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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 15814/2017
spisový znak: KHEJ 10798/2017/kakr/3

datum: 30.01.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 17. 1. 2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17. 1. 2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
seznam porodních asistentek, které od Krajského úřadu získaly registraci PORODNÍ ASISTENTKA, a jejichž registrace jsou
v současné době v platnosti, s konkrétním uvedením odborné činnosti a kontaktními údaji.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor zdravotnictví, eviduje k 18. 1. 2017 - 12 poskytovatelů v oboru porodní asistentka
(seznam viz níže). Rozsah péče vyplývá z § 5 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků, v platném znění (výňatek přikládáme). Není nám známo, že by některý z poskytovatelů měl zřízeno
pracoviště pro vedení fyziologických porodů. Pro bližší informace o poskytovatelích doporučujeme využít Národní registr
poskytovatelů zdravotních služeb, kde by poskytovatelé sami měli uvádět kontaktní údaje. Registr je k dispozici na
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR nebo na internetových stránkách ÚZIS. Pouze si dovolujeme upozornit,
že správcem registru je přímo ÚZIS a nenaleznete-li na stránkách potřebné informace, obracejte se, prosím, přímo na kontaktní
osoby uvedené na stránkách ÚZIS (http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup - zde naleznete kontakty na pracoviště ÚZIS).
Odkaz na registr: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni
Fyzická osoba podnikatel

67152058

Alena Kochmová

Prachatice, Pod Skalkou 279

Fyzická osoba podnikatel

76011135

Bc. Karolina Novobílská

Soběslav, Jirsíkova 34

Fyzická osoba podnikatel

75135337

Bc. Lenka Trojáková

Český Krumlov, 5. května 288

Fyzická osoba podnikatel

02861747

Dana Nosková

Kaplice,
Míru
773 34
Soběslav,
Jirsíkova

Fyzická osoba podnikatel

60093943

Dana Vokatá

Strakonice, Spojařů 1252

Fyzická osoba podnikatel

72153741

Hana Hanzlíková

Strakonice, Prof. A. B. Svojsíka 892

Fyzická osoba podnikatel

75158141

Jaroslava Kácová

Písek, Harantova 1253/68

Fyzická osoba podnikatel

60619155

Mgr. JAROSLAVA HALUZOVÁ

Milevsko, Libušina 1401

Fyzická osoba podnikatel

62495747

Miroslava Caplová

Doudleby 75

Právnická osoba

63886758

MUDr. Petr Skála a spol., s.r.o.

České Budějovice, tř. Čsl. legií 668/8

Fyzická osoba podnikatel

68527756

Olga Véle

Tábor, U Bechyňské dráhy 2932

Fyzická osoba podnikatel

67152040

VLASTA VONDRESOVÁ

Prachatice, Česká 678

Výňatek z vyhlášky č. 55/2011 Sb.
§5
Porodní asistentka

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
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(1) Porodní asistentka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace
základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotné ženě, rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu prostřednictvím
ošetřovatelského procesu. Přitom zejména může
a) poskytovat informace o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci;
poskytovat rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkovat,
b) provádět návštěvy v rodině těhotné ženy, ženy do šestého týdne po porodu a gynekologicky nemocné, sledovat její zdravotní
stav,
c) podporovat a edukovat ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházet jeho komplikacím,
d) diagnostikovat těhotenství, předepisovat, doporučovat nebo provádět vyšetření nutná ke sledování fyziologického
těhotenství, sledovat ženu s fyziologickým těhotenstvím, poskytovat jí informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného
rizika předávat ženu do péče lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví,
e) sledovat stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky, rozpoznávat u matky, plodu nebo
novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhat mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádět
neodkladná opatření,
f) připravovat rodičku k porodu, pečovat o ni ve všech dobách porodních a vést fyziologický porod, včetně případného nástřihu
hráze; v neodkladných případech vést i porod v poloze koncem pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo
léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví,
g) ošetřovat porodní a poporodní poranění a pečovat o ženu do šestého týdne po porodu,
h) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky 10) a manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
i) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky 11) a prádlo, manipulovat s nimi, a zajišťovat jejich dezinfekci
a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
(2) Porodní asistentka může poskytovat bez odborného dohledu a bez indikace ošetřovatelskou péči fyziologickému
novorozenci prostřednictvím ošetřovatelského procesu a provádět jeho první ošetření, včetně případného zahájení okamžité
resuscitace.
(3) Porodní asistentka pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví může
a) asistovat při komplikovaném porodu,
b) asistovat při gynekologických výkonech,
c) instrumentovat na operačním sále při porodu.
(4) Porodní asistentka pod odborným dohledem porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru nebo všeobecné
sestry se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může vykonávat činnosti podle § 4
odst. 1 písm. b) až i) při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče.
(5) Porodní asistentka dále vykonává činnosti podle § 4 odst. 1, 3 a 4 u těhotné a rodící ženy, ženy do šestého týdne po porodu
a pacientky s gynekologickým onemocněním.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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