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CO JE TO PORODNÍ DŮM

● místo, kde se odehrávají porody
● porodní dům vedou porodní asistentky
● nízkorizikové ženy
● zpravidla poblíž nemocnice, se kterou má dohody o 

předávání péče, pokud
– se tak žena rozhodne
– objeví se indicie, že by se porod nemusel vyvíjet fyziologicky
– objeví se akutní problém

● místo k vzdělávání v porodní asistenci



 
 

KDE SE RODÍ V PORODNÍCH DOMECH

● Rakousko (8.5 mil. obyvatel, 90 000 porodů ročně)
– 13 porodních domů, cca 1.8 % z narozených dětí ročně

● Německo (80 mil obyvatel, 700 000 porodů ročně)
– 120 porodních domů, 7000 porodů ročně (1 %)
– polovina do 50 porodů ročně
– čtvrtina nad 100 porodů ročně



 
 

KDE SE RODÍ V PORODNÍCH DOMECH

● Anglie (53 mil. obyvatel, 600 000 porodů ročně)
– 60 samostaných porodních domů (FMU)
– 12 000 dětí ročně (2 %)
– Birthplace in England (2011): 

● 65 000 nízkorizikových žen
● negativní zdravotní výsledky pro děti srovnatelné s těmi, které si 

vybraly rodit v porodnici
● ženy výrazně méně poranění, oxytocinu, intervencí
● 2x méně císařských řezů

NICE 2014: každé nízkorizikové ženě by měl být porod ve 
FMU nabídnut jako zdravotně nejvýhodnější varianta



 
 

KDE SE RODÍ V PORODNÍCH DOMECH

● Québec, Kanada (8 mil. obyvatel, 90 000 porodů ročně)
– před 25 lety porodní asistence mimo právní rámec
– 1994-1997 pilotní projekt: 7 porodních domů
– vyhodnoceno pozitivně, 1999 uzákoněno postavení PA
– nyní 13 porodních domů + 4 v Nunaviku
– 2000 dětí ročně (2 %)



 
 

Porodní domy po desítky let na různých místech 
světa ukazují, že mají důležité místo ve spektru 

péče v mateřství, a že jsou pro nízkorizikové ženy 
a jejich děti zdravou a šetrnou volbou.
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