Úvod České asociace dul k prohlášení European Doula Network
Česká asociace dul (ČAD) byla založena v roce 2001 jako organizace, jež sdružuje a vzdělává
duly a rozšiřuje informace o jejich práci. Od roku 2002 pořádá pravidelné kurzy pro duly, které
v současné době sestávají z 8 víkendových výukových setkání v průběhu jednoho roku,
samostudia a praxe pod vedením zkušených konzultantek. Kromě základního kurzu, který
aktuálně probíhá již ve 14. běhu, organizuje rozšiřující vzdělávání pro duly, supervize a intervize.
Duly ČAD ve své práci vycházejí z dokumentů podložených vědeckým výzkumem a rozšiřují
informace o normálním porodu. Řídí se potřebami a přáními svých klientek.
ČAD je členem European Doula Network a Doulas of Europe. Zástupkyně ČAD se aktivně
podílejí na práci skupiny pro porodnictví při České ženské lobby, kde spolupracují např.
s organizacemi porodních asistentek UNIPA a ČKPA, s Hnutím za aktivní mateřství, o.s. Aperio,
o.p.s. Porodní dům U Čápa a Ligou lidských práv.
Oficiálního uznání se práci dul v ČR dostalo v roce 2014, kdy ombudsmanka ve svém zjištění
konstatovala, že podle současné legislativy porodnice nemají právo přítomnost duly u porodu
zpoplatňovat.
Duly ČAD od roku 2001 pomohly již 12 tisícům žen a jejich rodin v perinatálním období.
Česká asociace dul se plně ztotožňuje s odpovědí European Doula Network Generální
radě ošetřovatelství ve Španělsku a podporuje své španělské kolegyně.
V Praze 28. 2. 2015

Odpověď European Doula Network (Evroské sítě dul) Generální radě
ošetřovatelství ve Španělsku na tiskovou zprávu Pravda o dulách
European Doula Network, (EDN, Evropská síť dul) je nezisková organizace, která zastřešuje přes
30 organizací, jež sdružují duly a pořádají pro ně kurzy, z 19 zemí. EDN podporuje duly napříč
Evropou, aby ve svých zemích zakládaly oficiální odpovědná sdružení a rozšiřovaly filozofii dul a
etiku související s rolí a hranicemi práce duly, jakožto nezdravotnické podpůrné osoby pro ženy a
jejich rodiny v období přivádění dítěte na svět.
EDN je mimořádně znepokojena zprávou a webovými stránkymi Generální rady ošetřovatelství
(Consejo General de Enfermería, CGE) ve Španělsku, které obsahují obvinění dul, jež mohou být
považována za urážlivá, neboť duly lživě obviňují ze škodlivých aktivit. Ve zprávě, aniž by byly
uvedeny jakékoliv důkazy, jsou duly dávány do souvislosti se záležitostmi mimo rámec praxe dul.
Jsme šokovány a zarmouceny, že CGE při přípravě své zprávy nekonzultoval ani jednu ze
španělských organizací dul, ani rodiče či zdravotníky, kteří s dulami spolupracují již několik let.
CGE rovněž neprostudoval medicínské důkazy a publikace mezinárodních studií, které jsou již po
několik desítek let prováděny.
Duly: podpora žen a jejich rodin podložená důkazy
Duly matkám a dvojicím poskytují průběžnou emoční a praktickou podporu v průběhu
těhotenství, porodu a těsně po porodu. Matky a rodiny po narození dítěte také podle potřeby
prakticky a emočně podporují v jejich vlastních domovech. Duly obvykle bývají zkušené ženy a
matky, které prošly přípravným kurzem.

Duly podporují ženy a rodiny z jakéhokoliv etnického, náboženského či sociálního prostředí,
včetně dvojic, sólo rodičů, rodičů stejného pohlaví, rodin s nízkým příjmem a rodin manažerů,
studentů, právníků, porodních asistentek, lékařů, atd.
Duly se soustředí na vytvoření vztahu s rodinami, které doprovázejí. Rodičům nabízejí čas a
prostor diskutovat a přemýšlet o jejich situaci, potřebách, minulých zážitcích a možnostech
v souvislosti s porodem tak, aby jim umožnily dospět k pozitivní zkušenosti. Duly tu nejsou proto,
aby při porodu nahradily nastávajícího otce nebo partnera, s výjimkou situací, kdy by si to tak
rodiče přáli, kulturního tlaku nebo zvláštních okolností, jež by znamenaly, že matčin partner u
porodu být nemůže.
Duly nehrají roli zdravotníků, pracují vedle poskytovatelů péče svých klientek. Klientky podporují
v jejich vlastní volbě. Dula je vždy vedena pouze přáními klientky a nečiní žádná specifická
doporučení; může ovšem odkazovat na zdroje a informace podložené výzkumem a důkazy.
Důkazy o podpoře duly podložené výzkumem (Hodnett et al. 2013. Brigstocke S, 2014. Goldbort
J, 2002) přinášejí následující závěry.
Podpora duly může znamenat:
•

Menší riziko císařského řezu

•

Menší riziko instrumentálního porodu

•

V průběhu porodu nižší potřebu léků proti bolesti a použití epidurálu

•

Nižší podíl vyvolávaných porodů

•

Kratší porod

•

Větší spokojenost matky s porodem

•

Větší pravděpodobnost zahájení kojení

•

Nižší riziko vzniku poporodní deprese nebo její závažnosti

•

Vyšší pravděpodobnost úspěšného rozjezdu kojení a kojení v šesti týdnech

Studie o kontinuální podpoře žen v průběhu porodu publikovaná v roce 2013 v Cochrane Review
dospěla k tomuto závěru:
„všem ženám by se při porodu mělo dostat nepřetržité podpory. Nepřetržitá podpora poskytovaná
osobou, která je přítomna výhradně za účelem podpory, není součástí rodiččiny sociální sítě (tj.
nemá k rodičce blízký vztah, pozn. překl.), má zkušenost s poskytováním podpory při porodu a
prošla alespoň krátkým školením (např. dula), se jeví jako nejúčinnější.“ (Hodnett et al., 2013)
Knihovna reprodukčního zdraví Světové zdravotnické organizace ve svém komentáři z roku 2012
nazvaném „Kontinuální podpora žen při porodu“ říká:
„Když uvážíme všechny výhody a možné nižší náklady na zdravotní péči, které souvisejí
s přítomností duly (nižší pravděpodobnost císařského řezu a užití analgesie), rozhodující činitelé
by měli zvážit proplácení služeb dul.“
Duly v mezinárodním měřítku
Ve Velké Británii jsou duly běžně přijímanou součástí porodnických služeb. Některé nemocnice,
jež spadají pod National Health Service (Státní zdravotní službu), duly zaměstnávají a v dalších
porodnicích duly pracují jako autorizované dobrovolnice, jež na oddělení docházejí podporovat
nové matky. Asociace Doula UK (hlavní organizace britských dul založená v roce 2001) se

pravidelně schází s organizací porodních asistentek Royal College of Midwives (RCM) a účastní
se schůzí pracovní skupiny v parlamentu. Doula UK a některé charitativní organizace ve Velké
Británii bezplatně podporují ohrožené ženy. V Polsku jsou duly „regulovaným povoláním“ a jsou
státem uznávány od roku 2015. Asociace Duly v Polsku je registrována jako nevládní organizace
(NGO), která vznikla s cílem sdružovat a vzdělávat duly.
Nejstarší a nejrozšířenější organizace dul, DONA International, byla založena v USA v roce 1992
skupinkou předních odborníků v oblasti porodnictví. Dnes DONA International čítá přes 7 tisíc
členek a členů po celém světě.
V Evropě se v jednotlivých státech legislativa, předpisy a praxe ovlivňující možnost volby žen
ohledně místa porodu, poskytovatele péče a podpory u porodu různí. Ve Francii může být dula
přítomna u porodu doma pouze, asistuje-li u něj porodní asistentka nebo lékař. V některých
jiných zemích ani není možné rodit doma s porodní asistentkou. Naproti tomu ve Velké Británii
mají ženy právo rodit doma, pokud si to přejí, ať s porodní asistentkou, nebo neasistovaně, za
přítomnosti duly (která není zdravotnice) nebo bez ní. V Holandsku a některých dalších
evropských zemích je běžně umožňována přítomnost alespoň dvou doprovodných osob u
porodu, zatímco v jiných zemích, např. ve Španělsku nebo v Polsku, bývá žena nucena zvolit si
pouze jednu doprovodnou osobu. Je smutné, že některé státní porodnice v Turecku ženám při
porodu neumožňují podporu žádnou.
V roce 2013 bylo v Cochrane Review publikováno zjištění, že „v mnoha zemích… se kontinuální
podpora během porodu stala spíše výjimkou než normou. To může přispívat k odlidštění porodu.
Při moderní porodnické péči bývají rodičky často předmětem institucionalizovaných rutinních
postupů, které mohou mít na postup porodu negativní dopad.“ (Hodnett et al, 2013)
Evropská úmluva o lidských právech poskytuje ochranu všem osobám, které se v souvislosti
s porodem nějak rozhodují. V nedávných kauzách soudy rozhodly, že Článek 8 Úmluvy chrání
právo ženy zvolit si okolnosti a místo porodu. Ženám by se nikdy neměly provádět žádné zákroky
bez jejich souhlasu, měly by mít možnost odmítnout nechtěné zásahy, byť by personálu připadaly
jakkoliv nepatrné. Vždy by jim měly být podány dostatečné, objektivní a nestranné informace, na
jejichž základě se mohou informovaně rozhodnout. V krajních případech může neuctivé
zacházení rovněž porušovat Článek 3 Úmluvy, který se týká krutého, nelidského a ponižujícího
zacházení.
Některé ženy se mohou rozhodovat pro místo a okolnosti porodu, které v jejich lokalitě vybočují
z normy, protože se obávají restriktivních postupů nebo postupů, jež nejsou podepřeny důkazy, a
negativních porodních výsledků.
Závěr
EDN žádá španělskou Generální radu ošetřovatelství, aby anulovala svou zprávu o dulách,
okamžitě zrušila související webové stránky, téma řádně prokonzultovala, a dříve než vypracuje
náhradní zprávu, zvážila všechny vědecké důkazy. EDN se velmi ráda zhostí role konzultanta.
EDN bude podporovat své španělské členky a členské organizace při hledání právnické pomoci
ohledně kroků, jež mají podniknout v odpověď na prohlášení uvedená ve zprávě a na webu
„Informe Doulas“, která považujeme za hanlivá a lživá.
European Doula Network
Web: www.european-doula-network.org
Email: info@european-doula-network.org
26. února 2015
Další informace a reference

The European Doula Network (EDN)
European Doula Network, (EDN, Evropská síť dul) je nezisková organizace, která zastřešuje přes
30 organizací, jež sdružují duly a pořádají pro ně kurzy, z 19 zemí. EDN podporuje duly napříč
Evropou, aby ve svých zemích zakládaly oficiální odpovědná sdružení a rozšiřovaly etickou
filozofii dul, která se týká role a hranic práce duly, jakožto nezdravotnické podpůrné osoby pro
ženy a jejich rodiny v průběhu roku, kdy přivádějí dítě na svět.
Charitativní práce dul ve Velké Británii
Ve Velké Británii existují organizace, jako Birth Companions a Doula UK Access Fund, které
ohroženým ženám umožňují bezplatný přístup ke službám dul. Mezi ohrožené ženy patří
například ty, jež jsou či byly uvězněny nebo jim vězení hrozí, nacházejí se v útulku pro oběti
domácího násilí, uprchlice a ženy ve finanční tísni. V některých oblastech jsou duly zaměstnány
Státní zdravotní službou (National Health Service, NHS).
http://doula.org.uk/content/doula-access-fund
http://www.chelwest.nhs.uk/about-us/news/clinicians-blogs/support-women-during-their-labour
http://www.nct.org.uk/courses/antenatal/antenatal-services/doula
https://www.sheffield.gov.uk/caresupport/childfam/doula-project.html
http://www.goodwindoulas.org
http://www.abl-cbc.co.uk/content/charity/our-work/doulas.php
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