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Pôrodné asistentky boli vždy tie, ktoré sa veľmi odborne a kompetentne zachovali 

zvlášť keď išlo o tehotenstvo, pôrod a šestonedelie. V polovici 18. storočia vznikli v Nemecku 

prvé školy pre pôrodné asistentky, kde boli žiačky vyškolené k tomu, aby pôrody prebiehali 

bez komplikácií. Po smrti jednej „schudobnelej“ pôrodnej asistentky bol v roku 1885 

založený Spolok berlínskych pôrodných asistentiek (1. zväz pôrodných asistentiek) a už r. 

1914 bolo organizovaných 40 000 pôrodných asistentiek. Mali kontakty k Občianskemu 

hnutiu žien a k odborom.  

Pruský zákon z roku 1923 nemohol žiaľ splniť požiadavky finančného 

poistenia/zabezpečenia. S prevzatím moci národnými socialistami 1933 boli odborové 

organizácie zakázané a zväzy pôrodných asistentiek povinne združené do Ríšskeho 

odborového zväzu nemeckých pôrodných asistentiek pod vedením Nanna Conti. Zákon o 

pôrodnej asistencii z roku 1938 stanovoval iba povolenie pobočiek s minimálnym príjmom, 

práve tak aj prihlasovaciu povinnosť. V roku 1985 sa počet rokov potrebných na vzdelávanie 

zvýšil na tri a bolo povolené študovať aj mužom.  

Smernice Európskeho spoločenstva z roku 1980 sú právne nástroje ku vzájomnému 

uznaniu vysvedčení, úprave prijatia a výkonu povolania. Tvoria pre spolkovú vládu základ pre 

zákon pôrodných asistentiek, vzdelávací poriadok a vyhlášku týkajúcu sa vzdelania a skúšok. 

Paragraf 4 (1) ….k poskytovaniu pomoci pri pôrode odhliadnuc od akútnych stavov, okrem 

lekárok a lekárov oprávňuje iba osoby s povolaním pôrodná asistentka alebo pôrodnícky 

ošetrovateľ. 

Lekárka alebo lekár sa zaväzujú, starať sa o to, že k pôrodu sa privolá pôrodná 

asistentka. (2) Pomoc pri pôrode v zmysle odstavca 1 zahŕňa dohľad (kontrolu, pozorovanie) 

na priebeh pôrodu od začiatku pôrodných bolestí (nástupu kontrakčnej činnosti), pomoc pri 

pôrode a dohľad (kontrolu, pozorovanie) v období  šestonedelia. 

16 spolkových krajín je oprávnených vyjadrovať sa ku kompetenciám v povolaní: 

zaobchádzanie s liekmi, šitie jednoduchého natrhnutia hrádze alebo nastrihnutia hrádze, 
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správanie sa v prípade akútneho stavu, povinnosť mlčanlivosti, vedenie dokumentácie, účasť 

a dostupnosť ďalšieho vzdelávania. 

  Dlhú tradíciu, má vlastný poriadok pôrodných asistentiek týkajúci sa poplatkov. Každá 

tehotná, rodička, šestonedielka a novorodenec má nárok/právo na pomoc pôrodnej 

asistentky a tým hradí náklady na zdravotné poistenie. Každá samostatne pracujúca (v 

slobodnom povolaní) pôrodná asistentka zúčtuje svoje výkony priamo poisťovni. Preto 

existujú vlastné softvéry a firmy zaoberajúce sa danou činnosťou. 

  V Nemecku sú dva zamestnanecké zväzy (komory): Nemecký zväz (komora) 

pôrodných asistentiek - 17 500 členiek, a spolok voľne/slobodne pracujúcich pôrodných 

asistentiek v počte 1 000. Obidva zväzy môžu rokovať so spolkovou vládou a poisťovňami. 

Žiačky a študentky sú organizované v Nemeckom zväze pôrodných asistentiek zvlášť. 

Spoločnosť pre kvalitu v pôrodníctve sa stará v rámci spolkovej krajiny o jednotné 

vyšetrovanie pôrodov mimo kliniky. 

Jednou z aktuálnych tém je masívne zvýšenie poistenia zodpovednosti za škody pre 

pôrodné asistentky pôsobiace v slobodnom povolaní. 
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