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 Už 260 rokov  sa v Göttingene vzdelávajú pôrodné asistentky. Za začiatok je  

považovaný rok 1751, kedy v Accouchierhaus pod vedením Johanna Georga Roederera sa 

spoločne  s medikmi vyučovali 3 študentky. Dnes vyučujeme 36 študentiek v dvoch kurzoch, 

ktoré sú etablované v zdravotníckom školskom centre. 

 V Nemecku trvá štúdium 3 roky a končí štátnou skúškou, písomnou, praktickou a 

ústnou skúškou. Financovanie štúdia pôrodných asistentiek sa uskutočňuje prostredníctvom 

zdravotného poistenia. Študentky obdržia brutto obnos v 1. roku 819 EUR, v 2. roku 881 EUR 

a v 3. roku 981 EUR. Týmto má štúdium pôrodnej asistencie v Nemecku mimoriadne 

postavenie. Právny podklad sa nachádza – analogicky k ostatným zdravotníckym odborným 

povolaniam v smerníci EU (Art. 2005/36/EU vzájomné uznávania) a v Zákone o pôrodnej 

asistencii s Vyhláškou o vzdelávaní a skúšaní, s cieľom výučby: „Poskytovať žene odbornú 

radu počas tehotenstva, pôrodu a v šestonedelí, poskytovať nevyhnutnú starostlivosť 

smerujúcu k normálnemu pôrodu, včas rozpoznať komplikácie priebehu tehotenstva, 

starostlivosť o novorodenca, kontrolovať priebeh šestonedelia a vykonávať dokumentáciu 

priebehu tehotenstva”. 

 Formálnym predpokladom je ukončené stredoškolské vzdelanie. V skutočnosti majú 

však uchádzačky s vysokoškolským vzdelaním väčšie šance na prijatie. K dispozícii je asi 2000 

študijných miest. Na jedno miesto pripadá asi 70 uchádzačiek. V Nemecku je v súčasnosti 58 

štátom uznaných škôl pôrodnej asistencie a jeden modelový študijný program na jednej 

univerzite. Kapacita jednotlivých študijných programov je 12 – 95 študijných miest. Aby 

študentky dosiahli cieľ štúdia, absolvujú 1600 teoretických a minimálne 3000 praktických 

hodín štúdia; tieto hodiny sú v nemeckej Vyhláške o výučbe a skúškach stanovené 

v Spojenom súpise (zozname) odborov a praxí. Zriaďovateľ školy, spravidla nemocnica, 

uskutočňuje v prvej línii prax. Vyučujúce pre odbor pôrodná asistencia, majú väčšinou 

absolvované jedno-, alebo dvojročné štúdium. Asi 50% z nich študovali na vysokých 

odborných školách a univerzitách, väčšinou študijné programy orientované            na 
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medicínu alebo ošetrovateľstvo. Od roku 2008 je možnosť nadobudnúť titul Bachelor of 

Science in Midwiferi na vysokej škole v meste Osnabrück a titul European Master of Science 

in Midwiferi v Hannoveri. Po právnej stránke sa však vysokoškolské vzdelanie nevyžaduje. 

Reforma vzdelávania sa s podporou spolkových krajín prejednáva na Ministerstve 

zdravotníctva. Hlavným problémom je financovanie praktickej výučby. Nemecký zväz 

pôrodných asistentiek sa zasadil za silnejšiu spoluprácu pri výučbe so samostatne 

pracujúcimi pôrodnými asistentkami, preto mnohé pôsobia na školách ako externé 

vyučujúce. Ako prvý študijný program pôrodnej asistencie na vysokej škole zdravotníctva bol 

skúšobne zavedený v meste Bochum. 
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