Nabídka Centra porodních asistentek
Porodní dům U čápa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

předporodní péče
konzultační činnost
předporodní kurzy
péče během normálního porodu
podpora přirozeného porodu
doprovod k porodu do porodnice
návštěvní služba po porodu
laktační poradenství
odborné vzdělávací akce pro porodní asistentky

Centrum porodních asistentek
Porodní dům U čápa
Nestátní ambulantní zdravotnické zařízení poskytující
ambulantní primární porodnickou péči. Poskytovatelkami zdravotní péče jsou porodní asistentky.
Adresa:
Telefon:
e-mail:
web:

Dolnokrčská 14
140 00 Praha 4
241 402 098
porodnidum@seznam.cz
www.PDcap.cz
nebo www.rodina.cz/cap

Hrazení péče poskytované porodními asistentkami
V současné době (jaro 2006) není porodní asistentka přímým
smluvním partnerem pro zdravotní pojišťovny a proto péče porodních asistentek hrazena přímo z veřejného zdravotního pojištění
není. Některé služby porodních asistentek (1x návštěva ženy v těhotenství a 3x návštěva ženy po porodu) může být hrazena z veřejného zdravotního pojištění za předpokladu, že porodní asistentka
prošla výběrovým řízením a že si tuto péči vyžádal lékař.
Velmi podobná situace panuje i v nemocnicích. Také práce porodních asistentek v nemocnicích je nemocnicím zdravotní pojišťovnou uhrazena jen tehdy, pokud je porodopis nebo chorobopis
podepsán lékařem.
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Z výše uvedených důvodů je v současné době třeba počítat
s přímou platbou za služby poskytované komunitními porodními
asistentkami.
Petr Jelen - Rolltrade

Porodní asistentky
v komunitní péči

Porodní asistentky
v komunitní péči

Mezinárodní
definice
porodní
asistentky

Porodní asistentka je osoba, která byla řádně přijata do oficiálního
vzdělávacího programu pro porodní asistentky uznávaného v dané
zemi, která úspěšně ukončila daný vzdělávací program pro porodní
asistentky a získala tak požadovanou kvalifikaci a registraci pro
výkon povolání porodní asistentky.
Porodní asistentka je uznávána jako plně zodpovědný zdravotnický pracovník; pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla
potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu
a v době poporodní, vede porod na svou vlastní zodpovědnost,
poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku. Tato
péče zahrnuje preventivní opatření, podporu normálního porodu,
zjišťování komplikací u matky nebo dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci a provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci.
Porodní asistentka má důležitou úlohu ve zdravotním poradenství
a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci jejich rodin a celých komunit.
Tato práce by měla zahrnovat předporodní přípravu a přípravu
k rodičovství a může být rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního zdraví a péči o dítě.
Porodní asistentka může vykonávat svou profesi v jakémkoli prostředí, včetně domácího prostředí, ambulantních zdravotnických
zařízení, nemocnic, klinik nebo zdravotnických středisek.
Tato definice byla přijata na zasedání Mezinárodního výboru porodních asistentek 19. července 2005 a nahrazuje Definici porodní asistentky přijatou v roce
1972 a doplněnou v roce 1990.

Porodní
asistentka je
odborníkem
na zdravé těhotenství, porod
a dobu
poporodní
a zůstává
poradcem
během prvního
roku života
dítěte.

V komunitním prostředí je porodní asistentka samostatným
poskytovatelem primární porodnické péče. Může pracovat zcela
samostatně (zaměstnává sama sebe) nebo se porodní asistentky
mohou sdružovat a zakládat centra porodních asistentek, kde se
o jednotlivé činnosti dělí a navzájem se mohou zastoupit tak, aby
ženám mohly nabídnout komplexní primární porodnickou péči
(pracují jako zaměstnankyně). Mohou poskytovat také následnou
péči ženám po propuštění z porodnice.
Hlavními pracovními nástroji porodních asistentek jsou hlava,
ruce a srdce. Porodní asistentky nepoužívají v péči o zdravé
těhotné a rodící ženy léky. Pokud zjistí u těhotné nebo rodící
ženy zdravotní komplikaci vyžadující léčebný zásah, odešlou ženu
k patřičnému odbornému lékaři.
Porodní asistence je profesí zdravotnickou se silnou působností
v sociální sféře. Svým působením pomáhají ženám snáze projít
porodním procesem a lépe přijmout úlohu matky .

Co pro Vás může porodní asistentka udělat
během těhotenství?
• Provádí pravidelné kontroly těhotné ženy
• Odpoví na vaše otázky spojené s těhotenstvím, porodem a
mateřstvím
• Nabídne vám odborné konzultace týkající se fyziologických
změn, které těhotenství provázejí
• Vede jak skupinovou, tak individuální přípravu k po-

rodu (předporodní kurzy)
• V případě zdravotní komplikace vám doporučí, na kterého
odborníka se máte obrátit pro řešení komplikace
• Pomůže vám sestavit porodní plán
• Poradí jak a podle čeho vybrat optimální místo pro váš porod

Vedlejší činnosti porodní asistentky nabízené ženám
v těhotenství
•
•
•
•

různé typy cvičení
plavání
masáže
kurzy aromaterapie

Co pro Vás může udělat porodní asistentka během
porodu?
• Pomůže vám radou, jak rozpoznat začátek porodu
• Poradí ohledně užívání nefarmakologických prostředků pro tlumení bolesti
• Může o vás pečovat ve všech dobách porodních
• Kontroluje zdravotní stav matky i dítěte během porodu
• Pokud si pro svůj porod vyberete porodnici, může vás doprovodit jako odborný poradce a poskytnout psychologickou podporu

Co pro Vás může porodní asistentka udělat po porodu?
•
•
•
•
•
•

Kontroluje zdravotní stav matky i novorozence
Ošetří porodní poranění, pokud nějaké vzniklo
Provede ošetření novorozence po porodu
Poradí s prvním přiložením novorozence k prsu
Pomůže s adaptací na novou úlohu matce i celé rodině
Poradí jak pečovat o novorozence a dítě do jednoho roku života

Fotografie z porodního
domu U čápa
L.Svobodová 2006:
interiéry porodního domu,
práce porodní asistentky,
semináře pro maminky,
odborný seminář pro
porodní asistentky

