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 V Nemecku príde na svet ročne asi 665 000 detí. Z toho sa asi 10 000 narodí mimo 

kliniky, to znamená v pôrodnom dome, alebo v domácom prostredí. Pôrodné asistentky 

pritom pracujú podľa vlastného katalógu rizika, ako sú stav po eklampsii, hypertonus, 

operačný pôrod, pôrod panvovým koncom, alebo priečna poloha.  

 

Pôrod na klinike 

Tu pracujú zamestnané pôrodné asistentky spoločne s lekármi. Kvôli racionalizácii výdavkov 

na platy zamestnancov je na mnohých klinikách dovolená reorganizácia systému obsadenia 

lôžok.  

 

Pôrodná sála pôrodných asistentiek 

Je to vlastne pôrodnícke oddelenie v nemocnici, kde sú o starostlivosť o zdravé tehotné 

počas pôrodu i po ňom zodpovedné pôrodné asistentky. Pri komplikáciách sa starostlivosť 

vykonáva interdisciplinárne na obvyklých pôrodných sálach. Medzinárodné skúsenosti 

ukazujú, že dochádza k menšiemu počtu operačných pôrodov (napr. cisársky rez) 

a operačných výkonov v oblasti hrádze. Je menej umelo vyvolaných pôrodov, častejšie sa  

využívajú alternatívne metódy na tíšenie bolestí, je viacej mobility a zmeny polohy rodičky 

s čím súvisí väčšia spokojnosť so starostlivosťou. 

 

Pôrodný dom 

Tieto skúsenosti sa zväčša dajú využiť aj pri pôrodoch v pôrodných domoch. V týchto 

zariadeniach sú ženy a páry v rozsiahlej miere a kompetentne sprevádzané pôrodnými 

asistentkami a to od začiatku tehotenstva. Ich prianím je posilniť dôveru žien vo vlastné 

tehotenstvo a podporiť ich aby prežili pôrod vedome, podľa vlastného určenia a podľa ich 

osobných predstáv. Pôrodné domy sú zariadené skôr ako byt a nie ako klinika. Aktívne 

pôrody a vertikálne pôrodné polohy sú samozrejmosťou; a k tonu dve pôrodné asistentky 
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v druhej pôrodnej dobe. Ženy platia pohotovostný paušál od 38 SSW a poplatok za užívanie 

pôrodného domu, poplatky sú kompletne, alebo čiastočne zaplatené zdravotnou poisťovňou. 

 

Pôrod doma 

Pôrody v domácnosti majú klesajúcu tendenciu (1960 cca 42%, dnes cca 1% všetkých 

pôrodov v Nemecku). V Holandsku sa asi 30% detí narodilo doma. Mnoho pôrodných 

asistentiek v Nemecku pracuje v domácnosti podobne ako v pôrodnom dome; lekár 

prichádza len zriedka. Väčšia časť domácich pôrodných asistentiek už viac nepracuje, pretože 

poistná prémia existenčne klesla. 
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