
Rodinné centrum Pexeso, o.s. 
Zbraslav 

PŘEDPORODNÍ SETKÁVÁNÍ  
PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY 

KDY:     V ÚTERÝ 13.10, 20.10, 27.10, 3.11. 
     od 12.00 do 13.30 hod.  
     Dle zájmu budou otevřeny i další termíny 

KURZOVNÉ:   600 Kč za 4 x 90 min 
LEKTORKA:   Johana Passerin 

NÁPLŇ KURZU 

Při 1. setkání si budeme povídat o přípravě na porod, výběru místa porodu, komunikaci se zdravotníky, sestavení 
porodního plánu, úlevových polohách a způsobech tlumení bolesti, kdo je to dula a kdo porodní asistentka. 
Probereme komunikaci s miminkem před narozením, ukážeme si zajímavé knihy. 
Při 2. setkání probereme porod, jak vypadá průběh fyziologického porodu, porodní plán v praxi, doporučení 
WHO pro normální porod, sdílení předchozích porodních zkušeností a hledání cesty k dobrému porodnímu 
zážitku. 
Při 3. setkání si povíme co je "čtvrtá doba porodní" - bonding, časný kontakt novorozence a matky,  
péče v prvních dnech po porodu, kojení. 
Při 4. setkání se dozvíte o nošení dětí, jak (ne)nosit děti, zdravá a eko péče, látkové plenky (co si připravit, jak 
začít a jak pokračovat úspěšně až k chození na nočník-jasná vize), koncept kontinua, komunikace  
s dítětem po narození, baby kolika a další témata, která probereme na základě vašich dotazů.  
 

VÍCE O LEKTORCE 

 „Pro každého se hodí jiná cesta, ale důležitá je možnost volby. K tomu, aby se člověk mohl dobře rozhodovat, 
jsou potřebné informace, ať už z našeho nitra, nebo ze zkušeností jiných, z vnějšího světa, a také je nutné 
překonat strach.“ 
Lektorka je dula a laktační poradkyně s rozsáhlými zkušenostmi jako Certifikovaná dula ČAD. Své dvě děti 
porodila doma, s pomocí duly a porodní asistentky. Díky těmto zkušenostem se sama stala dulou. Jejím cílem je 
podporovat ženy v tom, že mohou porodit vlastní silou a prožívat mateřství jako posilující zkušenost,  
a zároveň se od nich také učit. Má zkušenosti s péčí o rodinu po ambulantním i domácím porodu. Klientkám nabízí 
individuální přípravu k porodu a poporodní péči.  
 

 

Rezervace na tel.: 721 518 248, na emailu recepce@pexeso.org, nebo osobně  
v Rodinném centru Pexeso, Žabovřeská 1227, Zbraslav, vedle školky OPUS 


