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Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej
sále v gynekológii a pôrodníctve
Charakteristika
Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej
sále v gynekológii a pôrodníctve samostatne vykonáva odborné
pracovné činnosti spojené s organizáciou práce na operačnej
sále, technikami a taktikami inštrumentovania podľa
štandardizovaných postupov pri operačných výkonoch v
gynekológii a pôrodníctve. Poskytuje kardio-pulmonálnu
resuscitáciu. Ovláda manipuláciu s prístrojovou technikou a
inštrumentáriom. Participuje na tvorbe ošetrovateľských
štandardov a auditov na gynekologicko-pôrodníckych sálach a
výskume.

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Optimálne školské vzdelanie
-

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pôrodná asistencia
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ženská sestra
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ženská sestra
Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná pôrodná asistentka
Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná pôrodná asistentka
Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra
Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc/
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo
Špecializačný odbor inštrumentovanie v operačnej sále (pre pôrodnú asistentku)
Špecializačný odbor inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
Špecializačný odbor inštrumentovanie na operačnej sále
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pôrodná asistencia /Bc/

Alternatívne vzdelávacie cesty
Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Špecializačné študijné programy
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Certifikačné študijné programy
-

psychofyzická príprava na pôrod
klasifikačný systém v zdravotníctve

Študijné programy sústavného vzdelávania
-

vzdelávací program Bazální stimulace
neodkladná podpora životných funkcií (pre zdravotníckych pracovníkov okrem pracovníkov záchrannej
zdravotnej služby)
neodkladná podpora životných funkcií (pre zdravotníckych pracovníkov okrem zdravotníckeho povolania
lekár)
podnikateľské vzdelávanie z oblasti práva, ekonómie a marketingu

Právny predpis
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
-

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

-

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a
sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

-

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek
viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

-

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah
ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v
spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne,
samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom

-

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe
hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

-

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Certifikáty a osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:
-

Text certifikátu:Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných
pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti
na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
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Na výkon tohto zamestnania sa odporúčajú nasledovné certifikáty:
-

Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní
pôrodná asistentka: klasifikačný systém v zdravotníctve (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010
Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností v znení neskorších predpisov - § 14 ods. 4)

-

Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní
pôrodná asistentka: plánované rodičovstvo a antikoncepcia (nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností v znení neskorších predpisov - § 14 ods. 4)

-

Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní
pôrodná asistentka: psychofyzická príprava na pôrod (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010
Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností v znení neskorších predpisov - § 14 ods. 4)

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
- aspoň 3 roky

Osobnostné predpoklady
-

Pozornosť
Sebaovládanie
Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
Spoľahlivosť
Trpezlivosť
Precíznosť (presnosť)
Praktické myslenie
Vnútorná stabilita
Komunikatívnosť
Empatia
Analytické myslenie
Pamäť
Sebaistota

Osobnostný typ
-

Sociálny typ

Zdravotné obmedzenia
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Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Alergia na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
Záchvatové a kolapsové stavy

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Alergické choroby kože, dýchacích ciest a spojoviek
Výskyt alergických prejavov v minulosti
Duševné poruchy
Poruchy správania
Závažné psychosomatické choroby
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
Chronické choroby dýchacích ciest a pľúc s ťažšou poruchou funkcie
Imunitná nedostatočnosť
Závažné poruchy tvorby krvi a krvácavé stavy
Choroby obehovej sústavy s funkčným obmedzením
Choroby končatín s poruchou funkcie, vrátane poúrazových stavov
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
Prognosticky závažné choroby pohybového systému obmedzujúce prácu v neštandardnej (vynútenej)
polohe
Prognosticky závažné choroby chrbtice
Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a
koordináciu pohybov
Prognosticky závažné stavy po úrazoch či operáciách pohybového systému
Chronické prognosticky nepriaznivé choroby pečene
Ťažké orgánové choroby podľa toxických, vlastností látok
Závažné orgánové choroby podľa druhu neionizujúceho žiarenia
Kožné prekancerózy (chorobné stavy kože s tkanivovými zmenami, z ktorých sa môže vyvinúť rakovina)
Poruchy sluchu
Poruchy zraku
Epilepsia a iné záchvatové choroby
Závrat akéhokoľvek pôvodu

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Celková fyzická záťaž
Psychická pracovná záťaž
Záťaž biologickými faktormi
Záťaž neionizujúcim žiarením
Práca v nevhodných pracovných polohách alebo v obmedzenom pracovnom priestore
Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore

Charakter práce
Charakter činností
- Špecializované, tvorivé a vývojové práce
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Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)
Ďalšie informácie
Špecializačné štúdium v odbore inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve trvá jeden rok.

Klasifikácie
ISCO-08
2222 Špecialisti v pôrodníctve
SK ISCO-08
2222002 Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
Sekcia SK NACE Rev. 2
Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Divízia SK NACE Rev. 2
86 Zdravotníctvo
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 6
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