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týká těhotenství a porodu). Nesmíme 
zapomínat na prevenci a péči o gynekolo-
gicky nemocné ženy. Dobré porodní asi-
stentce by neměla chybět empatie, vstříc-
nost…

Jaký je váš osobní názor na domácí 
porody? Dá se porod „zvládnout“ doma 
a bez komplikací?

Osobně nemám domácí porody ráda, 
když z praxe vím, jak se může porod rych-
le zkomplikovat, ale nesoudím ženy, které 
se k tomu odhodlají. Mně osobně se líbí 
možnost rodit se svojí porodní asistentkou 
v porodnici a mít možnost ambulantního 
porodu.

Setkala jste se někdy s domácím poro-
dem, případně komplikacemi během 
něj?

S domácím porodem osobně ne, ale s pří-
pady po domácím porodu ano. Většinou se 
řešily komplikace, kdy se něco nepovedlo, 
je jasné, že o porodech, které dopadnou 
dobře, vůbec porodnice neví.

Jaký je váš názor na současnou situ-
aci ve světě, kdy například státy USA 
nechtějí umožnit potrat?

Jsem ráda, že žiji v ČR a mám svobodnou 
volbu se rozhodnout sama.

Je schopná porodní asistentka zvlád-
nout porod i bez asistence lékaře?

Určitě ano.

Jak moc je důležité, aby rodička věřila 

personálu, který je přítomen u porodu?
Důvěra je velmi důležitá, dále empatie a 

určitá harmonie mezi ženou a porodní asi-
stentkou vede k úspěšnému cíli. Intimita 
je během porodu velmi narušena, proto i 
počet personálu by měl být omezen a per-
sonál by měl brát ohled na soukromí rodící 
ženy.

Je dobré mít připraven porodní plán? 
Porodní plány jsou brány jako neverbální 

komunikace mezi rodící ženou a personá-
lem, kdy žena uvede svá speciální přání, a 
mají cenu tehdy, kdy to žena nemá na slepo 
stažené z internetu. 

Porod může trvat několik hodin i dní, 
personál se střídá á 12 hodin, proto porod-
ní plán je fajn, když se personál seznámí s 
představou a přáním rodící ženy. 

Doporučuji plán probrat při registraci s 
vybranou porodnicí, zda dané přání jsou 
schopni splnit. Mnohdy žena zjistí, že plán 
nepotřebuje, protože porodnice automa-
ticky dělá vše, co si do plánu napsala.

Je povinností lékaře/porodní asistent-
ky se tímto plánem řídit za všech okol-
ností, nebo při komplikacích jde plán 
„stranou“?

Ne, při komplikacích jde plán stranou.

Máte nějaký silný zážitek, který ve vás 
zůstal?

Každý porod je silný zážitek. Vždy mě to 
dojímá, mám slzy v očích a je to radost se 
dívat, jak se rodí nový život, a pozorovat 
štěstí rodičů.

nový život

Jihlavský rybník Borovinka, který se nachází ve Starých Horách 
má molo. S tímto nápadem přišli členové osadního výboru v té-
to městské části, kterým zastupitelé odsouhlasili financování. Za 
pomoci pracovníků z oddělení správy technických služeb a pod-
zemí tak vzniklo dřevěné molo. Náklady na jeho stavbu nepře-
sáhly 50.000 Kč. Stavba i uložení do vody trvalo kolem tří týdnů.

Předseda osadního výboru Staré Hory na sociální síti napsal: 
„Molo sice bylo realizováno pracovníky magistrátu, ale bylo 
navrženo osadním výborem Staré Hory a hrazeno z fondu 
Starých Hor. Jak je již denně vidět na mole, svoje využití na-
jde. A že je zrovna voda v Borovince zelená? Před dvěma 
týdny ještě nebyla a až pořádně zaprší, tak pak zelená zase 
nebude. A každý občan snad ví, že koupání v rybníku je na 
vlastní riziko.“ -vd-

Komentáře ze sociálních sítí:
David Pik: ז  Pro otužilce, bruslaře, lodičkáře a plavce (tedy mimo 

hlavní vedra, kdy je Borovinka opravdu zelená) je to přece fajn počin, 
to samozřejmě neznamená, že by se nedalo více dělat pro čistotu v 
centru nebo cokoli jiného co tu kdokoli píše - ale apriori hejtovat coko-
li, co může někomu jinému udělat radost, nebo pomoci, je za mě taky 
špatně.

MOLO na Borovince vypadá moc pěkně. Škoda, že byla Borovinka 
minulý týden celá zelená a koupat se v ní nedalo a škoda, že pár dnů 
po jeho postavení to vypadá v okolí takto.  Foto: Petr Klukan

Nové molo na Borovince

Na pultech Rynku

Rynek místo plné chutí


