
Zpráva o činnosti HAM za rok 2002
Valná hromada členů HAM se v roce 2002 konala 8. 3. 2002. Do výboru HAM byly zvoleny - Jana 
Novotná (předsedkyně), Petra Sovová (místopředsedkyně), Ludmila Olšáková (místopředsedkyně), 
Marie Vnoučková, Radka Wallerová. Do funkce revizora byla zvolena Miloslava Kramná. Valná 
hromada odsouhlasila také změnu stanov. 

Co HAM vykonalo v roce 2002: 
 zástupkyně HAM se účastnily dohodovacích řízení 
 pokračovaly kurzu vázání šátků, promítání a besedy v pražských centrech pro matky 
 u příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek (5. květen) HAM uspořádalo tiskovou 

konferenci a happening s pouličním divadlem 
 HAM podporoval rodiče, kterým byla neopodstatněně odejmuta osmiměsíční dcera Půlnoční 

bouře, a oslovil různé státní instituce, které mohly v kauze nějak pomoci 
 HAM zorganizovalo diskusi o očkování s MUDr. Petrem Pudilem 
 HAM oslovilo ministryni zdravotnictví, všechny další ministry a členy Legislativní rady vlády 

v souvislosti s návrhem zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a kritizovalo 
ustanovení, podle kterého by porodní asistentky mohly vést fyziologický porod pouze 
v lůžkových zařízeních (toto omezení bylo nakonec z návrhu vypuštěno) 

 HAM lobbovalo u poslanců PSP, Senátu i u prezidenta za změnu matričního zákona v tom 
smyslu, aby první osobou, která má právo a povinnost ohlásit narození dítěte na matrice byli 
jeho rodiče nikoli zdravotnické zařízení 

 v listopadu se členky výboru HAM zúčastnily celostátní konference České asociace porodních 
asistentek 

 v prosinci se zástupkyně HAM zúčastnily prakticky zaměřeného mezinárodního semináře 
v porodním domě U čápa "Efektivní porodní péče mimo nemocnici" 

 na konci roku 2002 HAM zaslalo výzvu ministryni zdravotnictví (viz příloha tohoto dopisu) 

Jak skončilo hospodaření HAM v roce 2002: 
Příjmy sdružení činily celkově 67.232,77 Kč, z toho 45.000,- grant Nadace VIA, 15.000,- dary 
fyzických osob, 6.350,- členské příspěvky, 147,77 úroky na účtu a 735,- příjmy ze vstupného. Výdaje 
sdružení činily celkem 51.493,80, z toho 8.836,10 na materiály (zejména kopírování), 6.678,70 na 
režijní náklady (poštovné, poplatky bance aj.), 13.660,- na odměny, 22.178,- na různé výdaje (např. 
na zakoupení porodních stoliček) a 141,- na přímé náklady na diskuse a promítání. Obrat financí 
v loňském roce byl neobvykle vysoký díky získanému grantu Nadace VIA, z něhož byly např. poprvé 
za dobu činnosti HAM zaplaceny odměny - a to pro členky výboru za organizaci happenigu, pro 
herce, kteří pro happening připravili pouliční divadlo, a pro lektorku, která vedla seminář jako 
přípravu vystupujících na tiskovou konferenci. 

Co plánuje HAM na rok 2003: 
 zajistit finance a nakladatele pro vydání knihy o domácích porodech (prvních 10 000,- Kč 

darovala na tento projekt členka HAM paní Elen Eldridge) 
 spolupořádat diskuse a besedy v různých místech Česka 
 pokračovat v půjčování porodních stoliček pro porody doma i v porodnici 
 půjčovat pro promítání filmy Rodit a být porozen, Vlastní silou a Porod v holandské 

nemocnici ve srovnání s porodem doma, které vydalo a také prodává o.s. Centrum aktivního 
porodu (viz www.rodina.cz/cap) 

 pokračovat v šíření následujících materiálů, které vytvořilo HAM a které zájemcům rádi 
zašleme, příp. je mohou získat na našich internetových stránkách: 

 Stanovisko WHO - výtah z příručky Péče v průběhu normálního porodu 
 Jak se rodí v Holandsku 
 Jak se rodí v Kanadě 
 Manifest za aktivní porod - Janet Balaskas 
 Informace o HAM - aktualizovaná verze 



 Doporučeníhodná literatura 
 Nenechte lékaře rodit za Vás! Prosaďte si svůj porod! 
 Fyziologické polohy při porodu 
 Iniciativa Porodní služby matce přátelské 
 Deset otázek, na které se můžete zeptat [při výběru porodnice] 

 prezentovat HAM a aktivity týkající se nošení dětí v šátku v pražské YMCE na dubnové 
výstavě fotografií holandské autorky Anne Contant na téma nošení dětí, které vznikaly v 80. 
letech v Nepálu, Indii, Thajsku, Indonésii a Etiopii. Vernisáž výstavy se s největší 
pravděpodobností uskuteční 27. dubna 2003 v 16 hodin. V místě bude možné také zakoupit 
šátky na nošení dětí. Sledujte naše internetové stránky, podrobnosti upřesníme. 

 v únoru 2003 jsme oslovili kancelář ombudsmana ve věci domácího porodu členky HAM paní 
Hany Kubaňové, které je podle našeho názoru odepírána zdravotní péče 

 HAM má od nového roku vlastní internetovou adresou www.iham.cz a novou e- mailovou 
adresu ham@iham.cz. Loňské nepříjemnosti se změnami adresy a nefunkčními stránkami by 
se proto v budoucnu už neměly opakovat. Autorkou stránek je Lída Olšáková. 

Sepsala Míla Kramná 
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