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Štítek pacienta 
 
Označení zdravotního výkonu: Spontánní porod koncem pánevním 

Vážená paní, rozhodla jste se ke spontánnímu porodu koncem pánevním (hlavička plodu je "nahoře"). Dosavadní 

průběh Vašeho těhotenství i veškerá porodnická vyšetření Vás i plodu neodhalila žádnou zásadní patologii, která 
by mohla být překážkou vedení porodu přirozenou cestou. Vaginálně vedený porod koncem pánevním je sice 

přirozený, fyziologický proces, ale nese sebou zvýšené riziko. Účelem tohoto informovaného souhlasu je Vás 

informovat o těchto možných rizicích, komplikacích a jejich možných řešeních. Současně bychom si chtěli 
předběžně vyžádat i Váš souhlas s potřebným řešením vzniklé situace, neboť v průběhu porodu mohou nastat 

situace (časová tíseň, rozrušení, vyčerpání, bezvědomí), kdy již nebude možné Vás o akutním riziku dostatečně 
informovat a Váš souhlas s nezbytnými výkony vedoucími k záchraně zdraví či života Vašeho či Vašeho dítěte si 

vyžádat. 

Účelem péče o rodičku je: 

Sledování rodičky, jejího zdravotního stavu, průběhu porodu, stavu plodu a stavu obou bezprostředně po porodu. 

Tímto sledováním včas zachytit odchylky od fyziologických hodnot a zajistit potřebnou péči, aby rodička a plod 

(následně matka a novorozenec) byli v pořádku. 

Průběh porodu: 

Porod je proces, při kterém dochází k vypuzení plodového vejce (plod, placenta, plodové obaly, plodová voda, 
pupečník) z těla matky. Při porodu sledujeme a hodnotíme mnoho faktorů. A to nejen u rodičky, ale i u plodu. 

Oba jsou neoddělitelnou součástí porodního procesu. U rodičky vyšetřujeme, sledujeme a hodnotíme porodní 
cesty (měkké, tvrdé) a porodní síly (děložní kontrakce). Sledujeme její fyziologické funkce (tlak, pulz, teplotu), 

celkový stav a postup otvírání porodních cest (vaginálním vyšetřováním). U plodu určujeme jeho polohu (podélná 
hlavičkou nebo koncem pánevním, příčná, šikmá), postavení (uložení hřbetu plodu vzhledem k hranám děložním  

– levé x pravé; přední x zadní postavení), držení plodu a naléhání vedoucí části plodu. Ve Vašem případě plod 

naléhá koncem pánevním – zadečkem. Poloh koncem pánevním existuje více a liší se hlavně uspořádáním 
končetin miminka. Jednotlivé polohy ovlivňují i samotné vedení porodu. Přirozený porod je možný u polohy úplné 

řitní (zadeček miminka je nad pánevním vchodem a všechny končetiny má miminko pokrčené) a polohy řitní (obě 
nožky miminka jsou natažené nahoru směrem k hlavičce). Neúplná poloha koncem pánevním, poloha nožkami  

a poloha kolínky jsou polohy, při nichž je doporučen císařský řez. 

Další podmínky pro vaginální porod koncem pánevním: 

 odhad hmotnosti plodu 2500-3500g 

 dobrý zdravotní stav maminky i miminka 

 normální záznam srdeční frekvence plodu (CTG) v těhotenství i při porodu 
Spontánní porod koncem pánevním probíhá stejně jako porod hlavičkou. Z časového hlediska a podle 

probíhajících procesů se dá rozdělit na etapy, tzv. porodní doby: 

 I. doba porodní (otevírací) – začíná pravidelnými děložními kontrakcemi, které mění nález na porodních 

cestách a končí úplným rozevřením (zánikem) porodní branky. V případě porodu koncem pánevním může 

být tato doba delší; nedoporučuje se protrhávání vaku blan (napjatý vak blan je tužší než zadeček plodu). 

Je vhodné použití epidurální analgezie. 

 II. doba porodní (vypuzovací) – od zániku branky do vypuzení plodu. Doporučená je poloha v polosedě 
pololeže na zádech (správný přístup porodníka k plodu a usměrnění jeho postupu) a použití infuze 

s Oxytocinem, aby byla zajištěna plynulost porodu plodu. 

 III. doba porodní – začíná porodem plodu a končí porodem PLACENTY. 

 Poporodní období (IV. doba porodní) – 2 hodiny po vypuzení placenty 
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Hlavním důvodem zvýšeného rizika je fakt, že hlavička jako největší část plodu se rodí poslední. Další důvod je, 

že zadeček plodu je poměrně měkký a hůře rozšiřuje měkké porodní cesty. 
Komplikace mohou vzniknout v kterékoli době porodní.  

Byla jsem dále poučena, že porod má následující rizika: 

Komplikace v I. době porodní: jedná se o náhle vzniklé stavy ohrožující zdraví a život rodičky nebo plodu, 
které nelze předem předvídat. Jedná se např. náhlé ohrožení plodu nedostatečným přísunem kyslíku (hypoxie), 

což může být způsobeno předčasným odlučováním placenty, pupečníkovými komplikacemi, horečkou za porodu 
apod. Při porodu koncem pánevním je zvýšené riziko vyhřeznutí pupečníku (pupečník „vypadne ven“ mezi 

nožkami plodu, protože zadeček neucpává porodní cesty stejně neprodyšně jako hlavička. Také může dojít  

k situaci, že porod tzv. nepostupuje (neotvírají se porodní cesty nebo plod nesestupuje) i při použití léků. Velmi 
vzácně může být ohrožen i život matky při embolii plodovou vodou (plodová voda se dostane do krevního oběhu 

rodičky), eklamptickém záchvatu, hypertenzní krizi (náhle zjištěné velmi vysoké hodnoty krevního tlaku) apod. 
Porod je třeba neprodleně ukončit císařským řezem. Císařský řez je operační výkon, který se provádí buď ve 

spinální (znecitlivující látka se aplikuje do páteřního kanálu) nebo celkové anestézii. Řez se nejčastěji vede příčně 

v dolní části břicha (přibližně v horním okraji pubického ochlupení), výjimečně může být řez veden podélně. Poté 
je otevřena dutina děložní, lékaři vyjmou novorozence a placentu. Děloha i stěna břišní je poté sešita, zatímco se 

o novorozence stará kvalifikovaný dětský lékař a dětské sestry. Po operativním porodu budete umístěna na 
pooperační pokoj a o dítě budou pečovat dětské sestry, které Vám ho ale budou často přinášet a přikládat. 

Nekomplikovaný průběh císařského řezu nemá vliv na další otěhotnění a donošení těhotenství. Stejně tak 
předchozí akutní císařský není důvodem k automatickému provedení císařského řezu v další graviditě. Při 

císařském řezu může dojít k těmto komplikacím: k život ohrožujícímu krvácení a poruše krevní srážlivosti, což 

může vést k odstranění dělohy (v zájmu zachování života rodičky); k poranění okolních orgánů (střeva, močový 
měchýř, močovody, vaječníky, vejcovody) – tato poranění mohou vést k rozšíření původního operačního výkonu 

nebo k opakované operaci; může dojít i ke komplikovanému hojení operační rány. 
Komplikace ve II. době porodní: nejčastější komplikací je ohrožení plodu nedostatkem kyslíku (akutní 

hypoxií), což nejčastěji bývá způsobeno pupečníkovou komplikací. V této fázi je nutná velmi dobrá spolupráce  

a trpělivost rodičky, protože porod postupuje zvolna. Po znecitlivění hráze je vždy proveden nástřih (aby naposled 
se rodící hlavička měla dostatek prostoru), poté je postupně pomalu vybaven plod. Toto je nejkrizovější moment  

– přes veškerou snahu i dodržení všech postupů může dojít k uvíznutí hlavičky plodu, což u něj může způsobit 
vážné poškození až smrt. Pokud se týká poranění (nástřihu, prasknutí tkáně hráze), tak může dojít ke 

komplikacím při ošetření hráze (a při hojení v průběhu šestinedělí) a silnějšímu krvácení. 
Komplikace ve III. době porodní: může se jednat o zadržení lůžka (placenty), silné krvácení způsobené buď 

zadržením lůžka (nebo jeho části) nebo nedostatečným stahováním dělohy (hypotonie) po porodu nebo se může 

jednat o krvácení z porodního poranění (nástřihu, roztržení hráze či pochvy). Silná intenzita krvácení může 
negativně ovlivnit celkový stav rodičky, může vést až k rozvoji šoku a dalších závažných komplikací. Řešením je 

odstranit příčinu krvácení vyprázdnit dutinu děložní nebo ošetřit poranění, což jsou operační výkony, které se 
provádějí v celkové anestézii. Zcela ojediněle dochází k tak závažným komplikacím a nezastavitelnému krvácení, 

že po vyčerpání všech možností je nutno přistoupit k operačnímu odstranění dělohy. 

Shrnutí nejčastějších možných komplikací při porodu koncem pánevním: vyhřeznutí pupečníku při 
odtoku plodové vody, nadměrné přestávky mezi kontrakcemi po porodu hýždí, vztyčení ruček, stažení porodnické 

branky před porodem hlavičky, možné poranění plodu při jeho vybavení z pánve, ale i poškození plodu 
nedostatkem kyslíku. Ve druhé době porodní může, při uvíznutí hlavičky, dojít až k úmrtí plodu. Proto je 

tento porod označen za rizikový. 

 
Byla jsem poučena, že alternativou shora lékařem vysvětleného postupu je plánovaný císařský řez. 

 
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 si přeji vaginální vedení porodu 
koncem pánevním. 

 
V Jablonci nad Nisou, dne ___________________________ 
 Vlastnoruční podpis pacienta/ky 
 
Podpis lékaře, který poučení provedl: Podpis svědků poučení a souhlasu pacienta,  
 pokud pacient není schopen se vlastnoručně 
 podepsat, nebo podpis zákonných zástupců  
 např. u dětí a mladistvých do 18 let: 
 

--------------------------------------------- ___________________________ 


