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Abstrakt 

Pôrodná asistencia ako vedný odbor a  regulované povolanie je usmerňované 

viacerými právnymi predpismi SR na úrovni parlamentu a vlády SR (zákony, nariadenia 

vlády),  ako aj na úrovni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky v oblasti vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek  

(vyhlášky, odborné usmernenia, koncepcie odborov a pod.). V rámci MZ SR je vytvorený 

Odbor zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľstva, ktorý je zodpovedný za normotvornú a 

koncepčnú činnosť, metodické usmerňovanie a riešenie problematiky ošetrovateľskej praxe, 

praxe pôrodnej asistencie a výkonu povolaní iných kategórií zdravotníckych pracovníkov. 

Nezávislosť profesie vo významnej miere podporuje legislatíva, ako aj iné prostriedky 

dostupné v praxi. 

Kľúčové slová : pôrodná asistencia, legislatíva, nezávislosť profesie 

Podpora autonómnosti profesie pomocou právnych predpisov 

Právne normy regulujúce  pôrodnú asistenciu, respektíve poskytovanie  starostlivosti 

v  pôrodnej asistencii vymedzujú nasledovné oblasti – rozsah praxe pôrodnej asistencie 

(rozsah činností pôrodnej asistentky), normy pre vzdelávanie v odbore, podmienky odbornej 

spôsobilosti a mechanizmus kontroly jej dodržiavania a obnovovania. Právne predpisy 

poskytujú pôrodnej asistencii právne uznanie, podporujú ich profesionálnu autonómiu tým, že 

vymedzujú kompetencie, vytvárajú rámec intervencií v  pôrodnej asistencii, ktoré sú v 

starostlivosti o pacienta legálne a zároveň diferencujú zodpovednosť pôrodnej asistentky od 

zodpovednosti iných zdravotníckych  pracovníkov. 

V otázkach  pôrodnej asistencie zastupuje sestry a pôrodné asistentky samosprávna stavovská 

organizácia Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. 

Ciele a úlohy pôrodnej asistencie ako samostatného vedného odboru, vzťah k iným 

vedným odborom, odborno-metodické vedenie a vzdelávanie právne vymedzuje  Koncepcia 

odboru pôrodná asistencia  č. 10973/2006-OO vydaná MZ SR .  Pôrodná asistencia je 
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v koncepcii  definovaná ako „odbor, ktorý sa zaoberá zdravotnou starostlivosťou o matku 

a dieťa a o reprodukčné zdravie ženskej populácie“. Ďalej vymedzuje ciele a úlohy pôrodnej 

asistencie  vo všeobecnosti a vo vzťahu k prenatálnej, intrapartálnej, postpartálnej 

a postnatálnej starostlivosti a starostlivosti o reprodukčné zdravie ženy. Zaoberá sa tiež 

vzťahom k iným vedným disciplínam a  odborno-metodickým riadením. V oblasti rozvoja 

starostlivosti pôrodnej asistencie určuje trendy vývoja (napr. humanizácia pôrodu, výchova 

k plánovanému rodičovstvu, vybudovanie siete licencovaných pôrodných asistentiek a pod.) 

a systém kontroly. V oblasti vzdelávania sa orientuje na postgraduálne formy vzdelávania 

(špecializačné a certifikačné štúdium) a sústavné vzdelávanie  po celý čas výkonu povolania 

pôrodnej asistentky. 

Pôrodná asistencia ako regulované povolanie je usmerňovaná smernicami Európskej únie. 

Smernice EU sa týkajú predovšetkým získania odbornej spôsobilosti pôrodnej asistentky, tzn. 

požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore pre výkon odborných pracovných 

činností pôrodnej asistentky. Odborná spôsobilosť v pôrodnej asistencii vychádza z 

požiadaviek Smerníc Rady Európy č.  80/154 a 80/155 EEC ( tiež Smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7.9.2005, Smernica SZO pre sexuálne a reprodukčné 

zdravie, Strategický akčný plán SZO pre zdravie žien v Európe), ktoré sú do značnej miery 

zakomponované v platných právnych predpisoch SR.  Pôrodným asistentkám umožnili 

vykonávať širší rozsah činností ako v minulosti a najmä výkon samostatných činností. 

Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (t.j. činnosti, ktoré 

zodpovedajú zameraniu obsahu študijného programu a ktoré pracovník vykonáva) pôrodnej 

asistentky  regulujú v SR nasledovné právne normy: 

Nariadenie vlády č. 742/2004 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, 

Nariadenie vlády č. 324/2006 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, Zákon č. 

293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií ( príloha E – pôrodné asistentky), vzťahuje 

sa  na pôrodné asistentky, ktoré získali odbornú spôsobilosť v iných  členských štátoch EU 

alebo štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore  a 

Švajčiarskej konfederácie. 

Na vykonávanie špecializovaných a certifikovaných pracovných činností je potrebné získať 

odbornú spôsobilosť v akreditovaných študijných programoch. Získanie odbornej spôsobilosti 

na výkon špecializovaných pracovných činností, resp.  certifikovanej pracovnej činnosti 
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regulujú najmä nasledovné právne normy: Vyhláška MZ SR č. 366/2005 o kritériách 

a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, Nariadenie vlády 

SR č. 322/2006 o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 

a ďalšie. 

V pôrodnej asistencii sa dajú študovať nasledovné postgraduálne špecializačné odbory alebo 

certifikované činnosti: 

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského bakalárskeho vzdelania alebo po získaní 

vyššieho odborného vzdelania: 

� 1. intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve, 

� 2. inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve, 

� 3. pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite, 

� 4. výchova k zdraviu, 

� 5. zdravotnícka informatika. 

b) Spoločné certifikované pracovné činnosti : 

� 1. plánované rodičovstvo a antikoncepcia, 

� 2. psychofyzická príprava na pôrod. 

Pôrodnú asistenciu v rámci zdravotnej starostlivosti právne usmerňujú nasledovné zákony 

– Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a Zákon č. 578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti vymedzuje základne pojmy – pôrodná asistencia, prax pôrodnej 

asistentky, ošetrovateľský proces, ošetrovateľská prepúšťacia správa. Rovnako ako pre sestry, 

tak aj pre pôrodné asistentky vymedzuje (§ 2, ods. 17,18 tohto zákona), že pôrodná asistencia 

sa poskytuje metódou ošetrovateľského procesu v rámci praxe pôrodnej asistencie. Prax 

pôrodnej asistencie zahŕňa okrem iného aj vedenie dokumentácie pôrodnej asistencie 

a ošetrovateľskej dokumentácie. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách definuje pojmy – 

rozsah praxe pôrodnej asistencie, licencie pre sestry, pôrodné asistentky. 
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Profesionálna autonómnosť pôrodnej asistencie je podporovaná nasledovnými právnymi 

normami (vymedzujú kompetencie): Vyhláška MZ SR č. 306/2005, ktorou sa ustanovuje 

zoznam sesterských diagnóz, Vyhláška MZ SR č. 364/2005, ktorou sa určuje rozsah 

ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah 

praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s 

lekárom, Vyhláška MZ SR č. 470/2006, ktorou sa mení vyhláška MZ SR č 364/2005, ktorou 

sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci 

s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a 

v spolupráci s lekárom – vyhláška významne podporuje mieru samostatnosti v pôrodnej 

asistencii, nakoľko okrem iného vypúšťa časť predpisu z vyhlášky č. 364/2005, ktorý určoval, 

že pôrodná asistentka môže fyziologický pôrod odvádzať na základe písomného poverenia 

lekára, Odborné usmernenie MZ SR, č. 07594/2009 – OZS o vedení zdravotnej 

dokumentácie a ďalšie. V rámci zabezpečenia jednotnej obsahovej štruktúry vedenia 

zdravotnej dokumentácie zdravotníckymi pracovníkmi pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti vydalo MZ SR 24. septembra 2009 (v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z.) Odborné 

usmernenie o vedení zdravotnej dokumentácie, kde sa v čl. II uvádza, že súčasťou zdravotnej 

dokumentácie je aj ošetrovateľská dokumentácia. V praxi to znamená, že pre zdravotníckych 

pracovníkov ako sú lekári, sestry alebo pôrodné asistentky platí spoločná dokumentácia, do 

ktorej sa zaznamenávajú údaje  o pacientoch z hľadiska jednotlivých profesií. 

V rámci pôrodnej asistencie Vyhláška MZ SR č. 364/2005 určuje rozsah praxe pôrodnej 

asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, ďalej samostatne na základe 

indikácie lekára a v spolupráci s lekárom. Vyhláška akceptuje smernicu Európskej únie 

80/155 EEC, ktorá zaväzuje členské štáty, aby na svojom území zabezpečili samostatný 

výkon definovaných činností na ktoré pôrodná asistentka získala odbornú spôsobilosť.  

S ohľadom na klinické posúdenie pôrodná asistentka môže samostatne  napr. posudzovať 

ženu s cieľom diagnostikovať tehotenstvo, sledovať ženu s fyziologickým tehotenstvom a 

identifikovať varovné signály abnormít u matky alebo plodu, sledovať plod v maternici 

pomocou stetoskopu, UDOP prístroja a kardiotkografu, pričom vyhotovuje a hodnotí 

kardiotokografický záznam (v prenatálnej a intrapartálnej starostlivosti), používať 

posudzovacie stupnice, posudzovať priebeh a postup pôrodu kontrolovaním kontrakčnej 

činnosti a vaginálnym vyšetrením, identifikovať odchýlky od normálneho priebehu pôrodu,  

hodnotiť rozsah pôrodných poranení, vykonávať prvé ošetrenie novorodenca…. Samostatne, 

na základe indikácie lekára môže napr. merať fyziologické funkcie, odoberať biologický 
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materiál, preväzovať a ošetrovať rany (s výnimkou tých, ktoré vyžadujú lekársky zásah), 

sledovať priebeh fyziologického tehotenstva – hmotnosť tehotnej, fyziologické funkcie, 

laboratórne testy, merať rozmery panvy, vykonávať  vyšetrenie vonkajšími hmatmi. Ďalej 

môže aplikovať kyslíkovú liečbu a na základe indikácie lekára samostatne podávať lieky 

všetkými dostupnými formami, ako aj intravenózne aplikovať lieky a parenterálnu výživu na 

základe písomného poverenia lekára, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky. Na základe 

vyhlášky MZ SR č.470/2006 môže pôrodná asistentka samostatne odvádzať fyziologický 

pôrod vrátane pôrodu, pri ktorom sa vyžaduje epiziotómia. Rozsah praxe pôrodnej asistentky 

je konkretizovaný aj v Koncepcii odboru pôrodná asistencia MZ SR ako úlohy pôrodnej 

asistencie. 

 

Autonómnosť pôrodnej asistencie na Slovensku v komparácii s niektorými krajinami 

východnej Európy 

V máji 2012 sa v Prahe uskutočnil míting pôrodných asistentiek východnej Európy, kde sa 

zúčastnilo 10 prezentujúcich krajín. V porovnaní s ostatnými krajinami východnej Európy je  

silnou  stránkou  pôrodnej asistencie na Slovensku vzdelávanie, ktoré rešpektuje smernice 

EÚ,  prebieha na bakalárskom a teraz už aj na magisterskom stupni vysokoškolského štúdia. 

Ďalej je to silná asociácia - u nás SKS a PA, kde majú pôrodné asistentky  svoju radu (Rada 

pôrodných asistentiek SKS a PA) a svojho viceprezidenta. K silným stránkam tiež patrí 

povinná registrácia, existencia štandardov starostlivosti v pôrodnej asistencii  (síce len pre 

ústavnú  alebo starostlivosť) a dobre prepracovaná legislatíva, ktorá teoreticky umožňuje 

pôrodným asistentkám značnú autonómiu. 

Slabých stránok máme viac a patrí sem takmer úplná absencia komunitnej starostlivosti,  

nízka úroveň autonómie pôrodných asistentiek v praxi, dôraz na teóriu pri vzdelávaní, 

nemožnosť umiestňovať do študentov do komunitnej starostlivosti (študentka pôrodnej 

asistencie v súčasnosti prakticky nemá možnosť  realizovať prax v domácom prostredí  

rodičky pod supervíziou), slabá kooperácia medzi pôrodnými asistentkami a rôznymi 

ženskými organizáciami, ktoré zastupujú spotrebiteľov starostlivosti. Slovensko v rámci 

krajín východnej Európy  patrí k menšinovej časti, kde ženy prakticky nemajú inú alternatívu 

k nemocničným pôrodom, pretože pri pôrode v inom prostredí  si nemôžu zabezpečiť 

zdravotníckeho profesionála. Pôrodné asistentky u nás nerealizujú plnohodnotnú,  samostatnú 

starostlivosť o ženy s fyziologickým priebehom tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. 
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Na  Slovensku neexistujú pôrodné domy alebo časti zdravotníckych zariadení, ktoré by viedli 

len pôrodné  asistentky. Pre porovnanie sa nemusí chodiť ďaleko. Pôrodné asistentky 

z Poľska prezentovali na stretnutí  takmer  úplnú autonómiu  v pôrodnej asistencii, bežne 

poskytujú starostlivosť (vrátane fyziologických  pôrodov) v domácom prostredí rodičiek. 

Povolanie pôrodná asistentka patrí medzi najvyhľadávanejšie a tešia sa vysokému uznaniu zo 

strany spoločnosti, čo je dané aj historicky, ale dôležité je, že si to udržali dodnes. 

 

Ďalšie mechanizmy podpory autonómnosti profesie 

Na základe záverov Otvoreného mítingu pôrodných asistentiek východnej Európy, ktorý sa 

konal 23. – 24. mája 2012 v Prahe sú okrem právnych predpisov upravujúcich pôrodných 

asistenciu v danej krajine aj iné prostriedky, ktoré môžu autonómnosť profesie výrazne 

podporiť. 

Sú to : 

- neustále zvyšovanie povedomia spoločnosti  o kompetenciách a štandardoch v pôrodnej 

  asistencii, 

-  silnejší vplyv národných asociácií pôrodnej asistencie (u nás je to SKS a PA), 

- posilnenie vzdelávania pôrodných asistentiek v starostlivosti  pri normálnom priebehu    

   pôrodu  s dôrazom na holistický model pôrodnej asistencie, 

- využívanie vplyvu medzinárodných organizácií v pôrodnej asistencii (EMA, ICM), 

-  publikačná činnosť pôrodných asistentiek z praxe, 

- vypracovanie štandardov starostlivosti aj pre komunitnú pôrodnú asistenciu, 

- neustále zvyšovanie vzdelanosti (dôsledne trvať na tom, aby študentov pôrodnej asistencie 

vzdelávali predovšetkým vzdelané pôrodné asistentky a nie iní profesionáli), 

- vykonávanie auditu v pôrodnej asistencii pôrodnými asistentkami, 

-  dbať na komplianciu národných legislatív s direktívami EÚ vzťahujúcim sa k vzdelávaniu, 
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odbornej spôsobilosti a  výkonu praxe v pôrodnej asistencii, 

- v prípadoch bránenia výkonu samostatnej praxe v pôrodnej asistencii využívať nadnárodné 

autority ako napríklad Súdny dvor EÚ, 

- zvyšovať spoluprácu s materskými a ženskými neziskovými organizáciami a dulami -  tie sú 

v mnohých krajinách veľmi prospešné pre pôrodnú asistenciu, pretože presadzovaním svojich 

práv pomáhajú samostatnosti profesie. 

 

Záver 

Pôrodnej asistencii na Slovensku zatiaľ výrazne chýba autonómia v praxi, v porovnaní 

s dobrou úrovňou vzdelávania,  legislatívou a asociáciou pôrodných asistentiek. Je 

nevyhnutné vyvíjať viac aktivity a prezentovať sa na verejnosti, aby spoločnosť bola lepšie 

informovaná o kompetenciách pôrodných asistentiek. 
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