
Program odborné konference 
 
8:00  slavnostní zahájení – děkan LF OU a zástupci nemocnic v Ostravě 
 
8:15 - 10:30                                 Období těhotenství 
 
Moderátoři: Bohdana Dušová, Jana Jahnová, Peter Koliba 
 
Peter Koliba (Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita)  
Sexuálně přenosné infekce a jejich vliv na těhotenství a porod 
 
Petr Kovář (Gynprenatal s.r.o., Havířov; Lékařská fakulta, Ostravská univerzita)   
Vliv léků a drog na sexuální chování a jednání 
 
Monika Střelková (Rozkoš bez rizika, z. s.) 
Možnosti a limity služeb pro sexuální pracovnice v českých podmínkách 
 
Vladimíra Majdyšová (Gynekologicko-porodnické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s.) 
Předporodní příprava porodní asistentky v terénu 
 
Jarmila Kristiníková (Ústav rehabilitace, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita) 
Pánevní dno – velká neznámá    
 
Diskuse k předneseným příspěvkům  
 
10:30 – 11:00    přestávka 
 
11:00 - 13:00                                  Období porodu 

 
Moderátoři: Marta Bothová, Martina Hermannová 
Monika Kovalčíková (Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí, Olomouc)  
Nelékařská profese adiktolog     
 
Vladimíra Obdržálková (Centrum péče o ženu, matku a dítě, Uherské Hradiště) 
Hypnoporod - psychosomatický pohled na porod a těhotenství 
 
Marta Bothová (Gynekologie a porodnictví, Městská nemocnice Ostrava; Ústav ošetřovatelství a porodní 
asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita)  
Možnosti tlumení bolesti u porodu 
 
 Kateřina Mrkvová (Gynekologie a porodnictví, Městská nemocnice Ostrava) 
 Aniball a jeho využití v praxi 
 
Martina Hyklová (Sociální služby, Vítkovická nemocnice a.s.) 
Práce zdravotně sociálního pracovníka  
 
Lenka Hrbáčová (Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava) 
Downův syndrom  
 
Diskuze k předneseným příspěvkům  
 
13:00 – 14:00      oběd 

 



14:00 - 16:15    Období mateřství 
 
Moderátoři: Bohdana Dušová, Jarmila Kristiníková 
 
Eva Kopasová (Maitrea a.s., Praha)  
„Cestou jemného doteku …“ - pomoci voňavých doteků, hlazení a stimulace ke zdravému emočnímu, 
tělesnému a smyslovému vývoji novorozeňátka 
 
Peter Koliba (Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita)  
Puerperální infekce - příčiny, rizika a léčba 
 
Kristina Neubertová Zemánková (soukromá porodní asistentka, Olomouc) 
Porodní poranění a jeho vliv na sexualitu ženy 
                                                                                    
Monika Kupková (Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava) 
Resuscitace novorozence po porodu 
 
Iveta Korená (Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava) 
Kojení - Baby Friendly Hospital  
  
Diskuze k předneseným příspěvkům      

Konferenci podpořili:   
 

       
 
 
 

 
 


