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SÚČASNÝ POHĽAD NA POVOLANIE PÔRODNEJ ASISTENTKY V SR 

Andraščíková Štefánia¹,  Lazorová Iveta², Žultáková Silvia ¹ 

¹Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra pôrodnej asistencie  
²Nemocnica Levoča, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie  

 
Starostlivosť v pôrodnej asistencii je súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti, 

poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť o pacientky, klientky, rodiny a skupiny v byte 

chorej, alebo v jej prirodzenom sociálnom prostredí. 

Predmetom tohto materiálu je krátky rozbor vybraných problémov, súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej  a ošetrovateľskej starostlivosti sestrami a pôrodnými 

asistentkami  

• V zmysle naplnenia odkazu Mníchovskej deklarácie a WHO koncepcie Zdravie 21-

zdravie pre všetkých v európskom regióne je úlohou posilniť a rozvíjať poskytovanie 

samostatnej starostlivosti o fyziologickú tehotnosť formou ambulantnej starostlivosti 

licencovanými pôrodnými asistentkami a vybudovanie siete licencovaných pôrodných 

asistentiek. Ošetrovateľská starostlivosť dneška sa individualizuje, orientuje nielen na 

chorého, ale aj na zdravého jedinca, Európska únia zaradila túto profesiu 

k regulovaným povolaniam a stanovila osobitné kritériá pre výkon povolania, ako aj 

pre vzdelávanie.  

 

Pôrodná asistentka u nás stratila postavenie samostatnej poskytovateľky starostlivosti 

v priebehu 60-tych a 70-tych rokov minulého storočia, kedy starostlivosť o ženu 

a monitorovanie fyziologického tehotenstva a fyziologického pôrodu prešla do kompetencií 

gynekológov a starostlivosť o novorodenca do rúk detskej sestry a detského lekára. 

Napriek pozitívnym zmenám zákonov v pôrodnej asistencii pôrodné asistentky v praxi len 

ťažko získavajú postavenie samostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

V zdravotníckych zariadeniach ústavnej alebo ambulantnej starostlivosti pôrodné asistentky 

pracujú v najmä v zamestnaneckom pomere, kde je ich autonómia v rozhodovaní značne 

obmedzená aj napriek skutočnosti, že niektoré výkony realizujú samostatne,  miera ich 

zodpovednosti je podstatne nižšia 

Pritom: Podľa zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti poskytujú 

pôrodnú asistenciu len registrované pôrodné asistentky .  
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Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ako stavovská organizácia zo zákona 

registruje a vedie register sestier a pôrodných asistentiek, ktoré spĺňajú podmienky 

vzdelania, praxe, bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti a zároveň  eviduje sústavné 

vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek. Takto je zabezpečená regulácia povolania . 

 

Z celkového počtu 2090 registrovaných pôrodných asistentiek k 31.1.2010 je to 200 

pôrodných asistentiek. V súčasnosti je 18 pôrodných asistentiek, ktoré pracujú na základe 

licencie. 

 

V zdravotníckych zariadeniach ústavnej alebo ambulantnej starostlivosti pôrodné asistentky 

pracujú v najmä v zamestnaneckom pomere, kde je ich autonómia v rozhodovaní značne 

obmedzená.  

 

• Udalosti spojené s pôrodom  a tehotenstvom sú podľa NCZI na prvých miestach 

v zdravotníckej štatistike počtu hospitalizovaných v SR. 

 

Podľa údajov NCZI za rok 2009 bolo narodenie dieťaťa druhá najčastejšia príčina 

hospitalizácie (38 804/ 3,4% hosp.), spontánny pôrod jedného plodu na treťom mieste  

(37 985/3,3% hosp.) a pôrod jedného plodu cisárskym rezom na ôsmom mieste 

(15 571/1,4% hosp.). 

 

• Napriek pozitívnym zmenám zákonov týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti pôrodné 

asistentky v praxi len ťažko získavajú postavenie samostatných poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti a kompetencie vyplývajúce z právnych noriem sa do praxe 

premietajú veľmi pomaly 

• dominanciu lekárov. V zdravotníckych zariadeniach ústavnej alebo ambulantnej 

starostlivosti pôrodné asistentky pracujú v najmä v zamestnaneckom pomere, kde je 

ich autonómia v rozhodovaní značne obmedzená aj napriek skutočnosti, že niektoré 

výkony realizujú samostatne,  miera ich zodpovednosti je podstatne nižšia.  

• Úplne absentuje návštevná služba v domácom prostredí, ktorá by určite priniesla 

pozitíva tak pre pacientky, ako aj pre zdravotníctvo. Pôrodné asistentky len ťažko 

získavajú postavenie samostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  
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Čo prináša starostlivosť o ženu v rodine a komunite a  v prirodzenom sociálnom prostredí 

zdravotníctvu: 

 zabezpečenie komplexnej starostlivosti v koordinácii s ambulantnou a ústavnou 

starostlivosťou 

 zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť 

 vedie k úspore lôžok v nemocniciach  

 obmedzenie pobytu v lôžkových zariadeniach iba na nevyhnutný čas zvládnutia 

akútneho stavu 

 rozširuje spektrum starostlivosti a dostupnosti pre všetkých poistencov 

 umožňuje voľbu liečiť sa v prirodzenom sociálnom prostredí a pod odborným 

dohľadom. 

 umožňuje voľbu liečiť sa v prirodzenom sociálnom prostredí a pod odborným 

dohľadom. 

 

1. Návrhy komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v prirodzenom sociálnom  prostredí 

poistenkyne 

Návrhy starostlivosti o ženu v prirodzenom sociálnom prostredí poistenkyne sa týkajú 

starostlivosti o : 

 gynekologicky chorú ženu pri konzervatívnej liečbe 

 po operačnej liečbe (vaginálnej, abdominálnej operácii) 

 rizikovú tehotnosť 

 počas fyziologického pôrodu 

 šestonedieľku po fyziologickom pôrode 

 šestonedieľku po cisárskom reze.  

 
Tab.  2 Starostlivosť o ženu počas fyziologického tehotenstva 

Ženský lekár v ambulancii Pôrodná asistentka v 
prirodzenom sociálnom 
prostredí tehotnej ženy – 
10 návštev  

Priemer za 1 návštevu 

33,19 € 
(1000  Sk) 

27,39 € 
(825,3- Sk) 

2,73 € 
(82,5- Sk) 
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Tab. 1 Porovnávanie nákladov na 1 ošetrovací deň ústavnej starostlivosti, 1 ošetrovací deň 
v prirodzenom sociálnom prostredí ženy  

Ústavná starostlivosť Cena za 1 ošetrovací 
deň 

 Cena za 1 ošetrovací 
deň v prirodzenom 
sociálnom prostredí 
ženy 

Finančný rozdiel 

Starostlivosť o 
gynekologicky chorú 
ženu pri 
konzervatívnej liečbe 

44,81 € 
(1350,- Sk) 

 
 

25,29 € 
(762-Sk) 

 

19,52 € 
(588-Sk) 

Starostlivosť po 
operačnej liečbe 
vaginálnej alebo 
abdominálnej operácii 

44,65 € 
(1345,- Sk) 

 

30,70 € 
(925,- Sk) 

 
 

13,95 € 
(420,- Sk) 

 
 

Starostlivosť o rizikové 
tehotenstvo 

37,51 € 
(1130,- Sk) 

17,98 € 
(542,- Sk) 

19,53 € 
(588,- Sk) 

Starostlivosť o 
šestonedieľku po 
cisárskom reze 

54,24 € 
(1634,- Sk) 

38,67 € 
(1165,- Sk) 

 

15,57 € 
(469,- Sk) 

 

Starostlivosť o matku 
a dieťa počas 
fyziologického 
šestonedelia 

54,24 € 
(1634,- Sk) 

 

32,90 € 
(991,- Sk) 

 
 

21,34 € 
(643,- Sk) 

 
 

 
V každej krajine Európskej únie majú  pôrodné asistentky, po splnení stanovených 

podmienok smernicami EÚ, možnosť v plnom rozsahu vykonávať samostatnú prax, ktorú  im 

zdravotné poisťovne aj uhrádzajú.  

Aj pôrodná asistentka  na Slovensku vykonáva  regulované povolanie (podľa zákona 

č.578/2004, Z.z.,)  na základe toho je vypracovaná koncepcia pôrodnej asistencie, a taktiež 

 sú stanovené kompetencie pôrodných asistentiek( Vyhláška č.364/2005 Z.z.) a určené 

podmienky pre vydanie licencie na výkon samostatnej praxe v odbore pôrodná asistencia.   

 

Prínos návrhov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentek pre prax

                Poskytovanie starostlivosti v pôrodnej asistencií, predkladané komorou, prispieva 

k zlepšeniu starostlivosti o ženu a matku , umožňuje podporiť snahy pôrodných asistentiek 

plne akceptovať a implementovať vykonávanie odborných pracovných činností  a má 

niekoľko pozitív :  
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• pokrytie terénu kvalifikovanými odborníkmi, pôrodnými asistentkami, ktorých služby 

v teréne absentujú  a ženy, poistenky sa ich  dožadujú 

• humanizáciu zdravotnej starostlivosti a individuálny prístup,  zohľadňujúci bio-

psycho-sociálne potreby starostlivosti o ženu, matku a dieťa 

• zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v prirodzenom domácom, 

sociálnom prostredí žien, matiek       

• skvalitnenie, prepojenie, zefektívnenie ústavnej a ambulantnej starostlivosti 

v pôrodnej asistencii 

• zabezpečenie  prevencie, dostupnosti a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti 

• zlepšenie edukácie, informovanosti  a poradenskej činnosti komunít, rodín a žien 

v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia 

• skrátenie dĺžky hospitalizácií žien, zníženie nemocničných nákaz a následných 

popôrodných a pooperačných  komplikácií 

• zvýšenie   efektivity vynaložených prostriedkov na zdravotnú starostlivosť 

• úsporu finančných zdrojov zdravotného poistenia, ktoré je možné využiť na ďalšie 

plnenie úloh, zameraných na skvalitňovanie  starostlivosti o ženy a deti  v rámci 

štátnej politiky zdravia 

• plnenie úloh, definovaných v návrhu národného programu sexuálneho a 

reprodukčného zdravia 

•  posilnenie autonómie a rozvoj povolania pôrodnej asistentky v súlade 

s medzinárodnými a národnými právnymi normami a predpismi  

• motiváciu a stabilizáciu pôrodných asistentiek a pritiahnutie nových do  zdravotného  

systému (vekový  priemer pôrodných asistentiek v SR je  nad  46 rokov, a počet  

pôrodných asistentiek do roku 2020 sa zníži o 62.5% z celkového počtu, záujem 

o štúdium klesá) 

 

• V Slovenskej republike nie je pôrodným asistentkám umožnené poskytovať 

komplexnú starostlivosť v pôrodnej asistencii v súlade s prijatými zákonnými 

normami,  ktoré implementovali direktívy 2005/36/3/EC a v súlade s Koncepciou 

odboru pôrodnej asistencie . 

Návrhy riešenia problematiky 
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• Nariadenie vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti absolútne ignoruje potrebu pôrodných asistentiek vo verejnej 

minimálnej sieti, čo je z hľadiska aktuálneho verejného záujmu o tento druh 

zdravotnej starostlivosti, jej dostupnosti a slobodnej voľby ošetrujúceho 

zdravotníckeho pracovníka, podľa nášho názoru neakceptovateľné.  

• Je nevyhnutné zapracovať do katalógu zdravotných výkonov nové výkony v pôrodnej 

asistencii ako položky, ktoré budú odrážať kompetencie pôrodných asistentiek 

v plnom rozsahu. 

• Zapracovať do zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti zmeny tak, aby 

problematika fyziologických tehotenstiev, pôrodov, šestonedelia umožňovali 

pôrodným asistentkám poskytovať starostlivosť samostatne a v plnom rozsahu bez 

odporúčania lekára. 

 

Zdroj: materiály Regionálnej Slovenskej komory sester a pôrodných asistentiek 

 

Kontakt: 
Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH. 
Katedra pôrodnej asistencie FZO PU v Prešove 
Partizánska 1 
080 01 Prešov 
e-mail: stefania.andrascikova@unipo.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


