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Pracovna porodních asistentek  
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Společné prostory 
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Ambulance - příjem 
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Edukační místnost 
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Porodní domácí pokoje  



12.5.2012 7 

Porodní domácí pokoje  
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Porodní domácí pokoje  
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Zlatá hodina  
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Zlatá hodina 
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Zlatá hodina 
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Zlatá hodina 
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Novorozenecká část 
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Spokojené miminko 
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PPP - Projekt přirozeného porodu v porodnici  

 Smyslem projektu PPP je šíření myšlenky, že v porodnici 

lze rodit přirozeně, ale přitom bezpečně, vlídně a 

s respektem k individuálním potřebám rodičky i 

novorozence, při zachování co nejpřirozenějšího a 

nejintimnějšího prostředí, s laskavou pozorností, jaká 

tomuto neopakovatelnému, jedinečnému a zázračnému 

okamžiku přísluší. 
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PPP - Projekt přirozeného porodu v porodnici 

 projekt PPP vznikl aktivitou Babywebu.cz  

 podzim 2011 - obsáhlý výzkum Babymonitor - 6 500 

maminek 

 výsledek -  35 % žen (na Moravě dokonce 51 %!) touží 

po co možná nejpřirozenějším porodu v porodnici  

 63 % maminek není  porodnici umožněno prožít s 

dítětem ihned po porodu tzv. zlatou hodinu  

 sestavil Desatero přirozeného porodu v porodnici - 

certifikát PPP 
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Desatero přirozeného porodu v porodnici 

 
1. DIALOG 

2. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 

3. INFORMOVANOST 

4. RESPEKT 

5. ODBORNOST 

6. SOUHLAS 

7. BEZ POPLATKŮ  

8. SVOBODA 

9. STOP ŠKODLIVÉ SEPARACI 

10. KOJENÍ 
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PPP - Projekt přirozeného porodu v porodnici  

 První zdravotnické zařízení, které se zavázalo dodržovat 

Desatero přirozeného porodu v porodnici 

 

Povinností zařízení pro získání certifikátu PPP bude 

zlepšovat ukazatele u těchto výkonů: 

 Epiziotomie 

 Epidurál 

 Oxytocin 

 Císařský řez 

 Fyziologický porod vedení porodní asistentkou 
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Vyžaduje projekt PPP změny  v péči o novorozence, změny 

v přístupu dětských sester a pediatrů ?  

Vyžaduje a přináší: 

 Nadstandardní spolupráce obou oborů 

 Změna přístupu, pohledu, myšlení, naučených postupů a 

úkonů  

 Naprostá akceptace přání rodičky, pohled na rodičku jako na 

klientku 

 Ničemu se nedivíme, respektujeme a nenásilně korigujeme 

 První ošetření novorozence se nemění, jen se vše odsouvá, 

čeká 

 Propuštění fyziologického novorozence je dle  přání matky 
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Závěr 

Vzhledem k poklesu porodnosti a přehodnocení 

pohledu na rodičku jako klientku musí nemocnice o 

jejich přízeň aktivně usilovat. 

 

Konkurence mezi porodnicemi postupně vede k 

vytvoření prostředí, které nese rysy trhu.  

 

Chceme ovlivnit rozhodnutí matky vybrat si porodnici  

s domácím prostředím, před porodem doma 



www.nemji.cz 

Děkuji za pozornost … 


