
Študijný program pôrodná asistencia v študijnom odbore pôrodná asistencia 

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu pôrodná 

asistencia (1. stupeň) 

 

Absolventi študijného programu pôrodná asistencia sú schopní plniť požiadavky disciplíny, 

ktorá v sebe integruje teóriu pôrodnej asistencie s vedeckými poznatkami z iných odborov, 

potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej  

a terciárnej prevencie. Absolventi sú schopní poskytovať starostlivosť ženám, rodine, skupine 

či komunite žien v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu a uzdraveniu. 

 

Cieľom JLF UK je pripraviť absolventov bakalárskeho študijného programu pôrodná sistencia 

s týmito vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami: 

Absolvent ovláda základnú starostlivosť o matku a dieťa v pôrodnej asistencii a je schopný ich 

uplatniť vo svojom povolaní. Je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal 

súvislosti medzi pôrodnou asistenciou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a 

vedami o človeku a toto poznanie dokázal transformovať do celostného prístupu v praxi 

pôrodnej asistencie. 

Absolvent má teoretické vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého 

a chorého človeka a zaoberajú sa jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, sociálnym 

prostredím, aby bol schopný podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, 

vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivcov najmä ženy a ich rodiny. 

Absolvent je schopný vykonávať v praxi zručnosti, ktoré komplexne nadobudol v rámci techník 

v pôrodnej asistencie. 

Absolvent je schopný na základe svojich vedomostí, zručností, sociálnej zrelosti prispievať k 

profesionalizácii pôrodnej asistencie a zvyšovaniu prestíže a postavenia pôrodnej asistentky v 

spoločnosti. 

Absolvent je pripravený vo všetkých dimenziách plniť úlohy pôrodnej asistencie. Má 

schopnosť riadiť a poskytovať starostlivosť – preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú 

ženám, ženám v období tehotenstva, počas pôrodu a v popôrodnom období.  

Absolvent je schopný poskytovať edukáciu ženám, ich rodinám a zdravotníckemu personálu. 

Má schopnosť aktívne a účinne sa začleniť do zdravotníckeho tímu. 

Vie rozvíjať prax pôrodnej asistencie, kriticky myslieť. 



Absolvent vstúpi do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti a moderných trendov, teórie 

a praxe v pôrodnej asistencii. 

Absolvent je nositeľom humanistických princípov, rozvíja schopnosť empatie, rešpektuje 

ľudskú dôstojnosť a dodržiavanie práv človeka, obzvlášť práva žien a detí. Riadi sa princípmi 

profesijnej etiky, ktorej je nositeľom.  

Absolvent sa riadi legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon povolania pôrodnej asistentky. 

Absolvent ovláda základy vedeckej práce a spôsoby získavania vedeckých a odborných 

informácií. 

Absolvent ovláda základy práce v multimediálnom prostredí a ovláda základy jedného 

svetového jazyka.  

Absolvent má predpoklady pokračovať v ďalšom štúdiu. 


