
 

 

Zpráva o činnosti ČKPA 2017 
 
Prezidium České komory porodních asistentek, z.s. 2016 - 2020: 
Prezidentka: Mgr. A. Frýdlová  
Viceprezidentka:Mgr. K. Ratislavová, Ph.D. 
Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: Mgr. M. Moravcová, Ph.D. 
Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Mgr. L. Veselá 
Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: M. Škarbanová 
 
Činnost ČKPA v roce 2017: 

• Pravidelné schůzky výkonného výboru ČKPA, plánování a příprava kongresu v Plzni 
• I. kongres ČKPA, z.s. v Plzni  27.5. 2017 
• Přidělování kreditů vzdělávacím akcím pro porodní asistentky, odborná garance 

vzdělávacích akcí pro PA (po změně legislativy) 
• Komunikace s kolegyněmi – porodními asistentkami (informace o plánovaných akcích 

pro PA) 
• Komunikace se vzdělávacími institucemi pro porodní asistentky (spolupráce na tvorbě 

standardu pro PA) 
• Komunikace s veřejností (články v časopise, tiskové zprávy), kampaň za normální 

porod, reakce na otevřený dopis „Malé lásky“, Prohlášení k praktikám některých 
komunitních PA a k zásahu ZZS u porodu doma. 

• Komunikace s ostatními profesními organizacemi (členství v EMA, v ICM), 
spolupráce a v případě shody názorů společné postupy s UNIPA 

• Komunikace s Ministerstvem zdravotnictví (zahájeno jednání o Komoře PA ze 
zákona) 

• Průzkum - Soukromá porodní asistence v ČR (výsledky na webových stránkách) 
• Účast na mezinárodním meetingu Evropské asociace porodních asistentek (EMA) 

v Madridu, Španělsko (2 členky ČKPA) 
• Účast na celosvětovém kongresu ICM, Toronto, Canada (2 členky ČKPA) 
• Media: fungující facebook https://www.facebook.com/Ceska.komora.PA; fungující 

webové stránky ČKPA http://www.ckpa.cz/ - nově možnost inzerce nabídka/ poptávka 
pracovního místa pro porodní asistentku 

• Podpora činnosti pobočných spolků – regionálních konferencí, kurzů a seminářů (viz 
webové stránky ČKPA). 

 
Funkční regionální sdružení/pobočné spolky – ČKPA na konci roku 2017: 

• Sdružení porodních asistentek Praha 
• ČKPA - Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje 
• ČKPA - Sdružení porodních asistentek Východočeského kraje 
• ČKPA - Sdružení porodních asistentek Jihomoravského kraje 
• Připravuje se ČKPA - Sdružení porodních asistentek Moravskoslezského kraje 

 
Cíle ČKPA: 

• Pořádání kongresu ČKPA 1x ročně (střídání jednotlivých krajů)  



 

 

• Udržet počet platících členek ČKPA a nábor nových členek (možnost on-line 
přihlášky na webových stránkách) 

• Založení pobočného spolku pro Moravskoslezský kraj, snaha o vytvoření nových 
pobočných spolků v regionech ČR (Ústecký kraj, Jihočeský kraj) 

• Spolupráce s vysokými školami pro porodní asistentky 
• Finanční zvýhodnění vzdělávacích akcí ČKPA pro členky ČKPA 
• Poskytnout členkám ČKPA poradenství – právní, pro podnikání soukromých 

porodních asistentek, pro regulaci profese a vzdělávání 
• Poskytnout členkám ČKPA možnost propagace akcí a nabídky jejich služeb zdarma na 

webových stránkách ČKPA 
• Podpora činnosti soukromých porodních asistentek – jednání se zdravotními 

pojišťovnami 
• Hájení profesních zájmů porodních asistentek na celostátní úrovni – jednání s orgány 

státní správy, se zdravotními pojišťovnami, s organizacemi ostatních zdravotnických 
pracovníků, s ženskými organizacemi a organizacemi pacientů 

• Spolupráce s ostatními profesními organizacemi porodních asistentek v ČR na 
stěžejních otázkách  

• Zapojení do projektů a grantů 
• Podpora činnosti studentek oboru porodní asistentka - soutěž o nejlepší BP 
• Informace pro veřejnost – kontakty na porodní asistentky v regionu 
• Mezinárodní spolupráce s EMA, ICM, WHO  

 
Plánované akce na rok 2018: 
 

• II. Kongres České komory porodních asistentek 19. 5. 2018 v 
Pardubicích 

• Regionální konference, kurzy a semináře pobočných spolků (viz průběžně webové 
stránky ČKPA) 

• Zapojení do projektů a grantů - Twinning project EMA (ČR- Chorvatsko) 
• Podpora činnosti studentek oboru porodní asistentka - soutěž o nejlepší BP 2017/18 
 

 
 
Schválil Výkonný výbor České komory porodních asistentek, z.s.  16.1. 2018 
 

 


