
Jako nevíš, jaká je cesta větru,  

jak v životě těhotné vznikají kosti,  

tak neznáš dílo Boha.  
Kaz 11,5

Perinatální hospic
Většina dětí se v dnešní době rodí zdravá. Přesto poměrně nezanedba-

telné množství z nich zemře, některé krátce po narození, mnohé ještě 

před ním. Perinatální hospic je zdravotnické zařízení, v podstatě porodni-

ci s rozšířeným spektrem služeb, pro matky, které nosí dítě s diagnózou 

neslučitelnou se životem. Dnešní zdravotnictví tyto vrozené anomálie 

diagnostikuje čím dál rychleji a přesněji, bohužel myšlenka komplexnější 

péče v těchto situacích zatím chybí.

Mamince je rutinně doporučováno ukončení těhotenství, to je ze zdravot-

ních důvodů možné do 24. týdne. Chybí následná péče o duševní stav či 

širší rodinu. 
Pokud se matka nechce dítěte vzdát, podepisuje reverz a v těhotenství 

pokračuje na vlastní nebezpečí. Perinatální hospic představuje alternati-

vu, způsob řešení této velmi náročné, a nejen pro nastávající maminku, 

ale i pro všechny blízké velmi stresující situace. Umožňuje kontinuál-

ní podpůrnou péči od okamžiku stanovení diagnózy až po smrt dítěte. 

Podporuje rodiny, které nechtějí potrat, ať už z morálního, psychického, 

náboženského či jakéhokoliv jiného důvodu.

Princip fungování perinatálního hospice:

• Péče o rodinu začíná ve chvíli letální diagnózy, ta je citlivě konzultová-

na včetně možných prognóz.

• Matka má možnost uchýlit se do hospice již během těhotenství, může 

ho zde strávit celé nebo pouze občasně, vše dle dané aktuální situace 

a okolností.

• Děti, které již jsou v rodině, zde mohou  s matkou přebývat tak dlou-

ho, jak je třeba.

• Je vytvořen multidisciplinární tým, který je rodině neustále k dispozi-

ci.
• Tento tým zahrnuje gynekology-porodníky, ultrazvukové specialisty, 

porodní sestry, dětské sestry, neonatology, psychoterapeuty a sociální 

pracovnice. Předpokládá se také úzká spolupráce s knězem.

S rodiči se sestaví porodní plán dle jejich představ, jsou jim vysvětleny 

důvody preference přirozeného porodu a vše zkonzultováno. Po porodu 

se dítě dává ihned k matce a členům rodiny, kteří mají přístup na porod-

ní sál, aby mohli sdílet život a smrt dítěte. Čas strávený s ním je neome-

zený. Je zajištěna možnost narozené děťátko ihned pokřtít.



Rodičům je umožněno miminko vykoupat, obléci, všichni členové rodiny si 

ho mohou pochovat. Kněz, sestry a psychoterapeuti zajišťují během této 

doby rodině dostatek soukromí, ale zároveň nepřetržitou duchovní a emo-

cionální podporu.

Ve spolupráci s Oblastní Chariotou Pardubice, kterou řídí Mgr. Marie Hubál-

ková, bychom velmi rádi vybudovali zdravotnické zařízení fungujícího jako:

• porodnice s novorozeneckým oddělením

• neonatální hospic = zařízení určené pro umírání novorozenců s vadou 

neslučitelnou se životem

• sociální zařízení pro pobyt matek a jejich již narozených dětí během tě-

hotenství s letální diagnózou po dobu potřebnou

• gynekologická poradna pro těhotné očekávající postižené dítě a odmíta-

jící potrat, včetně zajištění další dlouhodobé péče o rodinu a dítě

• školicí středisko pro budoucí rozšíření povědomí o perinatálním hospicu 

+ proškolování personálu v porodnicích po celé ČR. Případná pomoc při 

zřizování perinat. hospicových oddělení přímo v nemocnicích

• zajištění možnosti, kam pohřbít dítě pro rodiny bez hrobů (+ vybudová-

ní tzv. vzpomínkové zahrady podle vzoru organizace Sands z Velké Bri-

tánie)

PŘIDEJTE SE  
V současné době shromařďujeme dostatek finančních prostředků a buduje-

me tým lidí, kterým je tato myšlernka blízká a touží být u jejího zrodu.

  
Pro jakékoliv informace neváhejte kontaktovat na mail  

peremska.alena@seznam.cz

Číslo účtu  
1201207379/0800, v. s.1100

Za finanční dar předem děkujeme. 

 Za redakci DUHY se přidáváme a jsme rádi,  

 že můžeme být při tomto díle alespoň touto cestou.


