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Od roku 1966 sú v Nemecku bezplatné prenatálne vyšetrenia pre ženy počas 

tehotenstva. Tieto sú zakotvené v smerniciach pre matky a tehotné ženy a v štátnom zákone 

o poistení, hlavne z dôvodu nedostatočného materiálneho zabezpečenia sociálne slabých 

žien, žien samostatne vychovávajúcich deti a migrantiek. Existujú rozličné možnosti 

starostlivosti o tehotné.  

Buď je to: 

• lekárom/lekárkou,  

• alebo v spolupráci lekára a pôrodnej asistentky,  

• alebo lekár prevezme lekársku/medicínsku starostlivosť a pôrodná asistentka časť 

týkajúcu sa poradenstva, 

alebo pôrodná asistentka vykonáva prenatálnu starostlivosť a lekár ultrazvukové vyšetrenia a 

prevezme starostlivosť len v patologických prípadoch.  

Pôrodné asistentky realizujú u tehotných vyšetrenia doma, prostredníctvom vlastnej 

súkromnej praxe alebo v ambulancii lekára. Do 32. týždňa tehotenstva sa prenatálne 

vyšetrenia realizujú každé 4 týždne, od 32. týždňa tehotenstva každé 2 týždne a od 

stanoveného termínu pôrodu každé 2 dni. 

Činnosť pôrodnej asistentky v rámci starostlivosti o tehotnú sa netýka len 

medicínskych intervencií, ale aj riešenia resp. uspokojovania psychických a sociálnych potrieb 

žien v jednotlivých trimestroch tehotenstva a taktiež individuálneho poradenstva a 

sprostredkovania informácií. Na základe týchto činnosti pôrodnej asistentky je tehotná 

optimálne sledovaná počas tehotenstva a aj pripravená na pôrod a obdobie po ňom. 

Integrácia profesionálnej skúsenosti, senzibility a odbornej znalosti je prepojená s 

akceptovaním individuálnych potrieb a želaní tehotnej. Pôrodná asistentka pri prenatálnych 

vyšetreniach podporuje individualitu ženy s akceptáciou jej prístupu k tehotenstvu. 

Prenatálna diagnostika z pohľadu pôrodnej asistentky nepatrí k bežným preventívnym 

vyšetreniam, ale informuje tehotnú aj o dôsledkoch a možnostiach riešenia patologických 

zistení. 
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Prenatálne vyšetrenia realizované pôrodnou asistentkou sa nelíšia od vyšetrenia  

lekárom; avšak pôrodná asistentka potrebuje dostatok času aj na: 

- zistenie tehotenstva a stanovenie - určenie termínu pôrodu, 

- vyplnenie  tehotenského preukazu a potvrdení, 

- odobratie anamnézy, 

- realizáciu rôznych vyšetrení krvi a moču, 

- monitorovanie: krvného tlaku, obvodu brucha, výšky a hmotnosti, 

- zistenie pelvinometrických parametrov, realizovanie fyzikálneho asessmentu napr. 

vonkajšie pôrodnícke hmaty (podľa Leopolda), 

- monitorovanie oziev plodu, 

- vaginálne vyšetrenie, odoberanie výterov z pošvy. 

Získané údaje sa zaznamenávajú priamo do tehotenského preukazu a na kartotečné 

lístky, ktoré ostávajú u pôrodnej asistentky alebo sú zaznamenávané priamo do  počítača. 

Existujú počítačové programy, ktoré umožňujú ihneď vystaviť vyúčtovanie pre poisťovňu.  

Na prenatálnu starostlivosť však existujú rôzne pohľady a názory. 
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