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Porodní asistentka
Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Porodní asistentka zajišťuje
odbornou celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči v oboru porodnictví a gynekologie o ženy a novorozence ve všech
typech zdravotnických zařízení, v terénní a domácí péči.
Odborný směr:
Odborný podsměr:

Zdravotnictví a farmacie
nelékařská povolání
Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní
Kvalifikační úroveň:
program
Alternativní názvy:
Zdravotní sestra, Midwife
Regulovaná jednotka práce:Ne

Pracovní činnosti
Vedení ošetřovatelské dokumentace.
Poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu, příprava pacientů k diagnostickým a
léčebným výkonům, asistence při nich lékařům a jiným zdravotnickým pracovníkům, zajišťování ošetřovatelské péče
při výkonech a po nich.
Instrumentování na operačním sále při porodu císařským řezem.
Provádění návštěvní služby u těhotných žen, šestinedělek a gynekologicky nemocných žen, sledování jejich
zdravotního stavu, prevence prekanceroz, sexuálně přenosných nemocí a zánětů.
Vedení speciální skupinové a individuální tělesné výchovy a dechových cvičení, cvičení pro ženy po gynekologických
operacích a s gynekologickými onemocněními.
Poskytování nebo zprostředkování pomoci v otázkách sociálně právních.
Výchovná a poradenská činnost v oblasti plánovaného rodičovství, včetně poučení o způsobech možné antikoncepce.
Provádění vyšetření a léčebných výkonů, vaginálních odběrů na cytologická vyšetření.
Zajišťování práce spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.

CZ-ISCO
32221 - Porodní asistentky s osvědčením

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017
Porodní asistentky bez specializace (CZ-ISCO 3222)
Mzdová sféra
Kraj

Platová sféra

Od

Medián

Do

Od

Medián

Do

Jihočeský kraj

26 666 Kč

32 444 Kč

38 948 Kč

-

-

-

Plzeňský kraj

23 156 Kč

31 513 Kč

36 818 Kč

-

-

-

Ústecký kraj

26 321 Kč

32 699 Kč

37 910 Kč

-

-

-

Královéhradecký kraj

27 197 Kč

33 028 Kč

37 671 Kč

-

-

-

Zlínský kraj

23 257 Kč

27 839 Kč

32 371 Kč

-

-

-

Moravskoslezský kraj

27 376 Kč

30 551 Kč

37 466 Kč

-

-

-

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem
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Medián za ČR celkem
CZ-ISCO

Mzdová sféra

Platová sféra

3222

Porodní asistentky bez specializace

31 463 Kč

34 590 Kč

32221

Porodní asistentky s osvědčením

31 572 Kč

34 640 Kč

Příklady prací
Platová
třída

Příklady prací z veřejného sektoru
Komplexní specializovaná ošetřovatelské péče v oboru gynekologie a porodnictví, koordinace a
usměrňování odborných činností, monitorování a vyhodnocování potřeb nemocného.

0

Vedení fyziologického porodu a asistence při patologickém porodu.

0

Vedení fyziologického porodu bez okamžité dostupnosti lékaře , zdravotní výchova zejména se zaměřením
na psychoprofylaxe porodu, otázky sexuální, výchovu k rodičovství a na prevenci prekanceróz a CA
rodidel.

0

Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče stanovená zvláštním předpisem v oboru gynekologie a
porodnictví, stanovení priorit v ošetřovatelském procesu, realizace a delegování činností v
ošetřovatelském týmu, stanovení ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelského procesu, sestavování plánu
ošetřovatelské péče, zavádění nových ošetřovatelských metod do praxe, jejich kontrola a vyhodnocování
jejich účinnosti, náročné specializované odborné ošetřovatelské činnosti na úzce specializovaných
pracovištích.

0

Pracovní podmínky
Název

1

Pracovní doba, směnnost

2

3

x

x

Zátěž chemickými látkami

x

x

Zátěž invazivními alergeny

x

x

Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění

x

Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů

x

Celková fyzická zátěž

x

x

Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)

x

Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin

x

Lokální zátěž jemné motoriky

x

Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách

x

Duševní zátěž

4

x
x

Zvýšené riziko úrazu pracovníka

x

Zátěž teplem

x

x
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Název

1

Zátěž chladem

x

Zátěž hlukem

x

Zátěž vibracemi

x

Zátěž prachem

x

Zátěž ionizujícím zářením

x

Zraková zátěž

x

Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru

x

Práce ve výškách

x

Zvýšené riziko obecného ohrožení

x

2

3

4

Legenda:

1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska
nevýznamný.
2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je
akceptovatelný pro zdravého člověka.
3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních
technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor
preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání
Školní vzdělání
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:
Typ

Název

Kód

KKOV

Vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství

5341N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:
Typ

Název

Kód

KKOV

Bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství

5341R

Kompetenční požadavky
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Odborné znalosti
Kód

Název

Úroveň 1-8

Vhodnost

k13._.0001

ošetřovatelská péče

6

Nutné

k13._.0021

ošetřovatelská péče o těhotné ženy

6

Nutné

k11._.0021

interní lékařství

6

Nutné

k11._.0023

gynekologie a porodnictví

6

Nutné

k12._.0081

zdravověda

6

Nutné

Úroveň 1-8

Vhodnost

Odborné dovednosti
Kód

Název

k13.D.2012

Sestavování plánů ošetřovatelské péče s využitím nejnovějších
ošetřovatelských metod

6

Nutné

k11.D.3211

Sledování a kontrola zdravotního stavu pacientů, a to i formou návštěvní
služby u těhotných žen, šestinedělek a gynekologicky nemocných žen

6

Nutné

k11.D.3231

Provádění jednodušších vyšetření pacientů

6

Nutné

k11.D.8011

Příprava dokumentace o pacientech

6

Nutné

k11.D.8232

Vedení záznamů o vyšetřeních a provedených úkonech, popř. dalších
požadovaných evidencí

6

Nutné

k13.D.8012

Provádění administrativních prací spojených s přijímáním překlady,
propouštěním a úmrtím pacientů

6

Nutné

k11.C.1901

Poskytování rad a informací v oblasti plánovaného rodičovství včetně
poučení o způsobech možné antikoncepce

6

Nutné

k22.C.2901

Zprostředkovávání pomoci v otázkách sociálně právních

6

Nutné

k11.C.6231

Vedení speciální tělesné výchovy a dechových cvičení, cvičení pro ženy po
gynekologických operacích a s gynekologickými onemocněními

6

Nutné

k11.C.7231

Provádění úkonů spojených s vedením fyziologických porodů (i bez
přítomnosti lékaře) a asistence při patologických porodech

6

Nutné

k13.C.7211

Poskytování komplexní ošetřovatelské péče, ale i péče vysoce
specializované stanovené zvláštním předpisem v oboru gynekologie a
porodnictví

6

Nutné

k11.Z.2231

Koordinace a usměrňování některých odborných činností v oblasti
gynekologie a porodnictví

6

Nutné

Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon typové pozice
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Závažná endokrinní onemocnění.
Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
Pozitivní alergická anamnéza.
Imunodeficitní stavy.
Chronická onemocnění jater.
Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
Poruchy vidění.
Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
Závažná onemocnění páteře.
Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
Závrať jakékoliv etiologie.
Duševní poruchy.
Poruchy chování.
Závažná psychosomatická onemocnění.
Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
Závažná nervová onemocnění.
Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice
Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
Osoby s kardiostimulátorem.
Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze
po konzultaci s lékařem.

5 z5

