
Študijný program pôrodná asistencia v študijnom odbore pôrodná asistencia 

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu pôrodná 

asistencia (2. stupeň) 

 

Absolvent študijného programu pôrodná asistencia (ďalej len PA) ovláda postupy PA 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 PA. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. 

 

Cieľom je pripraviť absolventov magisterského študijného programu Pôrodná asistencia 

s týmito vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami: 

 

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

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

prostredím, kultúrnymi vplyvmi, spiritualitou, vierou a svetonázorom, aby bol schopný 

podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k 

zdravému spôsobu života jednotlivcov najmä ženy a ich rodiny, a celé komunity a poskytovať 

kvalitnú starostlivosť tehotným ženám, rodičkám, šestonedieľkam a gynekologicky chorým 

ženám. Je schopný na základe svojich vedomostí, zručností, sociálnej zrelosti prispievať k 

profesionalizácii pôrodnej asistencie a zvyšovaniu prestíže a postavenia pôrodnej asistentky v 

spoločnosti. 

Absolvent má schopnosti a zručnosti na vykonávanie pôrodnej asistencie založenej na 

dôkazoch v zdraví i chorobe od prenatálneho obdobia až po obdobie umierania a smrti.  

Je schopný poskytovať kvalitnú starostlivosť v pôrodnej asistencii s využitím štandardov v 

pôrodnej asistencii. 

Absolvent PA je schopný samostatne a kvalifikovane rozhodovať v poskytovaní starostlivosti 

tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ich rodinám ako aj ženám gynekologicky chorým 

a to v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti. 

Absolvent PA pri rozhodovacom procese aktívne spolupracuje s lekárom v rámci poskytovania 

starostlivosti tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ich rodinám ako aj ženám 

gynekologicky chorým.  

Absolvent PA má teoretické a praktické schopnosti vhodne voliť model starostlivosti 

v pôrodnej asistencii a používať proces pôrodnej asistencie. Štúdiom pôrodnej asistencie 

absolvent získa motiváciu k ďalšiemu osobnému a profesionálnemu rastu cestou celoživotného 

vzdelávania. 

Absolvent PA vstúpi do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie 

a moderných trendov teórie a praxe v pôrodnej asistencii. 

Absolvent je nositeľom humanistických princípov, rešpektuje úctu k životu, ľudskú dôstojnosť 

a dodržiavanie práv človeka a nenarodeného dieťaťa. Riadi sa princípmi etiky. 

Absolvent PA je pripravený plniť úlohy PA vo všetkých jej dimenziách: 

• má schopnosť riadiť a poskytovať starostlivosť – preventívnu, podpornú, liečebnú, 

rehabilitačnú – ženám v období tehotenstva, počas pôrodu, v popôrodnom období, 

novorodencom, dojčatám, ako aj ich rodinám a skupinám zdravých žien, 

• vie vzdelávať klientky – ich rodiny a zdravotnícky personál, 

• má schopnosť aktívne a účinne sa začleniť do zdravotníckeho tímu, 

• vie rozvíjať prax pôrodnej asistencie, kriticky myslieť a ovláda základy výskumnej práce. 

Absolvent riadi starostlivosť v pôrodnej asistencii v rôznych druhoch zariadení ambulantnej 

a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pri riadení uplatňuje funkcie a princípy manažmentu. 



Absolvent pozná medzinárodné dokumenty odboru pôrodná asistencia,  

Pozná a riadi sa legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon povolania pôrodnej asistencie. 

Absolvent identifikuje problémy v pôrodnej asistencii, ktoré môžu byť predmetom výskumu v 

pôrodnej asistencii, využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, 

samostatne realizuje vedecký výskum v pôrodnej asistencii a publikuje jeho výsledky. 

Absolvent PA je spôsobilý plniť výchovno – vzdelávaciu funkciu v pôrodnej asistencii, ovláda 

metodiku vedeckej práce, spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií. 

Absolvent PA ovláda základy práce s modernou informačnou technológiou a ovláda jeden 

svetový jazyk na stredne pokročilej úrovni. 


