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liga lidských práv
„blíže spravedlnosti“

Právní úprava výkonu povolání
porodní asistentky v ČR, nutnost
právního narovnání
Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv

jak zní otázka?
• Otázka není - porody doma ano nebo ne?
Zákaz je nemožný – teoreticky i prakticky
• Otázka zní – PORODY DOMA SE ZDRAVOTNÍ
PÉČÍ NEBO BEZ ZDRAVOTNÍ PÉČE?
• Případně další otázky – úhrada z veřejného
zdravotního pojištění, role nemocnic,
standardy, odpovědnost…

Seminář „Domácí porody – krok kupředu či zpět“, 27. 3.
2012, PSP ČR

čl. 8 evropské úmluvy

čl. 24 Úmluvy o právech dítěte

Evropský soud pro lidská práva (Ternovszki
proti Maďarsku, 2010):

Státy

• Právo na volbu porodu doma patří mezi právo
na respektování soukromého života ženy
• Stát nesmí bránit poskytování zdravotní péče
u porodu doma, naopak musí pro takovou
péči zajistit „právní a institucionální
podmínky“

úmluva o lidských právech a biomedicíně
Smluvní strany, majíce na zřeteli zdravotní potřeby a
dostupné zdroje, učiní odpovídající opatření, aby …
zajistily rovnou dostupnost zdravotní péče
patřičné kvality.
Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví … je nutno
provádět v souladu s příslušnými profesními
povinnostmi a standardy.

•

„uznávají právo dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné
úrovně zdravotního stavu a na využívání léčebných a
rehabilitačních zařízení“

•

„usilují o zabezpečení toho, aby žádné dítě nebylo zbaveno
svého práva na přístup k takovým zdravotnickým službám“

•

„činí potřebná opatření ke snižování kojenecké a dětské
úmrtnosti; k zajištění nezbytné lékařské pomoci a zdravotní
péče pro všechny děti …; k poskytnutí odpovídající péče
matkám před i po porodu; k rozvoji osvěty a služeb v oblasti
preventivní zdravotní péče.

antidiskriminační zákon
Zákaz diskriminace ve věci přístupu ke
zdravotní péči
z důvodu rasy, etnického původu, národnosti,
pohlaví, sexuální orientace, věku,
zdravotního postižení, náboženského
vyznání, víry či světového názoru…
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Směrnice 2005/36/ES
o uznávání odborných kvalifikací

Registrace porodních asistentek
• Uděluje krajský úřad

Porodní asistentky mohou samostatně mj.:
• provádět spontánní porody, včetně
případného nástřihu hráze
• rozpoznávat u matky nebo dítěte příznaky
anomálií, které vyžadují zásah lékaře,
• vyšetřovat novorozence a pečovat o něj,

Seznam zdrav. výkonů s bodovými hodnotami
Porodní asistentka má jediný výkon:
NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V
ŠESTINEDĚLÍ ŽENSKOU SESTROU
• 1x v těhotenství, 3x v šestinedělí
• Vyžaduje se však doporučení ošetřujícího
lékaře těhotné, kteří nemají zájem doporu

• Posuzuje se odpovídající personální,
technické a věcné vybavení – svévolný
výklad ze strany úřadů
• => Krajské úřady odmítají udělovat
registrace k vedení porodů i porodním
domům => ilegalita

Právní řešení
• Zákonné ukotvení práv těhotných na
zdravotní péči u porodu doma
• Stanovení reálných požadavků na samost.
porodní asistentky a porodní domy
• Zrušení indikace péče porodních asistentek
lékařem a zařazení do systému veřejného
zdravotního pojištění

děkuji za pozornost!
„blíže spravedlnosti“

Domácí porody – krok kupředu či zpět?

Zuzana Candigliota
zcandigliota@llp.cz
www.llp.cz
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