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Pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení 

 

 

Pacientka: 

Štítek pacienta 

 

 

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

 

Označení zdravotního výkonu: Preindukce a indukce porodu 

 

Indukce  porodu je vyvolání kontrakcí za účelem ukončení těhotenství. Porod se vyvolává 

v případech, kdy pokračování těhotenství neúměrně zvyšuje rizika pro plod či matku.  

Preindukce porodu se provádí, pokud nejsou porodní cesty pacientky dostatečně připraveny 

k vyvolání (indukci) porodu. Tyto výkony je možno provést pouze za hospitalizace. 

 

Účelem tohoto zdravotního výkonu je: vyvolat porod 

 

Zdravotní výkon bude probíhat takto: 

Po vaginálním vyšetření (zhodnocení nálezu na porodních cestách) a ultrazvukovém 

vyšetření, po natočení CTG se spolu s Vámi rozhodneme o nejvhodnějším postupu: 

 Nejsou-li porodní cesty připraveny na vyvolání porodu, je nutné použít některou 

z metod preindukce porodu. Tyto metody lze rozdělit na mechanické a 

medikamentózní. Mezi mechanické metody patří zavedení hydrofilních tyčinek 

(Dilapanu) nebo Foleyova katétru s balonkem do hrdla děložního, čímž dojde k  

uvolnění a rozšíření hrdla děložního. Medikamentózní metoda představuje zavedení 

tablety (čípku) s obsahem prostaglandinu do zadní klenby poševní, do blízkosti 

děložního čípku. Tím by mělo dojít ke změkčení hrdla a jeho otevření. Někdy se i 

rozeběhne porod jako takový. Prostaglandin je účinná látka, která působí na porodní 

cesty a vyvolává děložní činnost. Ke konci těhotenství je přítomna v krvi matky  a její 

vzestup je jedním z vyvolávajících momentů nástupu porodní čiinosti.  

 Jsou-li porodní cesty připravené, zvolí se metoda indukce podle stupně připravenosti. 

Při méně připravených cestách je vhodné použít preparát s prostaglandinem (tabletu 

nebo čípek, který se zavede buď do pochvy nebo do hrdla). Při dostatečně 

připravených porodních cestách lze provést dirupci (protržení) vaku blan a pokud to 

nepostačí k rozeběhnutí kontrakcí, tak se podává nitrožilní infuze s oxytocinem, 

hormonem vyvolávajícím děložní kontrakce. 

Indukce porodu probíhá na oddělení porodnice nebo na porodním sále. Po zavedení preparátu 

s prostaglandinem, nebo po dirrupci (protržení) vaku blan, strávíte nějaký čas na lůžku. 

Budeme sledovat nástup děložní činnosti, srdeční ozvy plodu – natáčet CTG monitor. Pokud 

nenastanou komplikace, budete moci pít i jíst, ale teprve po domluvě s porodní asistentkou 

nebo lékařem. Kdy nastane po indukci porod záleží na stáří těhotenství, připravenosti 
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porodních cest, počtu předchozích porodů, reakci organismu a dalších podmínkách. Většinou 

porod nastane do 48 hodin od zahájení indukce, ale výjimečně to může trvat i déle.  Pokud se 

indukce porodu nezdaří, nenastoupí děložní činnost nebo porod neprobíhá jak by měl, je 

nutné těhotenství ukončit operativně (císařským řezem). 

 

Byla jsem poučena, že jako alternativa místo shora uvedeného lékařem doporučeného 

výkonu lze provést: 

Někdy lze  vyčkávat na spontánní nástup děložní činnosti – jsou nutné častější kontroly 

těhotné, častější monitorace plodu pomocí CTG a ultrazvuku. Toto je však spojeno s vyšším 

rizikem pro plod (nitroděložní poškození nebo dokonce odumření plodu). Odmítnutí indukce 

je nutné to zapsat do Vaší dokumentace a musíte podepsat tzv. negativní reverz. 

Alternativou k indukci může být ukončení těhotenství císařským řezem, pokud lékař 

vyhodnotí předpokládanou úspěšnost indukce jako minimální. 

 

Byla jsem dále poučena, že lékařem doporučený výkon má následující rizika: 

Indukce porodu je bezpečný, běžně používaný porodnický postup. Ale jako každý zákrok, je 

i tento výkon spojen s rizikem komplikací: 

 Vyvolání děložního hypertonu, tj. nadměrné děložní činnosti, kterou je m ale možné 

medikamentózně korigovat 

 Opatrnosti je třeba při vyvolávání porodu po předchozím císařském řezu – v těchto 

situacích je zvýšené riziko prasknutí dělohy 

 Častější aplikace léků na tlumení bolesti (vyvolané kontrakce jsou rodičkami vnímány 

bolestivěji) 

 Zvýšené riziko krvácení po porodu 

 Zvýšené riziko operativního ukončení porodu (císařský řez, kleště, vakuumextrakce), 

zvláště u obézních rodiček s těhotenskou cukrovkou a vysokým tlakem. 

 Nežádoucí účinky podaných léků (zvracení, nevolnost, průjem) 

Nelze jednoznačně vyloučit, že dojde k tak závažné změně zdravotního stavu či komplikaci, 

která povede k další operaci nebo až k ohrožení zdraví či života matky a plodu. Dále nelze 

vyloučit ani výskyt ojedinělých a vzácných komplikací, které nejsou součástí tohoto výčtu. 

 

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: 
 
 

                                                          □  Preindukce porodu         □  Indukce porodu 

 
 

 

V Jablonci nad Nisou, dne……………. ___________________________ 

                  Vlastnoruční podpis pacientky 

Podpis lékaře, který poučení provedl:               

                                                                                             ___________________________ 

 -----------------------------------------------                         Podpis svědků poučení a souhlasu pacienta,  

                 pokud pacient není schopen se vlastnoručně 
                 podepsat, nebo podpis zákonných zástupců ,          


