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1. OBECNÉ

KOMPETENCE
1.a

Zodpovídá za svá rozhodnutí a
jednání v roli autonomního
zdravotníka.

1.b

Zodpovídá za sebepéči a
seberozvoj v oblasti porodní
asistence.

1.c

Vhodně deleguje dílčí složky
péče a poskytuje supervizi.

1.d

Rozvíjí svou praxi pomocí
poznatků z vědeckých výzkumů.

1.e

Dodržuje při poskytování
péče základní lidská práva
každého jedince.

1.f

Dodržuje příslušné zákony,
regulační požadavky a kodexy
chování určené porodním
asistentkám.

1.g

Pomáhá ženám samostatně
rozhodovat o přijímané péči.

1.h

Dovede efektivně komunikovat
s ženami, jejich rodinnými
příslušníky, se zdravotnickými
týmy a dalšími.

1.i

1.j

1.k

1.l

1.m

Podporuje normální porodní
proces jak v podmínkách
zdravotnických zařízení, tak
v komunitních prostorách,
včetně domova rodičky.
Posuzuje zdravotní stav, sleduje
zdravotní rizika a podporuje
zdraví a pohodu žen a dětí.
Poskytuje prevenci a léčbu
běžných zdravotních problémů
souvisejících s těhotenstvím,
porodem a novorozeneckým
obdobím.
Rozpoznává i stavy nesouvisející
s porodní péčí a předává tyto
případy do vhodné péče.
Pečuje o ženy vystavené
fyzickému či sexuálnímu násilí a
zneužívání.

2. PŘED TĚHOTENSTVÍM

A PŘED PORODEM
2.b

Poskytuje péči před otěhotněním.
Vyhodnocuje zdravotní stav ženy.

2.c

Vyhodnocuje prospívání plodu.

2.d

Monitoruje průběh
těhotenství.

2.e

Podporuje a propaguje chování, které vede ke zdraví a
psychofyzické pohodě.

2.a

2.f

2.g

Poskytuje preventivní poradnu
v oblasti těhotenství, kojení,
rodičovství a životních změn.
Rozpoznává, stabilizuje a vede
komplikovaná těhotenství a
předává ženy s komplikacemi
příslušným poskytovatelům péče.

2.h

Pomáhá ženě a její rodině vybrat
vhodné místo pro porod.

2.i

Poskytuje péči ženám
s neplánovaným či
nechtěným těhotenstvím.

4. NÁSLEDNÁ PÉČE

O ŽENU A
NOVOROZENCE
4.a

Poskytuje poporodní péči
zdravým ženám.

4.b

Poskytuje péči zdravým
novorozencům.

4.c

Podporuje a propaguje kojení.

4.d

Dokáže rozpoznat, léčit a stabilizovat poporodní komplikace a
v případě nutnosti předává ženu
do příslušné péče.
Dokáže rozpoznat, léčit a stabilizovat zdravotní problémy
novorozence a v případě
nutnosti jej předává do
příslušné péče.

3. BĚHEM PORODU A
PO NAROZENÍ
3.a

Podporuje fyziologický porod a
narození.

3.b

Vede spontánní vaginální
porody s nerizikovým průběhem; předchází komplikacím,
odhaluje je a stabilizuje je.

3.c

Poskytuje péči novorozenci
ihned po narození.

4.e

4.f

Poskytuje poradenství v oblasti
plánování rodičovství.

Chcete se dozvědět víc?
Plné znění dokumentu na
www.internationalmidwives.org

