
 

 

 
 
 

PŘÍPRAVA NA POROD V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU 
PRAKTICKÉ RADY PRO MIGRANTKY 
 

Jste těhotná a chystáte se k porodu v nejbližších dnech? 
 

Věnujte pozornost mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, vydaných kvůli pandemii nového 
koronaviru (zveřejňována na stránkách www.mzcr.cz). Nejnověji s účinností od 28.3.2020 platí mimořádné 
opatření - zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami 
(pouze česky).  
 
Na ženy připravující na porod se vztahují především tato pravidla: 

1. Zákaz přítomnosti třetích osob u porodu ve zdravotnických zařízeních. Zákaz se vztahuje i na 
otce Vašeho dítěte nebo dulu. 
 

2. Naopak, platí výjimka pro cizinky, že si mohou k porodu zajistit tlumočení, pokud to potřebují. 
 

3. Návštěvy u novorozenců jsou povolené. Zjistěte si předem u své porodnice, za jakých 
podmínek může čerstvý tatínek své miminko navštívit. Každá nemocnice má svá pravidla. 

 
Co můžete dělat, když rodíte sama? 
 

Hlavní je zachovat klid a neztrácet sebedůvěru. Vy porodit zvládnete i sama, protože vás k tomu 
příroda dokonale vybavila. K porodu potřebujete hlavně své vlastní tělo a ty správné hormony.  
 
Dobře se na porod připravte. Potřebné rady najdete v následujících materiálech a poradnách: 

Letáky se základními informacemi o těhotenství a porodu (Česká ženské lobby, www.czlobby.cz)  
- Tak jsem opravdu těhotná (pouze česky, brzy také anglicky, rusky, vietnamsky a mongolsky) 
- Těhotenství, porod a vaše práva (pouze česky) 
 

Brožura o těhotenství (Hnutí za aktivní mateřství, www.iham.cz)     
- Cesty ke spokojenému porodu (česky, anglicky, rusky, vietnamsky, romsky) 

 

Telefonická a online asistence poraden: 
- Aperio - společnost pro zdravé rodičovství (www.aperio.cz)  

o Základní rady jak zvládnout porod sama 
o Předporodní online kurzy i individuální konzultace (česky, anglicky, německy) 

 

- Unie porodních asistentek (www.unipa.cz)  
o Dobrovolnická telefonní linka: +420 228 224 063 
o Informace a podpora v době pandemie: www.rodimvklidu.cz  

 

- České asociace dul (www.duly.cz)  
o Bezplatná poradna dul 

 
Vždycky můžete využít ambulantní porod, tedy z porodního sálu odejít rovnou domů. Na tuto variantu se 
však potřebujete dobře připravit, nejlépe za odborné pomoci některé ze zde uvedených poraden. 
 

 

http://www.mzcr.cz/
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-v-zdravotnickych-zarizenichs-vyjim_18840_4135_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-v-zdravotnickych-zarizenichs-vyjim_18840_4135_1.html
http://www.czlobby.cz/
https://czlobby.cz/sites/default/files/projekty/manual_1.pdf
https://czlobby.cz/sites/default/files/projekty/manual_2.pdf
http://www.iham.cz/
https://www.iham.cz/nabizime/brozura/#brozuraCZE
https://www.iham.cz/nabizime/brozura/#brozuraENG
https://www.iham.cz/nabizime/brozura/#brozuraRUS
https://www.iham.cz/nabizime/brozura/#brozuraVNM
https://www.iham.cz/nabizime/brozura/#brozuraROMANI
http://www.aperio.cz/
https://aperio.cz/zakaz-otce-u-porodu-v-porodnici-zvladnete-to/
https://aperio.cz/portfolio/intenzivni-online-predporodni-priprava/
https://aperio.cz/portfolio/individual-prenatal-course-in-english/
https://aperio.cz/portfolio/geburtsvorbereitung-und-bewegungsaktivitaten-fur-schwangere-sprechstunde/
http://www.unipa.cz/
http://www.rodimvklidu.cz/
http://www.duly.cz/
https://www.duly.cz/pomoc-dul-v-obdobi-zakazu-doprovodu-do-porodnic/


 

 

 
 
Nakazila jste se v těhotenství koronavirem? Nezoufejte, je zde řešení!  
 

I v tomto případě existují možnosti jak Vás ošetřit během těhotenství či zvládnout porod a kojení. Základní 
informace nabízejí tyto materiály: 
 

- Podrobná doporučení ohledně postupu pro zdravotníky i pro nakažené těhotné ženy při 
povinných prohlídkách a při porodu (vydala Unie porodních asistentek, pouze česky).  
 

- Infografiky se základními pravidly pro ohrožené i nakažené těhotné ženy a dále při porodu 
a kojení (vydala Světové zdravotnické organizace WHO, pouze anglicky). 

 
Kde sehnat tlumočníka k porodu? 
 

Tlumočit u porodu může osoba, kterou si sama vyberete: 
- Váš manžel či partner (tedy otec dítěte),  
- jiná osoba blízká (příbuzná, kamarádka), 
- porodní asistenka či dula (osoby vzdělané či proškolené k asistencím u porodu), 
- interkulturní pracovnice spolupracující s neziskovými organizacemi (osoby proškolené k tlumočení 

a interkulturní asistenci), 
- profesionální tlumočník, kterého si hradíte na vlastní náklady. 

 

Pokud potřebujete k tlumočení interkulturní pracovnici, obraťte se na: 
- naši koordinátorku interkulturní práce v SIMI Zuzanu Ostřanskou (ostranska@migrace.com), která 

Vás naviguje na naše spolupracující interkulturní pracovnice, 
- popřípadě zkuste přímo kontaktovat interkulturní pracovníky ze seznamu Magistrátu hl. m. Prahy. 

 
Nesouhlasíte se zákazem přítomnosti otců u porodu? 
 
Přečtěte si otevřený dopis České ženské lobby, která sdružuje organizace z oblasti porodnictví 
Podepište petici Pusťte tatínky k porodu! 

 
Potřebujete jinou radu v době pandemie? 
 

Obraťte se na naše poradce v SIMI: 
- právní a sociální oddělení 
- psychoterapeutická podpora 

 

Další informace organizace SIMI pro migranty v souvislosti s pandemií COVID-19: 
- Migrace a pobyt 
- Doporučení pro duševní zdraví 

 

Další informace a služby pro migranty: 
Služby neziskových organizací v oblasti pobytové a pracovně právní v souvislosti s covid-19 
 

Další informace a služby pro ženy: 
Služby sítě ČŽL v souvislosti s nouzovým stavem a Covid-19 
 

https://www.unipa.cz/doporuceni-pro-porodni-asistentky-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-pregnancy-ipc-breastfeeding-infographics/en/
mailto:ostranska@migrace.com
https://metropolevsech.eu/cs/seznam-interkulturnich-pracovniku/
https://czlobby.cz/cs/zpravy/otevreny-dopis-ceske-zenske-lobby-k-zajisteni-naplnovani-doporuceni-svetove-zdravotnicke
https://www.petice.com/puste_tatinky_k_porodu?fbclid=IwAR0hWOzPTZfXJUi2H3S7UKlGyl1t5Pjat4Gjt3A-OJmLAnGlv2CcpSQMgis
https://www.migrace.com/cs/clanky/1155_jsme-dostupni-na-pevne-lince-i-mobilnich-telefonech
https://www.migrace.com/cs/clanky/1160_jak-si-udrzet-dusevni-zdravi-v-dobe-koronavirove
https://www.migrace.com/cs/clanky/1158_informace-pro-migranty-v-souvislosti-s-covid-19-tykajici-se-migrace-a-pobytu-aktualizace
https://www.migrace.com/adm/_upload/docs/psycho_cz_final2_1585569600.pdf
https://www.migrace.com/adm/_upload/docs/psycho_cz_final2_1585569600.pdf
http://www.migracnikonsorcium.cz/cs/2020-04-sluzby-clenskych-organizaci-oblasti-pobytove-pracovne-pravni-souvislosti-covid-19/
https://czlobby.cz/cs/zpravy/sluzby-site-czl-v-souvislosti-s-nouzovym-stavem-covid-19

