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Abstrakt 
 
Otvorenie hraníc a sprístupnenie trhu práce v rámci Európskeho spoločenstva vyplynula 

požiadavka určiť minimálne požiadavky pre výkon povolania v regulovaných zdravotníckych 

profesiách, vrátane pôrodnej asistencie. Vzdelanie a prax pôrodnej asistentky sú regulované 

prostredníctvom smerníc Európskej Únie, ktoré minimálne štandardy vzdelávania v rámci 

spomínaného spoločenstva. Napriek týmto štandardom,  požiadavky kladené na pôrodnú 

asistentku sú náročné a zahŕňajú nielen profesionálne,  ale aj osobnostné portfólio. Jednou 

z organizácií, ktorá podporuje profesionálny rast a rozšírenie kompetencií pôrodnej 

asistentky v rámci Európy je Európska asociácia pôrodných asistentiek (EMA), ďalšou 

organizáciu už v celosvetovom meradle je medzinárodná konfederácia pôrodných asistentiek 

(ICM) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).   
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Úvod  

Snahou direktív EÚ a organizácií združujúcich pôrodné asistentky v Európe je vytvoriť 

optimálny model systému pôrodnej asistencie, ktorý zahŕňa požiadavky zdravotnej politiky, 

požiadavky klientiek a samotných pôrodných asistentiek.  

 

Európska asociácia pôrodných asistentiek  

  Európska asociácia pôrodných asistentiek je nezisková organizácia, ktorá združuje 

organizácie a združenia pôrodných asistentiek z členských štátov Európskej únie (EÚ) a 

Európskeho hospodárskeho priestoru a kandidátskych krajín. Členmi EMA sú organizácie z 25 

členských štátov EÚ, čo predstavuje cca 80 000 pôrodných asistentiek.   

Cieľom tejto asociácie je vplývať na tvorbu a rozvoj zdravotnej politiky, ktorá sa týka 

zdravia žien.  
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V minulom roku EMA poskytla informácie, na základe rozsiahleho prieskumu,  o 

aktuálnom stave postnatálnej starostlivosti pôrodnou asistentkou. Tieto zistenia prispeli 

k sumarizácii problémov: 

- starostlivosť v postnatálnom období nie je jednotne definovaná. Toto obdobie sa 

pohybuje od 10 dní do 12 mesiacov, najčastejšie určená dĺžka tohto obdobia bola 42 

dní 

- štandardy poskytovanej starostlivosti v zdravotníckom zariadení a v domácom 

prostredí sa značne líšia 

- plánované rodičovstvo a antikoncepčné poradenstvo  je úlohou pôrodnej asistentky, 

avšak v tejto oblasti má obmedzené kompetencie  

- bezpečnosť matky a dieťaťa je ohrozená v tých krajinách, kde je pôrodné asistenky 

nemajú praktické skúsenosti s popôrodnou starostlivosťou na základe obmedzených 

kompetencií a iné. 

Preto EMA vyzýva členské štáty, aby plne uznali zásadnú úlohu pôrodnej asistentky 

v preventívnej zdravotnej starostlivosti v oblasti prenatálneho  a postnatálneho obdobia. 

Zároveň EMA upozorňuje členské krajiny na implementáciu smernice 2005/36/ES                  

do legislatívy o výkone povolania pôrodnej asistenky (1).  

 

Svetová zdravotnícka organizácia a pôrodná asistencia 

WHO podobne jako EMA smeruje v snahách o zintenzívnenie starostlivosti pôrodnou 

asistentkou najmä v materstve a posilnenie úloh v oblasti verejného zdravia s prihliadnutím 

na nerovnosť, výchovu, vzdelanie a mutikultúru. Nároky a požiadavky na pôrodnú asistentku 

sú vysoké a tak v rámci hodnotenia stavu  pôrodnej asistencie v 15 členských krajinách EÚ si 

WHO položilo základnú otázku: 

 „Aká by mala byť ideálna pôrodná asistencia v systéme zdravotnej starostlivosti?“ Je 

potrebné zdôrazniť, že na  udržanie a posilnenie pozície pôrodnej asistentky sa zastrešujúce 

organizácie dohodli na určitých podmienkach. Niekoľko z navrhovaných podmienok je 

súčasťou smernice EÚ,  80/154/EHS a 80/155/EHS:  

- starostlivosť v tehotenstve, počas pôrodu vykonáva pôrodná asistentka 

- miesto pôrodu musí spĺňať požiadavky klientky  

- činnosť pôrodnej asistentky sa odporúča ako samostatná zárobková činnosť  

- pôrodné asistentky by mali mať možnosť byť zamestnané alebo nezávislé 



Pôrodná asistencia v krajinách EÚ 

 15 

- regulácia počtu pôrodných asistentiek na základe kompetencií  

- starostlivosť pôrodnou asistentkou by mala byť financovaná z verejných zdrojov 

- vzdelanie by malo byť minimálne na bakalárskej úrovni a študijný program by mal 

mať predmety založené na dôkazoch (evidence base)(2). 

 

ICM a pôrodná asistencia 

V súčasnej dobe ICM realizuje aktualizáciu existujúcich a vývoj nových kľúčových 

dokumentov pre Medzinárodnú konfederáciu pôrodných asistentiek. Tieto pokyny sú známe  

ako „tri piliere“ globálneho úsilia ICM k posilneniu pôrodnej asistentky na celom svete s 

cieľom poskytovať vysoko kvalitnú,  na dôkazoch založenú starostlivosť o ženu (vrátane 

pôrodu), novorodenca a rodinu. Tieto piliere sú navzájom prepojené a tvoria kompletný balík 

informácií pre pôrodné asistentky, tvorcov zdravotných  politík a vlády. 

Expertná pracovná skupina sa zamerala na tieto piliere: 

1. Aktualizácia a rozšírenie základných  kompetencií v pôrodnej asistencii na základe 

prieskumu. 

2. Vývoj globálnych štandardov pre pedagóga pôrodnej asistencie.   

3. Vývoj globálnych štandardov pre pôrodnú asistentku.  

4. Posilnenie združení pôrodných asistentiek (3). 

 

Európska únia a pôrodná asistentka  

Na základe vyššie spomínaných faktografických údajov môžeme vykresliť reálny obraz 

o tom, akú pôrodnú asistentku potrebuje EÚ: 

1. vzdelanú, minimálne na 1. stupni vysokoškolského vzdelania (bakalár) 

2. v starostlivosti poskytovanou pôrodnou asistentkou využíva evidence base  

3.  samostatne zárobkovo činnú, nezávislú 

4.  pracujúcu podľa štandardov  

5. poskytujúcu poradenstvo v oblasti plánovaného rodičovstva a antikoncepcie 

6. schopnú prevziať zodpovednosť na základe kompetencií určených direktívami EÚ 

7. schopnú realizovať výskum  

8. poskytujúcu starostlivosť v oblasti verejného zdravia a ďalšie. 
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Okrem týchto uvádzaných potrieb EÚ je potrebné spomenúť, že dôležitou potrebou je aj 

morálny a osobnostný profil pôrodnej asistentky, pretože jadrom jej práce je starostlivosť o 

ženu, novorodenca a rodinu. 

 

Záver 

 Neexistuje ideálny model pôrodnej asistentky a v modernej histórii pôrodnej asistencie nie 

je možné posúdiť vzor pôrodnej asistentky. Európska únia pre zrovnoprávnenie pracovného 

trhu a zabezpečenie kvalitnej starostlivosti poskytovanou pôrodnou asistentkou 

v európskom priestore vyvinula opatrenia, ktoré tieto požiadavky plnia  a zároveň poukazuje 

na to, akú pôrodnú asistentku potrebuje na európskom trhu práce v zdravotníckom 

povolaní.    
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