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V predloženom príspevku sa venujeme niektorým dôležitým medzníkom v procese vytvárania 

a formovania odboru pôrodná asistencia. Zároveň cieľom je aj priblížiť niektoré osobnosti, ktoré výrazne 

prispeli či už pre skvalitnenie práce babíc a pôrodných asistentiek, alebo k ich vzdelávaniu.  
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Podľa zachovaných písomných správ z minulosti dosiahla zdravotnícka starostlivosť o ženu 

pozoruhodnú úroveň už v staroveku, najmä na vrchole otrokárskej spoločnosti. V Egypte pôrodné babice 

boli jediné, ktoré asistovali pri fyziologickom pôrode, pričom využívali pôrodnú stoličku. Patologické 

pôrody viedli lekári, ktorí vykonávali aj pôrodnícke operácie. Gréci vydávali učebnice pre pôrodné babice 

už 300 rokov pred n. l. 

Z obdobia 3. storočia pred n. l. sa zachovali fragmenty rukopisu Herofilosa – Kniha pre babice. Pre 

starobabylonské pôrodníctvo mal veľký význam Chammurabiho kódex r. 1760 pred Kristom (Staňková, 

2002). 

Neprekonateľnou osobnosťou starogréckej medicíny bol Hippokrates. Žil v rokoch 460 – 377 pred 

n . l . Poznal rôzne polohy plodu v maternici, vedel urobiť embryotómiu, kraniokláziu, opísal prolaps 

maternice. 

Izraelčania mali vlastnú inštitúciu pôrodných pomocníc, čo sa dozvedáme zo Starého zákona. 

Najslávnejšie z nich sa volali Sefora a Fua. Dozvedáme sa o nich v knihe Exodus, kde  odmietli 

egyptskému kráľovi zabíjať synov hebrejských žien, ktorým pomáhali pri pôrode. 

V starovekej Indii sa značným vzdelaním v pôrodníckom odbore vyznačovala brahmanská kasta. 

Brahmani mali osobitné konklávy, ktoré slúžili ako pôrodnica ( Pollák, 1968 ). 

Veľkej úcte sa tešili pôrodné babice u Aztékov. Babica privádzala nevestu až k svadobnému obradu 

a keď ostala tehotná, starala sa o ňu. Pôrodné babice vedeli, že pre nekomplikovaný pôrod je nutné 

zachovať plodový vak. Iba nešikovná babica dovolila, aby sa blany predčasne pretrhli. Pôrodné babice 

radili ženám v oblasti životosprávy, spánku i v sexuálnej oblasti. Posledné dni pred pôrodom zostávala 

babica pri rodičke až do pôrodu.  
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Babictvo v antickom Grécku v období Platóna vykonávali ženy, ktoré mali za sebou dobu plodnosti 

alebo porodili už svoje deti. 

Staroveké pôrodníctvo dosiahlo vrchol rozmachu v Starom Ríme. Soranus z Efezu ( 98 – 138 n . l .) 

definoval, čo sa vyžaduje od pôrodnej pomocnice. Okrem mravnosti a vytrvalosti mala byť teoreticky 

i prakticky vzdelaná. 

Starovek poznal len ženské babictvo, ktoré bolo praktizované pôrodnými pomocnicami zo zvyku. 

Tie sa na základe skúseností stávali pôrodnými pomocnicami z povolania. Ránhojiči a lekári začali 

zasahovať do odboru , ktorý bol vymedzený všeobecne ženám pravdepodobne až v období rozkvetu 

gréckej kultúry ( Doležal, 2001 ). 

 

Pôrodníctvo v renesancii 

 

Zásadný obrat v oblasti pôrodníctva nastal v období renesancie, keď sa začala venovať pozornosť 

prírodným vedám. V tom čase sa pôrodníctvo opäť stáva súčasťou medicíny a začínajú sa mu venovať aj 

muži – lekári. Starostlivosť sa venuje výchove pôrodných babíc. V roku 1513 vyšla od E . Roesslina 

kniha „Ružová záhrada pre tehotné a pôrodné babice” – prvá tlačená učebnica, ktorá poskytovala pomoc 

rodiacim ženám. Systematicky tu rozoberá jednotlivé oblasti pôrodníctva. Opísala pôrodnú stoličku, 

nástroje na vyťahovanie mŕtveho plodu, prostriedky tlmiace bolesť, cisársky rez a dojčenie (Pollák,1968).  

Objav pôrodníckych klieští začiatkom 17. storočia a meranie panvových rozmerov ( J . L . 

Baudelocque, 1746 – 1810 ) znamenali ďalší pokrok v praktickom pôrodníctve rovnako ako asepsa 

a narkóza.  

 

Vznik pôrodníc v Európe 

 

Prvé pôrodnícke oddelenie vzniklo už v roku 1630 pri parížskej nemocnici Hotel Dieu. Patrila 

k nemu i škola pre pôrodné baby. Napriek tomu, že  škola bola určená výhradne príslušníčkam ženského 

pohlavia, podarilo sa do nej preniknúť i niektorým ránhojičom. 

Od roku 1670 ho viedla vrchná babica Margarite Du Tertre. K oddeleniu patrila aj škola pre 

pôrodné babice, ktorá si získala veľké uznanie . Štúdium v nej bolo zamerané na získanie manuálnych 

zručností. Žiačky tu strávili 3 mesiace. Prvých 6 týždňov sledovali pôrody, ktoré odvádzali tie 

poslucháčky, ktoré prišli pred nimi a zvyšných 6 týždňov samy viedli pôrody pod dohľadom hlavnej 

babice. Absolventkou tejto školy bola aj Madame Vacherová, vynikajúca babica, ktorá tu pôsobila 22 

rokov. Veľmi známy pôrodník, ktorý tam pracoval, bol Francois Mauriceau, ktorý za 4 mesiace odviedol 

300 pôrodov  ( Schott, 1994). Prvé pôrodnice v strednej Európe vznikali aj z iniciatívy profesora Georga 

Roederera v roku 1751 pri univerzite v Gottingene v Anglicku. Na tejto pôrodníckej klinike sa dostávalo 

kvalifikovanej bezplatnej pomoci i nemajetným ženám.  
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Kto priviedol do gottlingenskej pôrodnice rodičku, získal peňažnú odmenu. V rokoch 1792 – 1822 v dobe 

pôsobenia Roedererovho nástupcu bolo v pôrodnici odvedených 2 540 pôrodov, no takmer u polovice 

z nich museli byť použité kliešte. Medicínske pôrodníctvo, ktoré sa začalo v 18 . storočí sa 

v nasledujúcom storočí masovo rozšírilo. Istú rolu tu zohral i snobizmus – lekár bol tri až štyrikrát drahší 

ako pôrodná babica. Zavolať k pôrodu lekára sa stalo atribútom slušného sociálneho statusu. 

Chudobnejšie rodičky zostávali verné pôrodným babiciam, tie náchylnejšie odchádzali rodiť do nemocníc 

(Kolaříková, 2002). 

 

Najznámejšie pôrodné babice v Európe 

 

Už od nepamäti pomáhali pôrodné babice ženám v ich najťažšej chvíli. Pracovali bez prístrojového 

vybavenia, často v zlých sociálnych pomeroch. Napriek tomu si mnohé z nich naozaj zasluhujú uznanie 

a obdiv. Aj napriek tomu, že boli bez adekvátneho vzdelania natoľko vnikli do problematiky pôrodníctva, 

že niektoré z nich boli dokonca v tom období aj publikačne činné.  

Veľmi známa pôrodná babica bola aj Marqueritte de la Marche, francúzka, ktorá v roku 1677 

uverejnila poznatky o experimentoch s plodovou vodou a krvným sérom(Lenderová,1996 ). 

Najznámejšia pôrodná babica v Anglicku bola Janc Sharp, ktorá v roku 1681 vydala babickú knihu. 

Spomínané ženy sledovali spoločný cieľ – nájsť spôsob ako znížiť katastrofálnu úmrtnosť žien a detí pri 

pôrodoch. 

Významného ohlasu sa dostalo berlínskej kráľovskej babici Justine D. Siegemundin von 

Brandenburg (1648 – 1705). V  roku 1690 vydala knihu pre pôrodné babice pod názvom  „Veľmi 

potrebné poučenie o ťažkých a nepravidelných pôrodoch”. Kniha rýchlo dosiahla veľkú popularitu. Bola 

napísaná zrozumiteľne a doplnená mnohými dôležitými ilustráciami, predovšetkým pokiaľ išlo o polohy 

dieťaťa. Keďže v tom čase, s výnimkou Paríža, nebola ešte v Európe nijaká škola pre babice, slúžila táto 

kniha ako učebnica a príručka v mnohých krajinách  (Harenberg,1992). 

Anquélique – Marquerite Boursier Du Coudray bola slávna pôrodná babica z Francúzka, ktorá v 60. 

rokoch 18. storočia prešla celou krajinou so svojou famóznou handrovou bábikou, s dôkladne krajčírsky 

vypracovanými príslušnými partiami. Pomocou bábiky vyškolila viac ako 10000 pôrodných asistentiek. 

Oboznámila ich s niektorými psychologickými metódami smerujúcimi k zmierneniu pôrodných bolestí. 

Bola aj publikačne činná (Lenderová, 1996).  

 

Pôrodníctvo vo Francúzku 

 

V 18. storočí sa začínali o pôrodníctvo, ako o odvetvie medicíny, zaujímať aj muži. V tomto období 

mala pomerne veľkú moc cirkev, ktorej zásad sa držal aj Philippe Hecqet (1661 – 1737). Bol absolventom 

Univerzity v Remeši, dvakrát dekanom Parížskej lekárskej fakulty, lekár mníšok kláštora Port – Royal 

a tiež parížskych karmelitánok, učenec a spisovateľ (Lenderová, 1996). 
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V roku 1707 vyšla vo Francúzku jeho kniha  „ O tom, ako je neslušné, aby muži ženám pri pôrode 

pomáhali “.V tejto knihe bojuje proti šíriacemu sa zvyku nahradiť pôrodnú babu akušerom20. Jeho spis sa 

tak stal súčasťou vtedajšej polemiky, ktorá sa rozhorela vďaka stále silnejúcej ofenzíve mužov 

v pôrodníctve. Dôvod, prečo sa v nej autor, sám lekár, jednoznačne stavia na stranu pôrodných báb 

vyplýva z jeho presvedčenia, že prítomnosť muža pri lôžku rodičky je neslušné. Ženy volajúce na pomoc 

akušera ohrozujú svoju hanblivosť a cudnosť, lebo sa vystavujú pohľadom a dotykom na tých miestach, 

kam má prístup iba manžel. 

Druhým Hecquetovým argumentom je skutočnosť, že k výkonu pôrodníckeho remesla sú prírodou 

predurčené ženy (Lenderová , 1996). 

 

História babictva v Čechách a na Morave 

 

Babictvo je jedným z najstarších zdravotníckych odborov v Čechách. Prvé písomné zmienky 

o pôrodných babiciach pochádzajú už zo 14. storočia. Pôrodné babice vykonávali toto povolanie bez 

základného školenia. 

Až v roku 1348, po založení Karlovej univerzity, sa začalo prednášať pôrodníctvo a gynekológia. 

Učenie bolo len teoretické, praktické cvičenia sa nekonali, pretože chirurgiu a anatómiu prednášali len 

profesori, patriaci k duchovnému stavu. 

V 16. storočí sa začali postupne vydávať prvé učebnice pre pôrodné babice: „Zpráva o naučení 

ženám tehotným a babám pupkožezným” (1519), „ Ružová záhradka plodných žien “ (1577) ( 

Doležal,2001 ). 

V 18 . storočí začínajú postupne s aktívnou študijnou činnosťou prví a najznámejší učitelia 

pôrodníctva Dr. J. Melič a  Dr. Jungman, ktorí v roku 1804 vydali inštruktáž pre pôrodné babice s názvom 

„Úvod k babeniu.“ 

Do 18. storočia nevenovala vláda otázkam zdravotníctva veľkú pozornosť. Až Karol IV. a neskôr 

Mária Terézia sa snažili zlepšiť zdravotnícke pomery vydaním reforiem. Jednou z nich je vydanie 

Generálneho zdravotníckeho rádu (1725). Táto zákonná norma bola snahou panovníka vytvoriť ucelený 

systém štátnej zdravotníckej správy. Generálny zdravotnícky rád predpokladal u pôrodných babíc 

patričnú odbornú spôsobilosť a zodpovednosť v práci. Rád pre české kráľovstvo nariaďuje povinné 

nosenie odznaku o vykonanej skúške. Práve dve takéto označenia, v podobe dvoch rovnakých medailí, sa 

nachádzajú v zdravotníckom múzeu v Prahe. Tento služobný odznak pražských pôrodných asistentiek 

z 18. storočia je unikátny a nenájdeme ho ani v najväčších zbierkach podobného zamerania. Je nutné 

poznamenať, že tento odznak používali pôrodné babice až do 20 . storočia (Bokesová-Uherová, 1989).  

                                                           

20 Akušér je francúzsky výraz a znamená pôrodník, lekár, špecialista v odbore medicíny, ktorý sa zaoberá 
tehotenstvom, pôrodom, šestonedelím a chorobami v pôrodníctve (Bokesová-Uherová, 1989) 
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Postupným vývojom pôrodníctva v 19. storočí sa na pôrodné babice kládli pri skúškach čoraz 

väčšie nároky. Všetky nariadenie sa týkali len služobných predpisov a otázok vzdelania babíc, ale žiaden 

sa netýkal zlepšenia ich pomerov. Priemerný ročný príjem na dedine bol 121,48 korún. Táto čiastka 

musela babici stačiť na obživu, ale aj na nákup dezinfekčných prostriedkov. Preto sa babice snažili aspoň 

čiastočne zlepšiť svoje pomery zakladaním podporných spolkov a organizácií .  

V moravských a sliezskych edíciách nájdeme tiež texty o odmenách za uskutočnené výkony. Podľa 

generálneho zdravotníckeho rádu sa museli  všetky pôrodné baby, ktoré chceli naďalej vykonávať prax 

prihlásiť na skúšku a pred hlavnou alebo krajskou komisiou preukázať potrebné znalosti. Pôrodná baba 

mala byť ustanovená v každej väčšej obci. Zdravotný rád vyžadoval, aby pôrodné baby boli poctivé 

a pripravené kedykoľvek vo dne v noci poskytovať rodičkám pomoc. Mali sa vyznačovať striedmosťou 

majúc na pamäti svoju prvoradú povinnosť a starostlivosť o dva ľudské životy a ich zdravie .  

V roku 1753 vyšlo nariadenie, že každá babica má dostať inštrukcie vo svojom materinskom 

jazyku. Musí dostať opis svojho sľubu, aby vedela ako má konať. Pôrodná baba musela na dome vyvesiť 

štítok so svojim menom a svojím povolaním. 

V roku 1771 bolo českým mestám odporúčané poslať do Prahy vhodné osoby, ktoré budú 

vzdelávať profesori pôrodníctva. Súčasne bola zastavená prax neaprobovaným babiciam (Kolaříková, 

2002). 

 

Zakladateľ pôrodníctva na Slovensku Ján Ambro 

 

Dr. Ján Ambro ( 1827-1890 ) sa pokladá za zakladateľa slovenského pôrodníctva. Už ako študent 

na lekárskej fakulte vo Viedni bol verným stúpencom Semmelweisovho učenia a od začiatku svojho 

pôsobenia presadzoval jeho zásady pôrodníckej čistoty a prevencie horúčky omladníc. Zachránil tak 

stovky a tisícky novorodencov a rodiace matky (Gregušová, 1992). 

V roku 1872 bol menovaný za riaditeľa novozriadenej školy pre pôrodné asistentky v Bratislave. V 

Bratislave sa rozprávalo trojjazyčne a Ambro vynikajúco ovládal slovenčinu, nemčinu i maďarčinu. 

Vďaka nemu sa slovenčina stala po prvý raz vyučovacím jazykom na zdravotníckej škole na Slovensku. 

Ambra však trápil malý záujem slovenských dievčat o štúdium na tejto škole i na kurzoch, ktoré sa neskôr 

pravidelne usporadúvali. Škola v Bratislave bola pôvodne umiestnená v tesnom dvojizbovom provizóriu 

Krajinskej nemocnice. Na začiatku osemdesiatich rokov sa Ambrovi podarilo postaviť vlastnú budovu - 

Ústav s pôrodnicou. Tento objekt sa neskôr stal jadrom dnešnej I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky na 

Zachovej ulici v Bratislave. Túto školu Ambro viedol do roku 1890. Jeho pokračovateľmi boli Dr. Barta 

a Dr. Velits (Gregušová, 1992). 

V roku 1873 vydáva v Skalici, vlastným nákladom, knihu: „Kniha o pôrodníctve pre baby“ pre 

slovenské frekventantky v slovenskom jazyku. Je to prvá učebnica svojho druhu z pera slovenského 

lekára - pôrodníka a o rok vyšlo jej maďarské vydanie. Dr. Ambro publikoval niekoľko odborných prác, 

skôr však treba poukázať na jeho sociálne a organizačné články, v ktorých bojoval za postavenie nových 
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pôrodníc, za vylepšenie starostlivosti o slobodné matky, opustené matky a deti. Pokrokovosť Jána Ambra 

spočíva hlavne v boji proti horúčke šestonedieľok a  výchove pôrodných asistentiek v materskom jazyku 

(Gregušová,1992). 

 

Postavenie pôrodných asistentiek v 20. storočí 

 

Do prvej svetovej vojny boli založené tri ďalšie školy - v Košiciach, Rimavskej Sobote a v Nitre. 

Posledné dve sa po prvej svetovej vojne zrušili a babské školy v Bratislave a v Košiciach dostali názov 

Štátny ústav pre vzdelanie a výcvik pôrodných babíc. V podstate išlo o 10 - mesačné kurzy. Po úspešnej 

záverečnej skúške absolventka dostala diplom, ktorý ju oprávňoval vykonávať aj súkromnú pôrodnícku 

prax v rozsahu, aký dovoľovali pracovné predpisy. Školy naďalej viedli prednostovia kliník v Bratislave. 

Do prvej svetovej vojny to bol profesor Müller, od roku 1925 profesor Šeliga a od roku 1945 profesor 

Štefánik (Gregušová, 1992). 

Medzi najvýznamnejších odborníkov, ktorí sa venovali výučbe pôrodných babíc, neskôr pôrodných 

asistentiek, patril do prvej svetovej vojny profesor Frankeinstein. Po oslobodení od roku 1945 to boli 

profesori Šelena a Dlhoš (Galdunová, Eliášová, 2006). 

Prvou zmenou vo vzdelávaní pôrodných asistentiek bolo zaradenie štátnych ústavov pre vzdelávanie 

a výcvik pôrodných asistentiek v roku 1948 do jednotného systému školstva do odborných škôl ako 

vyššie zdravotné školy (Eliášová, Závodná, 2012). 

Od roku 1965-1990 bolo štúdium upravené na 2-ročné pomaturitné kvalifikačné, kde boli 

prijímané uchádzačky, ktoré mali ukončené vzdelanie s maturitou a vek minimálne 18 rokov, spĺňali 

zdravotné kritéria a vykonali prijímacie skúšky. V roku 1965 bol zákonom zmenený názov študijného 

odboru a povolania pôrodná asistentka na ženská sestra. Takto sa nazývali až do roku 1993, kedy sa 

im opäť prinavrátilo pôvodné označenie na pôrodná asistentka   (Eliášová, Závodná, 2012). 

V rokoch 1966 – 1969 na  Strednej zdravotníckej škole v Prešove, v odbore  ženská sestra 

štúdium ukončila aj terajšia dekanka Fakulty zdravotníckych odborov Dr.h.c. prof. PhDr. Anna 

Eliašová, PhD. Po niekoľkoročnej praxi v obore a vysokoškolskom štúdiu sa niektorým problémom 

venovala rozsiahlejšie aj vo svojom doktorandskom štúdiu, kde doktorandskú prácu venovala téme: 

Manažment prenatálnej starostlivosti v pôrodníckom ošetrovateľstve. V októbri 2006, na Trnavskej 

univerzite v Trnave, vo svojej habilitačnej prednáške a v práci popísala Vplyv negatívnych faktorov na 

tehotenstvo a novorodenca v rómskej komunite. 

     Zaslúžila sa o vznik Fakulty zdravotníctva na PU (od 1.12.2010 – FZO PU) ako prvej fakulty, ktorá 

vychováva a vzdeláva zdravotníckych pracovníkov podľa študijného programu stanoveného 

Smernicami európskej únie. V rokoch 2001 – 2002 sa podieľala na vypracovaní dokumentov pre 
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Akreditačnú komisiu na vznik a založenie Fakulty zdravotníctva PU, ktorá po úspešnej akreditácii 

bola odsúhlasená Akademickým senátom PU.  

V roku 2002 bola poverená vedením tejto novovzniknutej fakulty. Spolupracovala pri vypracovaní 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy, v ktorej dnes sídli FZO.  

       Podieľala sa na príprave podkladov pre transformáciu Nemocnice s poliklinikou na Fakultnú 

nemocnicu J.A.Reimana v Prešove, ktorá bola slávnostne inaugurovaná rektorom PU a ministrom 

zdravotníctva SR. Pripravovala podklady pre transformáciu oddelení nemocnice na kliniky, 

s obsadením  prednostami, ktorí sú zároveň zamestnancami Fakulty zdravotníckych odborov PU. 

       Za jej mimoriadne úspechy bola zvolená za členku poradného zboru Ministerstva zdravotníctva 

SR, za členku expertnej skupiny pre posudzovanie študijných programov. Je členkou  „Národného 

programu pre vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek“ pri SKSaPA.  

Bola menovaná za odborného experta Akreditačnej komisie pri MZ SR pre odbor pôrodná asistencia.  

Je členkou troch vedeckých rád vysokých škôl v SR, členkou redakčnej rady odborného časopisu, 

členkou štyroch odborných spoločností.  

Je riešiteľkou, spoluriešiteľkou výskumných projektov. Aktívne vystupuje na domácich 

a zahraničných vedeckých konferenciách, publikuje v domácich a zahraničných časopisoch 

a zborníkoch, je autorkou dvoch monografií, autorkou a spoluautorkou vysokoškolských učebníc. 

Odbornosť, cieľavedomosť, zodpovednosť, rozvážnosť a priateľskosť sú atribúty, ktoré sú typické pre 

túto osobnosť. 

Na záver by sme chceli zdôrazniť, že človek ak chce úspešne v svojom povolaní napredovať, 

musí poznať aj zrod a fylogenézu svojho povolania. 
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