K srdci porodní asistence
Klíčové poslání porodní asistentky z historického i současného pohledu

Datum:

6 a 7. 10. 2020 (čtvrtek a pátek)

Místo konání:

Hotel Globus, Praha 4, Horní Roztyly

Cílová skupina:

Lékaři - porodníci, porodní asistentky z praxe, vyučující porodní
asistenci, studentky porodní asistence. Porodní asistentky
pracující v porodnicích jsou obzvláště vítány.

Lektorka:

Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA

Pracovní jazyk:

Angličtina. Tlumočení do češtiny zajištěno.

Počet účastníků:

max. 25

Zaměření semináře
Seminář je zaměřen na dovednosti historicky používané porodními asistentkami při
poskytování kontinuální péče během těhotenství, porodu a v době poporodní, které utvrzuje
moderní věda.
Bez ohledu na místo, kde porodní asistentka pracuje (porodnice nebo komunitní prostředí),
měla by být při péči o těhotnou a rodící ženu schopna zhodnotit v jaké situaci se nachází, zda
je schopna sama péči ženě poskytovat, či má přivolat dalšího odborníka, nebo ženu odeslat
k patřičnému odborníkovi. Porodní asistentka by měla umět průběžně hodnotit vývoj
těhotenství v posledních 4 týdnech před porodem, a ze svých zjištění si vytvořit reálný
předpoklad průběhu porodu. Na podkladu svých zjištění a vytvořeného předpokladu by pak
měla být schopná ženě doporučit optimální místo porodu.
Porodní asistentka by měla být schopna provést ženu porodem tak, aby podpořila její
celkové zdraví i zdraví jejího dítěte, aby podpořila psychickou kondici ženy a usnadnila jí
vstup do mateřství (zvláště u prvorodících žen).
Pro harmonizaci porodnické péče a posílení úlohy porodní asistentky je důležité, aby porodní
asistentky používaly stejné postupy či doporučení, ať pracují v porodnici nebo v komunitním
prostředí. Tyto postupy, postoje a doporučení jsou specifické pro porodní asistentky, jsou
staletími ověřené, moderní vědou potvrzené, podtrhují samostatnost profese porodní
asistentka a odlišují ji od dalších profesí, které o ženu v těhotenství a porodu pečují
(fyzioterapeuti, duly, rodinní poradci apod).

Účastnice získají v kurzu potřebné informace, které mohou pak ve své praxi rozvíjet a
ověřovat.
Kurz je pojímán jako celek, není proto možné vybrat si účast pouze na jednom dni kurzu.

První den, úterý 6.10.2020
Péče porodní asistentky v posledních 4 týdnech těhotenství
Témata:
•
•
•
•
•

Na co by se měla porodní asistentka v tomto období především zaměřit.
Hodnocení fyzických předpokladů ženy pro doporučení týkající se porodu.
Volba porodní pozice, způsob tlačení
Práce s těhotnými modelkami (praktická část kurzu.
Shrnutí získaných informací, doporučení pro praxi.

Časový plán seminárního dne
8,30 – 9,00
9,00 – 10,30
10,30 – 11,00
11,00 – 12,30
12,30 – 14,00
14,00 – 15,30
15,30 – 16,00
16,00 – 17,30

Registrace
Přednáška
Přestávka
Přednáška
Oběd
Práce s těhotnými modelkami
Přestávka
Shrnutí poznatků a hodnocení dne

Druhý den, středa 7.10.2020
Mechanismus zdravého přirozeného porodu
•
•
•
•

Stručné zopakování anatomie pánve.
Kombinace úkazů v průběhu porodního procesu a jejich hodnocení.
Proces rozhodování a formulace dalšího postupu v průběhu zdravého přirozeného
porodu.
Samostatné vedení porodu porodní asistentkou.

Časový plán seminárního dne
8,30 – 9,00
9,00 – 10,30
10,30 – 11,00
11,00 – 12,30
12,30 – 14,00
14,00 – 15,30
15,30 – 16,00

Registrace
Přednáška
Přestávka
Přednáška
Oběd
Přednáška a diskuse
Přestávka

16,00 – 16,30 Příklady z praxe porodních asistentek
16,30 – 17,30 Diskuse k předloženým případům a hodnocení kurzu
Časová specifikace jednotlivých bloků během dne je orientační. Kurz je pojímán jako celek,
není možné vybrat si účast pouze na jednom dni kurzu.
Důležité: Účast dětí na semináři není možná. Nemáme možnost zajistit jejich hlídání.

Kdo je Barbara Kosfeld
Paní Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA, je německá porodní
asistentka, konzultantka, poradkyně a lektorka v oblasti porodnictví.
Paní Kosfeld je ojedinělá porodní asistentka v Evropě: její absolutní
předností jsou vysoké odborné 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 poskytované péče 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 vede v Německu,
Rakousku a Švýcarsku. 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). Své 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.

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.

Registrační poplatek
Přihláška na seminář je platná po zaplacení registračního poplatku.
Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách a
oběd po oba dny.
Registrační poplatek je přenosný: pokud zjistíte, že se semináře nemůžete zúčastnit a
poplatek jste již zaplatili, můžete za sebe vyslat náhradníka. Ten musí vyplnit online
přihlášku, finančně se vyrovnáte mezi sebou. Náhradníka nelze vyslat jen na 1 den.
Výše poplatku závisí na době, kdy seminář uhradíte, viz tabulka:
Při platbě do 5.9.2020

Při platbě po 5.9.2020

Lékaři, porodní
asistentky

6 900 Kč
270 €

8 500 Kč
330 €

Studentky PA

4 900 Kč
190 €

8 500 Kč
330 €

Stornopoplatky
Uhradíte-li seminář a svou účast zrušíte v době
•

do 24.9.2020, bude Vám vrácena zaplacená částka snížená o stornovací poplatek ve
výši 25 %.

•

po 24.9.2020, je výše stornopoplatku 100 %.

•

V případě opětovného vyhlášení nouzového stavu nebo zákazu pořádání hromadných
akcí v průběhu 30 dnů předcházejících pořádání začátku akce, bude vrácená částka
ponížena o 15 %. Takto získaní finanční prostředky by pak byly použity k úhradě
stornopoplatků za zrušenou rezervaci prostor a k úhradě nezbytných
administrativních úkonů nutných pro uspořádání semináře.

Přihláška
Na tento seminář se přihlaste zde.

