
 
  
 
 

Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci s Asociací pro porodní domy a centra, z.s. (APODAC), 
Evropskou sítí porodních domů a center (Midwifery Unit Network – MUNet)  

a City University of London 
 

 
Vás srdečně zvou na: 

 
 

OTEVŘENÝ SEMINÁŘ 

„ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ PORODNÍCH CENTER“ 
 
 
 
Čas konání:   19. listopadu 2019, 16-19 hod 
 
Místo konání:  Nemocnice Na Bulovce, Praha – pavilon 15, Gynekologicko-porodnická 

klinika 1. LF UK a NNB, 1. nadzemní podlaží, posluchárna.  
 
 
Program:  
 
16:00 – 16:05  Zahájení semináře (doporučený příchod do 15:50) 
 
16:05 – 16:50   Prof. Christine Mc Court, PhD, BA  

(City University London, UK) 
   Fakta o porodních domech a centrech 
 
16:55 – 17:40  Dr. Lucia Rocca-Ihenaco, PhD, MSc, RM  

(CEO, Midwifery Unit Network, UK) 
   Okolnosti vzniku porodních domů a center 
 
17:45 – 18:10 Ing. Martin Nemrava, MBA a Mgr. Natalie Sedlická, MSc.  

(Asociace pro porodní domy a centra, z.s. - APODAC) 
   Porodní domy a centra v ČR 
 
18:15 – 18:40  Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.  

(Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na 
Bulovce) 
Centrum porodní asistence Na Bulovce – zkušenosti, výzvy, příležitosti 

 
18:40 – 19:00   Společná diskuze, závěr  
 
 
Vstupné:  300,- Kč  



Podrobnější rozpis programu: 
 
Prof. Christine Mc Court, PhD, BA 
Fakta o porodních domech a centrech.   

 Bezpečnost – data z provozu porodních center 
 Finanční náklady – zkušenosti z provozování porodních center 
 Základní principy zakládání porodních center 
 Co jsme se naučili při zakládání porodních center - co usnadňuje a jaké jsou překážky 

 
Dr. Lucia Rocca-Ihenaco, PhD, MSc, RM 
Okolnosti vzniku porodních domů a center 

 Politická agenda 
 Důležitost porodních domů a center 
 Management změny 
 Obtíže při zakládání porodních center 
 Obtíže při provozování porodních center 

 
Ing. Martin Nemrava, MBA a Mgr. Natalie Sedlická, MSc.  
Porodní domy a centra v ČR 
 

 Výzvy a příležitosti při nastavování porodních domů a center v ČR 
 Podmínky pro vznik porodních domů a center v ČR 
 Co je připraveno a co je potřeba udělat 
 „Ať Stojí!“ & „Ať Žijí!“ porodní domy a centra 
 Vzdělávání pro Centrum porodní asistence Na Bulovce – spolupráce a zkušenosti 

 
 
Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. 
Centrum porodní asistence Na Bulovce – zkušenosti, výzvy, příležitosti 
 

 Situace v ČR 
 Jak jsme založili Centrum porodní asistence 
 Komunikace v týmu – hlavní problémy 
 Co chceme dělat dál 
 Co si mohou předat porodní asistentky a lékaři navzájem 

 
 
 
 

Případné změny programu jsou vyhrazeny. 
  



O přednášejících: 
 
Professor Christine McCourt PhD, BA   
Professor of Maternal Health & Centre Lead, Centre for Maternal & Child Health Research, School 
of Health Sciences (City, University of London) 
 
Christine je profesorkou School of Health Sciences, kde je vedoucí společného výzkumu a tutor 
lektorem v rámci Centra pro výzkum zdraví matek a dětí. Vyučuje bakalářské, magisterské a 
doktorské programy a vede a podporuje řadu výzkumných projektů. Její klíčové zájmy jsou 
v tématu mateřství a zdraví žen. Především se zaměřuje na změny a reformy služeb na základě 
zkušeností žen s porodem a porodní péčí a dále na kulturu organizace porodní péče. Je také 
vedoucí redaktorkou mezinárodního časopisu o aplikované antropologii Antropologie v akci. 
Nejprve studovala a pracovala na londýnské univerzitě Ekonomie a jejím hlavním zájmem v rámci 
doktorandského programu bylo aplikování antropologické teorie a metodologie do studia 
„západní“ zdravotnické péče. Nejprve působila jako výzkumnice na Brunelské univerzitě pro 
Národní Zdravotnický systém (NHS), pak se jako profesorka přemístila na univerzitu Thames 
Valley, kde se stala vedoucí centra pro výzkum v porodní asistenci a porodní péči. Nyní se zabývá 
především změnou instituce a služeb a reformou porodní péče nejen v rámci spokojenosti žen ale 
i organizace a kultury porodní péče. 
 
 
Dr Lucia Rocca-Ihenacho PhD, MSc, RM  
Lecturer and Researcher, Centre for Maternal and Child Health Research, School of Health 
Sciences (City, University of London) 
 
Lucia studovala antropologii a porodní asistenci v Itálii, kde pracovala v samostatné porodní 
praxi. V roce 2002 se přestěhovala do Londýna, aby se věnovala klinické akademické kariéře. 
Podílela se na zřizování několika inovativních služeb, například samostatné komunitní porodní 
asistence a samostatného porodního centra. Lucia nadšeně přivádí vědecké důkazy do praxe a 
podporuje organizačně kulturní změny. Lucia ukončila doktorské studium v roce 2017 a nyní 
provádí postdoktorandské studium financované prostřednictvím Národního institutu pro výzkum 
zdraví o tom, jak rozšířit využívání porodních center jak v nemocnicích tak samostatných. Lucia je 
vůdčí osobnosti Midwifery Unit Network (MUNet)- Evropské sítě porodních domů a center, která 
připravuje kritéria pro evropské standardy péče v porodních domech a centrech. Vede odborné 
semináře s tématikou porodních center po celé Evropě, jako lektorka kontinuálně pátým rokem 
spolupracuje s Asociací pro porodní domy a centra.  
 
 
Ing. Martin Nemrava, MBA  
Předseda správní rady Asociace pro porodní domy a centra, z.s. (APODAC) 
 
Martin je spoluzakladatelem Asociace pro porodní domy a centra, z.s., kde uplatňuje svoje 
praktické znalosti a zkušenosti z mnoha oborů. Vystudoval ČVUT v Praze, fakultu strojní, pracoval 
ve výzkumu a vývoji v oblasti kosmické techniky, soukromě podnikal v mezinárodním obchodě. 
Pracoval jako manažer na různých úrovních u mezinárodní společnosti působící v automobilovém 
a leteckém průmyslu. V této době vystudoval MBA se zaměřením na Strategické řízení.  
 



Svoje znalosti a zkušenosti využívá ve svém současném povolání konzultanta, kouče, lektora, 
facilitátora, vyjednavače, projektového manažera a při své práci používá zatím ne příliš časté 
metody poradního kruhu a neverbální komunikace. To vše zúročuje také při práci pro APODAC. 
Tématu porodnictví se intenzivně věnuje od roku 2014. Jako předseda správní rady Asociace pro 
porodní domy a centra se zasazuje o změny v systému české porodní péče a spolupracuje na 
změnách koncepce porodnictví na evropské úrovni. Spolupracoval například na vzniku 
Evropských Standardů pro porodní domy a centra (Midwifery Unit Standards). V roce 2017 vedl 
odborný workshop na kongresu ICM v Kanadě. Je členem Pracovní skupiny k porodnictví při Radě 
vlády ČR pro rovnost žen a mužů. 
 
 
Mgr. Natalie Sedlická, MSc. 
Holistická porodní asistentka, Spoluzakladatelka a členka správní rady Asociace pro porodní domy 
a centra, z.s. (APODAC) 

Natálie vystudovala bakalářský obor porodní asistence na Lékařské fakultě Masarykovy 
Univerzity v Brně (2007). Po zahraničních stážích v porodních centrech během studia 
v Amsterdamu zde navázala studiem vědeckého oboru porodní asistence, V roce 2015 dokončila 
studia Master of Science oboru Evropské porodní asistence v Glasgow. Jejím dalším vzděláním je 
například magisterské studium Psychoterapických studií (FSS, Brno) a další. Jako porodní 
asistentka přednáší v ČR i zahraničí, spolupracuje se zahraničními odbornými organizacemi 
(MUNet, EMA, ICM), univerzitami (Dublin, Londýn, Brno), podílí se na vědeckých výzkumných 
projektech a tvorbě nejen evropských standardů péče. V rámci APODACu připravuje semináře 
porodní asistence se zahraničními lektorkami. APODAC je členem evropské sítě MUNet 
(Midwifery Unit Network). Na vládní úrovni spolupracuje na nastavení systému péče pro porodní 
domy a centra. 
 
 
Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. 
Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce 
 
Na podzim 2017 se stal přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na 
Bulovce. V prosinci 2018 byl jmenován profesorem pro obor gynekologie a porodnictví. 
V profesním životě se věnoval především komplexní péči o ženy s gynekologickými zhoubnými 
nádory. Má zkušenost s výzkumnou a klinickou prací ve Francii a Velké Británii. Založil v ČR první 
centra pro komplexní péči o jedince s dědičnou dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů ve 
Všeobecné fakultní nemocnici a v Nemocnici Na Bulovce, podle nichž vznikají další centra v České 
republice. Vypracoval koncepci a založil první Centrum porodní asistence v České republice, které 
má být modelovým centrem pro změnu organizace péče o těhotnou a rodící ženu v České 
republice a příkladem pro kultivaci porodnictví v ČR. 


