Charakteristika výstupních vědomostí, dovedností a postojů, tj. profesních kompetencí,
pro které absolvent/ka specializačního vzdělávání získal/a způsobilost

Porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru komunitní péče je připravena:


komunikovat s klienty, rodinnými příslušníky a členy komunity dle zásad efektivní komunikace při
současném zohledńování věkové a multikulturní odlišnosti;



navrhovat a vypracovávat edukační plány pro klientky a celé komunity zaměřené na prevenci
poškození zdraví;



postupovat dle moderních a vědecky ověřených metod, podílet se na výzkumných šetřeních a
projektech zaměřených na zdraví žen a novorozenců v podmínkách komunity;



navrhovat vzdělávací plány školenců, vést odbornou praxi a specializační vzdělávání v oboru své
specializace, hodnotit znalosti a dovednosti účastníků specializačního vzdělávání;



připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti;



identifikovat komunitu klientek, její strukturu a rizika;



identifikovat rodinu klientky a její rizika z hlediska zdravotních, sociálních a psychologických
problémů;



diagnostikovat faktory ovlivňující zdraví žen nejen ve vztahu k reprodukčnímu zdraví



identifikovat faktory pracovních rizik klientek a učinit opatření vedoucí k ochraně zdraví a prevenci
nemocí a úrazů na pracovišti;



poskytovat péči ženě během těhotenství, při porodu, po porodu i během celého jejího života v
podmínkách komunity;



diagnostikovat faktory ovlivňující zdraví novorozence a poskytovat péči novorozenci v podmínkách
komunity;



poskytovat péči gynekologicky nemocné ženě v podmínkách komunity;



uskutečňovat poradenství v oblasti poskytování zdravotní a sociální pomoci a spolupracovat s
dalšími složkami komunitní péče na podporu zdraví ženy, novorozence a komunity;



rozvíjet prostředky na podporu efektivního kojení včetně efektivní edukace zdravotníků, matek i
celé komunity; podílet se, eventuálně provádět ultrazvukové vyšetření a další diagnostické metody
u žen z důvodu potvrzení intrauterinní gravidity, životaschopnosti plodu, počtu plodů, určení
gestačního věku a hodnocení růstu, určení polohy plodu, množství plodové vody, lokalizace placenty
a odhalení abnormalit a svoje zjištění konzultovat s lékařem; realizovat cvičební metody a postupy
užívané v těhotenství, v přípravě na porod; a v šestinedělí; využívat přístrojovou techniku
používanou v péči o nemocné novorozence.

