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Předporodní kurz   

 
Kurzy předporodní přípravy vede zkušená porodní asistentka a jsou určeny nastávajícím maminkám  

a jejich případnému doprovodu (partner, kamarádka,…) od dokončeného 25. týdne těhotenství.  Pro nastávající 

rodiče, kteří neměli nebo nemají možnost absolvovat celý předporodní kurz, je možno zajistit samostatnou 

individuální konzultaci, tzv. Předporodní MAXI lekci s porodní asistentkou v délce trvání 2,5 – 3 hodiny.  

Samozřejmostí předporodní přípravy je prohlídka porodního sálu a oddělení šestinedělí.  

Informace k organizaci kurzu a konzultací Vám podá porodní asistentka Bc. Dana Hodinářová na  

tel. 377 677182 nebo pomocí e-mailu: predporodnikurz@mulacovanemocnice.cz  

Cena za předporodní kurz a MAXI lekci je uvedena v ceníku placených služeb gynekologicko-porodnického 

oddělení.  

 

Organizace předporodního kurzu (kde, kdy, co s sebou?)  

 Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň, Dvořákova 17, 301 00, oddělení Rehabilitace 3. p. 

 středa, zpravidla v čase od 16
00

 – 18
15

 hod. (možno domluvit individuálně)  

 délka – 7 lekcí 

 s sebou – těhotenský průkaz, pití, ev. malou svačinu, pohodlný oděv a dobrou náladu 

 

Obsah a náplň předporodního kurzu 

 

Období těhotenství 

o tělesné a psychické změny v těhotenství, zvládání zdravotních obtíží 

o životospráva v těhotenství (výživa, oblékání, tělesná hygiena, sexuální aktivita atd.) 

o lékařská péče o těhotnou ženu (diagnostika, vyšetření, orientace v těhotenském průkazu) 

o informace o prenatálním vývoji dítěte 

o legislativa vztahující se k porodní péči 

Příprava na vlastní porod 

o redukce strachu z porodu, přístup k porodu jako k pozitivnímu životnímu zážitku 

o přirozené techniky zvládání bolesti při porodu (masáže, aromaterapie, homeopatie, Bachovy esence, 

dýchání, muzikoterapie, fyzioterapie,…)  

o výběr porodnice a možnosti porodu v ČR 

o rozdíly mezi přirozeným a lékařsky vedeným porodem, aktivní porod  

o seznámení s možnými riziky a komplikacemi v průběhu porodu a poporodním období,  

vč. informací o pomocných opatřeních v případě patologického porodu (klešťový porod, císařský řez) 

o porodní plán 

o farmakologické metody tlumení bolesti (epidurální analgezie) 

o doprovod u porodu (partner….) a vzájemná spolupráce, vč. porodní asistentky a lékaře 

o I., II., III. doba porodní a první minuty po porodu na porodním sále 

o porodní poranění – prevence, ošetření, volba porodní polohy 

o seznámení s doporučeními WHO (Světová zdravotnická organizace) a ICM (Mezinárodní konfederace 

porodních asistentek) o správné a bezpečné péči o rodičku v průběhu porodu  

a po porodu 

Období porodu 

o Bonding (vazba mezi matkou a dítětem) 

o průběh šestinedělí 

o kojení (nástup laktace, případné potíže, alternativní metody kojení) 

o péče o dítě  
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