


CENTRA  

PORODNÍ  

ASISTENCE 

≠ porodní dům 



KOMPETENCE A ODPOVĚDNOST 

 

prováděcí vyhláška k zákonu č. 96/2004 Sb., § 5 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků: 
 

f) připravovat rodičku k porodu, pečovat o ni ve všech dobách 
porodních a vést fyziologický porod, včetně případného nástřihu 
hráze; v neodkladných případech vést i porod v poloze koncem 
pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo 
léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví,  
 
(2) Porodní asistentka může poskytovat bez odborného dohledu a 
bez indikace ošetřovatelskou péči fyziologickému novorozenci 
prostřednictvím ošetřovatelského procesu a provádět jeho první 
ošetření, včetně případného zahájení okamžité resuscitace. 
 



ÚHRADA PÉČE 

 

platí omezení v § 18 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
 
 

Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní 
zdravotničtí pracovníci než lékaři, s výjimkou klinických psychologů a 
farmaceutů, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře 
pojištěnce. 
 
 
= podmínění péče poskytnuté porodní asistentkou indikací od 
gynekologa. 
 



VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

 
§ 6 zákona č. 96/2004 Sb. : 
 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky se 
získává absolvováním  
a) nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského 
studijního oboru pro přípravu porodních asistentek,  
b) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na 
vyšších zdravotnických školách (2003/2004) 
c) střední zdravotnické školy v oboru ženská sestra nebo porodní 
asistentka (1996/1997) 
 
Získáním odborné způsobilosti může porodní asistentka vykonávat 
své povolání v plném rozsahu. Stává se tak zdravotnickým 
pracovníkem způsobilým k samostatnému výkonu povolání porodní 
asistentky i pro účely poskytování zdravotních služeb vlastním 
jménem a na vlastní oprávnění podle zákona o zdravotních službách. 



ŘEŠENÍ? 

novelizace stávajících zákonů (zákony č. 96/2004 Sb., č. 48/1998 Sb. nebo 372/2011 Sb., tj. 
zákonů upravujících podmínky získávání kvalifikace nelékařských zdravotnických pracovníků, 
podmínky úhrady z veřejného zdravotního pojištění nebo zákona upravujícího podmínky 
poskytování zdravotních služeb), či jejich prováděcích předpisů 
 

?? profesní komora porodních asistentek s povinným členstvím jako 
u lékařů: 
 - nutná zcela nová právní úprava 
 - kontrola vzdělávání??? 
  
?? podmínění samostatného výkonu povolání porodní asistentky 
absolvováním dalších zkoušek (analogie atestačního vzdělávání 
lékařů) – odborná x specializovaná způsobilost: 
 - konflikt s právem EU 
 - praktické dopady (např. dohled nad „neatestovanými“ PA) 
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