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Z histórie pôrodov

�Sefora a Fua  - najstaršie babice, ktorých mená sa uchovali vďaka ústnej tradícii Starého 
zákona,

�„heac ars viros dedecent – toto umenie neprislúcha mužom“ - platilo v antickom Ríme,

�Herofilos z Alexandrie - autor najstaršej príručky pre pôrodné baby, ktorá pochádza z 3. stor. 
pred Kristom,

�pôrodné babice sa dostali od dôb Jozefa II. pod štátnu kontrolu, museli chodiť na školenia 
a skladať skúšky,

�inštitucionalizované vzdelávanie pôrodných báb na Slovensku v roku 1770, a to na Lekárskej 
fakulte Trnavskej univerzity, 

�na začiatku 19. storočia sa pôrody z domáceho prostredia presúvajú do ústavov, kde dozor 
nad rodičkami preberajú lekári,

�20. storočie je známe tým, že pôrodníctvo už dosahuje veľmi dobrú úroveň, v 50. rokoch 20. 
storočia začali u nás vznikať malé pôrodnice v okresných mestách, od 60.tych rokov 20. storočia 
už väčšina pôrodov prebieha v ústavnom zariadení.

�21. storočie – pôrod v ústavnom zariadení versus pôrod doma
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Najčastejšie udávané dôvody, pre čo chcú ženy rodi ť doma

� útulné, bezpečné prostredie, v ktorom sa cítia najlepšie,

� nedostatok súkromia na pôrodnici,

� možnosť prítomnosti partnera počas celého pôrodu,

� odlúčenie novorodenca od matky, porušený bonding, 

� zaistiť individuálny režim pre novorodenca,

� nevhodné oddelenia šestonedelia, 

� zlá skúsenosť z predošlého pôrodu v nemocničnom zariadení,

� žena si môže  zvoliť samostatné tempo pôrodu a vyhnúť  sa rutinným zásahom do 
pôrodného procesu, medzi ktoré patrí klyzma, pretrhnutie vaku blán, episiotómia, podanie  
oxytocínu a ďalšie.
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Pôrod v nemocni čnom zariadení versus pôrod doma

� pôrody doma u nás neupravuje žiaden zákon, avšak rodiť doma je možné len vo 
výnimočných prípadoch

� snaha starostlivosť o rodičku a novorodenca vedenú lege artis humanizovať

� Humenská pôrodnica je na polceste medzi pôrodom v nemocnici a pôrodom doma
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Pôvodná pôrodná sála
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Pôrodná izba č. 1
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Pôrodná izba č.2
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Pôrodná izba č. 3
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Expekta čná izba
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Prítomnos ť inej osoby  po čas pôrodu
� spoplatňovaná, v cene je občerstvenie

� ideálne je absolvovať pred pôrodom psychofyzickú prípravu  – kurz  zadarmo
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Muzikoterapia

� možnosť vlastných nahrávok

� na oddelení k dispozícii nahrávky 

balád alebo on line vysielanie rádií
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Aromaterapia

� využitie éterických olejov v kombinácii  s muzikoterapiou

� len v ojedinelých prípadoch, nakoľko nesprávne zvolenou

vôňou sa môže uškodiť
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Bonding – spájanie, väzba, tmelenie

� spájanie , resp. pokračovanie  spojenia, ktoré bolo medzi matkou a dieťatkom počas 
tehotenstva,

� väzba – krátko po narodení sa utvára vzťah s bábätkom

� tmelenie – okamih, keď na svojom tele matka pocíti pokožku ratolesti
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... od prvej chvíle spolu
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Observa čný box pre novorodencov
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Bonding pri pôrode s.c. v spinálnej anestéze
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Plánovanie pôrodu do najmenších detailov

� možnosť vypracovania pôrodného plánu

� pôrodný plán slúži ako sprievodca, 

a nie ako záväzný dokument
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Humenská pôrodnica – pôrodnica novej generácie
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Ďakujem za pozornos ť

“ Život sa za čal prebudením

a zamilovaním sa do maminej tváre.”  

George Eliot


