Pozvánka na třídenní odborný seminář

Kontinuální selekce rizika v samostatné práci porodní asistentky
Datum:

10. – 12. 11. 2018

Místo:

Praha, hotel GLOBUS www.hotel-globus.cz

Cílová skupina:

Poskytovatelé porodnické péče (lékaři a porodní asistentky), bez ohledu na prostředí, ve kterém pracují

Přednášející:

Barbara Kosfeld, Německo

Jednací jazyk:

Angličtina, tlumočeno do češtiny

Několik slov o lektorce
Paní Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA, je ojedinělá porodní asistentka v Evropě. Její absolutní předností jsou vysoké znalosti, hluboká praxe a praktické zkušenosti v oblasti primární porodnické péče spojené se schopností předat informace
uceleným a přehledným způsobem. Její schopnost vysvětlit návaznost a kombinaci
faktů a začlenit kombinaci příčiny a následku v celé šíři probírané látky je pro výuku
bezpečné péče poskytované porodní asistentkou zcela zásadní. Díky tomu lze již z
průběhu těhotenství „přečíst“ očekávaný průběh porodu. To je přesně to, co zaběhnutý vzdělávací systém pro porodní asistentky a porodníky nedělá.
Paní Kosfeld vystudovala v magisterském programu srovnávací literaturu. Prošla výcvikem porodních asistentek, které působily ještě za druhé světové války. Získala tak vědomosti z doby, kdy ještě nebyla zavedena porodnická technika. Paní Kosfeld má tudíž jedinečnou možnost kombinovat vědomosti tradičních
porodních asistentek s poznáním současné moderní vědy. Po tomto čtyřletém studiu a následné tříleté
odborné přípravě v nemocnici se stala porodní asistentkou (1989). V roce 1994 založila ve městě Aachen
(Cáchy) první praxi porodních asistentek a o tři roky později porodní dům PEGASUS. Za další rok porodní
dům rozšířila o Zentrum Akademii – vzdělávací středisko pro porodní asistentky. V roce 2000 zorganizovala první Evropský kongres porodních asistentek o mimonemocničním porodnictví, které se konalo rovněž v Aachenu.
Jako poradce, konzultantka a lektorka působí v Německu, Belgii a dalších evropských zemích. Gynekologickým a porodnickým oddělením v nemocnicích radí při restrukturalizaci jejich pracovních týmů, při zavádění nových systémů a při přestavbě porodních sálů. Porodním asistentkám radí při zakládání soukromé
praxe. Své vzdělávací semináře věnuje zrcadlení historicky ověřené praxe s výsledky novodobých výzkumů. Zdůrazňuje odpovědnost porodních asistentek za vlastní práci a jejich důležitou úlohu v podpoře
zdraví žen, jejich dětí a celých rodin. Od roku 2002 působí také v České republice, kde aktivně spolupracuje s pražským Porodním domem U čápa (každoročně zde vede mimořádně úspěšné odborné kurzy a semináře pro české a slovenské porodní asistentky).
V komunitním prostředí v rámci primární porodnické péče pracovala přes 25 let. Za dobu svého působení
mimo nemocnici asistovala u porodu více než 1500 dětí včetně porodů koncem pánevním a dvojčat.
Od roku 2012 se věnuje studiu staré literatury pro porodní asistentky (učebnice ze 17. až 19. století). Aplikací pradávné moudrosti porodních babiček se snaží oživit a šířit umění porodních asistentek.

