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OBECNÉ PRINCIPY PÉČE 
 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, DOPORUČENÍ A FILOZOFIE POSKYTOVÁNÍ 
PÉČE V OBORU PORODNÍ ASISTENCE 

 

Porodní asistentka (PA) je:  

● osoba se zdravotnickým vzděláním, která se specializuje na péči o ženu v průběhu 

fyziologického (nekomplikovaného) těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně péče 

o zdravého novorozence a kojence do věku šesti týdnů. Podle platných právních 

předpisů  mohou porodní asistentky v České republice – podobně jako v ostatních 

zemích Evropské unie – pracovat samostatně, tj. bez odborného dohledu a bez 

indikace lékaře poskytovat odbornou péči ženám v případě fyziologického 

těhotenství, porodu a šestinedělí. Po vstupu ČR do EU mohou české porodní 

asistentky pracovat za srovnatelných podmínek v libovolném z členských států. 

Stejně tak mohou porodní asistentky ze zemí EU pracovat v Česku.  

Mezinárodní definice PA 

● Porodní asistentka je uznávána jako plně zodpovědný zdravotnický pracovník; 

pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzdělání
https://cs.wikipedia.org/wiki/Žena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Těhotenství
https://cs.wikipedia.org/wiki/Porod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Šestinedělí
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novorozenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kojenec
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropská_unie
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● během těhotenství, porodu a v době poporodní, vede porod na svou vlastní 

zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku.  

● Tato péče zahrnuje preventivní opatření, podporu normálního porodu, zjišťování 

komplikací u matky nebo dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné 

vhodné pomoci a provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci. 

● Porodní asistentka má důležitou úlohu ve zdravotním poradenství a vzdělávání 

nejen žen, ale i v rámci jejich rodin a celých komunit.  

● Tato práce by měla zahrnovat předporodní přípravu a přípravu k rodičovství a může 

být rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního zdraví a péče 

o dítě. 

● Porodní asistentka může vykonávat svou profesi v jakémkoli prostředí – v domácím 

prostředí, v ambulantních zdravotnických zařízeních, nemocnicích, klinikách, nebo 

zdravotnických centrech a střediscích. 

 

Principy péče se zabývají kompetencemi bez indikace a odborného dohledu. 

 

Samostatná péče porodní asistentky je vhodná zejména: pro ženy s fyziologickým 

těhotenstvím, porodem a šestinedělím, tedy pro ženy s nízkým rizikem. Způsob hodnocení 

rizika blíže stanoví Seznam indikací. O ženy s vyšším rizikem může PA pečovat ve 

spolupráci s lékařem. Žena má právo zvolit si poskytovatele zdravotní péče. 

 

Cílem péče porodní asistentky o ženu a dítě je: podporovat zdravý průběh těhotenství, 

porodu a šestinedělí. Včas rozpoznat odchylky od fyziologie, a ty buď v rámci svých 

kompetencí vyřešit, nebo ženu či novorozence předat do péče lékaře.  

 

Riziko je vyhodnocováno průběžně! 

https://www.unipa.cz/wp-content/uploads/2018/01/Seznam_porodnickych_indikaci.pdf
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Základní podmínky vykonávání profese: 

● PA je odborně způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu dle platného 

znění zákona 96/2004 Sb.  

● PA pracuje výhradně v rámci svých kompetencí daných vyhláškou 55/2011 Sb. a v 

souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO), Mezinárodní 

konfederace porodních asistentek (ICM) a Evidence based medicine (EBM). 

● PA při poskytování péče (ať již v porodnici, v domácím prostředí či jako doprovod do 

porodnice) vždy vystupuje jako porodní asistentka. 

● PA dodržuje mezinárodní etický kodex porodních asistentek. 

● PA dodržuje platné právní předpisy o ochraně osobních dat a s tím spojenou 

mlčenlivost. 

● PA se celoživotně vzdělává, aby byla seznámena s nejnovějšími poznatky v oboru.  

● PA má svou mentorku, se kterou může postupy při poskytované péči konzultovat. 

● Součástí celoživotního vzdělávání by měly být pravidelné supervize. 

● PA si vede o poskytované péči dokumentaci, a ideálně i statistiku. 

● PA respektuje ostatní kolegyně a kolegy, kteří se podílí na péči o společné klientky, 

dbá na kolegiální a týmovou práci.  

 

Základní principy poskytování péče: 

● PA má k ženám a jejich rodinám respektující a partnerský přístup. Vstupuje do 

nejintimnější oblasti života ženy, ctí její soukromí, individuální potřeby a pocity.  

● Jedná s ženami, jejich rodinnými příslušníky a dalšími poskytovateli péče laskavě, s 

respektem, úctou a porozuměním, zdvořile a čestně. 

● PA nezapomíná, že žena je svobodný člověk, který má svůj svébytný přístup k životu, 

své vlastní hodnoty, filozofii a víru, a je ovlivňována specifickými okolnostmi, 

rozdílnými pro každého člověka. 

● PA podporuje ženu v její schopnosti sebepéče a seberozhodování o sobě, své rodině 

a svém životě.  

https://www.unipa.cz/mezinarodni-eticky-kodex-porodnich-asistentek-icm/
https://www.unipa.cz/mezinarodni-eticky-kodex-porodnich-asistentek-icm/
https://www.unipa.cz/mezinarodni-eticky-kodex-porodnich-asistentek-icm/
https://www.unipa.cz/mezinarodni-eticky-kodex-porodnich-asistentek-icm/
https://www.unipa.cz/povinna-mlcenlivost-porodni-asistentky/
https://www.unipa.cz/povinna-mlcenlivost-porodni-asistentky/
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PA nemá právo hodnotit ženy podle jejich vzhledu, životního stylu nebo jiných 

osobních charakteristik, ale naopak respektuje jejich životní styl a rozhodnutí, která 

činí.  

● Péče PA je individualizovaná a kontinuální. 

○ Kontinuita péče je zásadním principem, na kterém se tvoří systém péče o ženu. 

Může se jednat o  

■ kontinuitu poskytované péče – o ženu pečuje více osob, ale jejich péče má 

stejný charakter a ve své podstatě se zásadně neliší, většinou se jedná o tým 

několika spolupracujících PA, které se dle domluvených pravidel o ženu při 

péči střídají, tento způsob péče je charakteristický především pro dobu před 

porodem. Pro období porodu není výhodný a měl by být využíván velmi 

zřídka; 

■ kontinuitu pečující osoby – tzv. koncept „jeden na jednoho“, kdy o jednu ženu 

pečuje jedna PA. Tento způsob péče je optimální nejenom pro prenatální, ale 

zejména pro perinatální péči. 

● Stanovení diagnózy je komplexní proces, kdy PA hodnotí jednotlivé příznaky i 

objektivní nález a jejich změny v čase. Vyšetřování provádí do té doby, dokud si není 

zjištěnými údaji jistá. 

● PA péči o ženy organizuje tak, aby měla na každou dostatek času. 

● PA zasahuje do přirozených dějů, pouze pokud k tomu má opodstatněný důvod – 

řídí se pravidlem „nihil nocere“ („především neškodit“). 

● PA pracuje holisticky a vše vyhodnocuje v kontextu bio-psycho-socio-spirituálního 

modelu péče. V případě potřeby nabídne PA ženě podporu, informace a kontakty na 

návaznou péči a další organizace.  

● PA poskytuje veškerou péči výhradně po dohodě s ženou a s jejím informovaným 

souhlasem. 

● PA informuje ženu o zdravotních cílech navrhované péče a negativech i benefitech 

jednotlivých postupů, tak aby si žena mohla informovaně zvolit požadovaný rozsah 

péče.  
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● PA se ujistí, že žena všem informacím porozuměla.  

● Pokud je to možné, dá PA ženě příležitost k diskuzi o jejím zdravotním stavu a 

možnostech péče. Objasní, v co žena doufá, čeho který typ péče může dosáhnout, 

diskutuje i o případných nereálných očekáváních ženy a její rodiny. 

● Pokud žena s navrhovanou péčí PA nesouhlasí, je potřeba o tom provést písemný 

zápis, ze kterého bude zřejmé, že PA ženě náležitě vysvětlila, proč je taková péče 

vhodná a že žena ji přesto odmítá. 

● O provedených vyšetřeních a daných doporučeních provádí PA písemný zápis do 

dokumentace. 

● Pokud je to potřeba, PA spolupracuje s dalšími odborníky. 

● PA umí přijmout skutečnost, že názory a představy ženy na rovnováhu rizik, přínosů 

a důsledků navrhovaných intervencí se mohou lišit od představ nejen jejích, ale i 

dalších zdravotníků. 

● PA přijímá odpovědnost za svá rozhodnutí a samostatně poskytovanou 

zdravotnickou péči v plném rozsahu. 


