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Pracoviště: Gynekologicko – porodnické oddělení 
 
 
  
 
   
 
 
 

Označení zdravotního výkonu: Hospitalizace při porodu 
 

LÉKAŘ: (důvod hospitalizace) 

Poznámka: pacient má zákonné právo poskytnout nebo odmítnout, vyslovit souhlas s hospitalizací, 
vyšetřením či léčbou. Pacientovi musí být pro něho srozumitelným způsobem poskytnuta postačující 
informace o navrhovaném léčení a možných alternativách a musí mu být umožněno rozhodnutí, zda 
souhlasí či odmítá navrhovaný postup, popř. zrušit souhlas již daný. Souhlas nemocného s navrhovaným 
postupem musí být zaznamenán na tomto tiskopise. 
 
Potvrzuji, že jsem klientku pro ni srozumitelným způsobem, informoval(a) o průběhu porodu, zamýšlených 
diagnostických a léčebných postupech včetně rizik, o uvažované prognóze a o dalších důležitých 
okolnostech, které během porodu nastanou nebo mohou nastat. 
 

V Jablonci nad Nisou dne:…………………….   Podpis a jmenovka lékaře………...………………………. 

 
 

KLIENTKA – „byla jsem přijata k porodu“ 
 
Byla jsem poučena, že v průběhu porodu budou prováděna porodnická vyšetření v potřebných časových 
intervalech a plod bude v pravidelných intervalech monitorován přístrojem, který se jmenuje 
kardiotokograf a je určen ke sledování ozev (srdeční činnosti) plodu a děložní činnosti. Byla jsem 
informována o tom, že porod není bezbolestným procesem a že porodní bolesti lze určitými metodami 
– jak medicínskými, tak alternativními – do jisté míry korigovat. Byla jsem poučena, že za porodu mohu 
dostat léky, které ovlivňují stahy dělohy, mírní bolest a způsobují uvolnění porodnické branky. Dále jsem 
byla poučena, že v případě potřeby mi bude proveden nástřih hráze, která bude sešita po porodu stejně 
jako ostatní případná poranění, v lokálním znecitlivění. Byla jsem seznámena s možnými komplikacemi, ke 
kterým při porodu může dojít, a v případě, že nastanou, tak souhlasím s operativním ukončením porodu  
(porodnické kleště nebo císařský řez) v zájmu zachování zdraví či života mého či dítěte. 
Byla jsem dále poučena o průběhu hospitalizace po porodu. 
 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 
 
V průběhu porodu může nastat situace, kdy bude potřeba provést určité léčebné a diagnostické výkony. 
Rizika spojená s ošetřovatelským výkonem Vám vysvětlí nelékařský zdravotnický personál (porodní 
asistentka). 
Mohou být provedeny tyto zákroky: 
klysma a oholení hráze je z hygienických důvodů doporučováno, není ale podmínkou 
aplikace léčiv injekční formou, do svalu, do žíly nebo pod kůži 
zavedení kanyly do žíly (plastová hadička) 
odběry biologického materiálu na vyšetření (krev, moč) 
zacévkování (zavedení cévky do močového měchýře) 

Štítek pacienta 
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PROHLÁŠENÍ KLIENTKY: 

1. Byla jsem seznámena se svým zdravotním stavem a byla jsem seznámena s možným vývojem porodu  
a se situacemi, které mohou nastat. 

2. Souhlasím s hospitalizací svojí (i dítěte) a s navrženým postupem, který mi byl řádně a srozumitelně 
vysvětlen lékařem, včetně nezbytných zákroků. Lékař podávající informaci mi srozumitelně odpověděl 
na všechny mé otázky. 

3. Jsem plně schopna posoudit své jednání, tomuto poučení jsem rozuměla a měla jsem možnost klást 
doplňující dotazy. Nezamlčela jsem nic, co by mohlo negativně ovlivnit výsledky vyšetření a léčby. 

4. Určuji osoby, které mohou být informovány o mém zdravotním stavu a zdravotním stavu mého dítěte 
(jejich telefonní číslo): 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Upřesnění způsobu, jakým lze tyto informace poskytnout a v jakém rozsahu: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. Určuji, že osoby uvedené v bodě 4. mohou: 

- *nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o mně a mém dítěti 

- *pořizovat výpisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace vedené o mně a mém dítěti 

- *v případech, kdy nebudu moci s ohledem na můj zdravotní stav vyslovit souhlas či nesouhlas 
s poskytováním zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu, 
tento souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb vyslovit (zástupný souhlas) 

6 Souhlasím s tím: 

- *aby se osoby získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (sestry – žákyně, studenti 
medicíny a zdravotnických škol) mohly v nezbytně nutném rozsahu podílet na poskytování 
zdravotních služeb a nahlížet do mé zdravotnické dokumentace a do dokumentace mého dítěte. 

- *aby jmenovka moje a mého dítěte byla umístěna před pokojem a na pokoji, kde budu pobývat 

*v případě nesouhlasu, bod škrtněte 

 
V Jablonci nad Nisou dne………………..  Podpis klientky:……………………………………… 
 
 
Klientka nemůže souhlas s hospitalizací podepsat z důvodu:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Způsob, jakým pacient svou vůli projevil: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Podpis svědků souhlasného projevu vůle 
klientky:…………………………………………………………............. 
 
Se všemi výkony a léčebnými postupy budete seznámena lékařem nebo zdravotníkem, který je bude 
provádět. 
 

PROSÍM, PTEJTE  SE  NA  VŠECHNO, CO  JE  PRO  VÁS  DŮLEŽITÉ. 


