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Pracovní náplň 

Název funkce:                                   Porodní asistentka - specialistka 

Kvalifikační předpoklady:                  SZŠ, VZŠ. Bc., specializovaná způsobilost  

 

Titul, jméno a příjmení:  

OSČ:  Pracoviště:   

Dosažené vzdělání:  Specializace:  

Počet let odborné praxe:   

 

Kód:  2.19.14  Platová třída: 11 

 

Nadřízená funkce:            Staniční sestra 

Podřízená funkce:   

Pracovní náplň zpracoval:  Dne:  

 

1. Obecná část  

Zaměstnanec je povinen se při výkonu své funkce řídit: 

• Zákoníkem práce, předpisy pracovně právními, zdravotnickými předpisy a předpisy 

souvisejícími s výkonem zdravotnického povolání. 

• Mezinárodními úmluvami a kodexy, zejména s akcentem na práva pacienta. 

• Organizačním řádem, provozním řádem pracoviště a platnými vnitřními normami organizace. 

•    Vytváří a udržuje bezpečné prostředí péče – dodržuje ochranný léčebný režim, bezpečnost 

práce, řídí se hygienickým řádem pracoviště. 

• Dále je zaměstnanec povinen bezpodmínečně zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které 

se dozvěděl při výkonu své funkce, nebo v souvislosti s ní.  

 

2. Odborná část 

V souladu s platnou legislativou, která stanoví v souladu s právem Evropského společenství 

činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, poskytuje ošetřovatelskou 

péči těhotné ženě, rodící žene, ženě do šestého týdne po porodu a pacientkám 

s gynekologickým onemocněním prostřednictvím ošetřovatelského procesu a dále bez 

odborného dohledu zejména: 

Vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči v gynekologii a péči v porodní asistenci na 

základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti při komplikovaném porodu a 

vysoce specializovaných gynekologických výkonech a instrumentaci při porodu císařským 

řezem 

  

• Vede předepsanou zdravotnickou dokumentaci 

• Dokáže odůvodnit poskytovanou ošetřovatelskou péči 

• Spoluvytváří plán péče, pokud možno ve spolupráci s pacientkou   

• Realizuje a systematicky hodnotí naplánovanou ošetřovatelskou péči, aby bylo dosaženo 

určených výsledků 

• Zaznamenává provedené intervence 

• Hodnotí a zaznamenává pokroky směrem k očekávaným výsledkům 
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• Provádí ošetřovatelskou péči takovým způsobem, který respektuje hranice profesionálních 

vztahů s pacientem 

•  Respektuje hodnoty, zvyky, víru a náboženské praktiky pacientky 

• Orientačně hodnotí sociální situaci, identifikuje potřebnost spolupráce sociální pracovníka 

• Prohlubuje a zdokonaluje své odborné znalosti v rámci vzdělávání  

• Podílí se na postupech zvyšování a zajištění kvality  

• Připravuje standardy specializovaných postupů v rozsahu své působnosti 

• Podporuje a udržuje profesionální image ošetřovatelství 

• Spolupracuje s lékaři a dalšími kategoriemi zdravotnických a jiných odborných pracovníků 

• Monitoruje a vyhodnocuje stav nemocného z hlediska možnosti vzniku komplikací a podílí se 

na jejich řešení   

• Pracuje s informačním systémem 

• Účastní se lékařských vizit 

 

       Bez odborného dohledu a bez indikace:  

• Přejímá, kontroluje a ukládá zdravotnické prostředky a prádlo, manipuluje s nimi a 

zajišťuje jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu 

• Přejímá, kontroluje, ukládá léčivé přípravky a manipuluje s nimi a zajišťuje jejich 

dostatečnou zásobu 

• Pečuje o ženu s odumřelým plodem ve vyšším stupni těhotenství, s přerušeným 

těhotenstvím nad dvanáctý týden z genetické indikace či zdravotní indikace ženy ve všech 

porodních dobách, včetně sledování a vyhodnocování rizik s tím spojených 

• Poskytuje informace o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření 

novorozence a o antikoncepci  

• Podporuje a edukuje  ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předchází jeho 

komplikacím 

• Předepisuje, doporučuje nebo provádí vyšetření nutná ke sledování fyziologického 

těhotenství  

• Sleduje ženu s fyziologickým těhotenstvím, poskytuje jí informace o prevenci komplikací; 

v případě zjištěného rizika ihned informuje lékaře   

• Sleduje stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky, 

rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah 

lékaře a pomáhá mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádí neodkladná 

opatření 

• Připravuje rodičku k porodu, pečuje o ni ve všech dobách porodních a vede fyziologický 

porod, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vede i porod v poloze 

koncem pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon 

nezbytný k záchraně života nebo zdraví 

• Ošetřuje porodní a poporodní poranění a pečuje o ženu do šestého týdne po porodu 

• Poskytuje ošetřovatelskou péči fyziologickému novorozenci, provádí jeho první ošetření, 

včetně případného zahájení okamžité resuscitace  

 

Bez odborného dohledu a bez indikace u těhotné a rodící ženy, ženy do šestého týdne po 

porodu a pacientky s gynekologickými onemocněními: 

• Podílí se na koordinaci vydávání stravy pacientkám, zajišťuje pitný režim, hygienickou péči, 

prevenci a ošetřování proleženin. 
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• Sleduje a orientačně hodnotí fyziologické funkce pacientek, včetně saturace kyslíkem a 

srdečního rytmu, a další tělesné parametry za použití zdravotnických prostředků 

• Pozoruje, hodnotí a zaznamenává fyzický a psychický stav pacientky 

• Získává osobní, rodinnou, pracovní a sociální anamnézu 

• Zajišťuje a provádí vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a 

kapilární krve 

• Hodnotí a ošetřuje poruchy celistvosti kůže a chronické rány, ošetřuje stomie 

• Hodnotí a ošetřuje centrální a periferní žilní vstupy, včetně zajištění jejich průchodnosti  

• Pečuje o zavedené močové katetry pacientek všech věkových kategorií, včetně provádění 

výplachů močového měchýře 

• Vyhodnocuje potřeby a soběstačnost pacientek za použití měřících technik 

• Provádí ve spolupráci s fyzioterapeutem rehabilitační ošetřování, zejména polohování, 

posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik mobility a přemisťování 

• Edukuje pacientky, případně jiné osoby ve specializovaných ošetřovatelských postupech, 

použití zdravotnických prostředků, připravuje informační materiály 

• Zajišťuje činnosti spojené s přijetím, přemísťováním a propouštěním pacientek 

• Poskytuje a zajišťuje psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým  

• Po stanovení smrti lékařem zajišťuje péči o tělo zemřelé a činnosti spojené s úmrtím 

pacientky  

• Analyzuje, zajišťuje a hodnotí kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče 

• Zajišťuje stálou připravenost pracoviště včetně věcného a technického vybavení a 

funkčnosti zdravotnických prostředků, nedostatky hlásí staniční sestře.  

 

Bez odborného dohledu na základě indikace lékaře u těhotné a rodící ženy, ženy do 

šestého týdne po porodu a pacientky s gynekologickým onemocněním: 

 

• Připravuje pacientky ke specializovaným diagnostickým a léčebným výkonům, asistuje a 

ošetřuje pacientku po výkonu  

• Edukuje pacientky ve specializovaných diagnostických a léčebných postupech 

• Zavádí periferní žilní katetry pacientkám starším 3 let 

• Podává léčivé přípravky s výjimkou radiofarmak, nejde-li o nitrožilní injekce nebo infuze u 

dětí do 3 let věku, pokud není dále uvedeno jinak 

• Zavádí a udržuje inhalační a kyslíkovou terapii 

• Provádí screeningová, depistážní a dispenzární vyšetření, odebírá krev a jiný biologický 

materiál a hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické; v případě fyziologických výsledků může 

naplánovat termín další kontroly 

• Provádí ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů 

• Odstraňuje stehy u primárně hojících se ran a drénů s výjimkou drénů hrudních a drénů v 

oblasti hlavy 

• Provádí katetrizaci močového měchýře žen a dívek starších 3 let 

• Zavádí gastrické sondy pacientkám při vědomí starším 10 let, včetně zajištění jejich 

průchodnosti   

• Aplikuje výživu sondou žaludečními nebo duodenálními stomiemi 
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• Asistuje při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřuje pacienta v průběhu aplikace 

a ukončuje ji 

 

 

 

 

Pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a 

porodnictví: 

• Asistuje při komplikovaném porodu 

• Asistuje při gynekologických výkonech 

• Instrumentuje na operačním sále při porodu 

 

Pod odborným dohledem lékaře: 

• Aplikuje nitrožilně krevní deriváty 

 

             Vykonává i další práce podle potřeb organizace související se sjednaným druhem pracovní              

              činnosti. 

 

 

 

Pracovní náplň 

převzal (a): 

 

 
Podpis zaměstnance: 

 
 

Dne: 

 

 

 
Podpis nadřízeného: 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 


