny
propagandou, kterou nemohu nazvat ji-
nak, neÏ tmáfiskou.

Na‰tûstí jde z velké ãásti o humbuk;
‰ífiení zkreslen˘ch informací a bludÛ ma-
lou skupinou lidí, kterou je sice velmi
hlasitû sly‰et, ale která nemá podporu na-
prosté vût‰iny v‰ech rozumn˘ch lidí.
Domácích porodÛ bylo zatím tak málo,
Ïe hovofiit o statistice úmrtnosti není 
relevantní; k úmrtím v‰ak bohuÏel jiÏ do-
‰lo. Ty matky, které úspû‰nû porodily 
doma, mûly prostû jen ‰tûstí, Ïe ke kom-
plikacím nedo‰lo.

Líbivû zní ãasto proklamované tvrzení, Ïe
kaÏdá Ïena má právo se svobodnû rozhod-
nout, kde a jak bude rodit. Je v‰ak tfieba si 
uvûdomit, Ïe se rodiãe rozhodují i za nena-
rozené miminko, které má jistû právo na pl-
nohodnotn˘ Ïivot. Proto doufám, Ïe tento
zpáteãnick˘ trend nebude pokraãovat a zví-
tûzí zdrav˘ rozum.

Pane primáfii, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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stfiedí prostû není – tedy operaãní sál, od-
born˘ personál vãetnû anestesiologa, la-
boratofie atd. 

DÛleÏité je, Ïe takov˘ zásah je úspû‰n˘
pouze tehdy, je-li realizován okamÏitû,
svou roli hrají doslova jednotlivé minuty.
Riziko váÏného zdravotního po‰kození jak

Primáfi Machaã: UvaÏovat o domácím porodu
mohou jen velmi nezodpovûdní rodiãe

Vana s relaxaãními míãi.

Primáfi MUDr. Jan Machaã.

V poslední dobû je v mediích stále ãastûji diskutována problematika domácích porodÛ. V loÀském roce
se stíÏnost dvou âe‰ek dostala aÏ k Evropskému soudu pro lidská práva ve ·trasburku. StûÏovaly si na to,
Ïe ãeské právo neumoÏÀuje pfii domácích porodech hradit z vefiejn˘ch prostfiedkÛ zdravotní péãi zaji‰Èo-
vanou porodními asistentkami; s touto stíÏností ov‰em neuspûly. 


