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 „Všetci hovoria o starnúcej generácii, my chceme hovoriť  
o novom živote.“ 



 
SPRIEVODCA PÔRODNICAMI 2013  
 
V roku 2013 sme zrealizovali 3. ročník projektu Sprievodca pôrodnicami – projektu  
hodnotenia kvality pôrodníc na Slovensku. 
 
V tomto ročníku sa zapojilo do hodnotenia: 
  
 50 z 54 slovenských pôrodníc 
 2149 mamičiek 
 
V roku 2013 mala stránka projektu 116 000 návštev a 290 000 zobrazení. 
 
Hodnotenie sme realizovali podľa metodiky, ktorú sme vyvinuli v roku 2012. 
Jej plné znenie je k dispozícii na www.hpi.sk. 
 

 

http://www.hpi.sk/�


 
EXPERTNÉ HODNOTENIE 

 
 

 



• Metodika z roku 2012 
 

• 10 indikátorov 
 

• 14 popredných expertov z oblasti 
perinatológie  
 

• Delphi metóda v 2 kolách   
 

 
 

EXPERTNÉ HODNOTENIE 



• je základom 
jednej tretiny 
hodnotenia 
 

 
 
 

 

EXPERTNÉ HODNOTENIE 
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•50 pôrodníc z 54 
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EXPERTNÉ HODNOTENIE 



  
• v roku 2012 narodilo 55 715 detí 

 
• 54 pôrodníc 

 
• priemerne  1028 pôrodov na 1 pôrodnicu 

 
• počet pôrodov bol od 316 až po 3050 pôrodov 

 
• Pod hranicou 575 pôrodov v roku 2012 celkom 10 pôrodníc.  
 

 
 
 

Počet pôrodov 



  
 

 
 
 

 

EXPERTNÉ HODNOTENIE 



• % CR každoročne 
na Slovensku 
stúpa !!! 
 

• Tento trend aj 
v tomto roku - 
27,9%  
 

• WHO - 15% 
• Riziká pre matku a 

plod 
 
 
 

CISÁRSKE REZY 



• Pod hladinou  18,67% sa nachádza len 7 pôrodníc.  
 

• Najnižší počet v Kežmarku, v Trenčíne a v Žiari nad 
Hronom 

  
• Zlepšenie percenta cisárskych rezov u 46 percent 

pôrodníc  
 

 
 
 
 

 

EXPERTNÉ HODNOTENIE 



• Nad max hodnotu 32,78%  - 16 pôrodníc  
 

• Nad hranicu 40 %  sa dostalo 5 pôrodníc  
 

• Pôrodnica v Nových Zámkoch mala 52,6 percent 
cisárskych rezov.  
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EXPERTNÉ HODNOTENIE 



• WHO 10% 
• u nás 59,9% !!! 
• od 40 do 93% 

Epiziotómie - nástrihy 



• Zber dát je závažným problémom v našich pôrodniciach!!!! 
 
 

•  V zahraničí priebežný zber dát - IT 
 
 

 Benchmarkovanie  
 Vyhodnocovanie  
 Následné zlepšovanie status quo.  

 
 

EXPERTNÉ HODNOTENIE 



 
HODNOTENIE SLUŽIEB 

 
 

 



HODNOTENIE SLUŽIEB tvorí 1/3 hodnotenia v našom projekte. 
 
Hodnotenie služieb je rozdelené do 5 - tich kategórií.  
V dotazníkoch hodnotenia odpovedajú pôrodnice v týchto kategóriách na 34 otázok. 

HODNOTENIE SLUŽIEB  
 

  Kategórie hodnotenia služieb 
1 Prehliadka pôrodnice  
2 Doprevádzajúca osoba  
3 Pôrod - Pôrodné sály  
4 Izby na šestonedelí  
5 Podpora dojčenia a bonding  



Prečo táto kategória? 
 

 - Možnosť oboznámiť sa s pôrodnicou znižuje stres  z pôrodu 
 -  Možnosť informovane sa rozhodovať o možnostiach pôrodu 
 - Pôrodný plán – priestor pre individuálny prístup,  diskusiu     

  
 
Možnosť návštevy pôrodnice poskytuje všetkých 50 zapojených pôrodníc – 100%. 
 
Akceptácia pôrodných plánov  - plán akceptuje 92% pôrodníc.  
 
Zlepšenie 2013 (+ 5%) 

 
 

 

1. Prehliadka pôrodnice – 96% 
 



Prečo táto kategória? 
 
 - Opora, bezpečie 
 
 
 

Možnosť mať pri sebe sprevádzajúcu osobu poskytuje všetkých 50 zapojených 
pôrodníc – 100%. 
 
Zlepšenie 2013 (+ 1%) 
 

 
 

 

2. Doprevádzajúca osoba – 50% 
 



Sprevádzajúca osoba môže byť pri 
pôrode od: počet % 

hneď po príchode na pôrodnicu 8 18% 

hneď po príchode na pôrodnicu, pokiaľ 
to situácia dovoľuje, alebo ak je už 

rozbehnutý pôrod 4 9% 

po vstupnom vyšetrení 13 30% 

keď sa rozbehne pôrod, na pôrodnom 
boxe 19 43% 

Počet odpovedí od pôrodníc v roku 2013  =  44 

2. Doprevádzajúca osoba 
 



Prečo táto kategória? 
 

 - Je dôležité v ako prostredí žena rodí 
 - S kým rodí  - možnosť výberu (kontinuálna starostlivosť, bezpečie, dôvera) 
 - Slobodná vôľa (holenie, klystír) 
 

Zlepšenie v bodoch:  
 
Možnosť zazmluvnenia pôrodnej asistentky (o 32 % pôrodníc – 16 pôrodníc). 
  
Možnosť zazmluvnenia pôrodníka (72% pôrodníc – 36 pôrodníc) 
 
Možnosť slobodne sa rozhodnúť o klystíre (96% pôrodníc – 48 pôr.)  
 
Možnosť slobodne sa rozhodnúť o holení ( 84% pôrodníc  - 42 pôr.) 
 

Zlepšenie 2013 (+ 19,5%) 
 

 
 

3. Pôrod - Pôrodné sály – 57% 
 



3. Pôrod - Pôrodné sály 
 

Typ pôrodných boxov  počet  pôrodníc 
% 

pôrodníc  

len oddelené samostatné pôrodné 
boxy  24 49% 

aspoň 1 oddelený pôrodný box a 
má neeoddelené pôrodné boxy  8 16% 

len prechodné neoddelené 
pôrodné boxy  17 35% 



4. Šestonedelie – 66% 
 

Prečo táto kategória? 
 

 - Podpora rodiny (návštevné hodiny, návštevy s dieťaťom, neoddelenie matky od 
dieťaťa) 
 

1/3 pôrodníc neobmedzený návštevný čas. 
 
2/3 pôrodníc návštevy aj s dieťaťom. 
 
Až v 40% pôrodníc z kapacitných dôvodov môžu oddeliť matku od dieťaťa (otázka 
za 2 body). 
 

 
Zlepšenie 2013 (+ 1%) 

 
 
 
 



Prečo táto kategória? 
 

 - Podpora bondingu (primárnej citovej väzby) a dojčenia 
 
Bonding by mal byť maximálne podporený a uprednostnený „pred akýmikoľvek rutinnými 
zásahmi.   

 
Napr. otázka: „Je fyziologický novorodenec bezprostredne po narodení uložený na kožu matky a 
zotrvá tam po dobu minimálne 2 hodín, čiže či sa v pôrodnici realizuje podpora samoprisatia a 
bondingu (bez prerušenia vyšetrením)?“.  

 
 
 

 
  

5. Podpora dojčenia a bonding – 18% 
 

 
 

počet   
pôrodníc 

% 
pôrodníc  

áno  2 4% 
čiastočne  5 10% 

nie  42 86% 

Počet odpovedí od pôrodníc v roku 2013  =  49 



 
HODNOTENIE MAMIČIEK 

 
 

 



  
 

 
 
 

 

HODNOTENIE MAMIČIEK 

Otázka 

2011 

2012 

2013 

Rozdiel 
11/13 

12. Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou 
prípravou v pôrodnici? 71,98 70,89 69,71 -2,27 

9. Ako ste boli spokojná so súkromím a dodržiavaním 
intimity počas pôrodu? 78,88 78,15 77,67 -1,2 

10. Ako hodnotíte ochotu personálu načúvať a reagovať na 
individuálne potreby rodičky? 75,95 75,1 75,19 -0,76 

6. Ako ste boli spokojná so správaním a podporou 
personálu počas pôrodu? 82,03 81,35 80,33 -1,7 

1. Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej 
osoby pri pôrode? 89,62 89,66 87,93 -1,69 

2. Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť 
zdravotníckeho tímu? 89,00 87,32 85,97 -3,03 

3. Bola ste spokojná s vybavením pôrodného traktu? 83,27 83,59 82,73 -0,53 



  
 

 
 
 

 

HODNOTENIE MAMIČIEK 

Otázka  

2011 

2012 

2013 

Rozdiel 
11/13  

5. Aká bola podpora personálu po pôrode na oddelení 
šestonedelia? 82,04 81,61 81,45 -0,59 

4. Ako by ste ohodnotili starostlivosť o bábätko? 83,21 82,77 82,46 -0,75 

11. Ohodnoťte, prosím, podporu dojčenia. 73,62 73,65 73,14 -0,49 

13. Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na 
pôrodnej sále? 59,85 63,39 62,55 2,7 

14. Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve 
hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále? 38,85 44,08 44,73 5,88 

8. Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej 
kamarátke? 81,03 79,54 79,01 -2,02 

7. Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce? 82,80 80,41 80,07 -2,73 



  
 

 
 
 

 

HODNOTENIE MAMIČIEK 

Najlepšie hodnotené: 
1) umožnenie prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode,  
2) odbornosť zdravotníckeho personálu a 
3) vybavenie pôrodných sál 

 
Najhoršie hodnotené: 
1) podpora skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom 
2) kvalita predpôrodnej prípravy a  
3) podpora dojčenia 
 



  
 

 
 
 

 

HODNOTENIE MAMIČIEK 

Spokojnosť hodnotiacich matiek sa znižuje  
V porovnaní roku 2011-2013 sa najviac zhoršilo : 
1. vnímanie odbornosti personálu (-3 %),  
2. ochota ísť rodiť do tej istej pôrodnice opäť (-2,7 %), alebo  
3. ju odporúčať svojej kamarátke (-2 %).   
4. spokojnosť s predpôrodnou prípravou (-2,27 %).  
 

• rastúca nespokojnosť mamičiek s naplňovaním ich potrieb,  
• schopnosť kriticky zhodnotiť poskytované služby  
• zvyšujúca sa znalosť svojich ľudských práv a  
• možnosti slobodnej voľby 
 



  
 

 
 
 

 

HODNOTENIE MAMIČIEK 

Zlepšuje sa podpora skorého kontaktu medzi 
matkou a novorodencom už na pôrodnej sále 

• len 44,7 % hodnotiacich matiek 
mohlo byť so svojim dieťatkom 
dve hodiny po pôrode (+2,7 ) 

• len 62,5 % bol umožnený 
kontakt „koža na kožu“ (+5,9 %) 



  
 

 
 
 

 

HODNOTENIE MAMIČIEK 

Výzva na zlepšenie poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti počas pôrodu:  
• rešpekt k intimite a individuálnym potrebám žien a ich detí 

• samostatné pôrodné sály,  
• minimalizácia rušivých zásahov,  
• dodržiavanie ľudských práv  

• lege artis postupy 
• znižovanie percenta sekcií a epiziotómií, efektívna centralizácia, 
• neoddeľovanie matiek a detí po pôrode, podpora dojčenia a 
rodičovských kompetencií 



  
 

 
 
 

 

HODNOTENIE MAMIČIEK 



  
 

 
 
 

 

HODNOTENIE MAMIČIEK 



  
 

 
 
 

 

HODNOTENIE MAMIČIEK 



 
SPRIEVODCA PÔRODNICAMI 

2013 
 

 „Všetci hovoria o starnúcej generácii, my chceme hovoriť  
o novom živote.“ 
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