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Pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení 

 

 

Lékař, který provedl poučení: 
 

 

Štítek pacienta 

 

 

Dnešního dne jsem byl/a lékařem poučen/a o zdravotním výkonu, který mi má být proveden. 

 

Označení zdravotního výkonu: OBRAT PLODU ZEVNÍMI HMATY 

 

Vážená paní, 

klinickým i ultrazvukovým vyšetřením bylo zjištěno, že Váš plod je uložen v poloze podélné 

koncem pánevním („zadečkem dolů“). V této poloze by se porodil zadečkem napřed, což je 

pro spontánní porod rizikovější poloha. Účelem popisovaného výkonu je otočit plod 

„hlavičkou dolů“. Tím chceme vytvořit co nejbezpečnější podmínky pro fyziologický porod. 

V případě, že se obrat podaří, zvýší se šance na přirozený porod a sníží se riziko operačního 

ukončení těhotenství. 

 

Zdravotní výkon bude probíhat takto: 

Obrat zevními hmaty se provádí mezi 35. - 38. týdnem těhotenství, kdy plod není nadměrně 

velký, v děložní dutině je dostatek plodové vody a plod je dostatečně pohyblivý. Děloha musí 

být měkká, prohmatná a nesmí být přítomny děložní stahy. Obrat se provádí během 24 

hodinové hospitalizace. K příjmu se dostavíte ráno na porodní sál, lačná. Po vstupním 

vyšetření ( včetně ultrazvuku a pořízení kardiotokografického záznamu plodu), pokud 

nebudou zjištěny žádné překážky provedení výkonu, budete uložena na lůžko. Bude Vám 

odebrána krev a cca 25 minut před začátkem výkonu Vám bude zavedena infuze s preparátem 

tlumícím děložní činnost, která bude podávána v průběhu celého výkonu a ještě nějakou dobu 

po jeho skončení.Poté bude proveden obrat plodu . Ležíte na zádech s mírně pokrčenýma 

nohama. 

Obrat provádí 2 porodníci (jeden otáčí plod potřebnými hmaty přes bříšní stěnu tlakem na 

dělohu a plod v ní, druhý průběžně provádí ultrazvukovou kontrolu). Po ukončení výkonu je 

stav matky i plodu opět zkontrolován ultrazvukem a následně se pořídí kardiotokografický 

záznam srdeční akce plodu a děložní činnosti. Rh negativím pacientkám je aplikován 

preparát, který zabrání tvorbě protilátek proti červeným krvinkám plodu. 
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Byla jsem poučena, že jako alternativa místo shora uvedeného lékařem doporučeného 

výkonu lze provést: 

Pokud se neprovede obrat zevními hmaty, je několik možností dalšího postupu v případě 

porodu plodu koncem pánevním. Pokud jsou splněny podmínky pro porod koncem pánevním 

( plod je přiměřeně velký a je v poloze úplným koncem pánevním), lze vést porod spontánně, 

pokud s tím rodička souhlasí. Pokud tyto podmínky splněny nejsou nebo zdravotní stav 

rodičky vykazuje určitá rizika, dává se přednost ukončení těhotenství plánovaně císařským 

řezem.  

 

 

Byl/a jsem dále poučen/a, že lékařem doporučený výkon má následující rizika: 

Obrat se nemusí povést - např. při omezené pohyblivosti plodu. Výjimečně může dojít 

k odloučení části placenty nebo ke změnám srdeční akce plodu. Proto může být obrat 

prováděn pouze v případě, kdy je zajištěna okamžitá dostupnost operačního sálu a operačního 

týmu, aby mohlo být těhotenství okamžitě ukončeno císařským řezem. 

 

 

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 měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím 

s provedením zdravotního výkonu: Obrat zevními hmaty 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

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


