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Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
se sídlem ul. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, tel. 477 111 111 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA 
 
 

Písemný souhlas pacienta (zákonného zástupce) s poskytnutím 
zdravotního výkonu: 

porod 

 
 

Pacient: 

Jméno a příjmení:       R.č./datum narození       

event. (u nezletilých osob či osob omezených či zbavených způsobilosti k právním úkonům): zákonný 
zástupce pacienta/rodiče pacienta, jedná-li se o zdravotní služby, které mohou podstatným způsobem 
negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho život, nebyl-li předložen jiný 
dokument opravňující k podpisu jen jednoho z rodičů:  

Jméno a příjmení:       R.č./datum narození       

Bydliště       Vztah k pacientovi       

Jméno a příjmení:       R.č./datum narození       

Bydliště       Vztah k pacientovi       

I. Informace o povaze onemocnění: 

Diagnóza: 

Partus spontaneus per vias naturales - spontánní porod vaginální cestou 

Partus operativus per Sectio Caesaream/per forcipem – operativní porod Císařským řezem/kleštěmi 

II. Informace o potřebném léčebném výkonu: 

Očekávaný přínos výkonu a jeho účel: 

Porod plodu znamená asistovaný přechod jedince z nitroděložního prostředí matky do zevního 
prostředí a jeho adaptaci na nové životní podmínky. 

Popis výkonu: 

Porod spontánní znamená průchod plodu přirozenými porodními cestami z dělohy pochvou 
navenek. Porod začíná pravidelnými děložními kontrakcemi (stahy), které buď v děloze matky 
vznikají samovolně, nebo je k jejich vytvoření nutné užít léků: Oxytocin, Prostaglandin. V průběhu 
porodního děje dochází k postupnému zkracování a otevírání děložního hrdla, spontánnímu či 
instrumentálnímu (za pomoci nástroje) odtoku vody plodové, které může i předcházet začátku 
děložních kontrakcí, dojde k vytlačování plodu z dělohy do porodního kanálu. Po úplném otevření 
hrdla a zániku porodnické branky plod sestupuje do pánve a do pochvy. Pochvou pak vystupuje 
navenek. Tímto způsobem se rodí plod v poloze podélné hlavičkou či koncem pánevním, proto se 
plod rodí nejprve hlavičkou nebo nejprve zadečkem, event. současně s nožkama. Porodní děj trvá 
i několik hodin, déle u prvorodiček. Ke spuštění porodního děje může dojít kdykoliv v průběhu 
těhotenství, žena tedy nemusí rodit vždy jen v období kolem termínu porodu, vypočítaného dle 
poslední menstruace či dle ultrazvukového vyšetření. 

V případě komplikací, které by ohrožovaly mě samou či mé nenarozené dítě na zdraví či na životě, 
bude v některých případech nutné ukončit porodní děj operačně, a to buď kleštěmi nebo císařským 
řezem, přičemž tyto porodnické operace zkracují dobu, ve které by mohlo dojít k postižení zdraví 
a života mého či mého nenarozeného dítěte na minimum a mají tak tomuto poškození zabránit, 
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zároveň však jsou tyto operace spojeny též s možnými riziky a komplikacemi a o jejich provedení 
rozhoduje porodník či porodnický tým na základě toho, jak hluboko sestoupil plod v průběhu 
spontánního porodu do porodních cest, a tedy jsou obě operace nezastupitelné. 

Porod císařským řezem znamená vybavení plodu z dělohy břišní cestou, kdy se protíná stěna břišní 
až do otevření břišní dutiny a dále se provádí řez na děloze, otvorem se pak plod vybavuje se 
navenek. 

Císařský řez se provádí na podkladě indikace stanovené lékařem, nikoliv na přání ženy (s výjimkou 
např. polohy plodu v poloze koncem pánevním). Provádí se jednak z indikace matky, kdy spontánní 
porod by byl pro ni větší zátěží či by ji vysloveně ohrožoval na životě, či z indikace plodu, kdy by 
další pokračování těhotenství či spontánního porodu opět plod ohrožoval na zdraví či životě. 

Klešťový porod znamená vybavení plodu za pomoci kovových kleštin, které se umísťují na hlavičku 
plodu již hluboko vstouplou do pánve, kdy tedy pro polohu hlavičky již není možné provést císařský 
řez, a plod se vybavuje přirozenými porodními cestami. 

Porod klešťový se provádí ve valné většině případů z indikace plodu, kdy v konečné fázi porodu je 
tento plod bezprostředně ohrožen nedostatkem kyslíku a hrozí jeho postižení, ale i kdy již nelze 
provést císařský řez pro hlavičku hluboko vstouplou do pánve, ale i z důvodu časové prodlevy. 

Spontánní porod je spojen s těmito souvislostmi: 
- předporodní příprava: spočívá v oholení a očistném klyzmatu, nemusí k ní bezpodmínečně dojít, 

může však urychlit a usnadnit porod, navíc snižuje riziko infekčních komplikací pro rodičku i dítě 
- otec u porodu: podmínkou přítomnosti otce nebo jiné další osoby u porodu není absolvování       

předporodního kursu. Nutné je pouze uhrazení účastnického poplatku. Ostatní příbuzní jsou       
informováni o průběhu a výsledku porodu jen na základě písemného souhlasu rodičky 
s poskytováním informací o jejím zdravotním stavu. 

- ošetřovatelský režim: rodička by měla dodržovat na porodním sále i na oddělení šestinedělí 
léčebný a hygienicko-epidemiologický režim tak, aby nedošlo k narušení správného chodu 
oddělení a zdravotnické péče 

- bolest: i přes použití léků tlumících bolest či použití epidurální analgézie nelze zaručit zcela 
bezbolestný porod, citlivost rodiček k vnímání bolesti se liší případ od případu 

- vaginální vyšetřování: ke zjištění toho jak porodní děj probíhá, je nutné rodičku pravidelně 
vyšetřovat a někdy i opakovaně tak, aby porod probíhal fyziologicky a co možná nejrychleji 
a aby se včas odhalily možné příčiny nepostupujícího či jinak patologického porodu, které by 
opravňovaly lékaře k operačnímu ukončení porodu 

- monitorování plodu: pro porození zdravého plodu je nutné sledování jeho srdeční činnosti 
během porodu a to jednak poslechem ozev přes břišní stěnu, jednak natáčením delšího 
záznamu srdeční činnosti plodu – tzv. kardiotokografického záznamu (=CTG). Tento záznam 
hraje hlavní roli v odhalování nedostatku kyslíku pro plod a je tedy nezbytně nutné tyto záznamy 
v průběhu porodu provádět tak, aby se předešlo postižení plodu z nedostatku zásobení jeho těla 
kyslíkem. Délka provádění CTG je variabilní, nicméně  může trvat i v průběhu celého porodního 
děje a přestože je jeho provádění někdy pro rodičku nepohodlné a snižuje komfort při porodu, 
má zabránit narození postiženého plodu. V případě nejasnosti stavu plodu v děloze se mohou 
použít další pomocné metody k odhalení nedostatku kyslíku pro plod, a to fetální pulzní 
oxymetrie či analýza EKG plodu, kdy se tyto přístroje zavádí přímo na hlavičku plodu, jsou pro 
něj bezpečné, nezpůsobují mu ve většině případů žádné trauma či poranění a zpřesňují 
diagnostiku nedostatečného zásobení tkání plodu kyslíkem, mohou však omezovat rodičku 
v pohybu 

- polohování při porodu: je v některých případech nutné k rychlejšímu a správnému sestupu plodu 
a jeho rotaci porodními cestami, může zmírňovat porodní bolesti, urychluje porod, zmenšuje 
porodní poranění 

- nitrožilní odběry, podávání léků při porodu: v průběhu porodu může porodník rozhodnout 
o odběru žilní krve na některá vyšetření či o podání léku cestou nitrosvalovou či nitrožilní. Takto 
se podávají antibiotika, které chrání plod či matku v průběhu porodu především před infekčními 
komplikacemi, takto se podávají léky, které urychlují porod, působí zlepšení otevírání porodních 
cest a tlumí bolesti 

- transfúze: porod je spojen s větší či menší krevní ztrátou, která je ovlivněna velikostí porodního 
poranění, odlučováním lůžka a stahováním dělohy po porodu, v případě větších krevních ztrát je 
nutné doplnit objem krevního řečiště tekutinami podávanými nitrožilně, v případě velkých 
krevních ztrát je ve zdraví či život ohrožujících stavech nutný přívod krevních derivátů, neboť jen 
červené krvinky a červené krevní barvivo mohou v krevním řečišti zprostředkovat transport 
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kyslíku a tedy i zachovat funkci vitálně důležitých orgánů a funkcí, tedy jejich funkce je 
nezastupitelná. Při neztišitelném poporodním krvácení z dělohy je někdy nutné provést 
k záchraně života matky chirurgické odstranění dělohy – hysterektomii, které má za cíl krvácení 
zastavit 

- porodní poranění: vznikají jednak samovolně v pochvě či na hrázi při porodu, jednak se používá 
tzv. kontolované porodní poranění – preventivní episiotomie, nástřih, jejíž funkcí je rozšířit 
porodní cesty tak, aby se usnadnil porod plodu a zabránilo se většímu vedlejšímu porodnímu 
poranění. Episiotomie se vede v místech, kde nehrozí poranění řitního svěrače a stěny 
konečníku, i když ani tato poranění nelze nikdy zcela vyloučit, o jejím provedení rozhodne lékař 
či porodní asistentka v samotném závěru porodu, neprovádí se paušálně 

- školící středisko: v porodnici v Ústí nad Labem jsou oprávněni k odvedení porodu lékaři, porodní 
asistentky a za dohledu lékaře i sestry žákyně a studenti lékařství 

- odborné publikace: údaje ze zdravotnické dokumentace mohou být použity v odborných knihách 
a časopisech (anonymně) po předchozím souhlasu pacientky, který je vypracován formou 
samostatného formuláře 

Datum a místo provedení výkonu:       

Předpokládaná doba omezení obvyklého způsobu života, příp. pracovní schopnosti 
(Nutné též uvést očekávanou změnu zdravotní způsobilosti po provedeném výkonu):  

Po porodu žena prochází obdobím šestinedělí – 6 týdnů, kdy dochází k regeneraci porodních cest 
a dělohy, dále pak dle volby pacientky nastupuje mateřská dovolená. 

Způsob a podání anestézie – znecitlivění: 

Při spontánním porodu je na našem pracovišti možné podání epidurální porodnické analgezie – na 
přání pacientky či na doporučení porodníka pro usnadnění porodu v indikovaném případě. Anestézii 
provádí anesteziolog. 

Poranění při spontánním porodu je ošetřované v lokální anestézii podávané porodníkem či porodní 
asistentkou. Při velkém rozsahu poranění je též možné ošetření v celkové anestézii po rozhodnutí 
porodníkem. Během spontánního porodu je možné zvolit si epidurální porodnickou anlgezii – 
provádí anesteziolog. 

Císařský řez je prováděn v epidurální, spinální či celkové anestézii – při plánovaném indikovaném 
řezu, pokud jsou splněny podmínky, je možná volba způsobu anestézie samotnou pacientkou. 

Při akutním řezu je volba typu anestézie na porodníkovi a anesteziologovi.  

Léčebný režim, příp. poznámky a rady (včetně vhodných preventivních 
opatření a kontrolních zdravotních výkonů) : 

Setrvání na porodnickém odd. minim. 72 hod. po spontánním porodu či 5 – 6 dní po Císařském 
řezu, event. déle z příčin týkajících se matky samé či dítěte. Během hospitalizace i celého 
šestinedělí je doporučená zvýšená hygiena – pouze sprchování, dostatečný pitný režim, nemít 
pohlavní styk. Po šestinedělí je nezbytná kontrola u obvodního gynekologa. 

III. Rizika výkonu (obecná, individuální): 

Bohužel žádný zdravotnický výkon není zcela bez rizika. I přes velkou opatrnost a péči může během 
porodu dojít ke komplikacím, které jsou naštěstí ve velké většině dobře rozpoznatelné a dobře 
řešitelné. 

Během spontánního porodu může dojít: 

 k porodnímu poranění a jizvě v oblasti zevního pohlavního ústrojí, bolestivost nelze nikdy zcela 
vyloučit,  

 zadržení placenty či její části, plodových obalů – může být příčinou následného velkého krvácení, 
infekce dělohy a děložních přívěsků a bolestí v podbřišku – je nutný výkon v celkové anestézii, při 
kterém je placenta a obaly vybaveny a dutina děložní je vyčistěna tupou kyretou 

 poporodní hypotonii děložní s větší krevní ztrátou – děloha oslabena porodem se pomaleji stahuje 
a dochází k větší krevní ztrátě. Situace je řešena medikamentózně – léky, při rozhodnutí 
porodníkem může být též provedena revize dutiny děložní v celkové narkóze 
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 bolesti dělohy po porodu při jejím zavinování – pouze krátkodobé, je možné požádat o léky tlumící 
bolesti 

 ve výjimečných případech inkontinence flatů (neudržení větrů), stolice 

 z dlouhodobých důsledků může mít průběh a počet spontánních porodů vliv na kontinenci moče 
a sestup pohlavních orgánů. 

 
U císařského řezu dochází k: 

 větší nemocnosti a úmrtnosti (!!! méně než 1 promile) pro matku – proto se provádí jen v nutných 
a indikovaných případech, jelikož život matky – rodičky převyšuje nad životem nenarozeného plodu 

 větší pooperační bolestivosti, komplikacím krvácivým, zánětlivým i anesteziologickým 

 ne vždy je možné použít metodu anestézie, kdy je pacientka při vědomí a jen necítí bolest, a to 
z důvodu nebezpečí časové prodlevy 

 setrvání na pooperačním pokoji 24 hod., kde bude pacientka pravidelně monitorována a kde není 
možný rooming in (dítě společně s matkou) 

 jizvě v dolní části břišní stěny ale i na děloze, což může způsobovat poruchu její plodnosti i poruchu 
průběhu dalšího porodu, např. porušení celistvosti jizvy na děloze při dalším porodu 

 možnosti vzniku srůstů v dutině břišní 

 delší době setrvání na oddělení – min. 5 – 6 dní. 
 
Klešťový porod je spojen s: 

 větším rizikem porodního poranění včetně poranění svěrače a stěny konečníku a tedy častěji 
i s dalšími komplikacemi spojenými s porodními poraněními (viz výše),  

 komplikacemi krvácivými,  

 možným poraněním plodu, kdy toto bývá  ve většině případů méně závažné než možné poškození 
plodu z nedostatku kyslíku 
 

Obecné komplikace: 

 Žilní – zánět povrchových žil – bolestivé zarudnutí a otok, nejčastěji v místě zajištěného                     
žilního vstupu, ale i na jiných místech 

 trombosa hlubokých žil dolních končetin nebo pánevních žil – vytvoření sraženiny  

 v cévě – s možností utržení části sraženiny a odplavení do krevního oběhu plic, kde může dojít 
k zatížení až zástavě krevního oběhu. 

 Zánětlivé - nejčastěji dochází k zánětlivým změnám v místě porodních poranění, zánětu dělohy, 
močových cest a zánětu prsu. 

IV. Alternativy výkonu: 

K navrhovanému výkonu neexistují jiné alternativy 

 

V. Odpovědi na doplňující otázky pacienta:  

"Vyberte z následujících možností" 
 

Byla jsem poučena a souhlasím s tím, že v případě naplnění kapacity gynekologicko – 
porodnického či dětského oddělení může být porod zajištěn v některé z okolních porodnic, 
i přestože pacientka byla sepsána k porodu v naší porodnici. Jedná se o výjimečné situace 
a pacientce evantuelně bude zpět vyplacen poplatek za přítomnost otce u porodu. 
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Prohlášení lékaře 

Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (popř. jeho zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o plánovaném diagnostickém výkonu (vyšetření) / léčebném výkonu, a to 
včetně upozornění na možné komplikace. Pacient byl též seznámen s plánovaným způsobem 
anestézie (sedace), bude-li použita. Pacient byl poučen o svém právu se svobodně rozhodnout o 
dalším postupu. 

      MUDr.       
…………………………………………… 

Datum: Jméno a příjmení lékaře Podpis lékaře 

      MUDr.       
…………………………………………… 

Datum: Jméno a příjmení lékaře Podpis lékaře indikujícího daný výkon 

Souhlas pacienta 

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem byl lékařem srozumitelně informován o plánovaném 
diagnostickém výkonu (vyšetření) / léčebném výkonu / anestézii (viz bod II.) včetně upozornění na 
možné komplikace. Byly mi zodpovězeny mé doplňující otázky (pokud byly položeny). Na základě 
poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením diagnostického výkonu 
(vyšetření) / léčebným výkonem (viz bod II.) / s použitím popsané anestézie (sedace). V případě 
výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k 
záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné 
výkony nutné k záchraně mého života a zdraví. Všemu jsem porozuměl a s navrženým postupem 
souhlasím. 

      
…………………………………………… …………………………………………… 

Datum: podpis pacienta podpis zákonného zástupce 

Jména, příjmení a podpisy svědků poučení a souhlasu pacienta, pokud není pacient 
schopen se podepsat 

            
…………………………………………… 

            
…………………………………………… 

Jméno a příjmení vztah k pacientovi podpis 

Důvody, pro něž se pacient nemohl podepsat a jakým způsobem projevil svou vůli 

      

 


