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1
Úvod

Evropská unie prostřednictvím agentury COST vypsala projekt, který je
zaměřen na propojení medicínského a salutogenního přístupu k prenatální a postnatální péči o těhotné ženy a jejich novorozence. Zaměření
projektu vychází ze skutečnosti, že při hodnocení výsledků poskytované
medicínské péče je v Evropě dosahováno výborných výsledků, které jsou
vyjádřeny nízkou mortalitou a morbiditou těhotných žen a novorozenců. Slabinou tohoto hodnocení je zanedbávání salutogenního přístupu
při zajišťování této péče. Podle zahraničních zdrojů má současná prenatální a postnatální péče silnou až protektivní úroveň v medicínských přístupech, ale je na nízké úrovni v přístupech salutogenních.
Výsledky projektu by pak měly podle názoru autorů projektu zmapovat situaci a navrhnout změny, tj. mohly by snížit dnes už nastolený, nepříznivě rostoucí trend invazivních zásahů a intervencí, které ve svém
důsledku mohou vést k operativnímu ukončení do té doby fyziologicky
probíhajícího těhotenství a porodu (Beeckman, Gottfredsdóttir, 2014).
Důležitou součástí zadání obsahu projektu je zhodnocení péče o těhotné
ženy imigrantky v jednotlivých evropských státech.
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