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NEPŘEMÝŠLEJME
NAD PORODEM POUZE

V TĚLESNÉ ROVINĚ



Zvýšenou pozornost věnujte prvorodičkám a ženám s dřívější negativní
zkušeností z porodu
Ženy si výroky zdravotníků odnáší s sebou domů
Psychika může ovlivnit spuštění a průběh samotného porodu

Nešetrná komunikace může vést k: 
zpochybňování sebe sama
poporodní blues a depresi
porodnímu trauma

Na komunikaci záleží!



Proč čím dál větší množství
žen jezdí do velmi

vzdálených porodnic?

ZAMYŠLENÍ:



Co ženy chtějí u porodu:
Očekávání zdravotníků

Nejmodernější technika
Zrekonstruované prostory
Špičkoví porodníci



Nejmodernější technika
Zrekonstruované prostory
Špičkoví porodníci

Respektující přístup zdravotníků
Možnost INFORMOVANÉ volby
Soukromí a zachování intimity
Možnost doprovodu zvolenou (i třetí) osobou

Co ženy skutečně chtějí u porodu

A TAKÉ



2 velké skupiny žen

 Ženy, které 100% důvěřují zdravotníkům 

 Ženy traumatizované, s negativní zkušeností         

nebo s velkým očekáváním

1.

2.



KOMUNIKACE S DRUHOU SKUPINOU
ŽEN BÝVÁ NÁROČNÁ A ZDLOUHAVÁ

Buďtě trpěliví
Aktivně naslouchejte
Dejte ženě prostor se vyjádřit
Získejte si důvěru

Tipy pro vás:



posluchač pouze přijímá informace
neposkytuje zpětnou vazbu
není zřejmé, zda rozumí a má pochopení

Pasivní naslouchání

pozornost posluchače je zaměřena na
hovořícího (např. oční kontakt)
soucítí s hovořícím
poskytuje zpětnou vazbu a klade doplňující
otázky

Aktivní naslouchání
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TECHNIKY AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ

POVZBUZOVÁNÍ (projevte zájem o hovor)

OBJASŇOVÁNÍ (klaďte otázky a vysvětlujte)

PARAFRÁZOVÁNÍ ("Jestli tomu dobře rozumím, tak myslíte..."

ZRCADLENÍ POCITŮ ("Vidím, že jste nervozní.")

SHRNUTÍ (shrňte situaci a vytvořte základ k dalšímu řešení)



Nejčastější chyby v komunikaci

Autoritativní přístup
"Jste po termínu, takže vám vyvoláme porod."

Ponižující oslovování
Maminka, těhulka..

Nadužívání lékařských termínů (často bez vysvětlení)
epiziotomie, dirupce..

Nedostatečný prostor pro ženu 
doplňující otázky, aktivní naslouchání



Dobrý porod znamená získat si
důvěru rodičky a najít rovnováhu
mezi jejím očekáváním, jejími
limity a limity systému.



Co nedělat
Ženu nezastrašujeme, abychom dosáhli svého

"Jestli si nenecháte dát antibiotika, dítě vám umře."
Nezesměšňujeme její rozhodnutí 

"To, jestli budete chtít léky na bolest, si povíme za pár hodin.."
Neužíváme nátlaku z pozice autority

"Já jsem lékař, takže vím, co je pro vás nejlepší."
Nebagatelizujeme 

"To vás přece nemůže bolet, máte to umrtvené!"



Autoritativní vs. respektující přístup
A: Porod nepostupuje, dáme vám Oxytocin.

R: Zdá se, že vaše kontrakce nejsou dostatečně efektivní, aby porod
dále postupoval. Můžeme zkusit kontrakce posílit vertikalizací,
pohybem, úpravou polohy a pokud do hodiny nic z toho nezabere,
bylo by vhodné posílit kontrakce infúzí s Oxytocinem. Souhlasíte s
tím? Máte doplňující otázky?



RESPEKTUJÍCÍ PŘÍSTUP 
JE OTÁZKA PRESTIŽE



INFORMOVANÝ
SOUHLAS NENÍ

PODEPSÁNÍ PAPÍRU



SKUTEČNĚ 
informovaný souhlas

Co zákrok obnáší
Proč se zákrok dělá
Jaké jsou jeho negativa/nežádoucí účinky
Jaké jsou alternativy
Neobsahuje cízí výrazy, kterým laik nemusí rozumět



Porodní přání

Proč si ženy píšou PP?

Je PP právně závazné?

Znamená PP, že si žena
neváží zdravotníků?

 



DULA U PORODU

Kdo je vlastně dula?
Proč si je ženy k porodu přejí?
Jsou duly pomoc nebo přítěž?



KDO JE DULA?
Dula patří mezi nezdravotnické pomáhající profese

Doplňuje práci porodních asistentek

Pečuje o ženu v těhotenství, během porodu i v šestinedělí

Poskytuje psychickou a fyzickou podporu

Neposkytuje odborné zdravotnícké služby

Dula může být velmi přínosným prvkem během porodu

(žena ji delší dobu zná a důvěřuje jí)



Závěrem

Pokuste se naslouchat přáním ženy
Pokud jsou přání rodičky proti vašemu přesvědčení,
vysvětlete jí své stanovisko bez použítí nátlaku,
zesměšňování, nebo zastrašování
Chovejte se tak, jak byste chtěli, aby se jednalo s vámi



Děkujeme Vám za Vaši odpovědnou
a náročnou práci.

 
Děkujeme za Vaši snahu a ochotu

zdokonalovat se v komunikaci 
a tím zkvalitňovat Vaše služby. 

 
www.tolg.online


