
Předporodní kurz
6hodinový kurz*
doporučujeme především pro prvorodičky 
(2×3 hodiny nebo 3×2 hodiny – dle možností porodní asistentky)

Obsahem lekcí je: 
1. Těhotenství                     
2. Příprava na porod, co s sebou do porodnice, kdy do porodnice
3. Spontánní porod
4. Operativní porod, léky během porodu, komplikace
5. Šestinedělí     
6. Kojení, péče o miminko

2hodinový kurz*
vhodný především pro vícerodičky, které si chtějí informace 
zopakovat případně se dozvědět něco nového

*) na konci každého kurzu bude prostor pro dotazy a diskuzi.

Na kurzy je nutné se předem objednat. Doporučujeme objednání od 28. týdne 
těhotenství osobně (v gynekologické ordinaci MUDr. Svárovského,  poliklinika 1. 
vchod, 3. patro vpravo) nebo na tel. číslech 235 310 287 nebo 776 735 959, 
e-mailem: ordinace@jirisvarovsky.cz

Cena kurzů:  6hodinový 1500 Kč
                  2hodinový 750 Kč
  Partner či jiný doprovod k porodu ZDARMA. 
  V ceně je i malé občerstvení. 

Těšíme se na Vás! 
Bc. Karolína Tyburcová a MUDr. Jiří Svárovský 

Vážené maminky, milí rodiče.
Nově jsme pro  vás připravili 

předporodní kurzy vedené 
kvalifikovanou porodní 

asistentkou v prostorách naší 
ambulance.

Předporodní kurzy slouží 
především jako zdroj informací 
týkající se těhotenství, porodu, 

šestinedělí a péči
o novorozence. Absolvování 

kurzu vám může pomoci se na 
porod nejen dobře připravit, ale 

též zvládnout bez problémů 
šestinedělí, kojení 

a péči o novorozence.



Jmenuji se Karolína Tyburcová.
Již během studia na střední zdravotnické 
škole jsem se nadchla pro obor porodní asis-
tentka, který jsem úspěšně vystudovala a tím 
si splnila svůj sen.
Studium jsem dokončila v roce 2009 s titulem 
bakalářky. V rámci studia jsem měla možnost 
získávat cenné zkušenosti na praxi v téměř 
všech pražských porodnicích.
Během studia jsem také pracovala jako pečo-
vatelka v několika rodinách s dětmi ve věku 
od 6 měsíců do 8 let. I děti samotné mne 
mnoho naučily a získala jsem tímto mnoho 
zkušeností.
Po ukončení studia jsem nastoupila na porod-
ní sály Gynekologicko-porodnické kliniky 
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF a UK 
(pracoviště „U Apolináře“), kde jsem pomohla 
na svět řadě  miminek.

Práce porodní asistentky je povolání krásné 
a pestré, nicméně také náročné a zodpovědné. 
Ráda pracuji nejen s dětmi, ale i s nastávající-
mi rodiči.
Od roku 2010 pracuji v gynekologické ordi-
naci MUDr. Jiřího Svárovského. Pravidelně se 
vzdělávám ve svém oboru a sleduji novinky 
z oblasti porodnictví i gynekologie. Zabývám 
se aromaterapií a do budoucna bych se ráda 
zaměřila i na masáže miminek.

Mým oblíbeným citátem je výrok Dr. Frede-
ricka Laboyera:
„Když si žena projde těhotenstvím a porodem, je 
jiná, než byla předtím. Je proměněná a mnohem 
více rozumí životu. Přivést na svět dítě zname-
ná vykoupat se v prameni života.“ 


