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Stanovisko k dulám doprovázejícím rodící pacientky k porodu  

v Městské nemocnici Ostrava 

 

Oddělení Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice dlouhodobě klade důraz na maximálně 

vstřícný postoj k vedení porodu a k nestandardním a nadstandardním přáním rodících maminek 

v průběhu porodu. Velmi si vážíme každé ženy, která se rozhodne porodit své miminko v MNO. Za to 

se rodičkám snažíme nabídnout maximální komfort, příjemné, přátelské a především bezpečné 

prostředí k porodu. Stejně tak jsme byli maximálně tolerantní k doprovázejícím osobám rodiček, včetně 

dul.  

Bohužel však tohoto vstřícného postoje začalo být ze strany některých dul čím dál častěji zneužíváno. 

Docházelo k opakovanému vstupování do vedení porodu a tím k ohrožení zdraví jak rodících maminek, 

tak i miminek. Zatímco velká část okolních porodnic již před časem s dulami zcela přestala 

spolupracovat, porodnice MNO byla stále velmi vstřícná. 

Hlavním úkolem duly je péče o dobrou psychickou pohodu rodící maminky, což velmi vítáme a je to 

jednoznačně další zlepšování komfortu rodících žen v porodnici. Dula však nemá žádnou 

kompetenci ve vedení porodu a také nemá žádnou zodpovědnost za průběh a výsledek porodu. 

Stále častěji se setkáváme s dulami, které fanaticky již primárně nastavují rodičky do nepřátelské 

opozice vůči celému zdravotnickému personálu.  

V moderním pojetí porodnictví je tento přístup nepřijatelný. Zdravotnický personál a duly by měli být 

partnery, kteří plní roli průvodce těhotenstvím a porodem ženy tak, aby byl porod v porodnici 

maximálně příjemným zážitkem se zachováním priority zdraví maminky i dítěte.  

Opakovaně však docházelo ze strany konkrétních dvou dul k narušování medicínských opatření 

v průběhu porodu, jejichž cílem je bezpečnost matky a plodu. Porodnice MNO je neskutečně ochotná 

tato opatření minimalizovat. Avšak existuje určité bezpečnostní nepodkročitelné minimum, které je 

nutné k zachování bezpečnosti celého porodu. Za průběh porodu a jeho výsledek nese odpovědnost 

jen a pouze medicínský personál porodnice, nikoliv dula. Je absolutně nepřípustné, aby dula jakkoliv 

zasahovala do takto vedeného porodu.  

V poslední době k těmto zásahům docházelo čím dál častěji a v důsledku toho se množily případy 

narozených dětí, které nebyly v dobrém zdravotním stavu, event. případy závažných zdravotních 

komplikací rodiček (nadměrné krevní ztráty, rozsáhlá a devastující poranění atd.). Celá tato neutěšená 

situace vygradovala porodem 27. 3. 2018, kdy doprovázející dula opakovaně vstupovala do vedení 

porodu a dokonce fyzicky bránila porodní asistence v její práci, přičemž výsledkem bylo téměř mrtvé 

novorozeně, které muselo být složitě a dlouho resuscitováno. 

Toto bezprecedentní narušení průběhu porodu bylo posledním impulsem k tomu, že se vedení 

oddělení Gynekologie a porodnictví MNO rozhodlo celou situaci řešit. Vzhledem k opakovaným 

narušením bezpečnostních opatření a opakovaným překročením kompetencí, po dlouhé diskuzi 

s pediatry a celým personálem oddělení, se vedení rozhodlo s okamžitou platností ukončit spolupráci 

s dvěma dulami. Zároveň vedení podá stížnost u profesní organizace dul na doprovázející dulu u výše 

citovaného porodu ze dne 27. 3. 2018.  

Věříme, že pochopíte, že rozhodnutí, které vedení učinilo, je nezbytné ke zvýšení bezpečnosti celého 

porodu. Nadále budeme maximálně přátelskou porodnicí pro své rodičky.  
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