Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

V Praze dne xxx
Žádost o zajištění péče porodní asistentky u porodu doma

Vážená paní, vážený pane,
jsem těhotná žena, termín porodu třetího dítěte mám xxx, bydlím v xxx a přeji si rodit doma
za asistence porodní asistentky. Jsem zcela zdravá, všechna dosavadní těhotenská vyšetření
jsou v pořádku a oba předcházející porody proběhly bez komplikací. Jsem přesvědčená, že
jsem pečlivě zvážila všechny okolnosti pro porod doma, a v případě zjištění komplikací
porodní asistentkou se rozhodně nebráním převozu do nemocnice a péči lékařů.
S ohledem na zajištění péče porodní asistentky během mého porodu jsem se nejprve obrátila
na Magistrát hlavního města Prahy s žádostí o seznam samostatných porodních asistentek
s oprávněním samostatně poskytovat péči při porodu mimo porodnici. Bohužel mi ale bylo
sděleno, že žádná taková porodní asistentka v současnosti neexistuje. Proto mi nezbývá než se
obrátit na vás jako na zdravotnické zařízení ve spádové oblasti mého bydliště, které
zaměstnává porodní asistentky a má povinnost poskytovat potřebnou zdravotní péči.
V tomto odkazuji na svoje právo na volbu místa porodu a s tím spojené právo moje a mého
dítěte na odpovídající zdravotní péči během porodu a po porodu bez ohledu na mnou zvolené
místo porodu, kterou stát a jeho složky musí institucionálně zajistit. Jak jsem se dozvěděla,
tak tato práva vyložil Evropský soud pro lidská práva a jeho výklad je závazný i pro Českou
republiku a mohu je tedy plně uplatnit tak, jak je to běžné v západní Evropě.
Věřím, že se podaří najít řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Pokud by mi ale byla
péče bezdůvodně odmítnuta, musela bych to chápat jako porušení svých práv a ohrožení
života a zdraví mého i mého dítěte, neboť při porodu doma bez porodní asistentky se
pochopitelně značně zvyšují rizika.
Prosím tedy, abyste mě co nejdříve kontaktovali za účelem domluvy na způsobu zajištění
porodní péče během mého porodu doma. Předem děkuji za rychlou odpověď s ohledem na
blížící se termín porodu.
S pozdravem

xxx
nar. xxx
bytem xxx

