
Příloha A - dotazník 

 

Dobrý den, maminko,  

          Jmenuji se Veronika Letáková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia Porodní 

asistence na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Prosím o vyplnění následujícího dotazníku, 

který mi pomůže se zpracováním mé bakalářské práce na téma „Aktivní vedení porodu a jeho 

dopady na psychiku ženy“. Tento dotazník je určen jen pro ženy, u kterých nebyl plánován 

císařský řez. Dotazník je anonymní, nikde nebude uvedeno Vaše jméno. 

Mnohokrát děkuji za Váš čas věnovaný mému dotazníku. 

 

1. Kolik je Vám let? (Napište číslovku) 

• Volná odpověď 

 

2. Jaké je Vaše vzdělání? 

• Základní 

• Střední s výučním listem 

• Střední s maturitou 

• Vyšší odborné 

• Vysokoškolské 

 

3. Zaškrtněte kraj, ve kterém jste rodila.  

• Praha 

• Středočeský 

• Jihočeský 

• Plzeňský 

• Karlovarský 

• Ústecký 

• Liberecký 

• Královéhradecký 

• Pardubický 

• Vysočina 



• Jihomoravský 

• Olomoucký 

• Moravskoslezský 

• Zlínský 

 

4. Kolikrát jste rodila? 

• První 

• Druhé 

• Třetí 

• Více než čtvrté 

 

5. Váš poslední porod byl… 

• V termínu (38+0 – 40+6) 

• Vyvolávaný  

 

6. Porodila jste…  

• Spontánně  

• Císařským řezem   

• Klešťovým porodem 

• Vakuumextrakcí 

 

7. Slyšela jste někdy o aktivním vedení porodu? 

• Ano 

• Ne 

 

8. Byl Vám proveden Hamiltonův manévr (během vaginálního vyšetření lékař pomocí prstu 

odloučí dolní pól vaku blan od dolního děložního segmentu, čímž se uvolní přirozené hormony 

spouštějící porod tzn. že do 24 hod. by měly nastoupit děložní kontrakce, které vedou 

k porodu dítěte)? 

• Ano 

• Ne – pokračujte na otázku č.12 



• Nevím – pokračujte na otázku č.12 

 

9. Byla jste informována zdravotnickým pracovníkem o provedení tohoto výkonu a jeho 

efektu? 

• Ano 

• Ne 

 

10. Napište pocity, které jste během tohoto vyšetření pociťovala. (Možnost více odpovědí.) 

• Pociťovala jsem bolest 

• Po vyšetření nastoupilo krvácení 

• Cítila jsem nepříjemný tlak v podbřišku  

• Jako by se jednalo se o standardní vyšetření 

 

11. Splnil tento úkon svůj účel? (Nastoupila děložní činnost, porod se rozeběhl do 24 hodin?)  

• Ano 

• Ne 

 

12. Bylo Vám před porodem provedeno očistné klyzma (zavedení rektální rourky do konečníku 

a vpravení tekutiny do tlustého střeva, Yal gel nebo projímavé čípky)? 

• Ano 

• Ne – pokračujte na otázku č.15 

 

13. Měla jste možnost odmítnout očistné klyzma? 

• Ano 

• Ne 

 

14. Napište pocity, které jste během tohoto vyšetření pociťovala. (Možnost více odpovědí.) 

• Pociťovala jsem bolest 

• Nedalo se to vydržet 

• Seděla jsem až moc dlouho na toaletě 



• Bála jsem se, že po čas sezení na toaletě porodím 

• Měla jsem pocity studu  

• Nejednalo se o nepříjemný zážitek 

• Cítila jsem úlevu, klyzma jsem sama chtěla 

 

15. Byl Vám aplikován v I. době porodní lék oxytocin na posílení kontrakcí, který se podává ve 

formě infuze přes kanylu, která je zavedena do žíly převážně na jedné z horních končetin? 

• Ano 

• Ne – pokračujte na otázku č. 18 

• Nevím – pokračujte na otázku č. 18 

 

16. Vyberte z možných variant pocitů, které jste pociťovala po aplikaci tohoto léku. (Možnost 

více odpovědí.) 

• Pociťovala jsem nesnesitelné kontrakce 

• Kontrakce byly od té doby neustále 

• Nepociťovala jsem vůbec nic 

• Nevadilo mi to 

• Volná odpověď 

 

17. Mohla jste se rozhodnout, zda Vám může zdravotnický personál oxytocin podat nebo ne? 

• Ano 

• Ne 

 

18. Měla jste během porodu nějakou analgezii na zvládání bolesti?  

• Entonox 

• Nalbuphin 

• Epidurální analgezie  

• Neměla jsem žádnou analgezii – pokračujte na otázku č. 21 

 

19. Jaké jste měla pocity po podání analgetik?  

• Pociťovala jsem dlouhodobou úlevu 



• Pociťovala jsem úlevu, ale ne na dlouho  

• Neměla jsem pocit, že by mi analgetika zabrala 

• Volná odpověď 

 

20. Mohla jste se rozhodnout o podání analgetik? 

• Ano 

• Ne 

 

21. Byla Vám provedena dirupce vaku blan (záměrné protržení plodových obalů v I. době 

porodní během vaginálního vyšetření)? 

• Ano 

• Ne – pokračujte na otázku č. 24 

• Nevím – pokračujte na otázku č. 24 

 

22. Byla jste informována o této intervenci? 

• Ano 

• Ne 

 

23. Měla jste možnost odmítnutí? 

• Ano 

• Ne 

 

24. Jaká byla délka Vašeho porodu v hodinách od začátku pravidelných kontrakcí až do porodu 

miminka?  

• Volná odpověď  

 

 

25. Jaké jste měla porodní poranění? 

• Bez poranění 



• Drobná lacerace 

• Epiziotomie (nástřih hráze) 

• Poranění bylo větší 

 

26. Váš porod vedl? 

• Lékař/ka 

• Porodní asistentka 

• Student/ka porodní asistence 

• Student/ka medicíny 

 

27. Jak probíhalo Vaše šestinedělí?  

• Normální průběh 

• Hodně jsem plakala, byla jsem dost úzkostlivá 

• Občas to bylo dobré, občas špatné  

 

28. Byla jste spokojená s přístupem personálu během pobytu na porodním sále? (Možnost více 

odpovědí.) 

• Ano  

• Ne  

• Možnost slovní odpovědi 

 

29. Byla jste spokojená s přístupem personálu během pobytu na oddělení šestinedělí? 

(Možnost více odpovědí.) 

• Ano 

• Ne 

• Možnost slovní odpovědi 

 

 

30. Rodila byste znova?  

• Ano, klidně bych do toho šla znova 



• Ano, ale jen s dulou 

• Ne, už bych znova nerodila 

• Možnost slovní odpovědi  

 


