PORODNÍ ASISTENCE

Bakalářské studium porodní asistence (jeho
absolvováním získáš titul Bc.) trvá tři roky.
Obor se studuje v prezenční formě a nabízí ucelenou teoretickou a praktickou kvaliﬁkaci
potřebnou k získání odborné způsobilosti pro
výkon povolání porodní asistence v zemích EU.
Studium je zaměřeno na samostatnou i týmovou práci v oblasti prevence, ochrany a péče
o zdraví žen. Jeho absolvování ti umožní zajišťovat odbornou ošetřovatelskou péči v porodnictví, gynekologii a neonatologii.

Co je porodní asistence?
Otevřením programu navazuje Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, pod
vedením profesora Aloise Martana, garanta
výuky, na dlouholetou tradici v přípravě porodních asistentek. Jedná se o vysoce specializované pracoviště, které poskytuje komplexní péči
v oblasti gynekologie a porodnictví a je jedním
z nejvýznamnějších perinatologických center
v ČR. Na klinice je široký komplex specializovaných ambulancí a oddělení, jednotek intenzivní
péče, neonatologická oddělení, laktační poradna, mateřský klub pro poskytování informací
rodičům o výživě nedonošených dětí, oddělení
ultrazvukové diagnostiky, centrum fetální medicíny a centrum asistované reprodukce. Pracují zde uznávaní odborníci ve své profesi,
s bohatou publikační činností a zahraničními
zkušenostmi. Praktickou výuku budeš na odděleních absolvovat pod vedením velmi zkušených mentorek z odborné praxe.

„Příprava porodních asistentek v porodnici
‚U sv. Apolináře‘ má dlouhodobou tradici, která nás
zavazuje k tomu, abychom ve výuce
pod vedením zkušených
porodníků a mentorek
i nadále pokračovali
s předáváním těch
nejlepších znalostí
a dovedností.”
profesor Antonín Pařízek

K přihlášení potřebuješ:

• do konce února podat přihlášku pomocí

elektronického studijního informačního systému
(SIS)

• ve stanovené lhůtě zaplatit související poplatek

Přijímací zkoušky:

• mají formu písemného testu z biologie
• můžeš skládat v náhradním termínu, pokud se
do dne konání přijímací zkoušky písemně
omluvíš a doložíš potvrzení o nemoci nebo
souběhu s konáním maturity nebo státnice

„Mnoho lidí si pod studiem a prací porodní
asistentky představuje pouze přítomnost
na porodním sále, ale to neodpovídá realitě.
Na studiu tohoto programu na 1. LF UK
mě těší, že nám hned v prvním ročníku
nabízí nahlédnout do praxe
a s pomocí zkušenějších porodních
asistentek se i zapojit do sledování
celého zázraku těhotenství,
od jeho vzniku až po malé uzlíčky
štěstí. Zároveň je velice příjemné,
že je tento obor čím dál více
poptáván na trhu práce. Konečně
jsem nalezla práci, která je i posláním.“
Michaela Bajerová, studentka

www.lf1.cuni.cz

Přijat ke studiu můžeš být,
pokud:
• jsi úspěšně složil přijímací zkoušku na naši

fakultu
• máš středoškolské vzdělání ukončené
maturitou
• máš maturitu z češtiny, ze slovenštiny nebo
doklad o zkoušce z českého jazyka na
úrovni C1
• předložíš doklad o rovnocennosti (nostriﬁkaci) středoškolského vzdělání, jsi-li absolventem střední školy jinde než v ČR nebo
na Slovensku
Při zápisu je nutné předložit potvrzení
o zdravotní způsobilosti a potvrzení
o očkování proti hepatitidě typu B.

„Na 1. LF UK máme ty nejlepší
předpoklady provázet studenty na jejich
cestě za medicínským vzděláním a vychovat
kvalitní absolventy, připravené pro
praktickou medicínu, vybavené
chápáním biomedicínských
disciplín a zodpovědností
vůči základním
lidským hodnotám.“
profesor Martin Vokurka,
děkan 1. LF UK

Pozor! Tento leták má pouze informativní charakter a neobsahuje veškeré
podmínky přijetí ke studiu podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
v platném znění, a podle vnitřních předpisů Univerzity Karlovy
a 1. lékařské fakulty v jejich přesném a úplném znění.

