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DULY = DULY = DULY = DULY = DULY = DULY = DULY = DULY = žženy ktoreny ktoreny ktoreny ktoreny ktoreny ktoreny ktoreny ktoréééééééé

odvodvodvodvodvodvodvodváááááááádzajdzajdzajdzajdzajdzajdzajdzajúúúúúúúú pôrody doma? pôrody doma? pôrody doma? pôrody doma? pôrody doma? pôrody doma? pôrody doma? pôrody doma? 
Etický kEtický kóódex: dex: 
Dula o.z. SlovenskDula o.z. Slovenskéé duly je pripravenduly je pripravenáá klientku doprevklientku dopreváádzadzaťť pri pri 

pôrode ako vpôrode ako v nemocnici, tak vnemocnici, tak v pôrodnom dome alebo pri pôrode pôrodnom dome alebo pri pôrode 
doma. Slovenskdoma. Slovenskéé duly o.z. duly o.z. nedovonedovo ľľujeuje svojim svojim ččlenklenkáám m 
sprevspreváádzadzaťť matky pri matky pri neasistovanomneasistovanom pôrode doma. Vpôrode doma. V prpríípade pade 
poruporuššenie tohto bodu, bude dotyenie tohto bodu, bude dotyččnnáá dula zdula z ččlenstva OZ lenstva OZ 
vylvyl úúččenenáá.  .  
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Vznik profesie dula (doula)Vznik profesie dula (doula)Vznik profesie dula (doula)Vznik profesie dula (doula)Vznik profesie dula (doula)Vznik profesie dula (doula)Vznik profesie dula (doula)Vznik profesie dula (doula)

Profesia duly vznikla Profesia duly vznikla 
po presune pôrodov po presune pôrodov 
do nemocndo nemocnííc. c. ŽŽeny eny 
odrazu dostali odrazu dostali 
kompletnkompletnúú odbornodbornúú
starostlivosstarostlivosťť, , 

avavššak vytratila sa ak vytratila sa 
kontinukontinuáálna a lna a 
emocionemocionáálna lna 
podpora. podpora. 

Dodnes je v nemocniciach Dodnes je v nemocniciach 
problprobléémom, mom, žže o diee o dieťťa a matku a a matku 
sa starsa staráá ttíím lekm lekáárov, avrov, avššak nik na ak nik na 
nich nenahliada ako na jeden nich nenahliada ako na jeden 
„„celokcelok““. Z. Záároveroveňň žžene chýba ene chýba 
jedna konkrjedna konkréétna tna „„stystyččnná“á“ osoba, osoba, 
na ktorna ktorúú sa môsa môžže kedykoe kedykoľľvek vek 
obrobráátitiťť..

Osoby znOsoby znOsoby znOsoby znOsoby znOsoby znOsoby znOsoby znááááááááme a neznme a neznme a neznme a neznme a neznme a neznme a neznme a neznááááááááme... me... me... me... me... me... me... me... 
„„......rodirodi ččka sa stretne pri pôrode v ka sa stretne pri pôrode v 

priemere so 6,4 neznpriemere so 6,4 nezn áámymi mymi 
zdravotnzdravotn ííkmi.kmi. ““ MarshalMarshal H. KlausH. Klaus

„„ ŽŽena sena s nníízkymzkym rizikomrizikom , , ktorktor áá rodrod íí prvprv éé
diedieťťaa vovo fakultnejfakultnej nemocnici, nemocnici, mômô žžee
bybyťť ooššetrovanetrovan áá aažž 16 16 ľľuuďďmimi popoččasas 6 6 
hodhod íínn pôrodupôrodu , av, avššak po ak po vvääččššinuinu ččasu asu 
je i tak  sama.je i tak  sama. ““ HodnetHodnet,,OsbornOsborn

„„NajdôleNajdôležžitejitejššia vec, o ktorej ia vec, o ktorej 
mômôžže dula e dula žženu uistienu uistiťť je je 
to, to, žže ju poe ju poččas celas celéého ho 
pôrodu nenechpôrodu nenecháá
osamote. Vzosamote. Vzáájomný jomný 
vzvzťťah je postavený na ah je postavený na 
tejto istote. Matka a jej tejto istote. Matka a jej 
rodina crodina cíítia, tia, žže na nich e na nich 
niekomu naozaj zniekomu naozaj zááleležžíí..““

John H.Kennel
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ČČo je no je no je no je no je no je no je no je nááááááááplplplplplplplplňňou prou prou prou prou prou prou prou prááááááááce duly? ce duly? ce duly? ce duly? ce duly? ce duly? ce duly? ce duly? 

�� Duly sprevDuly spreváádzajdzajúú matky matky -- rodirodiččky v prvom rade ky v prvom rade 
pri pôrodoch v nemocniciach. pri pôrodoch v nemocniciach. 

�� OdvOdváádzadzaťť pôrody doma nie je npôrody doma nie je nááplplňňou prou prááce ce 
ddúúl. l. 

�� Duly nie sDuly nie súú zdravotnzdravotnííckymi pracovnckymi pracovnííččkami, kami, 
zameriavajzameriavajúú sa pri prsa pri prááci najmci najmää na emocionna emocionáálne lne 
preprežžíívanie vanie žžien, na ich tien, na ich túúžžby, drobnby, drobnéé problprobléémy my 
a na podporu ich materskej role. a na podporu ich materskej role. 
VV nemocniciach nemocniciach pôsobia najmpôsobia najmää ako sociako sociáálna a lna a 
citovcitováá opora opora žženy, preny, príípadne jej partnera.padne jej partnera.

Duly a pôrody domaDuly a pôrody domaDuly a pôrody domaDuly a pôrody domaDuly a pôrody domaDuly a pôrody domaDuly a pôrody domaDuly a pôrody doma

Napriek tomu, Napriek tomu, žže duly nemaje duly nemajúú kompetencie odvkompetencie odváádzadzaťť pôrody doma, tak sa pôrody doma, tak sa 
na ne na ne ččasto obracajasto obracajúú žženy, ktoreny, ktoréé taktakúúto tto túúžžbu majbu majúú. Pre. Preččo?o?

Lebo hLebo hľľadajadajúú niekoho, kto im pomôniekoho, kto im pomôžže he hľľadaadaťť cestu, nie niekoho, kto ich cestu, nie niekoho, kto ich 
odsodsúúdi. di. 
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Pôrody doma Pôrody doma Pôrody doma Pôrody doma Pôrody doma Pôrody doma Pôrody doma Pôrody doma -------- vo svete svo svete svo svete svo svete svo svete svo svete svo svete svo svete súúúúúúúú

úúúúúúúúplne normplne normplne normplne normplne normplne normplne normplne normáááááááálnou, leglnou, leglnou, leglnou, leglnou, leglnou, leglnou, leglnou, legáááááááálnou lnou lnou lnou lnou lnou lnou lnou 

a bezpea bezpea bezpea bezpea bezpea bezpea bezpea bezpeččnou monou monou monou monou monou monou monou možžnosnosnosnosnosnosnosnosťťou ou ou ou ou ou ou ou 

pôrodu! pôrodu! pôrodu! pôrodu! pôrodu! pôrodu! pôrodu! pôrodu! 
Kde by tedy mKde by tedy měěla la žžena rodit? Mena rodit? Můžůžeme bezpeeme bezpeččnněě řřííci, ci, žže e žžena by si mena by si měěla la 

zvolit mzvolit míísto, kde se csto, kde se cííttíí bezpebezpeččnněě, a na takov, a na takovéé perifernperiferníí úúrovni, kde je rovni, kde je 
dostupndostupnáá nnááleležžititáá ppééčče. U te. U těěhotných hotných žžen sen s nníízkým rizikem to mzkým rizikem to můžůže být e být 
doma, na maldoma, na maléé porodnickporodnickéé klinice nebo vklinice nebo v porodnporodníím centru ve mm centru ve měěststěě, a , a 
momožžnnáá i na porodnicki na porodnickéém oddm odděělenleníí vvěěttšíší nemocnice. nemocnice. MusMusíí to vto v ššak být ak být 
mmíísto, kde bude vesto, kde bude ve šškerker áá pozornost a ppozornost a p ééčče souste soust řřededěěna na jejna na jej íí
potpot řřeby a bezpeeby a bezpe ččíí, a kter, a kter éé bude co nejblbude co nejbl íížže jeje jej íímu domovu a mu domovu a 
kultukultu řře.e.

©© WHO,1999WHO,1999

PrePrePrePrePrePrePrePreččo slovensko slovensko slovensko slovensko slovensko slovensko slovensko slovenskéééééééé

žženy chceny chceny chceny chceny chceny chceny chceny chcúúúúúúúú rodirodirodirodirodirodirodirodiťť

doma??? doma??? doma??? doma??? doma??? doma??? doma??? doma??? 

Prieskum ukPrieskum ukáázal, zal, žže prvotným e prvotným 
zzáámerom merom žžien nie je rodiien nie je rodiťť doma, ale doma, ale 
vyhnvyhnúúťť sa pôrodu v nemocnici. sa pôrodu v nemocnici. 
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Dôvody? Dôvody? Dôvody? Dôvody? Dôvody? Dôvody? Dôvody? Dôvody? 
�� NemôNemôžže tam bye tam byťť po celý po celý ččas sprevas spreváádzajdzajúúca osoba ca osoba 
�� NemôNemôžžu tam byu tam byťť dve sprevdve spreváádzajdzajúúce osoby ce osoby 
�� Pocit osamotenia Pocit osamotenia 
�� CudzCudzíí ľľudiaudia
�� VeVeľľa a ľľududíí
�� NedôstojnNedôstojnéé podmienkypodmienky
�� Nedostatok intimity Nedostatok intimity 
�� Nedostatok sNedostatok súúkromiakromia
�� ChýbajChýbajúúci pocit bezpeci pocit bezpeččia ia 
�� ZbytoZbytoččnnáá byrokracia byrokracia 
�� NarNarúšúšanie pôrodnanie pôrodnéého procesu otho procesu otáázkami a zbytozkami a zbytoččnými nými 

vyvyššetreniami etreniami 
�� NarNarúšúšanie prirodzenanie prirodzenéého pôrodnho pôrodnéého procesu ho procesu 

medikalizovanmedikalizovaníímm pôrodu pôrodu 
�� Nedostatok podpory a empatie Nedostatok podpory a empatie 
�� Vzbudzovanie Vzbudzovanie neschoponostineschoponosti a straa straššenie enie 
�� ZbytoZbytoččnnéé ihly a lieky a medicihly a lieky a medicíínske postupy nske postupy 
�� MinutMinutéé peniaze za prpeniaze za príítomnostomnosťť otca pri pôrode otca pri pôrode 
�� PoniPonižžovanie ovanie 
�� RiadenRiadenáá poloha poloha 
�� Obmedzenia poObmedzenia poččas prvej doby pôrodnej as prvej doby pôrodnej 
�� RiadenRiadenéé tlatlaččenie enie 
�� PrivePriveľľa a ľľududíí
�� Platenie za konkrPlatenie za konkréétneho lektneho lekáára ra 
�� ObrovskObrovskéé % epiziot% epiziotóómimiíí
�� NejednotnNejednotnéé informinformáácie cie 
�� Chyby lekChyby lekáárov a sestier rov a sestier 
�� Nedostatok podpory Nedostatok podpory 
�� NeNeúúctivosctivosťť
�� Pocit Pocit žže som neschopne som neschopnáá
�� ŤŤahanie dieahanie dieťťatka vonku namiesto môjho vytlaatka vonku namiesto môjho vytlaččenia enia 
�� ArogantnArogantnéé sprspráávanie vanie 
�� BolesBolesťť
�� DegradDegradáácia a poncia a poníížženie enie 
�� NezNezááujem o moje pocity ujem o moje pocity 
�� ChýbajChýbajúúci reci reššpekt pekt 
�� „„ukradnutukradnutéé detideti““
�� Riadený pôrod Riadený pôrod 

�� Doma Doma je to výnimoje to výnimoččnnáá aa jedinejedineččnnáá udalosudalosťť, v , v 
nemocnici rutinanemocnici rutina

�� Pôrod ako chirurgický výkon Pôrod ako chirurgický výkon 
�� PrivePriveľľa svetla a svetla 
�� NedotepanýNedotepaný pupopupoččnníík k 
�� Hluk Hluk 
�� Chaos Chaos 
�� OdlOdlúúččenie enie 
�� NedosttatokNedosttatok podpory v dojpodpory v dojččeneníí
�� ZbytoZbytoččnnéé dokrmovanie dokrmovanie 
�� NeprNeprííjemnjemnéé vyvyššetrenia etrenia 
�� NecitlivNecitliváá manipulmanipuláácia s diecia s dieťťatkom atkom 
�� SeparoavnieSeparoavnie na novorodeneckom oddelenna novorodeneckom oddeleníí
�� NepodporujNepodporujúúci bonding ci bonding 
�� NemocniNemocniččnnéé bacily bacily 
�� Nedostatok pohodlia Nedostatok pohodlia 
�� Na oddelenNa oddeleníí sama, bez musama, bez mužža, bez stara, bez staršíších detch detíí
�� RannRannéé budenie upratovabudenie upratovaččkami kami 
�� NeprNeprííjemný rejemný režžim oddelenia im oddelenia 
�� Nedostatok spNedostatok spáánku nku 
�� PlaPlaččúúce cudzie deti ce cudzie deti 
�� MinutMinutéé peniaze za nadpeniaze za nadšštandardntandardnúú izbu izbu 
�� Smrad dezinfekcie Smrad dezinfekcie 
�� ÔskÔskáákaniekanie na bruchona brucho
�� NNáástirhstirh! ! 
�� ZbytoZbytoččný klystný klystíírr
�� NeprNeprííjemnjemnéé holenie holenie 
�� NNúútenie na rýchle tlatenie na rýchle tlaččenie enie 
�� OxytocOxytocíín, ktorý boln, ktorý bolíí omnoho viac omnoho viac 
�� Obmedzený priestor na pohyb Obmedzený priestor na pohyb 
�� ŠŠpina aj napriek dezinfekcii pina aj napriek dezinfekcii 
�� NeprNeprííjemný jemný ľľudiaudia
�� OdobratOdobratéé deti deti 
�� Pocit neistoty Pocit neistoty 
�� Pocit nekompetentnosti Pocit nekompetentnosti 
�� VysokVysokáá miera cismiera cisáárskych rezov v nemocniciach rskych rezov v nemocniciach 
�� Pocit nesvojprPocit nesvojpráávnosti vnosti 
�� KKľľud po pôrode doma ud po pôrode doma 
. . 

Kto rodKto rodKto rodKto rodKto rodKto rodKto rodKto rodíííííííí? ? ? ? ? ? ? ? 



6

S kým rodS kým rodS kým rodS kým rodS kým rodS kým rodS kým rodS kým rodíííííííí? ? ? ? ? ? ? ? 

Ako rodAko rodAko rodAko rodAko rodAko rodAko rodAko rodíííííííí? ? ? ? ? ? ? ? 



7

V akom prostredV akom prostredV akom prostredV akom prostredV akom prostredV akom prostredV akom prostredV akom prostredíííííííí rodrodrodrodrodrodrodrodíííííííí? ? ? ? ? ? ? ? 

Pre koho?Pre koho?Pre koho?Pre koho?Pre koho?Pre koho?Pre koho?Pre koho?
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Ktorý motKtorý motKtorý motKtorý motKtorý motKtorý motKtorý motKtorý motíííííííív je najv je najv je najv je najv je najv je najv je najv je najččastejastejastejastejastejastejastejastejšíšíšíšíšíšíšíší pri pri pri pri pri pri pri pri 

rozhodovanrozhodovanrozhodovanrozhodovanrozhodovanrozhodovanrozhodovanrozhodovaníííííííí rodirodirodirodirodirodirodirodiťť doma? doma? doma? doma? doma? doma? doma? doma? 

DieDieDieDieDieDieDieDieťťa patra patra patra patra patra patra patra patríííííííí k matke! k matke! k matke! k matke! k matke! k matke! k matke! k matke! 

„„Výskum priniesol jednoznaVýskum priniesol jednoznaččne ne 
najsilnejnajsilnejšíší motmotíív vv vššetkých etkých žžien ien 
rodiacich plrodiacich pláánovane mimo novane mimo 
zdravotnzdravotníícke zariadenie: cke zariadenie: 
doma ostdoma ostááva nepreruva nepreruššovaný ovaný 
kontakt diekontakt dieťťaaťťa s matkou po a s matkou po 
narodennarodeníí, teda je minim, teda je minimáálna lna 
ššanca, anca, žže diee dieťťa  v doma  v domáácom com 
prostredprostredíí niekto od matky niekto od matky 
kvôli rutinnej okvôli rutinnej oššetrovateetrovateľľskej skej 
prprááci oddelci oddelíí..““

Mrowetz 2008Mrowetz 2008
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Odhliadnuc od samotnOdhliadnuc od samotnOdhliadnuc od samotnOdhliadnuc od samotnOdhliadnuc od samotnOdhliadnuc od samotnOdhliadnuc od samotnOdhliadnuc od samotnéééééééého ho ho ho ho ho ho ho 

pôrodu...pôrodu...pôrodu...pôrodu...pôrodu...pôrodu...pôrodu...pôrodu...

�� ChýbajChýbajúúci alebo nedostatoci alebo nedostatoččný bonding ný bonding 

�� SeparSeparáácia detcia detíí od matiek od matiek 

�� NedostatoNedostatoččnnáá podpora kompetencipodpora kompetenciíí
matky matky 

�� NeuspokojivNeuspokojiváá podpora dojpodpora dojččenia enia 

�� Necitlivý prNecitlivý príístup stup 

ŽŽeny majeny majeny majeny majeny majeny majeny majeny majúúúúúúúú prprprprprprprpráááááááávo vo vo vo vo vo vo vo 

rozhodnrozhodnrozhodnrozhodnrozhodnrozhodnrozhodnrozhodnúúúúúúúúťť sa kde chcsa kde chcsa kde chcsa kde chcsa kde chcsa kde chcsa kde chcsa kde chcúúúúúúúú

rodirodirodirodirodirodirodirodiťť! ! ! ! ! ! ! ! 

�� ÚÚlohou vlohou vššetkých poskytovateetkých poskytovateľľov starostlivosti ov starostlivosti 
by mala byby mala byťť podpora a zabezpepodpora a zabezpeččenie kvalitnej enie kvalitnej 
a dostupnej zdravotnej starostlivosti nie a dostupnej zdravotnej starostlivosti nie 
odsodsúúdenie. Nadenie. Naššou ou úúlohou je, aby sa dielohou je, aby sa dieťťa a 
narodilo zdravnarodilo zdravéé a aby matka prea aby matka prežžila pôrod bez ila pôrod bez 
ujmy. ujmy. 

�� Koho Koho úúlohou je, aby zlohou je, aby záároveroveňň bola bola ššťťastnastnáá a a 
spokojnspokojnáá, schopn, schopnáá zhostizhostiťť sa svojej role mamy, sa svojej role mamy, 
bez traumy a zlých spomienok? bez traumy a zlých spomienok? 
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Duly neodvDuly neodvDuly neodvDuly neodvDuly neodvDuly neodvDuly neodvDuly neodváááááááádzajdzajdzajdzajdzajdzajdzajdzajúúúúúúúú pôrody pôrody pôrody pôrody pôrody pôrody pôrody pôrody 

doma... doma... doma... doma... doma... doma... doma... doma... 

...ale ak sa na dulu obr...ale ak sa na dulu obrááti ti žžena, ktorena, ktoráá hhľľadadáá
spôsob ako porodispôsob ako porodiťť podpodľľa svojich predsta svojich predstááv, tak v, tak 
sa budeme snasa budeme snažžiiťť pomôcpomôcťť jej njej náájsjsťť JEJ cestu. JEJ cestu. 

To, To, žže na Slovensku nie je moe na Slovensku nie je možžnnéé nnáájsjsťť
kvalifikovankvalifikovanúú pomoc pri pôrode doma pomoc pri pôrode doma žženy eny 
neodradneodradíí. Spôsob. Spôsobíí to len vto len vääččššie ie 
nebezpenebezpeččenstvo. Zamyslime sa nad tým, aký enstvo. Zamyslime sa nad tým, aký 
motmotíív majv majúú žženy rodiace doma a urobme eny rodiace doma a urobme 
vvššetko preto, aby sme zabezpeetko preto, aby sme zabezpeččili im a ich ili im a ich 
dedeťťom dôstojný a bezpeom dôstojný a bezpeččný pôrod. ný pôrod. 

Ako na to? Ako na to? Ako na to? Ako na to? Ako na to? Ako na to? Ako na to? Ako na to? 

�� DôstojnDôstojnéé podmienky v podmienky v 
nemocniciach nemocniciach 

�� PôrodnPôrodnéé domy domy 
�� Pôrody doma s Pôrody doma s 

kvalifikovanými kvalifikovanými 
pôrodnými asistentkami pôrodnými asistentkami 

�� Zmena legislatZmena legislatíívyvy
�� Zmeny vo vzdelZmeny vo vzdeláávanvaníí
�� Zmeny v prZmeny v príístupe stupe 
�� Podpora kompetenciPodpora kompetenciíí

pôrodných asistentiek pôrodných asistentiek 


