Rozvoj znalostí a dovedností
užitečných v porodnické praxi
jako cesta ke kvalitnější péči i vlastní spokojenosti
Evidence-based péče: co to je, jak vzniká a umíme ji poskytovat?

Ve třech částech přednášky si teoreticky i prakticky na příkladech ukážeme, co je a co není evidence-based péče
(EBP) a jakým způsobem principy EBP vedou ke zlepšení jak samotné péče, tak k vyšší spokojenosti a bezpečí
pečujících i klientek. Povíme si, co je přesně EBP, jak vědecké důkazy vznikají, kdy a jak moc lze na
ně spoléhat a kde je hledat. Porovnáme práci s doporučeními k péči, která (ne)uplatňují principy
EBP. Ve třetí části se zaměříme na situaci v ČR v kontextu sbíraných a publikovaných dat: co
přesně z nich umíme vyčíst a jakou nám mohou poskytnout zpětnou vazbu.

Markéta Pavlíková

Vystudovala jsem matematickou statistiku na Univerzitě Karlově a Master of Science in Biostatistics na Hasseltské universitě v Belgii. Od roku 2008 se odborně zabývám situací v české
péči o těhotnou a rodící ženu. Mými hlavním tématy jsou péče založená na vědeckých důkazech (EBP, evidence-based péče) a její aplikace v doporučeních a praxi.

Komunikace jako zdroj dobrého plánu péče

Blok bude rozdělen do tří kapitol. První bude věnována komunikaci při plánování péče. Druhá se
zaměří na efektivní komunikaci v týmu. A poslední se bude týkat práce se zpětnou vazbou
a stížností. Ve všech částech budeme vycházet z toho, co už ve vašem týmu funguje a z
vašich představ o efektivní komunikaci. Blok bude obsahovat teoretické základy, konkrétní
tipy a nácvik situací z vašeho pracovního prostředí.

Kateřina Hájková Klíčová

Jsem socioložka, terapeutka a lektorka. Jako lektorka se věnuji tématu komunikace a spolupráce mezi klienty a zdravotníky při plánování péče. Pravidelně se účastním odborných kurzů
a od roku 2020 jsem členkou České asociace pro psychoterapii.

Právo jako jistota pro zdravotníky i rodící ženy

V rámci bloku věnovaného právu přetavíme složité paragrafy do srozumitelných slov. Představíme si právo
jako oporu pro vaši práci, nikoli administrativní zátěž. Zaměříme se na specifika péče o rodící ženu i novorozené
dítě. Skrze příklady z praxe se budeme věnovat právu na informovaný souhlas, negativní revers. Pracovat budeme s porodním a dříve vysloveným přáním. Dotkneme se také práva na doprovod a nepřetržitou přítomnost
u dítěte. Závěrem se podíváme na stížnosti a způsob jejich řešení. Seminář představuje bezpečný prostor pro
řešení situací, které zažíváte ve své praxi a společně nalezneme optimální řešení v souladu s právem.

Sandra Pašková

Jsem právnička a vyučuji Kliniku zdravotnického práva, v níž se studenti medicíny a práv učí o právech pacientů i zdravotníků skrze reálné kauzy. Specializuji se na reprodukční práva žen, a to již od roku 2015. Od téhož roku
působím jako právnička v Lize lidských práv.

Anna Štefanidesová

Jsem právnička a v současné době pracuji v nevládní organizaci Liga
lidských práv, kde se zabývám především zdravotnickým právem. Jsem
garantkou projektu, jehož cílem je rozvoj českého porodnictví a zvýšení právního povědomí.

Pokud máte zájem o vzdělávání, vyplňte prosím tento formulář.
Projekt byl podpořen z Norských fondů.

