Oblastní nemocnice Náchod a.s., nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Gynekologicko-porodnické oddělení
Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou, tel. č. 494 502 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM

Císařský řez (sectio caesaera)
Vážená paní,
bylo Vám doporučeno ukončení těhotenství, vedení porodu císařským řezem. Ten patří mezi
základní porodnické operace a provádí se na základě komplexního porodnického vyšetření
těhotné i plodu. Důvod k výkonu vznikne náhle ohrožením zdraví nebo života rodičky či
plodu, nebo plánovaně, kdy ze zdravotních důvodů není možné vést Váš porod přirozenou
cestou. O tom, zda bude proveden císařský řez, vždy rozhoduje erudovaný lékař. Sdělí Vám
důvody svého rozhodnutí. Ve výjimečných případech, když je rodička v bezvědomí,
postupuje se podle zásad porodnické praxe - záchrana života a zdraví matky a plodu. Císařský
řez nelze provést pouze na vlastní žádost těhotné či rodičky, nebo rodinných příslušníků. tento
výkon totiž představuje pro matku i plod větší riziko, než přirozený porod.
Průběh:
−
−
−
−

celková nebo peridurální anestezie
přístup z kožního řezu do dutiny břišní
otevření dutiny děložní a vybavení plodu a placenty
sešití dělohy a břišní stěny

Při celkové anestezii jste uspána a průběh operace nevnímáte. Při epidurální anestezii je
znecitlivěna jen dolní polovina těla, necítíte bolest, ale jste při vědomí. O způsobu anestezie
rozhodne lékař po dohodě s Vámi.
Operační řez je veden obvykle příčně v podbřišku nebo od pupku směrem ke stydké sponě. Je
otevřena dutina břišní a následně i dutina děložní. Následně je vybaven plod a placenta. O
novorozence po jeho vybavení se stará dětský lékař, který je přítomen na operačním sálu.
Po pečlivém ošetření krvácení je dutina děložní i břišní po vrstvách sešita. Po výkonu budete
nadále sledována na pooperačním pokoji s intenzívní lékařskou a ošetřovatelskou péčí.
Jakmile to Váš zdravotní stav dovolí, dítě Vám bude předáno do vlastní péče.
Možné komplikace:
Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace.
Díky pokroku v medicíně jsou komplikace velmi zřídka. Může jít o silnější krvácení z dělohy,
infekce a komplikované hojení operační rány. Průběh může dále komplikovat trombóza
(krevní sraženiny v žilách např. dolních končetin), embolie (uzavření žil krevní sraženinou
např. v plicích), ileus („ zauzlení střev“), infekce močových cest. I přes pečlivost operace
může dojít k nepředpokládané závažné situaci (prudké krvácení, placenta vrostlá do dělohy,
porucha srážlivosti krve a podobně), která vyžaduje v zájmu záchrany života ženy okamžité
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odstranění dělohy. Může dojít i k neúmyslnému či náhodnému poranění orgánů v dutině
břišní, což vede k rozšíření stávajícího výkonu o další operační výkon.
Doporučení:
Pooperační délka pobytu je asi 7 dnů při nekomplikovaném průběhu. Při propuštění budete
informována o následných kontrolách a pooperační rehabilitaci, dodržování pravidel
šestinedělí.
Nekomplikovaný císařský řez má minimální vliv na další otěhotnění a donošení těhotenství.
Ukončení těhotenství či porodu není rovněž důvodem k automatickému rozhodnutí pro
operační vedení následného porodu. Je však nutné podrobnější sledování těhotné a rodičky,
protože stěna děložní je oslabena jizvou.
Nedoporučujeme následné těhotenství po císařském řezu rok až dva. Je vhodné se zabezpečit
antikoncepcí, ale bezprostředně po císařském řezu ne nitroděložním tělískem.

Prim. MUDr.Ján Šándor
primář gyn. por. oddělení

Jméno pacientky:…………………..

Rodné č:……………………

Pohovor provedl lékař:……………..

Razítko a podpis lékaře:

Byla jsem seznámena s průběhem a možnými komplikacemi při císařském řezu a
s navrhovaným postupem souhlasím. Byla jsem osobně poučena a lékaři, který mi poskytl
potřebné informace, měla jsem možnost klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně
odpovězeno.
Informacím jsem plně porozuměla a souhlasím s navrhovaným výkonem. Prohlašuji, že
v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších
zákroků nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další
potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně života nebo zdraví.

V Rychnově nad Kněžnou dne:………………….

Podpis pacientky:………………..

