Jak se odráží historicky používané praktiky
porodních asistentek v moderním výzkumu
v kontrastu se současnou praxí v porodnicích
a mezi porodními asistentkami
Co říkají historické knihy a moderní výzkum potvrzuje nebo vyvrací

Datum:

8. a 9. 10. 2020 (čtvrtek a pátek)

Místo konání:

Hotel Globus, Praha 4, Horní Roztyly

Cílová skupina:

Lékaři - porodníci, porodní asistentky z praxe, vyučující porodní
asistenci. 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.

Získané vědomosti vedou porodní asistentky k přemýšlení při práci a kombinaci příznaků pro
dobrou orientaci v porodním procesu. Pomohou jim ve správném zhodnocení, zda se v té
které fázi porodního procesu jedná stále o fyziologický stav. Umožní jim samostatně ženu
provést přirozeným porodem, poskytovat ženám optimální porodnickou péči a posílit svou
samostatnost bez ohledu na prostředí ve kterém pracují.
Informace získané na semináři pomohou účastnicím zachytit první varování blížící se komplikace a adekvátně reagovat v níže zmíněných situacích.
Pro snazší porozumění a efektivnější využití informací předkládaných na tomto semináři je
výhodné, prošla-li účastnice kurzem týkajícím se péče porodní asistentky o ženu v posledních
4 týdnech těhotenství a mechanismu zdravého přirozeného porodu (bez ohledu, zda v tomto
roce nebo letech předchozích).
Kurz je pojímán jako celek, není proto možné vybrat si účast pouze na jednom dni kurzu.

První den, pátek 8.10.2020
Odtok plodové vody – spontánní x umělé protržení vaku blan
Otázky:
Předčasný odtok plodové vody.
Proč je pro a) matku, b) dítě výhodnější, aby byl vak blan zachován co nejdéle během porodu?
Existují situace, kdy je umělé protržení vaku blan nezbytné, lepší nebo bezpečnější pro matku
a dítě, než spontánní odtok plodové vody?
Kvalita kontrakcí
Jeden z platných zákonů přirozeného porodu:
„Má-li dítě problém, kontrakce se zeslabí nebo zastaví…“
Otázky:
Může aktivita (reaktivita, chování) dělohy v posledních 4 týdnech před porodem naznačit
něco o průběhu porodu?
Může být kvalita kontrakcí pro porodní asistentku návodným (určujícím) příznakem při hodnocení fyziologie porodního procesu? Do jaké míry?
Co může být důvodem pro to, že kontrakce během porodního procesu zeslábnou nebo se
dokonce zastaví?
Jak může porodní asistentka pracující v pokojích podpory přirozeného porodu v porodnicích
nebo v komunitním prostředí posílit kontrakce bez použití léků?
Jaký vliv/dopad mohou mít slabé kontrakce v první době porodní na průběh následujících
fází porodu?
Kdy je během porodního procesu nezbytné/vhodná doba pro přesun matky z komunitního
prostředí do porodnice v případě slabých děložních kontrakcí?
Srdeční ozvy plodu
Otázky:
Jaký je nejbezpečnější, nejdůvěryhodnější a nejefektivnější způsob poslouchání/monitorování srdečních ozev plodu?
Existuje vztah mezi srdečními ozvami plodu a kvalitou kontrakcí? Jak hodnotit tento ukazatel?
Srdeční ozvy plodu v různých fázích porodu. Kdy je zpomalení ozev fyziologické a kdy výrazně
znepokojující? Co nám napovídá prudká změna ve frekvenci srdečních ozev?

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
Přednáška
Přestávka
Přednáška a hodnocení dne

Druhý den, pátek 9.10.2020
Dystokie ramének
Kdy? Proč? Jak danou situaci řešit v porodnici / v komunitním prostředí? Existuje spolehlivá
prevence?
Příklady z praxe
Příklady využití vědomostí získaných během kurzů vedených paní Barbarou Kosfeld v praxi.
Co mohou porodní asistentky zlepšit při své práci v porodnici/ v komunitním prostředí?
Svědectví rodičů.
Časový plán seminárního dne
8,30 – 9,00 Registrace
9,00 – 10,30 Přednáška
10,30 – 11,00 Přestávka
11,00 – 12,30 Přednáška
12,30 – 14,00 Oběd
14,00 – 15,30 Přednáška a diskuse
15,30 – 16,00 Přestávka
16,00 – 16,30 Příklady z praxe, svědectví rodičů
16,30 – 17,30 Diskuse k předloženým případům a hodnocení kurzu
Časová specifikace jednotlivých bloků během dne je orientační.
Důležité: Účast dětí na semináři není možná. Nemáme možnost zajistit hlídání dětí.

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 teprve 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 17.9.2020 Při platbě po 17.9.2020
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 25.9.2020, bude Vám vrácena zaplacená částka snížená o stornovací poplatek ve
výši 25 %.

•

po 25.9.2020, 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 získané 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 seminář se již přihlásit nejde (je plný).

