Náhradní (surrogátní) mateřství
Naděje pro neplodné páry

Náhradní (surrogátní) mateřství představuje proces, kdy embryo biologických
rodičů donosí tzv. náhradní matka. Náhradní matka (často se používá i termín
“gestační náhradní matka”) je žena, která svolí k zavedení embrya do své
dělohy s úmyslem otěhotnět, dítě donosit a porodit, a předat jej po porodu
biologickému otci a svolit k adopci biologickou matkou. Pokud je v rodném
listě dítěte uveden jeho biologický otec, osvojuje si dítě pouze jeho biologická
matka (partnerka biologického otce).

Jak celý proces probíhá?
•• Náhradní matku osloví neplodný pár buď přímo (nejčastěji pokud je příbuzná,
známá) či na základě inzerátu. Stále častěji však páry oslovují naši kliniku
se žádostí o poskytnutí kontaktu na některou náhradní matku, která na sebe
dobrovolně nechá kontakt a požádá o jeho předání zájemcům.
•• Pokud jsou obě strany (náhradní matka i biologičtí rodiče) se všemi
důležitými okolnostmi dobře seznámeni a srozuměni, lze k náhradnímu
mateřství přistoupit.
•• Náhradní matka projde různými vyšetřeními a konzultacemi s řadou
odborníků, a to proto, aby byla na celý proces co nejlépe připravena, a to i po
psychické stránce. Následně může započít samotný proces přípravy k přenosu
embrya do dělohy, který trvá řádově několik týdnů a poté proběhne vlastní
přenos (transfer) embrya.
•• Pokud náhradní matka otěhotní, učiní na matrice souhlasné prohlášení o
otcovství společně s biologickým otcem dítěte a tento je pak následně uveden
do rodného listu.

•• Po narození dítěte pak náhradní matka dá souhlas k tomu, aby si dítě převzal
jeho biologický otec a rovněž poskytne souhlas k tomu, aby si dítě mohla
adoptovat jeho biologická matka, (někdy se také uvádí termín “matkapříjemkyně”).

Legislativa
V současnosti v České republice není proces náhradního mateřství upraven
specifickým zákonem, vychází tedy pouze ze stávajících zákonů, zejm.
občanského zákoníku.
Matkou dítěte je podle zákona žena, která dítě porodí, tedy gestační náhradní
matka, a její jméno je zapsáno do rodného listu dítěte. Zákon však ženě
umožňuje udělit jiné osobě souhlas s adopcí narozeného dítěte. Po porodu
tedy náhradní matka, na základě předchozí dohody s neplodným párem, dává
souhlas s adopcí (tzv. nezrušitelným osvojením) matce - příjemkyni. Po osvojení
je z rodného listu dítěte vymazáno jméno náhradní matky a jako matka je
následně zapsána biologická matka (příjemkyně = manželka biologického otce).
Pro zájemce o tuto metodu před vlastním výkonem připravíme kompletní
poradenský servis a potřebné konzultace.

Finance a úhrada
Finanční kompenzace je vždy součástí dohody žadatelského páru a náhradní
matky a zahrnuje například kompenzaci vzniklých nákladů, t.j. na náhradu
za ušlou mzdu a zisk, výlohy spojené s úhradou léků, potravinových doplňků
či vyšetření nehrazených ze zdravotního pojištění, za cestovné, těhotenské
ošacení, zdravou stravu, cvičení pro těhotné, za náklady na hlídání vlastních
dětí při cestách na kliniku a v době porodu, a další.
Léčený pár hradí rovněž vyšetření a výkony spojené s náhradním
mateřstvím. Tato úhrada nespadá do úkonů hrazených zdravotními
pojišťovnami. Financovaní celého procesu tak jde za žadatelským párem
v rámci samoplatby. Cena za celý proces je individuální a vychází z faktorů
neplodnosti a tím daných konkrétních potřeb páru. Léčba s využitím gestační
náhradní matky bývá vzhledem k velmi specifickým nárokům na bezpečnost
a úspěšnost léčby finančně nákladná.

Chci se stát náhradní matkou
Jaké podmínky musím splňovat?
Chcete pomoci někomu blízkému ve vaší rodině, dobré kamarádce, nebo na
sebe chcete zanechat kontakt pro neplodný pár? Podívejte se, zda splňujete
níže uvedené podmínky. Rádi předáme potřebné informace žadatelskému
páru, který ze zdravotních důvodů nemůže donosit vlastní dítě.
•• Optimální věk 18 až 39 let (v případě blízkého příbuzenství mezi náhradní a
biologickou matkou, lze připustit věk do 49 let).
•• Máte již své vlastní dítě, nebo děti, které jste porodila bez výrazných
zdravotních komplikací.
•• Máte platné plné zdravotní pojištění v ČR.
•• Jste svobodná či rozvedená. Jste-li v manželství, vstupuje do procesu
rovněž váš manžel, což proces komplikuje.
•• Váš zdravotní stav je výborný, netrpíte žádnými akutními ani chronickými
onemocněními.
•• Absolvujete předepsaná vyšetření s negativním výsledkem.

Chci využít k donošení svého dítěte
metodu náhradního mateřství
Jaké podmínky musím splňovat?
Metoda náhradního mateřství slouží párům v případech, kdy žena nemůže
plod donosit ve vlastní děloze. Nejčastěji se jedná o tyto stavy či případy:
•• Vrozená nebo získaná absence dělohy (např. u syndromu RokitanskiKüster-Hauser nebo po operačním odnětí dělohy).
•• Děložní faktor, kdy děloha není z různých důvodů schopna zajistit zahnízdění
a donošení plodu, např. rozsáhlá myomatóza dělohy (přítomnost četných
leiomyomů) nebo poškození dutiny děložní a vznik srůstů po předchozím
potratu a revizi dutiny děložní (tzv. Ashermannův syndrom). Mezi další
příčiny děložního faktoru patří i nízká děložní sliznice, kdy opakovaně
nedochází k jejímu nárůstu do potřebné výšky a tak není zajištěno vhodné
prostředí k zahnízdění embrya.
•• Opakované selhání implantace a opakované potrácení po vyloučení
léčbou ovlivnitelných faktorů, pokud není pro pár vhodný žádný jiný postup.

•• Závažná chronická onemocnění, která nejsou v souladu s těhotenstvím
a donošením plodu – jedná se o onemocnění, u kterých by těhotenství
představovalo riziko podstatného zhoršení zdravotního stavu nebo vážného
ohrožení života ženy i samotného plodu. Indikace je vždy konzultována
se specialistou v daném oboru (internistou, kardiologem, chirurgem,
gastroenterologem, neurologem, psychiatrem, onkologem, atd.).

Gestační náhradní mateřství v bodech:
•• Je vhodné pouze pro páry, které by jinou cestou neměli šanci stát se rodiči,
o vhodnosti této metody rozhodne na základě komplexního posouzení
lékař - specialista pro reprodukční medicínu.
•• Není anonymní – pár náhradní matku zná a v průběhu procesu s ní může
být v kontaktu, jehož rozsah se stanoví dohodou.
•• Náhradní matka dostává finanční podporu v těhotenství a kompenzaci za
vynaložené náklady a výlohy spojené s léčbou, těhotenstvím a porodem
dítěte.
•• K náhradnímu mateřství je možné využít vajíčko ženy z žadatelského páru,
případně je možné použít i vajíčko anonymní dárkyně.
•• Mezi principy gestačního náhradního mateřství patří i to, že se k oplození
zásadně nikdy nepoužívá vajíčko náhradní matky.

Tuto metodu léčby můžete podstoupit na klinice REPROMEDA
v Brně a Ostravě.

+420 511 158 222
brno@repromeda.cz
+420 597 822 122
ostrava@repromeda.cz

www.repromeda.cz

