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ÚVODNÍ SLOVO 
MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ

Vážené porodní asistentky,

české zdravotnictví může být právem hrdé na vybudovaný systém péče o tě-
hotné a novorozence. Díky dlouhodobému úsilí o zlepšení kvality v poskytování 
perinatologické péče zahrnující péči o těhotné, rodičky i novorozence a díky mezi-
oborové spolupráci gynekologů, porodníků, neonatologů, pediatrů, genetiků, porodních 
asistentek a dětských sester Česká republika dosahuje celosvětově jedny z nejlepších vý-
sledků v oblasti péče o novorozence.

Rád bych však poukázal na to – a opakující se podněty matek a porodních asistentek jsou 
důkazem, že vzrůstá počet žen, které, ať již z jakýchkoli důvodů, nepovažují pro sebe porod 
ve zdravotnickém zařízení za optimální variantu. 

Navázání dobrých vztahů a komunikace na věcné a odborné úrovni považuji za velmi dů-
ležité a stěžejní. Jsem rád, že i díky Kongresu ICM Prague 2014, můžeme načerpat nové 
zkušenosti a znalosti o roli porodních asistentek v perinatologické péči. 

Vážené a milé porodní asistentky, chtěl bych Vám popřát, aby toto setkání bylo přínosem 
pro Vaši nesmírně důležitou práci a též přínosem pro Vaše pacienty.

V Praze dne 1. listopadu 2012

Mudr. Leoš Heger
Ministr zdravotnictví ČR
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ÚVODNÍ SLOVO 
PREZIDENTKY ICM 

Milé porodní asistentky, kolegyně a kolegové, přátelé, 

mám tu čest srdečně pozvat porodní asistentky z celého světa, aby se zaregistro-
valy na náš 30. celosvětový kongres porodních asistentek (30th Triennial Congress), 

který se bude konat v úchvatné Praze. Tento kongres vám poskytne nejen jedinečnou 
příležitost sdílet své znalosti a posílit pozici porodních asistentek v různých regionech světa, 
ale naznačí také směr vývoje (ukáže také další fázi v posunu) v povolání porodních asisten-
tek.

Porodní asistentky jsou stále více uznávané jako klíčová profese pro posílení zdraví rodících 
žen a jejich novorozených dětí. Náš kongres pohlédne na důležitost úlohy porodní asistent-
ky z mezinárodního hlediska. Svět potřebuje porodní asistentky nyní více než kdykoli jin-
dy – to je motto Mezinárodní konfederace porodních asistentek schválené Mezinárodním 
výborem porodních asistentek až do roku 2015.

Toto motto odráží i téma kongresu „Porodní asistentky zlepšují zdraví žen na celém světě“, 
které vychází z pátého bodu Rozvojového cíle tisíciletí – Zlepšit zdraví matek.

Porodní asistentky celého světa čelí výzvě jak zajistit všem ženám na celém světě vlídnou 
a bezpečnou péči porodních asistentek, jak vystavět mosty mezi výzkumem vzděláváním 
a praxí, jak zajistit vysoce kvalitní péči založenou na důkazech a zaměřenou na ženu, její 
novorozené dítě a celou její rodinu. Obraz mostů je příhodný právě pro Prahu a její staroby-
lé mosty spojující oba břehy Vltavy.

Vědecký výbor, v čele s předsedkyněmi paní Margaret McGuire a paní Karen Guilliand pro 
vás vytvoří obohacující odborný program a představí vám významné odborníky z oblasti 
porodní asistence z celého světa. Budou s vámi sdílet své zkušenosti, představí nové pohle-
dy na vzdělávání porodních asistentek, předloží výsledky svých bádání, podělí se o příběhy 
z vlastní praxe.

Česko-slovenská organizační skupina připravuje pro účastnice kongresu úžasné přivítání – 
společné zpívání všech přítomných porodních asistentek pod širým nebem. Jistě vás zaujme 
velkolepý společenský program zahajovacího ceremoniálu i slavnostní program Národního 
večera.

Mezi čestnými hosty najdeme zástupce Organizace spojených národů, UNICEF, UNFPA atd.

Společně s hostitelskou organizací Českou konfederací porodních asistentek, se na přípra-
vě kongresu podílí také Unie porodních asistentek a Slovenská komora sester a porodních 
asistentek. Všechny tři organizace se společně těší, že vás v Praze budou moci přivítat.

Označte si proto 1.– 5. 6. 2014 ve svém diáři a přijďte s námi společně oslavit tento 
velký svátek porodních asistentek!

Frances Day-Stirk
prezidentka ICM
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ÚVODNÍ SLOVO 
PREZIDENTKY ČESKÉ KONFEDERACE 
PORODNÍCH ASISTENTEK (ČKPA)

Milé porodní asistentky,

jako prezidentka České konfederace porodních asistentek a hostitelské organi-
zace kongresu mám tu čest pozvat v roce 2014 porodní asistentky celého světa 
na 30. kongres porodních asistentek (30th ICM Triennial Congress).

Vaše přítomnost na kongresu v Praze nejen podpoří porodní asistentky v České republi-
ce, ale bude také významnou událostí pro rozvoj porodní asistence v sousedních zemích 
v tomto regionu. Mnoho vládních a mezinárodních organizací si uvědomuje, že porodní 
asistentky hrají klíčovou roli v záchraně životů a posílení národních zdravotnických systémů. 
Přibližujeme se k roku 2015, který je cílovým rokem pro rozvojové cíle milénia, a toto je 
zpráva, která bude znít od porodních asistentek celého světa, které se setkají v Praze na 30. 
kongresu ICM. 

Naše hlavní město Praha je známé jako „srdce Evropy“ a já jsem přesvědčená, že podob-
ně jsou porodní asistentky „srdcem služeb matkám po celém světě“. Porodní asistentky 
poskytují mimořádné osobní nasazení a příspěvek ke zdraví a dobrému stavu žen a jejich 
novorozenců a tento kongres bude významným příspěvkem pro porodní asistenci a zdraví 
žen na celém světě.

Praha 2014 poskytne úžasnou příležitost ke sdílení zkušeností a rozvoji nezbytných služeb 
porodních  asistentek, které již poskytujeme ženám v jednotlivých zemích a společnostech. 

ČKPA je odhodlaná přispět k tomu mimořádnému a nezapomenutelnému kongresu. Zare-
gistrujte se včas, těšíme se na setkání v Praze!

Věra Vránová
prezidentka ČKPA
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PRAHA 2014 – KLÍČOVÁ DATA A UDÁLOSTI 

Registrace začíná 
v sobotu 31. května 
Registrace v pražském Kongresovém centru začíná 
v sobotu 31. května v 10:00 a bude trvat do 18:00. 
Pokračovat bude v neděli 1. června od 9:00. Dopo-
ručujeme delegátkám zaregistrovat se co nejdříve, 
tak aby si mohly užít akce nedělního „Úvodního 
dne“. 

Duchovní oslava 
porodních asistentek v neděli 
1. června ve 13:00 
Toto povznášející a inspirativní zahájení kongresu 
představí hudbu, tanec a příspěvky od zástupců 
různých církví a náboženských obcí. Začíná v ne-
děli 1. června ve 13:00 ve Společenském sále a je 
ideálním začátkem pětidenního kongresu. Vzhle-
dem k velikosti sálu a počtu sedadel je k dispozici 
pouze 1 200 míst, která budou obsazována podle 
pořadí příchozích. 

Úvodní ceremoniál 
v neděli 1. června v 15:00 
Tento velkolepý úvodní ceremoniál v Kongreso-
vém sále pražského Kongresového centra byste 
si neměly nechat ujít, protože jeho součástí bude 
vystoupení významných osobností nejenom z ob-
lasti porodnictví. Zaregistrujte se včas! Vstupenky 
budou k dispozici za 39 EUR a budou se prodá-
vat podle pořadí zájemců, protože velký zaseda-
cí sál má omezený počet sedadel. Ty, na které se 
nedostane místo v Kongresovém sále, si budou 
moci za 20 EUR rezervovat místo v přilehlém Spo-
lečenském sále, kde se bude ceremoniál promítat 
na velké obrazovce. 

Uvítací recepce 
a zahájení výstavy 
Proběhne bezprostředně po úvodním ceremoniálu 
a při občerstvení a lehkém bufetu ve foyer praž-
ského Kongresového centra budete mít výbornou 
příležitostí setkat se se starými přáteli, ale také 
se seznámit s novými. Zahájení výstavy přibližně 
v 17:30 poskytne delegátkám první příležitost se-
známit se se službami a výrobky vystavovatelů.

Vědecký program
Vědecký výbor pro odborný program (Scientifi c 
Professional Programme Committee/SPPC)připra-
vil podnětný program pro porodní asistentky bez 
ohledu na jejich zkušenosti a prostředí, ze kterého 
pocházejí. Jednotícím tématem kongresu je „Po-
rodní asistentky zlepšují zdraví žen na celém svě-
tě“ a v každém ze čtyř dní, věnovaných odborným 
otázkám (pondělí–čtvrtek), se zaměříme na samo-
statná, ale související témata. 

Denní témata jsou:

• Sbližování porodní asistence a práv žen 
na  zdraví 

• Přístup: překonávání rozdílů s cílem zlepšit péči 
a výsledky pro ženy a jejich rodiny

• Vzdělání: most k porodní asistenci a ženské 
nezávislosti

• Porodní asistence: sbližování kultur a postupů

Každý den se bude konat v Kongresové sále ple-
nární zasedání s hostujícími řečníky, zatímco sou-
běžná zasedání jako workshopy a semináře budou 
probíhat v průběhu celého dne v menších místnos-
tech. 

Vědecký výbor ujišťuje delegátky, že většina sou-
běžných zasedání bude probíhat ve velkých míst-
nostech, kam se vejde 200 až 1 000 osob. 

Některé malé, cílené workshopy, u kterých bude 
nutná předchozí rezervace, se uskuteční v menších 
místnostech, které budou dostatečné velké pro 
daný počet účastníků. Oblíbenou akcí týdne bude 
vzájemné posuzování dokumentů, které umožní 
aktivní účast delegátek. 
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Sobota, 31. května 2014
10:00 – 18:00 Registrace 

14:00  The Voice of Midwives (Hlas porodních asistentek)

Neděle, 1. června 2014
09:00 – 18:00 Registrace

13:00 – 14:00 Duchovní oslava porodních asistentek

15:00 – 17:30 Uvítací ceremoniál

18:00 – 21:30 Slavnostní recepce a otevření výstavy

Pondělí, 2. června až Středa, 4. června
09:00 Plenární sekce, workshopy, paralelní sekce

10:30  Kávová přestávka v prostorách výstavy

11:00  Plenární sekce, workshopy, paralelní sekce

12:30  Oběd v prostorách výstavy, satelitní symposia

14:00 Plenární sekce, workshopy, paralelní sekce

15:30  Kávová přestávka v prostorách výstavy 

16:00  Sympozia, workshopy, paralelní sekce 

17:30  Závěr

Čtvrtek, 5. června 
08:30  Workshopy, paralelní sekce

10:00  Kávová přestávka v prostorách výstavy

10:30  Workshopy, paralelní sekce

12:00  Oběd v prostorách výstavy, satelitní symposia 

13:30  Plenární sekce

14:30  Závěrečný ceremoniál

16:00  Konec kongresu

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
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ABSTRAKTA

Tématem 30. kongresu ICM, který se uskuteční 
v Praze od 1. do 5. června 2014, je „Porodní asis-
tentky zlepšují zdraví žen na celém světě“. Vědec-
ký výbor pro odborný program (SPPC) Mezinárodní 
konfederace porodních asistentek vyzývá k zaslání 
abstrakt k následujícím čtyřem tématům: 

• Sbližování porodní asistence a práv žen 
na  zdraví

• Přístup: překonávání rozdílů s cílem zlepšit péči 
a výsledky pro ženy a jejich rodiny

• Vzdělání: most k porodní asistenci a ženské 
nezávislosti

• Porodní asistence: sbližování kultur a postupů

Typy prezentací:
Jsou čtyři typy prezentací: 

Ústní prezentace
Ústní prezentaci obvykle provádí jeden přednáše-
jící v časovém rámci 15 minut plus 5 minut na dis-
kusi. Ústní prezentace se mohou týkat jakéhokoli 
předmětu souvisejícího s tématy kongresu se za-
měřením na výzkum, teoretickou debatu, inovač-
ní/dlouhodobě fungující porodní postupy nebo 
příběhy porodních asistentek/osobní zkušenosti. 
Limit pro anotace ústních prezentací je 300 slov. 

Posterové prezentace
Posterová prezentace představuje vizuální zob-
razení prezentovaných materiálů a je interaktiv-
ním a komunikačním prostředkem, který obvykle 
kombinuje text a grafi cké informace. Posterové 
prezentace se mohou týkat jakéhokoli předmě-
tu souvisejícího s tématy kongresu se zaměřením 
na výzkum, teoretickou debatu, inovační/dlou-
hodobě fungující porodní postupy nebo příběhy 
porodních asistentek/osobní zkušenosti. Limit pro 
anotace vizuálních prezentací je 300 slov.

Sympozium 
souvisejících prezentací
Sympozium je prezentace, během které více než 
tři osoby prezentují dokumenty se společným za-
měřením. Sympozium se může týkat jakéhokoli 
předmětu souvisejícího s tématy kongresu se za-
měřením na výzkum, teoretickou debatu, inovač-
ní/dlouhodobě fungující porodní postupy nebo 
příběhy porodních asistentek/osobní zkušenosti. 
Náměty na sympozium jsou například různé as-
pekty velkých výzkumných projektů nebo různé 
přístupy k řešení klinických problémů. Délka sym-
pozia bude 90 minut. Limit pro anotace sympozií 
je 1 000 slov. 

Workshopy
Workshop je interaktivní zasedání, které usměr-
ňuje více osob, jejichž jména musejí být uvedena. 
Workshop poskytne dostatečný čas (nejméně po-
lovinu určeného času trvání) pro účast posluchačů, 
výměnu názorů nebo rozvíjení dovedností. Úče-
lem workshopu je rozšířit dovednosti a znalosti 
účastníků. Workshop může být veden na úvodní, 
pokročilé nebo vysoké úrovni činnosti. Vedoucí 
workshopu by měl určit požadovaný maximální 
počet účastníků. V každém případě nám prosto-
ry umožňují pořádat workshopy maximálně pro 
50 osob, ale může to být samozřejmě i méně. Ano-
tace workshopu by neměla překročit 1 000 slov. 

Termín pro zaslání abstrakt
nyní prodloužen do 29. března 2013 

Oznámení o přijetí
1. září 2013

Přednášející 
se musí registrovat do 
1. prosince 2013

Úplné znění pokynů pro předkládání abstrakt na-
jdete na webových stránkách kongresu 
www.midwives2014.org
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HLAS PORODNÍCH ASISTENTEK: 
OZNAMUJEME PŘÍJEZD PORODNÍCH ASISTENTEK 
DO PRAHY. STAŇTE SE AKTIVNÍMI ÚČASTNICEMI 
PŘI VYTVOŘENÍ SVĚTOVÉHO REKORDU

NÁRODNÍ VEČER

V sobotu 31. května ve 14 hodin bude zahájena předkongresová akce „Hlas porodních asistentek“, která 
oznámí světu, že porodní asistentky přijely do Prahy. Tato vzrušující akce proběhne v jednom z pražských 
centrálních parků a má za cíl vytvořit světový rekord společného zpěvu porodních asistentek; dále pro-
běhne veřejné vyhlášení hlavního tématu kongresu, kterým je setkání porodních asistentek s cílem určit 
možnosti zlepšení zdraví žen na celém světě. 

(Pamatujete se na velkolepou předkongresovou akci „Cesta do Durbanu“ v roce 2011, kdy více než 
2 000 porodních asistentek šlo 5 kilometrů do kongresového města?) 

Probíhají jednání se 40členným pražským orchestrem a „velký zpěv“ povede místní sopranistka spolu 
s porodními asistentkami z Jižní Afriky, České republiky a Kanady: z předchozí, současné a budoucí hosti-
telské země. Plánujeme, že živý přenos „Hlasu porodních asistentek“ bude na webové stránce kongresu, 
aby k němu měly přístup porodní asistentky 100 členských zemí ICM – skutečně globální akce, kdy porod-
ní asistentky světa budou společně zpívat v největším sboru porodních asistentek všech dob. 

Další podrobné informace budou publikovány na webové stránce www.midwives2014.org, nicméně 
v mezičase si naplánujte cestu do Prahy tak, abyste přijely do Prahy v sobotu 31. května 2014 a mohly se 
zúčastnit této jedinečné příležitosti. 

Národní večer je jednou z nejvýznamnějších společenských událostí 
na každém kongresu ICM a o vstupenky je vždy velký zájem. Hosti-
telská organizace, Česká konfederace porodních asistentek, plánuje 
velkolepou akci, na které vám představí českou kulturu a českou ku-
chyni.

Zábava následovaná taneční hudbou zajistí příjemný večer s příle-
žitostí společenských setkání s porodními asistentkami z celého 
světa na tanečním parketu i mimo něj.

Národní večer proběhne v Průmyslovém paláci, který byl vy-
stavěn v roce 1891 v secesním stylu. 

Prostory se nyní používají pro veletrhy, výstavy, koncerty 
a jiné akce. 

Vstupenky si můžete zakoupit při registraci na kongres 
a informace o cenách najdete na registračním formuláři. 
Další podrobné informace o jednotlivých událostech a zá-
bavních akcích budou uvedeny na webových stránkách 
kongresu www.2014midwives.org. 

v úterý 3. června 2014 
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Více informací o registraci a registračních poplatcích naleznete 
na webových stránkách kongresu www.midwives2014.org.

ICM 30th Triennial Congress se koná pod záštitou

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. 
Ministr zdravotnictví České republiky

Ing. Petr Bratský
Senátor

Senát Parlamentu České republiky

Ing. David Vodrážka
Předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny 

a starosta městské části Prahy 13

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Primátor hlavního města Prahy

Sekretariát kongresu
C-IN 
Kongresové centrum Praha 
5. května 65, 140 21 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 261 174 305
Fax: +420 261 174 307
www.c-in.eu
E-mail: info@midwives2014.org
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