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Pracoviště: Gynekologicko – porodnické oddělení 
 
 

Štítek pacienta 

 
 
Označení zdravotního výkonu: CÍSAŘSKÝ ŘEZ 

 
Vážená paní, 
Na základě provedených vyšetření a stavu gravidity je u Vás indikováno operační ukončení 
gravidity císařským řezem. Císařský řez (sectio caesarea) je dnes nejčastějším operačním 
způsobem vybavení plodu. 
 

 
 

Účel tohoto zdravotního výkonu - kdy provádíme císařský řez ? 
 

Dříve byla jedinou indikací zúžená pánev, dnes jsou indikace daleko širší a četnější, mnohdy se 
méně závažné indikace sdružují. K provedení císařského řezu se lékaři rozhodnou tehdy, jestliže by 
normální porod představoval nebezpečí pro matku nebo pro plod. Z výčtu možných indikací lze 
jmenovat provádění císařského řezu při porodu nezralého plodu, při nepoměru, při nepravidelných 
polohách a drženích plodu, při výhřezu pupečníku, při vcestném lůžku, u vícečetných těhotenství, 
při závažných onemocněních těhotné (při některých onemocněních srdce těhotné ženy, při určitých 
stavech vznikajících při cukrovce a jiných), při nepříznivé porodnické anamnéze a pooperačních 
stavech (operacích na děloze, předcházejícím císařském řezu). V takových případech se lékaři 
rozhodují pro císařský řez již během těhotenství. 

Někdy se stane, že vznikne nebezpečí pro plod až v průběhu porodu. Taková situace může 
vzniknout například tehdy, když se pupečník ovine kolem krku plodu a utahuje se, takže krev 
nepřináší do tělíčka plodu dostatečné množství kyslíku. V takovém případě lze zachránit plod 
císařským řezem. Provádí jej vždy jenom zkušený odborný lékař na dokonale vybaveném 
operačním sále. 
 
 

Zdravotní výkon bude probíhat takto - operační postup: 
 

Císařský řez se provádí v celkové či svodné (to častěji) narkóze. Celý výkon je proto zcela 
bezbolestný a trvá obvykle 40–50 minut. Lékař otevře břišní dutinu. Břišní stěna se otevírá 
z příčného (téměř vždy) nebo podélného řezu, děložní stěna je protínána po sesunutí močového 
měchýře dolů také příčně nad dolním děložním segmentem, pronikne se do dělohy a z ní se velmi 
šetrně vyjme plod (či více plodů). Zároveň se vyjme i plodový koláč a blány plodového obalu. Pak 
se všechny operační rány pečlivě sešijí. Je zavedena cévka do močového měchýře, která se 
odstraní druhý den. 
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Možné komplikace: 
 

Žádné pracoviště ani lékař vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné 
komplikace provázející tento operační výkon jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně 
např.: ,,trombóza“ (tvorba krevních sraženin, např. v dolních končetinách), ,,embolie“ (uzavření žil 
krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, zauzlení střev ,,ileus“, infekce 
v operačním poli či v operační ráně. Další komplikací může být výjimečně i málo častý pooperační 
zánět močového měchýře, nadměrné pooperační krvácení z dělohy či její zánět. Je naším přáním, aby 
Vaše operace proběhla bez komplikací. Ale i přes pečlivou operační techniku může dojít během 
operace k neúmyslnému poškození okolních orgánů např. močového měchýře, močovodu a tlustého 
střeva. Tato poškození mohou vést k rozšíření operačního výkonu nebo k následnému operačnímu 
výkonu. Další , ale výjimečné komplikace, jsou ,,píštěle“, tj. samovolně vzniklá spojení např. mezi 
močovým měchýřem a pochvou, která pak k úpravě stavu vyžaduje další operační výkon. Další možné 
komplikace mohou být následkem narkózy. Tyto Vám vysvětlí lékař anesteziolog. 
 

Již za týden po operaci jsou všechny tkáně dokonale zahojeny. Doba hospitalizace na 
oddělení šestinedělí je tedy po operačním porodu císařským řezem asi 6 dní po jeho provedení, 
definitivní rekonvalescence trvá přibližně šestinedělí. 

Žena, u níž byl proveden císařský řez, může znovu otěhotnět a porodit další dítě normálním 
porodem. Po dvou císařských řezech je další gravidita pro zeslabení děložní stěny velmi riziková, 
není ale nemožná a je ukončena opět císařským řezem. Při třetím císařském řezu se zároveň 
pacientce doporučuje provedení sterilizace – podvázání vejcovodů. Možným následkem po operaci 
může být např.i tvorba srůstů v dutině břišní, které mohou do budoucna způsobovat bolesti různé 
intenzity. 
 
 

Podpis lékaře, který poučení provedl: 
………………………………………………………… 

 

Prohlášení pacientky 
 

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že lékař ,který mi poskytl 
poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a 
měla jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 
 
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím 
s provedením císařského řezu – operačního ukončení gravidity. 
 
Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné 
provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly 
provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně života mého i mého 
dítěte nebo našeho zdraví. 
 
Pokud jste čemukoliv z poskytnutého vysvětlení neporozuměla, zeptejte se znovu svého lékaře. 
Zkontrolujte, zda všechny údaje, uvedené v tomto tiskopise jsou správné. Je-li tomu tak a 
rozuměla jste poskytnutému vysvětlení, podepište výše uvedené prohlášení 

 

V Jablonci nad Nisou dne ………………………….….. 
 

 
……………………..…………..…………. 

Podpis pacientky, 
zákonného zástupce nebo svědků 



 

 

IS GYP 17 Císařský řez.docx, verze: 04   2/2 
Nemocniční 446/15, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 00829838  

 


