
Jestliže přivítáme dítě s takovou slepotou a nepochopením,
nemůžeme se divit, že svět je takový, jaký je.

Frederic Leboyer

Vědecké argumenty a logika nemusejí znamenat nic, dokud porodníci nezmění svou víru.

Henci Goerová

Musel jsem zapomenout na všechno, co jsem se naučil. Musel jsem se vrátit
k úplným začátkům, jít zpět k podstatě přirozenosti a nechat konkrétní tělo,

konkrétní ženu a konkrétní těhotenství fungovat jejich vlastní rychlostí. Pamatujte,
že pokud jste vystudovali mezi vlky, budete mít tendenci také jako vlci jednat.

Dr. Tom Brewer
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N O V Á  D O B A  P O R O D N Í

Když byl v rámci diskuse nad výsledky konference Přivádí-
me děti na svět promítnut výukový ¤lm Ministerstva zdra-
votnictví z 80. let, šokovaní přítomní, zvláště muži, téměř
odvraceli oči. Bylo to horší než horor. Jak vyplynulo z ná-
sledné diskuse, tento instruktážní ¤lm se stále promítá stu-
dentům na středních i vysokých školách. Velmi názorně
předvedl onen odosobněný, ve svých důsledcích naprosto
necitelný přístup lékařů k ženě-rodičce. Detaily holení pu-
bického ochlupení, nástřihu hráze, aplikace anestezie atd.
byly tak věrohodné, až mrazilo. Na závěr jásal optimistický
komentář: … a šťastná žena čeká, až jí přinesou ukázat její dě-
ťátko! Ale na plátně přitom bylo vidět bledou, nehybnou,
zdrogovanou bytost bez sebemenšího zájmu o cokoli.
Marsden Wagner to vidí jasně:

Lékaři nahradili u normálních porodů porodní asistentky, ale
výsledky výzkumů ukazují, že porodní asistentky poskytují bez-
pečnější péči. Nemocnice nahradily domov, ale výsledky ukazu-
jí, že pro normální (fyziologické) porody jsou domov a porodní
centra umístěná mimo nemocnici stejně bezpečné a vykazují
v průběhu porodu méně zásahů, které nejsou nezbytné. Členo-
vé rodiny byli z procesu porodu vyřazeni a nahrazeni nemocnič-
ním personálem, ale výsledky výzkumu prokazují, že, jsou-li pří-
tomni členové rodiny, porod je rychlejší, snazší, méně bolestivě
pociťovaný a doprovázený menším počtem komplikací.

Jak vypadá situace v českých porodnicích na počátku třetí-
ho tisíciletí? Dvacet pět let po objevech Leboyera, Vernyho
a Odenta? Situaci se v roce 2000 rozhodl zmapovat výzkum,

Většina českých porodnic jsou
spíše nemocnice a přes vnější
»kosmetické« změny v nich
profesionálové nezměnili postoj:
porod je pro ně stále nemoc. Jsem
přesvědčen, že mnohé zdravotní
a psychické (a následně sociální)
zdánlivě nevysvětlitelné problé-
my mají svůj původ v porodních
traumatech a že právě informo-
vanost by velmi přispěla k po-
chopení a tím i tolerování chová-
ní a jednání mnohých, které
(a kteří) žijí s pocity viny.

Matka, která odmítá ho-
lení, je podle mne de-
mentní. Poloha vleže je
pro matku samozřejmě
nepohodlná. Ale nám se
při ní dobře pracuje.

Prof. Z. Hájek, DrSc.,
veterán českého porodnictví

z porodnice u Apolináře
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JAK SE RODÍ U NÁS 



MUDr. Kavan se jako první
z českých porodníků ženám
»omluvil« za to, jak rodil, než
si uvědomil, že všechno je jinak.

Tato slova pronesl Marsden Wagner v roce 1999 na konfe-
renci Porod je duše a tělo ve Špindlerově Mlýně:

Současná péče v mateřství ve střední Evropě používá přísně lékař-
ský model, který nazírá na těhotenství a porod jako na rizikové
události a jehož základem je lékařská péče a lékařské vedení. Péče
je organizována odshora dolů. Je ironií, že navzdory politickým
změnám, které ve střední Evropě v posledních letech proběhly,
demokracie ještě nevstoupila do zdravotnického systému a do
nemocnic, v nichž stále vládne diktátorská hierarchie. Šé˘ékaři
mají vždy poslední slovo a porodní asistentky nejsou o nic víc než
pouzí služebníčci. Rodící ženy a jejich rodiny si stále nemohou
volně vybrat, kde chtějí přivést na svět své děťátko, a nemohou
volně rozhodovat, co se bude dít s jejich dětmi ihned po porodu.

Otevřenost a samozřejmost, s jakou neuvěřitelně otevřeně
kritizoval to, na co se ženy samotné zatím ani neodvážily po-
ukázat, příjemně šokovala. Wagner pokračoval:

Takový medicínský model není pro současnou střední Evropu
vhodný hned z několika důvodů. Za prvé je třeba vzít v úvahu
výsledky vědeckých výzkumů, které dokazují, že zacházet s těhot-
nými ženami jako s pacienty je nevhodné. Rutinní holení pubic-
kého ochlupení nemá jiný důvod než rodičku ponížit a uvést do
role pacienta. Rutinní podání klyzmatu v podstatě jen zvýší ne-
bezpečí infekce a v ženě opět zvýší pocit méněcennosti. Požada-
vek, aby porodní asistentky a lékaři nosili ústenky a empíry nemá
vliv na nižší výskyt infekce, spíše pozvedne důležitost personálu
a vytvoří ještě větší propast mezi jím a rodičkou. O tom, jak je
nevhodné provádět rutinní epiziotomii, se již všeobecně ví.*

Jak ukazují výsledky výzkumů druhé poloviny 20. století,
současný model je nevhodný a naznačuje nutnost zavedení so-
ciálního modelu do zdravotnických služeb. Zatímco medicín-
ský model se domnívá, že příroda je nedokonalá a člověk ji
může v mnohém vylepšit, sociální model vzdává poctu příro-
dě a domnívá se, že zásahy navržené člověkem by měly být po-
užity pouze jsou-li pádné důkazy o jejich prospěšnosti.
Zastánci sociálního modelu soudí, že porod je výsledkem evo-
luce trvající miliony let. Naše chápání porodu je stále neúplné.

* Důkazy pro všechny zmíněné body je možné nalézt v literatuře.
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pořádaný společností APERIO ve spolupráci se Střediskem
empirických výzkumů (STEM) a pod záštitou nadace Open
Society Fund. Výsledky jsou smutné, fakta pádná.



N O V Á  D O B A  P O R O D N Í

„Epidemie nemocí a poruch
imunitního systému, depresí,
úzkosti, násilí a sebevražd, za-
chvacující naše děti, má své ko-
řeny v traumatu porodu. Porod
je totiž proces, ne jednotlivá
událost. Začíná početím a končí
završením prvního roku dítěte.
Novorozenci jsou vědomé bytos-
ti a matka je s dítětem v uni-
kátním symbiotickém spojení,“
tvrdí Suzanne Armsová, mezi-
národně uznávaná ¤lmařka, fo-
tografka a dlouhodobá aktivist-
ka hnutí za přirozený porod.
Její kniha Imaculate deception
z roku 1975 se připravuje
i v českém překladu.

ležitý proces navazování prvního kontaktu, což může nepříz-
nivě ovlivnit další vývoj dítěte.

 Lékaři rozhodli, že všechny děti, které váží
méně než 2500 gramů, budou umístěny v inkubátoru, ačkoli
mohou sát a dýchat samy. A potom se pečlivým průzkumem
zjistilo, že děti umístěné svým matkám na hrudník po celých

a stůňou méně než podobné děti v inkubátoru. 
čtyřiadvacet hodin (tzv. klokaní metoda) rostou rychleji

I my jsme takoví, jací jsme, právě proto, že jsme ve velké
většině byli zrozeni do oslepujícího světa nemocnic a k ma-
mince jsme se dostali jen na kojení. Pojďme změnit sebe a svět
tím, že změníme způsob, jakým se rodí naše děti.

Jsou-li například lidé, kteří se starají o druhé, což je činnost
pro společnost naprosto základní jak pro zdravý vývoj rodin,
tak pro zachování životního prostředí, jsou-li tedy tito lidé –
ženy (maminky v domácnosti, učitelky, ošetřovatelky) – pod-
ceňováni, jsou popírány i základní vztahy v oblasti sociální
politiky. Páni politikové (novináři a ekonomové), nebojte se
přede¤novat žebříček hodnot a ocenit pečovatelskou a učitel-
skou práci. Dnes již víme, že každé dítě je potenciální génius
a že naše školství, pocházející z 19. století, v dětech přirozenost
a talent spíše ubíjí, než rozvíjí. Víme, jak rozhodující je, zda
bude dítě vyrůstat v prostředí plném lásky, pohlazení, toleran-
ce, podpory, pochvaly. Dokážeme už dokonce jednoduše na-
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pravit poruchy učení a chování (a spoustu následných zdravot-
ních i psychických potíží v dospělosti), odstraníme-li jejich
příčiny: traumatické zkušenosti z porodu, dětství a školy. Pojď-
me změnit sebe a svět tím, že změníme způsob, jak vychová-
váme sebe i své děti. Podporujme své dobré učitelky a učitele.

Vždyť my stále ještě nevíme, co je spouštěcím momentem
porodu!

Když se lékaři rozhodli, že nově narozené děťátko je třeba
okamžitě vyšetřit a odebrali ho matce, přerušili tak velmi dů-

Mimochodem, paní učitelky, i současná psychologie ví, že
žáci ve škole plní (i podvědomá) očekávání svých pedagogů.
Když si o svých žácích budete myslet, že jsou hloupí a zlobiví
a stejně rostou leda tak pro partu, budete za nějaký čas mít, co



„Lékařský zásah v nemocnici by
měl být připraven jen pro velmi
malý počet žen, Každý takový
zákrok s sebou nese potenciální
rizika. Bohužel i řada lékařů
a sester ví o přirozeném porodu
právě tak málo jako neinformo-
vaná veřejnost. Pokud by se že-
nám dostaly všechny informace,
zcela jistě by volily přirozený
porod. A pokud se rozhodneme
začít budovat svět bez násilí,
musíme začít od porodu,“ říká
Suzanne Armsová.
Je samozřejmě dobré být připra-
vena. Jednou z nejdostupnějších
a nejefektivnějších forem pre-
vence fyzických i psychických
potíží je jóga.
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si přejete: zlobivé a nespolupracující žáky, kteří se co nejdříve
dostanou do nějaké party. Když ale ve svých žáčcích budete
vidět budoucí nositele Nobelových cen, také je takové vycho-
váte. Náš svět vypadá tak, jak (nevědomě) chceme, aby vypadal.
A když to funguje u učitelů, o to víc to funguje ve vztahu mat-
ka – dítě.

Začít můžete třeba tak, že »změníte zadání« svého života.
O čem že to mluvím?

Jistě si vzpomenete na společenskou hru, při které hraje
hudba a v místnosti je 20 lidí a jen 19 židlí. Hudba najednou
přestane a všichni tančící si musí rychle sednout. Na koho ne-
zbude židle, jde ze hry ven. Odstraní se další židle, hudba
spustí… atd. Hra končí v okamžiku, kdy zůstane jedna židle
a na ní vítěz, obvykle člověk s nejostřejšími lokty. Takhle nějak
funguje i naše dosavadní společnost; silnější vyhrává na úkor
druhých, malá skupinka se má dobře, ostatní jdou ze hry ven.

Jenže hra je tu pro nás, pro lidi. To my jsme si ji vymysleli,
abychom se bavili, ne abychom prohrávali a byli smutní. Kaž-
dá hra má svá pravidla. Ukazuje se, že stačí změnit zadání hry
(na život). V této nové hře je dovoleno sedat si na klín. Hudba
přestane hrát – a hle, je tu první dvojice. A další. Nakonec zbu-
de jedna židle a na ní člověk a jemu na klíně sedí další a tomu
na klíně jiný a tak dále. A pak nastane zázračný okamžik: hmo-
ta (židle) vůbec není potřeba. Odstraní se poslední židle
a v místnosti zbude kruh dvaceti lidí, kteří si vzájemně sedí na
klíně. Na rozdíl od jiných her všichni vyhrávají. Nikdo nic
neztrácí. Všichni se baví.

O tom je to, čemu se nepřesně a z nedostatku jiných pojme-
nování říká nový věk a co dnes žijeme. O tom je nová doba.
O nutnosti změny postoje. Šaman nemění svět. On mění způ-
sob svého vnímání světa.

Máme-li kolem sebe jen a jen negativní zprávy, jsou-li no-
viny a televizní vysílání plné vražd, agrese, násilí a problémů,
máme i my v mysli, a tedy i kolem sebe, negace, násilí a problé-
my. Jsme stažení, nefungujeme, pěstujeme si žaludeční vředy
a jiné zdravotní potíže. Začneme-li svět (a začít můžeme po-
rodem) vnímat jako radost, každou zkušenost jako příležitost
k učení (podle mého oblíbeného hesla génius dělá chyby, ale bl-
bec je opakuje), budeme mít, co zasloužíme. Změňme zadání
svého světa. Začněme si klást jiné otázky. Změňme způsob,
jakým vnímáme současný svět – a změníme sebe i svou bu-
doucnost. A začít můžeme třeba tím, že změníme způsob, ja-
kým vnímáme těhotenství a zázrak porodu. Začít můžeme tím,
že změníme způsob, jakým rodíme své děti. Nová doba porod-
ní už začala.


















































































