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1. ÚVOD 

 

Téma své bakalářské práce: „Ošetřovatelská péče o pacientku 

po císařském řezu“ jsem si zvolila proto, že je mi tato problematika blízká 

z hlediska mé profese porodní asistentky. 

Cílem mé bakalářské práce je zpracování případové studie ošetřovatelské 

péče o pacientku po císařském řezu, která byla hospitalizována 

na poporodním oddělení. 

V klinické části své práce se věnuji obecné charakteristice císařského 

řezu, historii, indikacím a kontraindikacím této operace, tomu, jaká rizika 

představuje císařský řez pro matku a dítě, přípravě na operativní porod, 

technikám císařského řezu a průběhu operace. 

Dále pak popisuji průběh hospitalizace pacientky na poporodním 

oddělení od přijetí z operačního sálu až do propuštění. 

V ošetřovatelské části se zaměřuji na ošetřovatelskou péči o pacientku 

po císařském řezu. Pracuji metodou ošetřovatelského procesu a v hodnocení 

pacientky vycházím z ošetřovatelského modelu Marjorie Gordonové. 

Na úvod popisuji ošetřovatelskou anamnézu, dále stanovuji ošetřovatelské 

diagnózy a plány péče. Součástí je zhodnocení ošetřovatelské péče. 

Na závěr jsem zařadila kapitoly o psychice ženy po porodu 

a o psychologické stránce zmiňované pacientky . 

Další část mé práce je věnována edukaci pacientky, zaměřila jsem 

se na problematiku kojení, a to zejména po operativním porodu. 

Práce je doplněna přílohami a seznamem literatury. 
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2. KLINICKÁ ČÁST 

2.1. Císařský řez - Sectio caesarea 
 

Císařský řez (sectio caesarea – s.c.) je v současnosti nejčastější operací, 

kterou se ukončuje těhotenství ve třetím trimestru. Synonyma pro císařský 

řez jsou operativní porod nebo také porod abdominální, dochází při něm 

k porodu plodu operativním otevřením (incizí) břicha a dělohy.  

Možnost bezpečného provádění porodů císařským řezem patří 

k největším vymoženostem moderního lékařství, která zachraňuje zdraví 

a životy matek a dětí v situaci, kdy spontánní porod z nějakého důvodu není 

možný.(22) 

Při změnách v celkovém pojetí porodnictví se v průběhu let měnila 

frekvence císařských řezů. Zlepšující se operační podmínky umožnily širší 

uplatnění této operace. Jestliže na přelomu 19. a 20. století byl císařský řez 

vysoce výběrovou operací s frekvencí 0,5%, před druhou světovou válkou 

četnost operace byla pod 1% a před třiceti lety činila kolem 2%. 

 V současnosti je císařský řez podstatně častější operací. V České 

republice je průměrná frekvence přes 11%, v perinatologických centrech 

kolem 15%.  

2.1.1. Historie císařského řezu 
 

Císařský řez je chirurgický zákrok, jehož kořeny sahají hluboko 

do historie. První zmínka existuje už ze 6. století př.n.l., kdy se v Indii 

z „boku své matky“ narodil jistý Gautáma, později zvaný Buddha. Podle 

řecké mytologie - přivedl Apollo na svět svého syna Asklepia císařským 

řezem a vysvobodil jej touto cestou z klína mrtvé matky Koronis. Asklepios 

byl později Řeky uctíván jako bůh umění uzdravení. Porod císařským řezem 

se však spíše spojuje s antickým Římem.  

Název operace sectio caesarea pramení od Plinia staršího (23-79 n.l.). 

Podle něj děti chirurgicky vyňaté z dělohy byly nazývány caesones nebo 

caesares, odvozeno od caedo -  rozřezávati. Slovo sectio pochází od seco, 

což znamená řezati, tedy obdobný význam jako caesares. Sectio caesarea 

tedy v přesném překladu znamená řez řezem.  
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Přesto, že název císařský řez je ve své podstatě nesmyslný a s císařem 

neměl nic společného, dodnes se běžně užívá a ujal se ve většině národních 

pojmenování: císařský řez, Kaiserschnitt, Kaisergeburt, Schnittenbindung, 

operation césarienne, caesarean section, cesarean delivery, cesarean 

operation.(21) 

Julius Caesar narozený okolo roku 100 př. n. l. se abdominálně nenarodil. 

Jeho jméno je odvozeno buď od caedo – vražditi, nebo od caesius – podle 

šedomodrých očí, nebo od caesaries – podle dlouhé splývavé kštice, 

se kterou se patrně narodil. 

Podle „Lex regia de inferendo mortuo“, údajně od Numa Pompilia (715 – 

672 př.n.l.): „Královský zákon zakazuje pořbít těhotnou, aniž je předem 

vyříznut plod.“ Tento zákon byl později přejat do křesťanské kultury, kde 

církev podporovala řezy na mrtvých, aby ještě živý plod mohl být pokřtěn, 

přešel i do zákonodárství, zejména pruského, a byl prosazován 

i v učebnicích pro porodní báby v 18. století. 

V dřívějších dobách existovali zkušení ranhojiči, kteří ošetřovali břišní 

poranění. Sectio caesarae in mortua (císařský řez na mrtvé) byl občas 

prováděn, odtud byl pak už jen krůček k řezům na umírajících 

(in moribunda), později pak na ženách živých.  

První řez na živé ženě provedl údajně švýcarský zvěrokleštič Jakub 

Nufer v roce 1500 a to s příznivým výsledkem pro matku i plod. Břicho 

rozřízl jediným řezem a dítě vytáhl bez poranění. Rána po tomotokii byla 

sešita veterinario modo – po zvyklosti veterinářů - a zhojena. Někteří autoři 

tento případ zpochybňují a soudí, že prokazatelně první sectio provedl 

u obrovské břišní kýly, do níž byla zavzata těhotná děloha, až v roce 1610 

chirurg Jeremias Trautmann ve Wittenbergu. Byla provedena sutura břicha, 

ne však dělohy. Žena po 25 dnech zemřela, dítě přežilo.  

Roku 1596 doporučil Scipio Mercurio v „La comare“ tuto operaci pro 

ženy živé, v případech, když je plod mimořádně objemný a porodní cesty 

úzké. Zajímavé je, že operaci jako barbarskou odmítal zakladatel 

porodnictví Mauriceau. Statě o technice císařského řezu nalezneme také 

v knihách o chirurgii ze 17. a 18. století. 

V té době začalo přibývat císařských řezů na živých ženách. 

Neexistovala anestezie a nebyly představy o mikrobiálním původu ranné 
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infekce. Úmrtnost žen se blížila 100%. Operace byly prováděny vesměs 

na ženách umírajících, poraněných, vyčerpaných, které po operaci většinou 

umíraly na zánět pobřišnice.  

Protože stehy vyhnisávaly, děloha se většinou nešila a nechávala 

se nešitá i břišní stěna, kudy odtékal ranný sekret, event. hnis. 

Předpokládalo se, že se děloha následkem kontrakcí spontánně uzavře, a šití 

rány by dokonce proces hojení rušilo, akcentovalo by riziko ruptury 

v následující graviditě nebo by predisponovalo ke vzniku píštěle. Spontánní 

uzavření rány mělo být dílem přírody. Opak byl pravdou. Při retrakci se rána 

na děloze rozšklebovala a infekce pak snadno přecházela do dutiny břišní 

se smrtelným koncem. Při pitvách byly rány nacházeny zející a došlo-li 

výjimečně k opakovanému císařskému řezu, tenká jizva byla kryta pouze 

peritoneálním listem.  

Z těchto důvodů T. E. Lauverjat provedl roku 1788 příčný řez 

na děložním fundu, kde se při retrakci stahovala svalová vlákna naopak 

k sobě. Po dvou zdařilých řezech u živých, kde ženy i děti přežily, napsal 

monografii, ve které byl seznam chirurgů, kteří do jeho doby dělali řez 

s příznivým výsledkem.  

Dalším problémem dřívějšího porodnictví byl kefalopelvický nepoměr. 

Existovala obecně přijatá absolutní indikace císařského řezu, bývaly 

to pánve s osteomalatickými změnami. Později se indikace začaly uvolňovat 

také pro eklamptické záchvaty.  

První císařský řez na živé ženě v Čechách provedl plukovní chirurg Josef 

Staub u vlekoucího se porodu v roce 1786, dítě však bylo mrtvé a vyčerpaná 

žena zemřela druhý den. 

Teprve zavedení anestezie a rozvoj lékařské mikrobiologie činilo operaci 

bezpečnější. Zavedení asepse a antisepse v porodnictví Semmelweisem 

a Listerem, prosazování sešití děložní stěny Polinem (1852), která se dříve 

nešila a šití stěny ve dvou vrstvách Sangerem (1882) pomohlo otevírat cestu 

této operaci.  

První propagátoři sutury děložní rány používali stříbrný drát, ten 

se ostatně používal ve všeobecné i vaginální chirurgii již dříve. Později 

se dávala přednost hedvábí a catgutu. Od roku 1881 se datují 

ve středoevropském písemnictví práce o šití rány, jejichž autorem byl Adolf 
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M. Kehrer. Kehrer navrhl dokonce horizontálně orientovaný řez vedený 

těsně nad oblastí dolního segmentu, v méně vaskularizované děložní 

lokalitě. Dalším pokrokem bylo zavedení řezu v dolním děložním segmentu 

(Frank 1906).(21)  

Bezpečnost významně zvýšilo zavedení transfúze po 2. světové válce 

a zejména používání antibiotické léčby. Mateřská mortalita klesla koncem 

19. století na 30 – 40%, ve 20. letech na 10%, ve 30. letech pod 5%. Další 

snížení mortality nastalo v polovině minulého století po zavedení 

sulfonamidů, penicilinu a chemické profylaxe do pochvy.(21) 

 

V moderní době se tedy velkým příspěvkem pro bezpečnost výkonu stala 

zlepšení hlavně v těchto směrech:  

• přísná asepse 

• zlepšení operační techniky 

• nové šicí materiály (silon, později monofil, vicryl) 

• pokroky ve farmakologii  

• zdokonalení anestezie 

• transfuzní služba, krevní náhrady 

 

Moderní chirurgické metody učinily z císařského řezu jednu 

z nejbezpečnějších operací., přesto stále s sebou nese více rizik než porod 

vaginální. Nebezpečí úmrtí rodičky je dva až čtyřikrát větší než 

u vaginálního porodu a její zotavování probíhá mnohem pomaleji.(23) 

2.1.2. Indikace k císařskému řezu 
 

V další části se zaměřuji na rozdělení a popis indikací k císařskému řezu. 

Podle povahy indikací můžeme císařský řez rozdělit na tři druhy: 

1. Primární plánovaný císařský řez  

- je prováděn z vážných a předem známých důvodů, jež spontánní porod 

znemožňují. Bývá tedy plánován dopředu a nedochází při něm k rozběhnutí 

porodních stahů. 

2. Sekundární neplánovaný císařský řez  

- nastává v případě akutního ohrožení dítěte nebo matky a bývá o něm tedy 

rozhodnuto nečekaně až v průběhu již rozběhnutého spontánního porodu 
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3. Elektivní císařský řez 

- o elektivním císařském řezu hovoříme tehdy, pokud je císařský řez 

proveden zdravé ženě na její přání 

 

Dále můžeme rozdělit indikace k císařskému řezu do několika skupin, 

určující je ale vždy celkový stav rodičky a plodu. V průběhu těhotenství 

a porodu jsou matka a plod stále ve společné interakci, a proto je velká část 

indikací společná. Další indikace jsou buď pouze ze strany plodu nebo 

pouze ze strany matky. 

 

Indikace k císařskému řezu:  

1. plánované X akutní indikace 

2. absolutní X relativní indikace 

3. indikace ze strany matky X ze strany plodu 

 

Z anesteziologického hlediska se císařský řez dělí na:  

neurgentní (předem plánovaný) 

urgentní (neplánovaný, ale je čas k podání epidurální anestezie) 

akutní (sebemenší časová prodleva ohrožuje matku nebo plod, např. prolaps 

pupečníku, eklamptický záchvat) (23) 

 

2.1.2.1. Absolutní indikace 
 

• Ze strany matky:  

- akutní: eklamptický záchvat, předčasné odlučování lůžka, hypertenzní 

krize, vyčerpaná rodička, úraz rodičky, žena umírající nebo mrtvá (naštěstí 

tato dramatická indikace patří mezi nejvzácnější, u mrtvé ženy 

(např. po úraze) může plod v děloze přežít až 20 minut)  

- plánované: placenta praevia, závažné oční onemocnění, ortopedické 

onemocnění pánve, kyčlí, vcestné překážky pro ukončení vaginálního 

porodu (např. vcestné myomy, ovariální tumory, tumory rekta), aktivní 

herpetická infekce (Herpes genitalis) matky, která by mohla vážně ohrozit 

novorozence  
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• Ze strany plodu:  

- akutní: výhřez pupečníku nebo malých částí plodu, akutní hypoxie 

plodu způsobená dyskoordinací děložní činnosti nebo hypertonem děložním 

- plánované: příčná poloha, šikmá poloha, kefalopelvický nepoměr 

(nepoměr mezi velikostí plodu a velikostí pánve matky), kolizní poloha 

dvojčat 

 

2.1.2.2. Relativní indikace  
 

(při kterých se zvažuje menší riziko pro matku a plod): 

 

• Ze strany matky:  

- starší primipara, dlouho léčená sterilita a infertilita, stp. IVF (stav 

po in vitro fertilization – mimotělním oplodnění), neúspěšná gestační 

anamnéza, stav po operaci vejcovodů nebo dělohy, preeklampsie těžšího 

stupně, méně závažné srdeční a plicní onemocnění, diabetes mellitus, stav 

po předešlém císařském řezu 

 

• Ze strany plodu:  

- hypertrofický plod, poloha koncem pánevním,  

- vícečetné těhotenství - indikací je plod A v poloze koncem pánevním 

(předpokládá se menší hmotnost plodu), bez zřetele na polohu dvojčete B. 

Tam kde při poloze pánevním koncem plodu A je plod B v poloze podélné 

hlavičkou, je při vaginálním porodu potenciální možnost vzniku kolize 

dvojčat. Dále primární uložení jednoho z plodů v poloze příčné, větší plody 

při uložení obou plodů v poloze podélné pánevním koncem. Indikací mohou 

také být plody velké. Primárně se per sectionem ukončují porody nezralých 

plodů a těhotenství s větším počtem plodů (tři a více).   

- zvýšené riziko u spontánního porodu (nezralý plod, nepostupující porod, 

hrozící hypoxie plodu, syphilis, HIV pozitivita, Rh inkompatibilita) 
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2.1.3. Kontraindikace císařského řezu 
 

1. Mrtvý plod – s výjimkou vitální indikace matky 

2. Hlavička plodu vstouplá velkým oddílem a fixovaná ve vchodu 

pánevním (14) 

 

2.1.4. Rizika císařského řezu pro matku a dítě 
 

Císařský řez má svá rizika pro matku i pro plod.  

Mezi rizika pro matku patří (podobně jako u jiných chirurgických 

výkonů):  

1. Rizika spojená s anestezií 

2. Infekce 

3. Krvácení 

4. Poranění močového systému a dalších orgánů uložených v malé pánvi 

5. Tvorba trombů 

6. Snížení střevní peristaltiky (paralytický ileus) 

7. Respirační komplikace 

Mezi rizika pro novorozence patří: 

1. Neodvratný předčasný porod 

2. Respirační obtíže způsobené zpomaleným vstřebáváním tekutiny 

v plicích 

3. Poranění jako podlitiny a lacerace (14) 

 

2.1.5. Příprava k operaci a předoperační vyšetření 
 

Část císařských řezů je při předem známé indikaci plánovaná anebo 

potenciálně předpokládaná. V těchto případech je většinou těhotná předem 

hospitalizována a komplexně předoperačně vyšetřena. Součástí tohoto 

vyšetření je i definitivní zhodnocení operační indikace, jejíž součástí 

je i aktuální porodnický nález. Vedle výsledků základních biochemických 

a dalších laboratorních vyšetření krve a moče a dále EKG provede internista 

zhodnocení celkového zdravotního stavu těhotné ženy.  
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Je nutné upravit anémii (krevní obraz), zjistit abnormality ve srážení krve 

(testy koagulace), kompenzovat diabetes mellitus, léčit příznaky celkové 

infekce (např. respirační, močové), a také infekce lokální - především 

poševních zánětů. Důležitá je i léčba hypertenze a preeklampsie.  

Předem se také zajišťuje příprava u žen s nemocemi orgánů (srdce, játra, 

ledviny) anebo u těhotných se vzácnějšími, avšak závažnými onemocněními 

(např. lupus erythematodes, myasthenia gravis).  

Jestliže předpokládáme nutnost podání transfúze, předem rezervujeme 

jednu nebo více krevních jednotek. 

Před operací se aplikují také potřebné léky, např. antibiotika. Prozatím 

není vyřešena aplikace antibiotik všem ženám před císařským řezem, 

je však řada indikací, při kterých je tato aplikace nutností. Je to především 

febrilní a protrahovaný průběh porodu před touto operací, více než šest 

hodin po odtoku plodové vody, pozitivita streptokoka skupiny B, větší počet 

vaginálních vyšetření před císařským řezem.  

Důležitá je také prevence tromboembolických komplikací, které jsou 

zároveň prevencí DlC (diseminované intravaskulární koagulopatie), 

profylaktickou předoperační miniheparinizací. Mezi primární opatření patří 

prevence dehydratace, energetická a iontová substituce, které jsou nutné 

zvláště při iterativním (opakovaném) císařském řezu anebo 

po prolongovaném průběhu porodu před operací. Významná je také bandáž 

dolních končetin, včasné vstávání a pooperační rehabilitace. Specifická 

(sekundární) preventivní opatření vyžadují aktivní vyhledávání 

a hematologické vyšetření u rizikových těhotných. 

  Před operací těhotná absolvuje očistné klyzma a koupel. Jestliže 

se plánuje vertikální kožní řez (dnes méně častý), je žena oholena od pupku 

až po mons pubis, kde se stýkají stehna. Pokud je plánován Pfannenstielův 

řez kůží, je horní hranice oholení přibližně 8 cm nad okrajem pubického 

ochlupení. 

K drenáži moče během operace a k prevenci poranění močového 

měchýře se zavádí permanentní močový katétr. Odvodný sáček by měl být 

umístěn v hlavách operačního stolu, aby anesteziolog mohl kontrolovat 

výdej moči, což je významný ukazatel množství cirkulující krve. 
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Na celé přípravě spolupracuje anesteziolog, který určuje premedikaci 

a nejvhodnější způsob anestezie. Bývá to buď kombinovaná celková 

anestezie s endotracheální intubací anebo anestezie regionální - svodná 

(spinální či epidurální).  

Velmi často je však důvod k ukončení těhotenství či porodu neodkladný 

a v této akutní situaci se provedou bezprostředně před operací a v jejím 

průběhu pouze nejnaléhavější opatření.  

Základní předoperační interní vyšetření si v takových případech většinou 

zajišťuje sám anesteziolog, který učiní rozhodnutí jak postupovat 

u těhotných, které před výkonem požily stravu. Rychle se zajišťuje nitrožilní 

přístup do oběhu, v případě krvácení se podávají náhradní roztoky 

a zajišťuje se krev. Okamžitě se odebírají vzorky na nejdůležitější vyšetření 

(především krevní obraz, krevní srážlivost a další), výsledky se průběžně 

sledují. Při děložní hyperaktivitě, hypoxii plodu a dalších závažných stavech 

se před operací provádí akutní tokolýza k utlumení kontrakcí. Akutní 

operace přinášejí větší riziko a proto vyžadují zkušený tým, dobrou 

organizaci a komplexní vybavení zdravotnického zařízení.(14) 

 

2.1.6. Anestezie u císařského řezu 
 

Při předoperační anesteziologické vizitě odhaduje anesteziolog  podle 

anamnézy a podle kontroly laboratorních a klinických vyšetření operační 

riziko: 

1. stupeň: nemocná je bez komplikujících onemocnění a bude jí proveden 

malý operační výkon 

2. stupeň: nemocná nemá komplikující onemocnění a připravuje 

se k velkému operačnímu výkonu 

3. stupeň: nemocná má komplikující onemocnění a bude jí provedena malá 

operace 

4. stupeň: nemocná má komplikující onemocnění a bude jí provedena velká 

operace 

5. stupeň: nemocná je ohrožena na životě komplikujícím onemocněním 

nebo je nutná operace z vitální indikace 
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Výběr anestezie závisí na závažnosti situace, celkovém stavu matky 

a vybavení nemocnice. Císařský řez je prováděn buď ve svodné (lokální) – 

epidurální anestezii nebo v celkové narkóze.(18)  

Místní znecitlivění či umrtvení má mnohé výhody, k nimž patří snížení 

nebezpečí spojených s celkovou narkózou a především možnost pro rodičku 

být přítomna při zrození svého dítěte a navázat s ním brzký kontakt.  

Celková narkóza bývá nutná při potřebě velmi rychlého zásahu z důvodu 

zdravotních potíží matky nebo bezprostředního ohrožení zdraví či života 

plodu.(12) 

 

2.1.7. Operativní techniky císařského řezu 
 

Při císařském řezu se provádí jednak řez kůží a břišní stěnou jednak řez 

dělohou. Směry obou řezů nemusí být vždy shodné. Směr řezu kůží může 

být vertikální nebo transverzální. Vertikální řez vytváří více prostoru pro 

porod většího dítěte a provádí se také u obézních žen. U neodkladných řezů 

se volí vertikální řez, protože je rychlejší. Pfannenstielův řez (transverzální) 

je po zhojení sotva patrný, ale nehodí se pro porod většího dítěte a není také 

vhodný u obézních žen.(14) 

 

Císařský řez dělíme podle přístupu do dutiny děložní: 

Sectio caesarea:  

• abdominalis 

• transperitonealis 

• extraperitonealis – operační výkon, který se dnes již neprovádí 

• vaginalis – operační výkon, který se dnes již neprovádí 

 

Způsoby vedení řezu na děloze při císařském řezu: 

1. Korporální (klasický) císařský řez (s.c. corporalis – classica) 

2. Cervikokorporální císařský řez (s.c. cervicocorporalis) 

3. Supracervikální transperitoneální císařský řez 

(s.c. supracervicalis transperitonealis transversa) 

4. Extraperitoneální císařský řez 
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Přehled operačních metod: 

 

1. Korporální (klasický) císařský řez (s. c. corporalis - classica): byl 

původně jediným operačním postupem. Řez je veden ve střední čáře 

od fundu směrem na přední stěnu. Nevýhodou je kontraindikace dalšího 

těhotenství pro nebezpečí ruptury a to již v těhotenství a možnost vzniku 

pooperačních adhezí v děloze. Výjimečně se v současnosti provádí při 

masivních adhezích v oblasti dolního děložního segmentu po operacích 

a úrazech a také při mnohočetné myomatóze v téže lokalizaci. 

 

2. Cervikokorporální řez (s.c. cervicocorporalis): řez je veden ve střední 

čáře, jeho kraniální část zasahuje do oblasti děložního těla, druhá 

po odpreparování plica vesicouterina je v oblasti dolního děložního 

segmentu. Je výhodnější než řez korporální, provádí se hlavně při zcela 

nerozvinutém dolním děložním segmentu u předčasných porodů, další 

indikace jsou obdobné jako u korporálního řezu. 

 

3. Supracervikální transperitoneální císařský řez (s. c. supracervicalis 

transperitonealis transversa): patří dnes mezi nejvíce používané postupy.  

 
 

Tento řez je nejčastější operační metodou.Operace je zahájena laparotomií. 

4. Extraperitoneální císařský řez (s.c. supracervicalis extraperitonealis): 

s částečným odpreparováním močového měchýře doprava od přední děložní 

stěny se získává extraperitoneální přístup k dolnímu děložnímu segmentu 

při neporušeném peritoneu. Někteří porodníci tuto metodu indikují při 

intraovulární infekci, aby zabránili průniku infekce do dutiny břišní. 

Operace je však spojena s častým následným krvácením i obtížnější 

preparací, což brání většímu rozšíření této metody.(3) 
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2.1.8. Průběh operace 
 

Nejčastější přístupovou cestou k dolnímu segmentu je laparotomie 

podle Pfannenstiela. I když ji Herman Johannes Pfannenstiel podrobně 

popsal a zdůvodnil její výhody a indikace již koncem minulého století, 

k obecnému použití u císařského řezu došlo až po mnoha desetiletích. 

Odpůrci tohoto řezu poukazovali při porovnání s dolní střední laparotomií 

na dlouhou dobu trvání operace a především na obtížnost vybavení plodu. 

Tyto výhrady ztratily povětšinou v soudobém porodnictví na významu. 

Zkušený operatér má svůj způsob mnohokráte odzkoušen a nelze mu tedy 

dávat rady vycházející z algoritmu těžkostí. (21) 

  

Příčná suprapubická laparotomie (sec. Pfannenstiel) 

Tento laparotomický řez je vedený poloobloukovitě cca 2 cm nad sponou 

s konkavitou směrem kraniálním. Příčně protíná nejen kůží, ale i podkoží 

a fascii. Podélně pak rozpreparovává přímé břišní svaly a ve stejném směru 

otevírá peritoneální dutinu. Výhodou řezu je jeho výsledný kosmetický 

efekt a také vzácný výskyt pooperačních hernií. Častější však je pooperační 

výskyt subfasciálních hematomů, který souvisí s preparací facie od svalu při 

laparotomii. Také je obtížné tento řez v případě potřeby rozšířit. Přesto 

se v současnosti tento způsob užívá nejčastěji. 

Při vlastní operaci se nejdříve protne viscerální peritoneum v místě, kde 

plica vesicouterina je před jejím úponem na přední děložní stěnu pohyblivá. 

Následuje sesunutí této řasy a močového měchýře směrem ke sponě. Tak 

se obnaží subperitoneálně uložená přední stěna dolního děložního segmentu. 

Zde se příčně krátkým poloobloukovitým řezem (cca 4 cm) opatrně 

pronikne myometriem do děložní dutiny tak, aby se neporanil plod.  

Rána se pak oběma ukazováky jemně rozšíří v pokračujícím 

poloobloukovitém směru s konkavitou kraniálně k děložním hranám, které 

se však nesmějí porušit.  

Tento způsob podle Gepperta je velice často užíván. Někdy se děložní 

stěna obloukovitě nařízne v celém průběhu a teprve poté se provede malá 

incize ve středu rány. Tato incize se pak tupě rozšiřuje do stran, avšak směr 

je určován původním naříznutím. Výhodou řezu v mírném oblouku je jeho 

 19



větší délka a také okolnost, že konce řezu nezasahují do děložních hran, kde 

jsou vasa uterina, které se musí při prolongaci příčného řezu do hran 

podvazovat. Tento směr je také šetrný k průběhu svalových vláken 

myometria i cév v této oblasti . 

 

 
 

Incize stěny dolního děložního segmentu při příčném supracervikálním 

císařském řezu dolního děložního segmentu 

 

Po porušení vaku blan se zaznamená množství, barva a zápach plodové 

vody. Poté lékař rukou velmi šetrně vybaví naléhající část plodu a elevuje 

před operační ránu. Pak se pomalu porodí z rány celý plod. (3) 

Vybavení plodu z dělohy patří mezi nejdelikátnější fáze císařského řezu. 

Její vedení vyžaduje ze strany operatéra klid a rozvahu. Ve 2-3% případů 

bývá extrakce obtížná. Je proto nezbytné, aby vždy jeden člen operačního 

týmu byl zkušeným porodníkem, ovládajícím běžné porodnické hmaty 

a manévry. (21) 

Po podvázání a přerušení pupečníku se novorozenec okamžitě předá do 

neonatologické péče. Názory na odsávání nejsou ustálené. Někteří 

doporučují odsávání bezprostředně po vybavení hlavičky z dutiny děložní, 

jiní výběrově, je-li přítomna smolková voda, nebo po signálech intrauterinní 

tísně. (21) 

Následuje aplikace uterotonik (Oxytocin nebo Metylergometrin) a při 

dobré děložní kontrakci se manuálně vybaví placenta a zreviduje děložní 

dutina a operační rána na děloze.  

Pokud je vnitřní branka uzavřená, tak ji lékař shora prstem mírně dilatuje. 

Sutura myometria se provádí většinou ve dvou vrstvách extramukózními 

stehy. Plica vesicouterina se sešívá pokračujícím stehem, a pak se vysuší 
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břišní dutina. Zrevidují se obojí adnexa a apendix. Po sečtení roušek 

a nástrojů se postupně sešívají vrstvy přední břišní stěny. Kůže se většinou 

šije intradermálním plastickým stehem. (3) 

 

2.1.9. Pooperační péče 
 

Po sešití kůže se rána překryje sterilním krytím – obvazem. Poté je matka 

umyta a převezena na oddělení. Některé nemocnice pečují o ženy 

po císařském řezu na jednotce intenzivní péče, jiné je převezou do pokoje na 

oddělení šestinedělí, který je vyhrazen jako pooperační – pro ženy 

po císařském řezu.  

Sestra po přijetí na pokoj uloží pacientku do mírně zvýšené polohy, kvůli 

zvýšenému riziku aspirace při případném zvracení. Poté v pravidelných 

intervalech dle zvyklosti nemocnice kontroluje celkový stav pacientky 

a ústup účinku anestezie. První jednu až dvě hodiny sleduje pacientku 

přibližně po 15 minutách. 

Sledování zahrnuje: 

• Měření fyziologických funkcí – tepová frekvence, krevní tlak, teplota, 

počet dechů, popř. oxymetrie (odhalení krvácení, šoku, zhoršení 

respiračních funkcí – zachytíme je pulsním oxymetrem) 

• Kontrola vědomí 

• Intravenózní vstup a rychlost podání infuze 

• Děložní fundus – tuhost, výška, střední postavení 

• Prosakování krytí rány 

• Krvácení, v dalších dnech odchod očistků – množství, barva, 

přítomnost koagul 

• Příjem tekutin 

• Výdej moči permanentním katetrem 

 

Důležitou roli v pooperační péči hraje tišení bolesti. Bolest může 

nastoupit ihned po probuzení z anestezie, zejména pokud byl použit jako 

hlavní anestetikum  halotan, neboť má malé analgetické vlastnosti a brzy 

se vyloučí z organismu.  
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Analgezie přetrvává delší dobu po operaci, pokud jsou v premedikaci 

a během operace použity dlouhodobě působící opiáty. Po podání opiátů 

je nutné počítat s útlumem dechového centra, s útlumem kašlacího reflexu, 

se vznikem hypotenze, zejména po velkých dávkách pethidinu (Dolsin 

Spofa) a s útlumem střevní peristaltiky.  

Po břišních operacích je obvyklý meteorismus, který většinou netrvá déle 

než dva dny. Je způsoben právě útlumem peristaltiky. Časné pooperační 

vstávání působí blahodárně. (12) 

  Dále se tlumení bolesti po císařském řezu zajišťuje intermitentně 

podávanými injekčními narkotickými analgetiky. Epidurálně podaná 

narkotika působí sice proti bolesti velmi dlouho, ale jejich podání je spojeno 

s delším dechovým útlumem a svěděním, míra obou nežádoucích účinků 

se liší podle typu aplikované látky. (14) 

Dále pokračuje aplikace léků (antibiotika, uterotonika, antikoagulancia 

aj.), případně se aplikuje krevní náhrada. Provádíme bandáž dolních 

končetin (do mobilizace), zvláště při varixech a žilních zánětech 

v anamnéze.  

Důležitá je pooperační rehabilitace, dechová a pohybová a časné 

vstávání. Po operaci se pacientky co nejdříve mobilizují, nejpozději do tří 

dnů, nejlépe do 24 hodin. Po probuzení z anestezie cvičí končetinami 

na lůžku a provádějí dechovou gymnastiku. 

Co nejdříve je nutno umožnit operované nedělce kontakt 

s novorozencem, který se přikládá k prsům. To je důležité kvůli správnému 

nástupu laktace (po císařském řezu se rozbíhá laktace později, ve srovnání 

se spontánním porodem) a také z hlediska navázání úzké citové vazby mezi 

novorozencem a matkou.(14) 
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2.2. Základní údaje o pacientce 

2.2.1. Stav při přijetí 
 

Na porodní sál byla přijata pacientka J.V. v 39. týdnu těhotenství. 

Přichází s bolestmi v podbřišku a v zádech přibližně po 5ti minutách, které 

se od noci zesilují. Plodová voda je zachována.  

Vzhledem k vyššímu hmotnostnímu odhadu plodu dle ultrazvukového 

vyšetření, výšce rodičky – 158 cm a užším pánevním rozměrům 

je doporučeno ponechat pacientku na porodním sále k eventuální preindukci 

porodu.  

Pánevní rozměry byly změřeny pelvimetrem podle Baudelocquea – 

Breiskyho: 

Distantia bispinalis:  

- vzdálenost mezi zevními okraji horních trnů kyčelních kostí (spinae 

ventrales craniales ossis ilii) 

- v průměru měří 25 až 26 cm 

- u paní J.V. bylo naměřeno 24 cm 

Distantia bicristalis: 

- největší vzdálenost mezi hřebeny kostí kyčelních (cristae iliacae) 

- v průměru měří 28 až 29 cm 

- u paní J.V. je tento rozměr 27 cm 

Distantia bitrochanterica: 

- vzdálenost mezi zevními okraji velkých trochanterů (trochanteres 

majores) 

- v průměru měří 31 – 32 cm 

- u paní J.V. je tento rozměr 28 cm 

Conjugata externa (diameter Baudelocqueův): 

- vzdálenost od středu lumbosakrální meziobratlové ploténky, pod trnem 

pátého bederního obratle, k zevnímu okraji stydké spony 

- v průměru měří 19 – 20 cm 

- u paní J.V. je tento rozměr 17 cm 
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2.2.2. Údaje z lékařské anamnézy 
 

Rodinná anamnéza: otec a matka zdrávi, otec matky - diabetes mellitus 

na insulinoterapii 

Osobní anamnéza: běžné dětské nemoci, s ničím se neléčí, operace: 

appendektomie, transfúze 0, úrazy 0 

Pracovní anamnéza: středoškolské vzdělání, paní J.V. pracuje jako 

učitelka v mateřské škole 

Sociální anamnéza: vdaná, žije s manželem v třípokojovém bytě  

Alergická anamnéza: alergie neudává 

Farmakologická anamnéza: léky neužívá 

Gynekologická anamnéza: menses od 12ti let, pravidelný cyklus 28/5 dní, 

poslední menstruace 24.5., 1x spontánní abort v 9. týdnu těhotenství, 

bez komplikací 

Nynější onemocnění: II gravida (podruhé těhotná) I para (prvorodička), 

gravidita dosud bez komplikací, vyšetření GBS (Group Beta Streptokok) 

negativní 

Objektivní nález: orientovaná, eupnoická, kardiopulmonálně 

kompenzovaná, hlava, krk, prsy bez patologického nálezu, dýchání 

sklípkové, akce srdeční pravidelná, ozvy bez šelestu, břicho klidné, zvětšené 

těhotnou dělohou, játra nehmatná, tapottment negativní, dolní končetiny 

bez otoků a varixů,  

gyn.vyš. zevně: poloha podélná hlavičkou, postavení levé, děloha dráždivá 

vaginální vyš.: čípek mediosakrálně uložený, měkký, délky 1 cm, hrdlo 

volně pro prst prostupné, na vchod pánevní pevně naléhá hlava plodu 

v zachovalém vaku blan, pánevní rozměry: 24- 27- 28- 17 

Závěr při přijetí: gravidita odpovídá 39. týdnu těhotenství, partus incipiens 

(počínající porod), I para, výška 158 cm, hmotnostní odhad plodu 

dle ultrazvuku - 3570g 

 

2.2.3. Průběh hospitalizace 
 

Na porodní sál byla přijata paní J.V. k preindukci porodu. Po přijetí na 

porodní box lékař pacientce zavedl do pochvy Prostin 0,75 mg, v té době 
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pacientka pociťovala kontrakce přibližně po 5ti minutách. Následoval 

20 minutový kardiotokografický záznam (CTG), poté pacientka využila 

sprchy a pohupování na míči. Porodní asistentka, která se o ní starala 

v průběhu porodu ji postupně naučila úlevové polohy při porodu a různé 

techniky dýchání. Postupně kontrakce zesilovaly a zkracoval se interval 

mezi jednotlivými stahy. Byla provedena dirupce vaku blan. Následně 

docházelo k děložní dystokii – dyskoordinaci děložní činnosti a vaginální 

nález nepostupoval.  

Posléze lékaři se souhlasem pacientky přistoupili k operativnímu porodu, 

z důvodu nepostupujícího porodu, suspektnímu kefalopelvickému nepoměru 

a dystokii děložní. Operace byla provedena v epidurální anestezii.  

Pacientka podstoupila očistnou koupel, klyzma, oholení podbřišku. Byla 

zacévkována a byla jí zavedena kanyla s infúzí 1000 ml Plasmalyte. Poté 

byla uložena na operační lůžko, anesteziolog postupně převedl epidurální 

analgezii na anestezii dolní poloviny těla. Pacientka byla zarouškována 

a operační pole dezinfikováno.  

Lékaři započali s operací. Provedli vertikální řez kůží a postupovali 

po jednotlivých anatomických vrstvách k řezu na děloze. 

Vybavení plodu bylo mírně komplikováno abnormální rotací hlavičky 

plodu. Narodil se hoch, vážící 3380g a měřící 51cm. Poporodní adaptace 

probíhala v normě, hoch byl lehce cyanotický a hypotonický. Proto mu byl 

podán k inhalaci kyslík a poskytnuta taktilní stimulace. Do třech minut 

se pozvolna vrátila barva a tonus dítěte do normy. Novorozenec byl předán 

do péče dětské sestře k prvnímu ošetření. 

Operace dále pokračovala vybavením placenty a digitální revizí děložní 

dutiny, poté byla sešita děloha a břišní stěna po anatomických vrstvách. 

Na závěr byla kůže sešita plastickým intradermálním stehem. 

Po skončení operace byla pacientka přeložena na oddělení poporodní 

péče (šestinedělí) na pooperační pokoj. Po přijetí byla při vědomí, cítila 

se dobře, fyziologické funkce byly v normě. Dle ordinací lékaře byly 

aplikovány infúzní roztoky s analgetiky a uterotoniky. Pacientka byla 

poučena o časné pooperační rehabilitaci, zprvu dechové, později pohybové. 

 S pomocí sestry byla během prvního dne postupně vertikalizována 

a mobilizována. S pomocí dětské sestry se pokoušela o první kojení. Dětská 
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sestra přidržovala pacientce novorozence u prsu a dítě se ihned úspěšně 

přisálo. 

2.2.4. Přehled pooperační péče: 
 

0. pooperační den:  

dieta: 0S – pouze čaj 

hygiena: zpočátku na lůžku, častá výměna vložek, oplachy rodidel, 

s doprovodem sestry došla večer pacientka do sprchy, ve sprše je soběstačná 

monitorace: TK, P, TT, příjem a výdej tekutin 

vyprazdňování: permanentní katetr – sledování množství, barvy, 

koncentrace a zápachu moče 

očistky: krvácení přiměřené 

zavinování dělohy: děloha hmatná, nebolestivá, retrahovaná, dosahuje 

přibližně k pupku 

sutura: překryta sterilním krytím, které neprosakuje, večer je sutura očištěna 

ve sprše, sutura je klidná, ošetřena dezinfekcí – Betadine roztok  

laktace: 0, přikládá novorozence s pomocí dětské sestry, dítě saje dobře 

spánek: zvýšená potřeba spánku po operaci 

léky:  

- analgetika: Dipidolor 1 amp. i.m. po šesti hodinách 

- infúzní terapie:  

Plasmalyte 1000 ml z operačního sálu  

Ringer 500 ml + 2 j Oxytocin  

Fyziologický roztok 500 ml + 5 ml Novalgin i.v.  

- Clexane 0,2 ml s.c. – nízkomolekulární heparin – podává se 1x za 24 

hodin, vždy ve stejnou dobu jako prevence tromboembolických komplikací 

vyšetření: 0 

prevence tromboembolické nemoci: elastické bandáže DK 

rehabilitace: především dechová, procvičování končetin na lůžku 

 

1.pooperační den: 

dieta: 0 – tekutá, dostatek tekutin, byl spočítán příjem tekutin za 24 hodin 

od přijetí – včetně infúzní terapie 
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hygiena: s doprovodem sestry došla pacientka do sprchy, ve sprše 

soběstačná 

monitorace: TK, P 5x denně, TT 2x denně 

vyprazdňování: po vytažení permanentního katetru pacientka močí 

spontánně, bez obtíží, je doprovázená sestrou na WC, bylo změřeno 

množství a specifická váha moče za 24 hodin od přijetí – v normě 

očistky: lochia rubra, množství přiměřené, bez koagul 

zavinování dělohy: děloha dosahuje jeden prst pod pupek, je retrahovaná 

sutura: očištěna ve sprše, sutura je klidná, ošetřena dezinfekcí – Betadine 

roztok 

laktace: časté přikládání dítěte, v prsou se tvoří mlezivo 

spánek: pacientka spala dle potřeby i přes den 

léky:  

- Clexane 0,2 ml s.c. 

- analgetika: Novalgin 1 amp. i.m. dle potřeby a na noc  

- Espumisan tbl. 2-2-2  

- Aqua carminativa 2x denně 1 lžíce 

- Ferrronat tbl. 1-0-1 

vyšetření: krevní obraz 

prevence TEN: elastické punčochy 

rehabilitace: procvičování končetin, chůze, poučena o technice vstávání 

z postele po břišní operaci 

 

2. pooperační den: 

dieta: 1P – kašovitá, porodnická dieta, dostatek tekutin 

hygiena: plně soběstačná 

monitorace: TK, P 3x denně, TT 2x denně 

vyprazdňování: močení spontánně bez obtíží, plyny +, stolice 0 

očistky: lochia rubra, intenzita se zeslabuje 

zavinování dělohy: děloha je retrahovaná, dosahuje dva prsty pod pupek 

sutura: klidná, ošetřena dezinfekcí Betadine roztok, poučena o možnosti 

používání biolampy k hojení ran 

laktace: se rozbíhá, prsy jsou nebolestivé 

spánek: bez obtíží 
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léky:  

- Clexane 0,2 ml s.c. 

- analgetika: Novalgin 1 tbl. dle potřeby a na noc  

- Espumisan tbl. 2-2-2  

- Aqua carminativa 2x denně 1 lžíce 

- Ferrronat tbl. 1-0-1 

vyšetření:0 

rehabilitace: chůze, pokračuje dechová rehabilitace 

 

3. pooperační den: 

dieta: 2/P – šetřící/porodnická dieta (obsahuje nenadýmavé, hypoalergenní 

potraviny, vitamíny), dostatek tekutin 

hygiena: soběstačná 

monitorace: TK,P 2x denně, TT 2x denně 

vyprazdňování: močení spontánně, bez obtíží, plyny +, stolice + 

očistky: sanguinolentní, intenzita se zeslabuje 

zavinování dělohy: děloha retrahovaná, dosahuje 2-3 prsty pod pupek 

sutura: klidná, ošetřena dezinfekcí Betadine roztok, biolampa 

laktace: kojí bez obtíží, prsy jsou nebolestivé 

spánek: bez obtíží 

léky:   

- Clexane 0,2 ml s.c., poslední (4.)dávka 

- analgetika: Algifen gtt. dle potřeby   

- Espumisan tbl. 2-2-2  

- Ferrronat tbl. 1-0-1 

vyšetření:0 

rehabilitace: chůze, dechové techniky, lehké kondiční cvičení 

 

4. pooperační den: 

Pacientka je z operačního pokoje přestěhována na standardní pokoj, 

kde funguje sytém rooming in, kdy může být matka s dítětem pohromadě 

24 hodin denně. 

dieta: 2/P, dostatek tekutin 

hygiena: soběstačná 
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monitorace: TK,P 1x denně, TT 2x denně 

vyprazdňování: močení spontánně, bez obtíží, stolice + 

očistky: sanguinolentní, intenzita se zeslabuje 

zavinování dělohy: děloha retrahovaná, dosahuje 3 prsty pod pupek 

sutura: klidná, ošetřena dezinfekcí Betadine roztok, pacientka používá 

biolampu 3 - 4x denně 

laktace: kojí bez obtíží, prsy jsou nebolestivé 

spánek: bez obtíží 

léky: Algifen gtt. dle potřeby, Ferronat tbl.1-0-1 

vyšetření:0 

rehabilitace: chůze, dechové techniky, lehké kondiční cvičení 

 

5. pooperační den: 

dieta: 2/P, dostatek tekutin 

hygiena: soběstačná 

monitorace: TT 2x denně  

vyprazdňování: močení spontánně, bez obtíží, stolice + 

očistky: sanguinolentní, intenzita se zeslabuje 

zavinování dělohy: děloha retrahovaná, dosahuje 3 - 4 prsty pod pupek 

sutura: klidná, ošetřena dezinfekcí Betadine roztok, biolampa 

laktace: kojí, prsy jsou nalité, bolestivé, poučena o péči o prsa 

spánek: s obtížemi, nedostatek spánku z důvodu péče o dítě a kojení 

léky: Algifen gtt. dle potřeby, Ferronat tbl.1-0-1 

vyšetření:0 

rehabilitace: chůze, dechové techniky, lehké kondiční cvičení 

 

6. pooperační den: 

dieta: 2/P, dostatek tekutin 

hygiena: soběstačná 

monitorace: TT 2x denně 

vyprazdňování: močení spontánně, bez obtíží, stolice + 

očistky: sanguinolentní, intenzita se zeslabuje 

zavinování dělohy: děloha retrahovaná, dosahuje 4 prsty pod pupek 

sutura: klidná, ošetřena dezinfekcí Betadine roztok., biolampa 
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laktace: kojí, prsy jsou stále nalité, poučena o péči o prsa a odstříkávání 

spánek: s obtížemi, nedostatek spánku z důvodu péče o dítě a kojení 

léky: Ferronat tbl. 1-0-1 

vyšetření:0 

rehabilitace: chůze, dechové techniky, lehké kondiční cvičení 

 

7. pooperační den:  

den propuštění 

dieta: 2/P, dostatek tekutin, poučena o výživě a pitném režimu v šestinedělí 

hygiena: soběstačná 

monitorace: 0 

vyprazdňování: močení spontánně, bez obtíží, stolice + 

očistky: sanguinolentní 

zavinování dělohy: děloha retrahovaná, dosahuje 4 prsty pod pupek 

sutura: stehy jsou extrahovány bez obtíží, jizva je klidná bez zarudnutí, 

či známek infekce, pacientka je poučena o péči o jizvu v šestinedělí 

laktace: kojí, pacientka je znovu poučena o kojení a o péči o prsa 

spánek: s obtížemi, nedostatek spánku z důvodu péče o dítě a kojení 

léky: Ferronat tbl. 1-0-1 

vyšetření:0 

rehabilitace: chůze, dechové techniky, lehké kondiční cvičení, pacientka 

je poučena o pohybovém režimu po propuštění 
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3. OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST 
 

Pro ošetřovatelskou část této práce jsem si vybrala pacientku, která byla 

hospitalizována na gynekologicko-porodnickém oddělení oblastní 

nemocnice. V práci jsem použila metodu ošetřovatelského procesu a 

případovou studii jsem zpracovala podle ošetřovatelského modelu Marjorie 

Gordonové. 

3.1. Podstata ošetřovatelského procesu 
 

„Ošetřovatelský proces je základním kamenem vyspělého ošetřovatelství. 

Zásadně ovlivňuje jeho kvalitu a přivádí sestru od techniky zpátky k pomoci 

nemocnému člověku a jeho rodině.“     

       doc. PhDr. Marta Staňková, 

CSc.(5)  

 

Ošetřovatelská péče je významnou lidskou činností, která proporcionálně 

zajišťuje uspokojování tělesných, duševních, sociálních a dalších potřeb 

jedinců nebo skupin. Hlavní důraz klade na podporu a udržení zdraví, 

zmenšuje utrpení a pomáhá zmírňovat průběh umírání.  

Ošetřovatelský proces je základním metodickým rámcem pro realizaci 

cílů ošetřovatelství. Ošetřovatelský proces je série vzájemně propojených 

činností, které se provádějí ve prospěch nemocného. Umožňuje 

systematický způsob individualizovaného přístupu k ošetřování každého 

nemocného/klienta v nemocniční i terénní péči. 

Samotný pojem „proces“ představuje sérii plánovaných činností, které 

jsou zaměřeny na dosažení určitého výsledku. Pojem ošetřovatelský proces 

je poměrně nový a souvisí s akceptováním vědeckého – systémového 

přístupu a východisek, v ošetřovatelství, kterými se řídí lidské poznání. 

Poprvé pojem „ošetřovatelský proces“ použila Hallová v roce 1955 a byl 

všeobecně přijat jako základ ošetřovatelské péče. 

Ošetřovatelský proces vyžaduje naučit se především tyto dovednosti: 

1) shromažďovat údaje o pacientovi 

2) rozpoznat problém 
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3) plánovat a hledat řešení 

4) realizovat ošetřovatelský plán 

5) hodnotit ošetřovatelskou péči 

Všechny tyto dovednosti, přestože jsou jmenovány samostatně jako různé 

činnosti, spolu úzce souvisí a vytváří neustálý koloběh myšlení a jednání.  

Požadavky, které klade metoda ošetřovatelského procesu na osobnost 

sestry: 

1) znalosti 

2) tvůrčí přístup 

3) přizpůsobivost 

4) zaujetí a důvěru ve vztahu k práci 

5) schopnosti pro vedení kolektivu 

6) umění vycházet s lidmi 

7) získání technických dovedností 

Kritickým momentem na všech stupních procesu je rozhodování, 

při němž sestra vždy musí brát v úvahu, že: 

1) pacient je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností 

2) základní lidské potřeby musí být vždy plněny, a nejsou-li, vzniká 

problém, který vyžaduje pomoc od jiné osoby, dokud nemocný není 

schopen opět o sebe samostatně pečovat 

3) pacient má právo na kvalitní medicínskou a ošetřovatelskou péči, 

poskytovanou se zájmem, soucitem a zaměřenou na dobrou celkovou 

pohodu a prevenci nemocí 

4) důležitou součástí procesu je terapeutický vztah mezi zdravotní sestrou 

a pacientem  (7) 

Z teoretického hlediska jde o systémovou teorii, kterou používá 

kvalifikovaná sestra při hodnocení stavu klienta, plánování, realizaci 

a vyhodnocování účinnosti péče. Z teoretického hlediska jde o metodologii 

oboru ošetřovatelství. 

Z praktického hlediska je ošetřovatelský proces systematická, 

racionální metoda plánování a poskytování ošetřovatelské péče,jejímž cílem 

je (pokud možno pozitivní a zdraví prospěšná) změna zdravotního stavu 

klienta/pacienta. Proto je dnes ošetřovatelský proces mezinárodním 

standardem ošetřovatelské praxe. 
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Využití ošetřovatelského procesu v klinické praxi se nejdříve 

legitimovalo v USA v roce 1973, kdy jej Americká Asociace Sester 

uveřejnila jako „Standard ošetřovatelské praxe“, který má pět fází: 

1. Zhodnocení 

2. Diagnostiku 

3. Plánování 

4. Realizaci 

5. Vyhodnocení 

Cílem ošetřovatelského procesu je kvalitní ošetřovatelská péče – 

uspokojení individuálních potřeb klienta/pacienta.  

Sestra nejdříve, pokud je to možné, ve spolupráci s klientem zhodnotí 

jeho celkový zdravotní stav (sestaví ošetřovatelskou anamnézu), určí 

aktuální a potenciální problémy (ošetřovatelské diagnózy), sestaví písemný 

individuální plán ošetřovatelské péče, pak péči realizuje a její účinnost 

po určité době vyhodnotí (srovnáním skutečného stavu pacienta 

a očekávaných výsledků v plánu péče). 

Pokud pacient není schopen samostatně rozhodovat a spolupracovat, 

sestra může požádat o spolupráci jeho příbuzné nebo přátelé.  (16) 

O ošetřovatelském procesu je vedena u každého pacienta/ klienta 

samostatná ošetřovatelská dokumentace (ošetřovatelský záznam a plán 

ošetřovatelské péče), která je součástí zdravotní dokumentace.  (10) 

3.2. Ošetřovatelský model Marjorie Gordonové 
 

„Model fungujícího zdraví“ 

Ošetřovatelský model Marjorie Gordonové je jeden ze základních 

a nejčastěji užívaných modelů. Z hlediska holistické filozofie je brán jako 

nejkomplexnější pojetí člověka v ošetřovatelství, které bylo zatím 

vytvořeno. Podle tohoto modelu může sestra kvalifikovaně zhodnotit 

zdravotní stav jak zdravého, tak i nemocného člověka. Základní strukturu 

tohoto modelu tvoří celkem dvanáct oblastí, z nichž každá představuje 

funkční nebo dysfunkční součást zdravotního stavu člověka. 

Funkční typy zdraví jsou ovlivněny biologickými, vývojovými, 

kulturními, sociálními a duchovními – spirituálními faktory. 
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Pro dysfunkční typ zdraví je charakteristické, že sestra stanoví 

ošetřovatelské diagnózy podle priorit a vytvoří adekvátní plán 

ošetřovatelské péče nejen u konkrétních chorobných stavů, ale i relativně 

zdravých jednotlivců, kdy v případě neposkytnutí adekvátní ošetřovatelské 

péče dojde k závažnému narušení zdraví a vzniku choroby. 

K posouzení, zda-li jde o typ funkčního nebo dysfunkčního zdraví, 

je nutná adekvátní úroveň znalostí a dovedností sestry. 

 Je to ucelený propracovaný systém, který slouží k hodnocení nemocného. 

Obsahuje dvanáct oblastí: 

1. Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udržení zdraví 

2. Výživa a metabolismus 

3. Vylučování 

4. Aktivita, cvičení 

5. Spánek, odpočinek 

6. Vnímání, poznávání 

7. Sebekoncepce, sebeúcta 

8. Plnění rolí, mezilidské vztahy 

9. Sexualita, reprodukční schopnost 

10. Stres, zátěžové situace, jejich zvládání, tolerance 

11. Víra, přesvědčení, životní hodnoty 

12. Jiné 
(20) 

3.3. Ošetřovatelská anamnéza 
 

Anamnestické údaje jsem zjišťovala formou rozhovorů při přijetí 

na poporodní oddělení a v průběhu 0. a 1. pooperačního dne.  

Základní údaje: 

Jméno a příjmení: J.V. 

Věk: 26 let 

Vzdělání: středoškolské 

Povolání: učitelka v mateřské škole 

Datum přijetí: leden 2008 

Důvod přijetí: přijata k preindukci porodu 
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Fyzikální vyšetření sestrou: 

Výška: 158 cm 

Váha: 64 kg 

Tělesná teplota: 36,8°C 

Krevní tlak: 100/65 torrů 

Puls: 82 tepů/min. 

Počet dechů: 17 dechů/min. 

Dieta: 2 – šetřící, P – porodnická 

Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udržení zdraví 

Paní J.V. v dětství prodělala běžná dětská onemocnění, nikdy vážněji 

nestonala, jen několikrát za rok bývá nachlazená. Ve 22 letech byla 

hospitalizována a byla jí provedena appendektomie, která byla zhojena 

bez komplikací. Svůj zdravotní stav vnímá jako dobrý, nepociťuje žádné 

zdravotní potíže. Snaží se žít zdravým životním stylem, sportuje. Často 

chodí běhat, má ráda pěší turistiku a plavání. V poslední době sportovala 

omezeně v souvislosti s těhotenstvím (absolvovala kurz plavání 

pro těhotné). Pacientka nekouří, alkohol pije jen příležitostně, v těhotenství 

vůbec. 

Výživa a metabolismus 
Pacientka má ke své výšce přiměřenou váhu. V těhotenství přibrala 11 kg. Nemá žádná dietní omezení a chuť 

k jídlu není narušená. V prvních třech měsících měla ranní nevolnosti, dále v těhotenství se to upravilo.  

Snaží se stravovat zdravě. Vybírá si pestrou stravu, upřednostňuje ovoce 

a zeleninu. Problémem je nízký příjem tekutin, uvádí, že se do pití často 

musí nutit a že se napít „zapomíná“. Vypije přes den maximálně 1 litr 

tekutin. Při přijetí jí byla zdůrazněna nutnost zvýšení pitného režimu 

po operaci. 

Vylučování 

S močením pacientka nemá žádné obtíže. Většinou má normální 

a pravidelnou stolici a vyprazdňuje se přibližně za 1 – 2 dny.  

V těhotenství mívala spíše sklon k zácpě, pomáhalo jí ovoce, kompoty 

a džusy, a proto v těhotenství neužívala žádné farmakologické prostředky 

proti zácpě. 

Při přijetí z operačního sálu má zaveden permanentní katetr. 

Aktivita a cvičení 
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Paní J.V. pracuje jako učitelka v mateřské škole, nyní je na mateřské 

dovolené. Považuje se za aktivního člověka se všestrannými zájmy. Mezi 

její záliby patří sport, procházky do přírody, kultura a fotografování. 

V těhotenství navštěvovala kurzy předporodní přípravy, přečetla různé 

knihy o těhotenství, porodu a péči o dítě a snažila se tak připravit na svoji 

budoucí roli matky. 

Spánek a odpočinek 

Pacientka popisuje, že doma spí většinou dobře, jen teď v posledních 

týdnech těhotenství se častěji budí a usíná později hlavně proto, že je pro 

ni těžké zvolit si pohodlnou polohu ke spánku. V těhotenství se občas cítila 

ospalá a unavená a proto častěji odpočívala i během dne. Běžně chodí spát 

okolo 22. hodiny a ráno vstává okolo půl osmé. Má zkušenost, že se jí hůře 

spí, když je v jiném prostředí, toho se obává i tady v nemocnici a zvláště 

nyní po operaci. Má také strach, že se její spánek zhorší kvůli bolesti. Zatím 

bolest necítí z důvodu po-anestetického útlumu. 

Vnímání, poznávání 

Paní J.V. nosí brýle na dálku a pravidelně jednou za rok chodí k očnímu 

lékaři na kontrolu. Se sluchem nemá, ani nikdy neměla potíže. 

Při rozhovoru reaguje přiměřeně, soustředí se dobře. Neudává žádné změny 

paměti a pozornosti. Mluví o sobě otevřeně a věcně. Při rozhodování 

nepozoruji žádnou nejistotu, působí klidným a vyrovnaným dojmem. 

Sebepojetí, sebeúcta 

Paní J.V. sama sebe vnímá jako extrovertního, spíše optimistického 

člověka s poměrně veselou a společenskou povahou. Ráda se navštěvuje 

s kamarádkami a s příbuznými. Má hodně přátel. Mluví o tom, 

že se v těhotenství více zklidnila a obrátila svou pozornost sama k sobě. 

Období těhotenství si společně s manželem užívala v radostném očekávání 

a těšení se. Teď se cítí zklamaná, že neporodila spontánně, má pocity viny, 

že to nedokázala. Bojí se, jestli se o dítě bude schopna brzy postarat. Také 

má obavu z přikládání dítěte ke kojení v těsném období po operaci. 

Plnění rolí a mezilidské vztahy 

Je vdaná a žije společně s manželem ve vlastním třípokojovém bytě. 

Udává, že mají spolu harmonický vztah. Pacientka má dvě sestry, 

se kterými si rozumí a často se navštěvují. Stejně tak i s rodiči má pěkný 
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vztah. Cítí, že ji její rodina podporuje a pokud by  potřebovala pomoc, 

že se má na koho obrátit. 

Sexualita, reprodukční schopnost 

Menstruaci má od 12 let, pravidelně. Užívala 6 let antikoncepci. Před 

rokem a půl poprvé otěhotněla, ale měla spontánní potrat v 9. týdnu 

těhotenství, bez následných komplikací. Nyní byla podruhé těhotná 

a porodila hocha. Po sexuální stránce nepociťuje žádné obtíže. 

Stres a zátěžové situace 

Se stresovými situacemi se vyrovnává podle svých slov dobře, hlavně 

díky podpoře své rodiny a přátel.  

Víra a životní hodnoty 

Cítí, že je ve svém životě spokojená a na první místo ve svém 

hodnotovém žebříčku staví zdraví své a svých blízkých. Je věřící a víra 

je pro ni oporou v těžkých chvílích. 

3.4. Ošetřovatelské diagnózy  
 

Ošetřovatelská diagnóza je rozhodnutím o problému, který vyžaduje 

ošetřovatelskou intervenci. Ošetřovatelská diagnostika zahrnuje jen takové 

stavy, které jsou sestry schopny a oprávněny zvládnout. Je určující pro 

výběr ošetřovatelských intervencí zaměřených k dosažení cílů a výsledků, 

za něž je sestra zodpovědná.  

Ošetřovatelská diagnóza není totožná s diagnózou lékařskou, týká 

se nezávislých činností sestry. Přesná ošetřovatelská diagnóza může sloužit 

jako standard ošetřovatelské praxe a poskytne návod pro její hodnocení. (11) 

 

Aktuální a potenciální ošetřovatelské diagnózy 

Aktuální diagnóza vyjadřuje skutečné současné problémy nemocného. 

Většina pacientů má velmi často poměrně dobrou představu o svých 

problémech nebo potřebách. Některé problémy však mohou sestře zůstat 

skryté, protože jí je nemocný z různých důvodů nesdělí (stud, strach). Proto 

je na místě zvýšená vnímavost sestry. (6) 

Potenciální diagnózu tvoří problémy, které se sice ještě nevyskytují, ale 

pravděpodobnost jejich vzniku je vysoká. Někdy si je nemocní mohou 

 37



uvědomovat a snažit se určitým chováním minimalizovat jejich nebezpečí. 

Včasnou edukační prací či ošetřovatelskou péčí může sestra často provádět 

vhodnou prevenci nebo minimalizovat rizika vedoucí k rozvoji mnoha 

problémů. Jindy potenciální nebezpečí zná sestra, ale nemocný 

si je neuvědomuje. 

Mezi nejčastější zdroje potenciálních problémů patří: (6) 

1) somatický stav 

2) prostředí, ve kterém se pacient obvykle pohybuje 

3) lékařská diagnóza 

4) léčebné postupy 

5) nemocniční prostředí 

6) okolnosti ze strany pacienta 

3.4.1. Krátkodobý ošetřovatelský plán – 0. pooperační den 
 

Seznam aktuálních diagnóz – 0. pooperační den: 

1) Bolest akutní způsobená pooperačním stavem po císařském řezu 

2) Porušená integrita kůže pro suturu po laparotomii 

3) Snížená sebepéče v oblasti hygieny související s pooperačním režimem 

 

Seznam potenciálních diagnóz – 0. pooperační den 

1) Potenciální porucha základních životních funkcí související se stavem 

po operaci 

2) Potenciální riziko pádu při mobilizaci po operaci 

3) Potenciální riziko vzniku tromboembolické nemoci v souvislosti 

s pooperačním režimem 

4) Potenciální riziko vzniku infekce související se zavedením intravenózní 

kanyly 

5) Potenciální riziko dehydratace z důvodu nedostatečného příjmu tekutin 

6) Riziko nedostatečného kojení z důvodu operativního porodu  

7) Potenciální riziko snížení sebeúcty z důvodu zklamání ze způsobu 

porodu 
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3.4.1.1 Aktuální ošetřovatelské diagnózy 
 

1) Bolest akutní způsobená pooperačním stavem po císařském řezu 

Tato ošetřovatelská diagnóza byla stanovena k 0. pooperačnímu dni. 

Proces sledování a měření bolesti je popsán v příloze č.2 a č.6. Za tímto 

účelem byla použita stupnice bolesti od 0 do 5 (kdy 0 znamená žádná bolest 

a 5 znamená zcela nesnesitelná bolest) 

Krátkodobý cíl:  

- snížit bolest podle škály bolesti na stupeň 0, max.2 

- podávání analgetik bude účinné 

Krátkodobý plán: 

- akceptovat přítomnost bolesti tak, jak ji vnímá pacientka 

- pozorovat a měřit intenzitu bolesti podle pětistupňové škály bolesti: 

- zaznamenávat vývoj bolesti v pravidelných intervalech do dokumentace 

- podávat lékařem naordinovaná analgetika a sledovat jejich účinek 

Realizace krátkodobého plánu: 

Pacientka spolupracovala při pozorování a měření intenzity bolesti podle pěti 

stupňové škály a včas upozorňovala na zvyšující se bolest. Byla jí podávána 

analgetika dle ordinace lékaře a dle jejího subjektivního vnímání bolesti. 

Zhodnocení krátkodobého plánu: 

- bolest se podařilo v průběhu dne snižovat na stupeň 0, max. 2 

- analgetika byla podávána po odeznění anestetického útlumu kontinuálně 

dle ordinace lékaře a jejich dávka byla přizpůsobena subjektivní potřebě 

pacientky 

 

Dlouhodobý cíl: 

- naučit pacientku techniky, které snižují bolesti při pohybu 

Dlouhodobý plán: 

- informovat pacientku o technikách snížení bolesti 

- nacvičit s pacientkou konkrétní techniky: přetáčení se z boku na bok, 

vstávání z postele, kompresi rány při kašli 

Realizace dlouhodobého plánu: 

 39



Pacientka byla poučena o technikách, které zabraňují zvýšení bolesti 

při přetáčení v posteli na bok. Nejprve by měla pokrčit nohy, aby chodidla 

měla opřená o postel. Potom by měla nadzvednout kyčle, natočit 

je na stranu, položit a teprve potom přetočit ramena. Tento způsob přetáčení 

je šetrnější než ten obvyklý. Při posazování z lehu se ze zmiňované polohy 

na boku vzepře na lokti pod sebou, nohy svěsí dolů z postele a druhou rukou 

si opřením pomáhá do sedu. U těchto pohybů je důležité naučit pacientku 

co nejméně zapojovat břišní svaly. Při kašlání je důležité udělat rukou 

kompresi v místě sutury. 

Zhodnocení dlouhodobého plánu:  

- pacientka zná a umí použít techniky, které zabraňují zvýšení bolesti 

při pohybu 

 

2) Porušená integrita kůže pro suturu po laparotomii 

Tato ošetřovatelská diagnóza se vztahuje k 0. pooperačnímu dni 

a celkově k období hospitalizace na poporodním oddělení. 

Krátkodobý cíl: 

- sutura je čistá, klidná a bez známek zánětu (zarudnutí, otok, bolest) 

Krátkodobý plán: 

- kontrolovat prosakování obvazového krytí na sutuře po operaci přibližně 

po hodině až do odstranění sterilního krytí 

- odstranit sterilní krytí ze sutury a očistit suturu při sprchování 

- kontrolovat případné krvácení a sekreci ze sutury a v případě potřeby 

informovat lékaře  

- dezinfikovat místo sutury po očištění ve sprše roztokem Betadine 

3x denně 

- dodržovat aseptické postupy při péči o suturu (udržovat všechny 

pomůcky a nástroje čisté a sterilní, používat jednorázové pomůcky) 

- věnovat pozornost místním a celkovým projevům infekce (zvýšená 

tělesná teplota, pocení, třesavka, erytém, otok, bolest) 

Realizace krátkodobého plánu: 

Sutura byla ošetřována dle ošetřovatelského plánu a k dezinfekci byl 

používán roztok Betadine. 

Zhodnocení krátkodobého plánu: 
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- rána je čistá, klidná, bez známek infekce a bez sekrece a krvácení  

 

Dlouhodobý cíl: 

- pacientka ví, jak má pečovat o jizvu 

Dlouhodobý plán: 

- informovat pacientku o péči o suturu 

Realizace dlouhodobého plánu: 

Pacientka byla poučena o péči o suturu, přičemž byla zdůrazněna nutnost 

udržování čistoty v místě sutury častým sprchováním a důkladným 

osušením. Dále bylo pacientce doporučeno nosit prodyšné, nejlépe síťované 

porodnické kalhotky, aby sutura dobře větrala. Byla zdůrazněna nevhodnost 

nošení prádla z umělých vláken kvůli neprodyšnosti. Pacientka byla 

poučena, že zhruba po týdnu, kdy už bude rána zhojena, může začít jizvu 

promazávat a masírovat. Masáž by měla být prováděna směrem k jizvě, 

jemným tlakem, drobnými krouživými pohyby po celé její délce. 

K promazávání by pacientka měla použít nejlépe nesolené vepřové sádlo 

nebo dezinfekční indulonu, rozhodně ne parfémované krémy. 

Zhodnocení dlouhodobého plánu: 

- pacientka zná péči o suturu 

 

3) Snížená sebepéče v oblasti hygieny související s pooperačním 

režimem 

Tato ošetřovatelská diagnóza byla stanovena k 0. pooperačnímu dni 

Krátkodobý cíl: 

- pacientka bude soběstačná v oblasti hygieny tak, že do 12 hodin po 

operaci dojde s doprovodem sestry do sprchy a osprchuje se 

Krátkodobý plán: 

- pečovat o hygienu pacientky po operaci zpočátku na lůžku až do 

mobilizace 

- dbát na častou výměnu vložek, popřípadě podložky 

- provést oplach zevních rodidel na lůžku podle potřeby, min. 5x denně 

- doprovodit pacientku do sprchy do 12 hodin po operaci 

Realizace krátkodobého plánu: 
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Sestra pečovala o hygienu pacientky tak, že vždy po hodině měnila vložky, 

v případě potřeby i častěji a několikrát provedla hygienu na lůžku - oplach 

zevních rodidel. Do 12 hodin od operace sestra doprovodila pacientku 

do sprchy, ve sprše již byla pacientka soběstačná. 

Zhodnocení krátkodobého plánu: 

- pacientka je soběstačná v oblasti hygieny 

- do sprchy je doprovázená sestrou 

 

Dlouhodobý cíl: 

- pacientka zná význam dodržování hygieny v šestinedělí 

Dlouhodobý plán: 

- poučit pacientku o nutnosti dodržování hygieny v šestinedělí ve všech 

oblastech 

Realizace dlouhodobého plánu: 

Pacientka byla poučena, že v období šestinedělí je obzvlášť důležité dbát 

na zvýšenou hygienu, především z důvodu zabránění možnému rozvinutí 

infekce a přenosu na novorozence. Při sprchování je důležité dbát 

na důkladnou očistu genitálií, je doporučováno používat gel nebo mýdlo 

speciálně určené pro intimní hygienu. Na utírání je doporučeno mít 

2 ručníky, jeden vyčleněný na osušení horní části těla, jeden na dolní část 

těla a nezaměňovat je. Důležité je dbát na častou výměnu vložek, na hygienu 

rukou po každé manipulaci s vložkami, protože znečištěné vložky jsou 

infekčním materiálem a potenciálním zdrojem nákazy. Aby se operační rána 

dobře zhojila, je nutné zajistit, aby se k ráně mohl dostat vzduch. Proto 

je doporučováno nosit prodyšné, nejlépe síťované, porodnické kalhotky. 

Při delším pobytu v posteli je dobré ránu odkrýt a nechat větrat. 

Zhodnocení dlouhodobého plánu: 

- pacientka ví jak má dodržovat hygienu v šestinedělí 

 

3.4.1.2 Potenciální ošetřovatelské diagnózy 
 

1) Potenciální porucha základních životních funkcí 

Tato diagnóza byla stanovena k 0. pooperačnímu dni. 
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Krátkodobý cíl: 

- zabránit potenciální poruše základních životních funkcí tak, že nevybočí 

z rozmezí fyziologických hodnot 

Krátkodobý plán: 

- měřit fyziologické funkce v pravidelných intervalech 

Tělesná teplota: 2x denně 

Krevní tlak a puls: 3x po půl hodině, 3x po 1 hodině, 3x po 3 hodinách a dále 

podle potřeby 

Počet dechů: poprvé při přijetí a dále při známkách případných obtíží 

- všímat si pečlivě celkového stavu pacientky 

- při potížích ihned informovat lékaře 

Realizace krátkodobého plánu: 

Sestra si všímala celkového stavu pacientky a fyziologické funkce byly 

měřeny dle rozpisu v pravidelných intervalech. 

Zhodnocení krátkodobého plánu: 

- nebyly zjištěny známky poruchy fyziologických funkcí, viz. záznamy 

v příloze č. 6 

- pacientka se cítila dobře 

 

2) Potenciální riziko pádu při mobilizaci po operaci 

Tato ošetřovatelská diagnóza byla stanovena k 0. a 1. pooperačnímu dni. 

Krátkodobý cíl: 

- zabránit pádu pacientky 

- upozornit pacientku na signalizační zařízení 

Krátkodobý plán: 

- při mobilizaci pacientky bude sestra stále přítomna a na blízku pacientce 

- sestra bude pomáhat pacientce při vstávání z postele a při přechodu 

do sprchy a ze sprchy bude pacientku doprovázet 

- sestra upozorní pacientku na signalizační zařízení v koupelně pro další 

vstávání do sprchy již bez doprovodu a pro případ náhlé nevolnosti nebo 

slabosti 

- podle stavu pacientky sestra zhodnotí, zda pacientka zvládne 

samostatnou hygienu ve sprše a bude jí pomáhat podle potřeby 

Realizace krátkodobého plánu: 
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Pacientka zvládla první vstávání po operaci a přechod do sprchy bez obtíží. 

Nekolabovala ani se necítila slabě při mobilizaci. Sestra poučila pacientku 

o tom, kde jsou signalizační zařízení pro případ potřeby. Sprchování zvládla 

pacientka bez pomoci. Po celou dobu se cítila podle svých slov dobře.  

Zhodnocení krátkodobého plánu: 

- při mobilizaci pacientky nedošlo k pádu 

- pacientka ví, kde je signalizační zařízení pro případ potřeby 

 

3) Riziko vzniku tromboembolické nemoci v souvislosti s pooperačním 

režimem 

Tato ošetřovatelská diagnóza byla stanovena k 0. pooperačnímu dni. 

Krátkodobý cíl: 

- zabránit vzniku tromboembolických komplikací po operaci 

- pacientka bude vertikalizována a mobilizována do 12 hodin po operaci 

Krátkodobý plán: 

- aplikovat pacientce elastické bandáže dolních končetin nebo elastické 

punčochy znovu po sprše  

- aplikovat pacientce antikoagulační terapii (Clexane 0,2 ml s.c.) 

v pravidelných intervalech dle ordinace lékaře 

- věnovat pozornost místním projevům TEN 

Realizace krátkodobého plánu: 

Sestra pomohla pacientce navléci elastické punčochy. Pacientce byl 

aplikován Clexane 0,2 ml s.c. po 4 dny vždy ráno v 8:00 hodin. Sestra každý 

den kontrolovala pacientce dolní končetiny, zejména si všímala místních 

projevů TEN: bolesti v lýtku, zarudnutí v průběhu cév, na pohmat výrazně 

teplé místo, otok 

Zhodnocení krátkodobého plánu: 

- nebyly zjištěny žádné projevy TEN 

- pacientka byla vertikalizována a mobilizována do 12 hodin po operaci 

 

Dlouhodobý cíl:  

- pacientka bude znát známky počínajících potíží 

- pacientka bude znát základní cviky vhodné pro prevenci TEN  
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Dlouhodobý plán: 

- poučit pacientku o TEN a jejích místních projevech  

- poučit pacientku o včasné rehabilitaci na lůžku po operaci jako prevence 

TEN  

Realizace dlouhodobého plánu:  

Pacientka byla poučena o riziku vzniku TEN a jejích projevech. Pacientka si 

nacvičila rehabilitaci na lůžku jako prevenci TEN (procvičování lýtkových 

svalů propínáním a natahováním špiček alespoň 10x za den, kroužit nohama 

v kotnících, 10x na každou stranu, unožovat nohy do stran, pokrčovat a 

natahovat nohy v kolenou). Byla poučena, že je důležité provádět cvičení na 

lůžku co nejčastěji, minimálně 5x denně. 

 

Zhodnocení: 

- pacientka zná projevy TEN 

- pacientka umí základní cviky prevence TEN a procvičuje je 

 

4) Potenciální riziko vzniku infekce související se zavedením 

intravenózní kanyly 

Tato diagnóza je stanovena pouze k 0. pooperačnímu dni. 

Krátkodobý cíl: 

- zabránit vzniku infekce v místě intravenózního vstupu 

Krátkodobý plán: 

- dodržovat všechna hygienicko-epidemiologická opatření (udržovat 

všechny pomůcky a nástroje čisté a sterilní, používat jednorázové 

pomůcky) 

- postupovat asepticky při péči o intavenózní vstup  

- věnovat pozornost místním projevům infekce a bolesti v místě 

vpichu a průběhu cévy 

- kontrolovat průchodnost kanyly 

Realizace krátkodobého plánu: 

Sestra pečovala asepticky o intravenózní kanylu. První pooperační den ráno 

byla kanyla dle ordinace lékaře odstraněna a místo ošetřeno dezinfekcí. 
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Zhodnocení krátkodobého plánu: 

- místo vstupu intravenózní kanyly bylo po jejím odstranění bez známek 

infekce 

 

5) Potenciální riziko dehydratace z důvodu nedostatečného příjmu 

tekutin 

Tato diagnóza je stanovena k 0. pooperačnímu dni a pokračuje průběžně 

po celou dobu hospitalizace. 

Dlouhodobý cíl: 

- zabránit vzniku dehydratace 

- pacientka se naučí dodržovat zásady pitného režimu 

- pacientka vypije za den alespoň 2 litry tekutin 

Dlouhodobý plán: 

- poučit pacientku o vhodnosti dodržovat pitný režim  

- zdůraznit význam zvýšení pitného režimu jako prevence únavy, slabosti 

a bolestí hlavy 

- sledovat příjem tekutin 

Realizace dlouhodobého plánu: 

Pomocí rozhovoru byla pacientka poučena o pitném režimu. Sestra 

doporučila pacientce vypít přes den alespoň 2 litry neperlivé vody, 

naředěných džusů nebo čajů a zdůraznila, které nápoje nejsou vhodné 

při kojení (např. káva, coca cola a jiné nápoje obsahující kofein, perlivá 

voda, limonády a ve větším množství koncentrované džusy a další). Sestra 

sledovala příjem tekutin pacientky průběžně během dne. 

Zhodnocení dlouhodobého plánu: 

- pacientka je obeznámena se správným pitným režimem 

- pacientka zvýšila denní příjem tekutin na 2 litry  

 

6)  Potenciální riziko nedostatečného kojení z důvodu operativního 

porodu 

Tato ošetřovatelská diagnóza je stanovena k 0. pooperačnímu dni a její 

realizace pokračuje v průběhu celé hospitalizace. 
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Dlouhodobý cíl: 

- pacientka si osvojí praktické postupy kojení 

- kojení nebude pro matku bolestivé a novorozenec bude dobře sát 

- pacientka bude informována o významu kojení 

Dlouhodobý plán: 

- povšimnout si vzhledu prsů a bradavek 

- nacvičit s matkou přikládání dítěte k prsu, nejprve vleže na boku 

- zhodnotit techniku kojení u matky a schopnost dítěte uchopit bradavku 

a efektivně sát 

- nabídnout matce pomoc při potížích s kojením 

- poučit pacientku o významu kojení 

Realizace dlouhodobého plánu: 

Sestra zjistila, že prsy jsou bez patologického nálezu a bradavky nejsou 

vpáčené. Matka se s pomocí sestry učila správně přikládat novorozence 

k prsu. Dítě se dobře přisálo. Sestra si vyhradila dostatek času na edukaci 

pacientky o kojení – viz. příloha č. 3. Pacientka byla informována 

o významu kojení, technikách a případných obtížích spojených s kojením. 

Sestra zodpověděla dotazy matky ohledně kojení. 

Zhodnocení dlouhodobého plánu: 

- matka zná správnou techniku přikládání dítěte k prsu a kojení 

- novorozenec saje bez obtíží 

- pacientka je dostatečně informována o významu kojení 

 

7) Potenciální riziko snížení sebeúcty z důvodu zklamání ze způsobu 

porodu 

Tato ošetřovatelská diagnóza je stanovena k 0. pooperačnímu dni. 

Příčina:  

- pacientka pociťuje vinu, že neporodila své dítě spontánně, ale císařským 

řezem 

Dlouhodobý cíl: 

- pomoci zvýšit sebeúctu pacientky 

- vysvětlit objektivní důvody, které vedly k porodu císařským řezem 

Krátkodobý plán: 

- najít si dostatek času na rozhovor s pacientkou 
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- pomocí rozhovoru pátrat po příčinách pocitů viny 

- dát pacientce najevo svou empatii 

- vysvětlit objektivní důvody, které vedly k nutnému rozhodnutí vést 

porod císařským řezem  

Realizace krátkodobého plánu: 

Pacientka byla ujištěna, že není její vina, že se dítě narodilo císařským 

řezem. Byly jí objasněny objektivní důvody k vedení porodu císařským 

řezem a na její přání byl zajištěn rozhovor s ošetřující lékařkou. 

Zhodnocení:  

- pacientka zná objektivní důvody, které vedly k císařskému řezu 

- pacientka cítí úlevu ve svých pocitech 

 

3.5. Psychika ženy v poporodním období 
 

Psychika ženy prochází po porodu bouřlivými změnami. Porod a chvíle 

bezprostředně po něm bývají často jedním z nejsilnějších a nejemotivnějších 

životních zážitků. Během porodu se vyplavuje do krve matky obrovské 

množství tzv. „hormonů lásky“. Mezi ty nejznámější patří oxytocin 

a endorfiny. Přispívají ke vzniku silné vazby mezi matkou a dítětem. 

Pod jejich vlivem ženy po porodu často zažívají stavy euforie, příliv 

sebevědomí a energie.  

Při komplikovanějších porodech může být i poporodní fáze obtížnější. 

Kromě toho, že se ženy vzpamatovávají z mnohdy tělesně i duševně 

nepříjemných zážitků a snaží se vyrovnat s pocity zklamání či dokonce 

selhání, musí si někdy i složitěji hledat vztah k dítěti. Mnohé tento fakt 

zaskočí a ohrožují je pocity viny a nedostatečnosti v mateřské roli.  

I když začátky nejsou ideální, zkušenosti ukazují, že vztah k dítěti 

se může postupně utvářet při následných vzájemných kontaktech (přikládání 

k prsu, kojení, krmení, dotýkání a mazlení). O nepříjemných zážitcích 

z porodu je dobré co nejvíce mluvit, nejlépe s člověkem, který dovede 

naslouchat a podpořit. (1) 
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3.6. Psychologie pacientky 
 

Paní J.V. na mě v období bezprostředně po císařském řezu působila 

celkem vyrovnaným dojmem. Později se mi svěřila se svými pocity, které 

se týkaly způsobu porodu. Byla velmi zklamaná, že nemohla své dítě 

spontánně porodit. Komplikace, které se objevily v první době porodní, 

dávala za vinu sobě a zdálo se, že se s nimi nedokáže vyrovnat. Její 

představy se neztotožňovaly s konečným průběhem porodu. Byla plačtivá 

a lítostivá. Cítila se neschopná a měla obavy, jak se bude moci postarat 

o své dítě po operaci.  

Nakonec se po několika rozhovorech a postupném rozebrání situace 

uklidnila a s nastalou situací se smířila. Myslím, že k tomu přispěl jak 

vstřícný a profesionální přístup personálu, tak také podpora od manžela 

a celé rodiny. Ve vztahu k dítěti působila velmi šťastně a něžně a radost 

z novorozeného chlapečka zřejmě převýšila všechny pochybnosti. V dalších 

dnech se postupně sžívala se svou novou rolí matky a vypadala velmi 

spokojeně. 
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4. EDUKACE 

4.1. Kojení 
 

Naprostá většina žen (96 %) je fyzicky schopna kojit. Kojení 

je v podstatě jednoduché, ale aby se dařilo, potřebují rodiče dostatek 

podpory a znalost důležitých zásad. Kojení má pro matku, a především pro 

dítě nesporně veliký význam. Každá žena by měla být s jeho výhodami 

seznámena a mít možnost získat dostatek adekvátní podpory, pomoci 

a praktických rad. 

Některé ženy kojit z různých důvodů nemohou nebo nechtějí. V tom 

případě by měly získat informace o tom, jak mohou adekvátně kojení 

nahradit, podporovat zdraví dítěte a rozvíjet s ním vzájemný vztah. 

Mateřské mléko (které má v prvních dnech podobu kolostra - mleziva) 

je přesně ta potrava, kterou donošené i předčasně narozené miminko 

potřebuje. Neexistuje „chudé“ mateřské mléko, jeho složení je vždy správné 

a vyvážené. Pro dítě je nejlepší mléko vlastní matky (případně pasterizací 

ošetřené darované mateřské mléko).  

Pokud není mateřské mléko k dispozici, podává se v nezbytném případě 

umělá výživa. V tomto případě však existuje riziko vzniku alergie, která 

se může projevit i později.  

První mléko, tzv. mlezivo neboli kolostrum, má nesmírnou výživovou 

hodnotu a nedá se ničím plně nahradit. Obsahuje vysoké množství 

ochranných a pro život důležitých faktorů. Kolostrum přispívá k vylučování 

smolky – první stolice dítěte – a tím do jisté míry předchází novorozenecké 

žloutence, což je další fakt, který podporuje praxi časného přiložení dítěte 

k prsu. (1) 

4.2. První přiložení dítěte k prsu 
 

První přiložení novorozence k prsu by mělo nastat co možná nejdříve 

po porodu. Novorozeně, které není utlumeno medikací použitou při porodu, 

má samo schopnost najít bradavku, doplazit se k ní a uchopit ji. Někdy 

to udělá poměrně krátce po porodu, jindy potřebuje více času. Podstatné je, 

aby měly matka s dítětem dostatek klidu a nikdo na ně nespěchal. 
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Při prvním přikládání je důležité hlavně vzájemné seznámení. I pouhé 

olizování bradavky je dobré pro budoucí úspěch kojení. Miminku se nemá 

hlavička nikterak vést a už vůbec ne přitlačovat k prsu. Po porodu 

by miminko do úst nemělo dostat vůbec nic kromě matčiny bradavky.  

Pokud je dítě správně přiložené, žena necítí bolest, nebo v počátcích jen 

trošku. Dobu kojení není vhodné ani na začátku nikterak omezovat. Čím 

více dítě saje, tím dříve se po počátečním kolostru začne tvořit zralé mléko. 

Novorozeně by mělo pít 8x, 12x i vícekrát za 24 hodin. Není nutné čekat, 

až bude miminko plakat, chuť sát dává najevo nejprve jemnějším způsobem. 

Křičící dítě je třeba nejdříve utišit, aby se mohlo správně přisát. (1) 

4.3. Kojení po operativním porodu 
 

Velmi potřebná bývá profesionální pomoc při kojení po operativním 

porodu. Po císařském řezu mohou ženy začít kojit hned, jakmile se toho 

samy cítí schopny.  

Při epidurální anestezii mohou s pomocí zkusit přiložit miminko hned 

po porodu, po celkové narkóze s kojením začínají o několik hodin později.  

Při kojení je potřeba používat taková opatření, která ochrání ránu, např. 

zakrýt jizvu dekou nebo složeným ručníkem, využít při kojení boční polohu, 

kdy se miminko nožkami neopírá o břicho matky apod. 

Velice důležitá je podpora a zcela konkrétní pomoc okolí. Pokud žena 

doprovod v porodnici nemá, je dobré požádat o pomoc zdravotníky.  

Vyžaduje-li zdravotní stav dítěte pobyt na JIP a matka ho nemůže hned 

kojit, je důležité začít brzy po porodu prsy stimulovat, aby začaly mléko 

produkovat. Kolostrum či zralé mléko je možné odstříkávat nebo odsávat 

a uchovat na pozdější dobu. Při takovém postupu je vysoce pravděpodobné, 

že matka bude moci dítě normálně kojit, až to jeho zdravotní stav dovolí. (1) 
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5. ZÁVĚR 
 

O pacientku J.V. jsem se starala na poporodním oddělení, kde byla 

hospitalizována po císařském řezu. Paní J.V. porodila své dítě císařským 

řezem. Narodil se hoch, vážící 3200g a měřící 50 cm. Pacientka 

se po operaci zotavila rychle, bez komplikací. Od počátku pravidelně 

přikládala novorozence a začala plně kojit od 3. pooperačního dne, 

bez potíží. Hospitalizována byla celkem 9 dní, propuštěna do domácí péče 

byla 7. den po operaci. Při propuštění byla poučena o hlavních zásadách 

hygieny v šestinedělí, o vhodné výživě a pitném režimu v období kojení, 

o kojení a péči o prsa, o rehabilitaci v šestinedělí a o návštěvě  obvodního 

gynekologa po šestinedělí a kdykoliv při potížích. Při propuštění své dítě 

plně kojila a cítila se spokojeně. 
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7. SEZNAM ZKRATEK 
 

APPE – appendektomie 

CTG – kardiotokograf 

DIC – diseminovaná intravaskulární koagulopatie 

DK – dolní končetiny 

DM – diabetes mellitus 

FR – fyziologický roztok 

GBS – group beta streptokok 

Grav. – gravidita 

Hebd – přibližně 

i.m. – aplikace léku intramuskulárně – do svalu 

i.v. – aplikace léku intravenózně – do žíly 

IVF – in vitro fertilization – mimotělní oplodnění 

JIP – jednotka intenzivní péče 

P – puls 

PM – poslední menstruace 

S.c. - sectio caesarea – císařský řez 

s.c. – aplikace léku subkutánně – pod kůži 

spont. ab. – spontánní abort 

tbl. - tablety 

TE – tromboembolické 

TEN – tromboembolická nemoc 

TK – krevní tlak 

TT – tělesná teplota 

UZ - ultrazvuk 
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8. PŘÍLOHY 
 
 
 
 

Příloha č. 1: Seznam léků a jejich indikačních skupin 
 

Novalgin - analgetikum 

Dipidolor – opioidní analgetikum 

Clexane – antitrombotikum, antikoagulans 

Espumisan – deflatulans, při obtížích spojených s nadměrným 

hromaděním plynů v zažívacím traktu 

Aqua carminativa – voda větrová z karminativních silic, při potížích s 

nadýmáním 

Ferronat -  antianemikum 
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Příloha č. 2: Škála bolesti 
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Příloha č. 3: Letáček o kojení 
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Příloha č. 4: Druhy řezů na děloze při císařském řezu 
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Příloha č. 5: Ošetřovatelská anamnéza 
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Příloha č. 6: Denní pooperační záznam 
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Příloha č. 7.: Plán ošetřovatelské péče 
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