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ÚVOD 

 
 Porod je pro většinu žen jednou z nejvýznamnějších událostí v životě. Je to také 

událost, která vyvolává u žen řadu obav a očekávání. Mimo obavy o zdraví sebe a dítěte jsou 

velkým zdrojem obav také porodní bolesti. Ty jsou průvodním projevem fyziologického 

porodu a do nedávné doby byly porodní bolesti také neoddělitelnou součástí porodu.  O 

tlumení porodních bolestí se lidé snažili již od dávných dob. Výsledky tohoto snažení nebyly 

však nijak převratné a často dokonce ohrožovaly zdraví dítěte či matky. Účinné bezpečné 

metody k tlumení porodních bolestí se používají zhruba posledních šedesát let a v současné 

době se porodnická analgezie orientuje zejména na epidurální a subarachnoidální blokádu. 

Téma porodnické epidurální analgezie jsem si pro svou bakalářskou práci zvolila nejen proto, 

že jsem část své dosavadní praxe strávila jako anesteziologická sestra a u aplikace epidurální 

analgezie jsem byla často přítomna, ale také proto že mne tato problematika zajímá jako 

budoucí rodičku. Jako anesteziologická sestra jsem měla možnost vidět příznivý vliv 

epidurální analgezie na průběh porodu, bolest a stres matky. A osobně se musím přiznat, že 

patřím k ženám, u kterých myšlenky na porod a porodní bolesti vyvolávají až úzkostné stavy. 

Přestože jsem zdravotní sestra, velmi špatně snáším, když jsem sama pacientem. Návštěvy 

lékařů omezuji na minimum, při odběru krve kolabuji a neumím si představit, že by byla 

nutná má hospitalizace. Jistě se dá předpokládat, že ve chvíli, kdy člověka zasáhne nemoc, 

situace se rázem změní a tyto trochu úsměvné obavy půjdou rázem stranou. Problém vidím 

v tom, že těhotenství není nemoc a žena se k němu musí rozhodnout. A sama podle sebe 

soudím, že existují ženy, u kterých je strach z porodu tak silný, že jim tento strach brání 

v otěhotnění.    

Rozhodla jsem se tedy zaměřit ve své práci na informovanost žen o této metodě. 

Zajímá mne, zda jsou rodičky dostatečně a včas informovány o možnosti aplikace EDA, kde 

informace získaly a také, jaké jsou zkušenosti žen, které EDA při svém porodu využily. 

Průzkum probíhal v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně na oddělení novorozenců. 

Největším problémem mého průzkumu byla distribuce dotazníků, o kterou jsem poprosila 

sestry na třech odděleních novorozenců. I přesto, že jsem sestrám (kolegyním) dotazníky 

rozdala již v listopadu a důkladně vysvětlila cíl mého výzkumu a také, kterým matkám a 

v kterou dobu dotazníky rozdávat, nesetkala jsem se příliš s odezvou. Sestřičky sice slíbily, že 

dotazníky rozdávat budou, nicméně když jsem se poté na začátku ledna opět dostavila na daná 
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oddělení zažila jsem velké rozčarování. Na jednom oddělení se mé dotazníky někam ztratily a 

na dalších ležely nevyplněné na stejném místě, jako před dvěma měsíci s vysvětlením, že oni 

těch „epidurálů“ a  „spinálů“ moc nemají. Pochopila jsem, že tudy cesta nevede a zároveň 

jsem se utvrdila v tom, že i někteří zdravotničtí pracovníci na porodnických odděleních nejsou 

příliš porodní epidurální analgezii nakloněni. Znovu jsem tedy kontaktovala staniční sestry na 

daných odděleních s prosbou, zda by se i ony trochu nepřimluvily u sestřiček a pomohly tak 

s distribucí dotazníků. Tyto se zachovaly naprosto perfektně a vzaly si distribuci dotazníků 

osobně na starost. Za toto jim teď děkuji, protože v poměrně krátkém čase mi vrátily 

dostatečné množství dotazníků. Pro mne ovšem z tohoto plyne ponaučení, že pokud bych 

pokračovala nadále ve studiu a případně psala další práci, volila bych časově náročnější, ale 

spolehlivější metodu a dotazníky bych si mezi respondenty distribuovala osobně.  

Podle studie Doc. Mudr. Pařízka, CSc. uveřejněné v odborném časopisu Česká 

gynekologie využilo v roce 2009 při spontánním porodu epidurální analgezii 17,5% žen. 

Velmi zajímavé výsledky přináší ve své bakalářské práci z roku 2008 také Laštovková, která 

mimo jiné uvádí také procentuální vyjádření spontánních porodů s EDA dle různých 

pracovišť v různých částech republiky. Část nemocnic potvrzuje výsledky Pařízka - například 

Nemocnice Milosrdných Bratří s výskytem 16% nebo 1. LF UK a FN Na Bulovce s 17,3% 

EDA při spontánním porodu. V průzkumu zcela vyniká Nemocnice ve Frýdku Místku 

s 79,6% porodů s EDA. V dalších nemocnicích je výskyt spontánních porodů s EDA okolo 

10% a jsou i nemocnice, kde je procento EDA 3% a méně. 

Výsledky těchto studií byly pro mne překvapením, protože jsem se domnívala, že 

hlavně celkové procento žen využívajících EDA při spontánním porodu bude podstatně vyšší. 

Osobně si myslím, že důvodem proč ženy více nevyužívají EDA, může být i nízká 

informovanost žen, kdy mezi ženami stále kolují obavy například z poranění míchy nebo 

trvalé invalidizace.   
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1  POROD 

 

1.1  Definice porodu 

 

 Roztočil (2008, s. 109) definuje „porod jako děj, při kterém dochází k vypuzení 

plodového vejce (plod, pupečník, plodová voda, plodové obaly, placenta) porozením 

z organizmu matky. Porozeným plodem rozumíme novorozence se známkami života nebo bez 

známek života s porodní hmotností 1000g nebo více“. Podle McMorlanda (1993, s. 13) „je 

porod procesem, kdy kontrakce děložní vedou k dilataci hrdla, k porození plodu porodním 

kanálem a k porodu placenty. Proces může být lékařským zákrokem změněn.“ E. Kobilková 

(2005, s. 243) označuje porodem „děj, kdy obvykle zdravý a donošený plod opouští mateřský 

organismus a prochází porodními cestami na svět“. U Čecha a kol. (2006, s. 121) se dočteme 

tuto definici „ Porodem nazýváme každé ukončené těhotenství, při kterém je narozen živý 

novorozenec o minimální hmotnosti 500g, nebo přežije-li novorozenec i s menší porodní 

hmotností alespoň 24 hodin“ 

 

1.2  Fáze porodu 

 

1.2.1  I. doba porodní – otevírací   

 

První doba porodní je přípravou pro porod plodu, ve které se dilatuje hrdlo a tvoří se 

branka. Je také nejdelším obdobím porodu. Objevují se děložní stahy – kontrakce. Postupně 

se intervaly mezi kontrakcemi zkracují, trvají déle a jejich intenzita se zvyšuje. To také vede 

ke stupňující se bolesti, kterou žena pociťuje. Při kontrakci dochází k tlaku naléhající části 

plodu směrem do dolního děložního segmentu, který se přes hlavičku přesouvá 

směrem vzhůru. Tím dochází ke zkracování hrdla a otevírání branky. Zkracování a otevírání 

hrdla postupuje odlišně u prvorodiček a vícerodiček. Rychleji zpravidla probíhá u 
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vícerodiček. Zánikem branky končí první doba porodní. Při vyšetření není hmatná žádná část 

branky, pouze hlavička a poševní stěny. Porodní cesty jsou připraveny k vypuzování plodu.  

 

1.2.2  II. doba porodní – vypuzovací 

 

Začíná zánikem branky a končí porodem plodu. V tomto období pociťuje rodička 

potřebu zapojit břišní lis, děje se tak následkem tlaku sestupující hlavičky na nervové pleteně 

v oblasti pánevního dna. Plod prochází přes zašlou branku, pochvu a pánevní dno směrem 

k poševnímu vchodu. Jakmile hlavička dosáhne pánevního dna, objeví se v poševním vchodu. 

V tomto období se v indikovaných případech provádí nástřih hráze z důvodu ochrany matky 

před poraněním a k urychlení porodu. 

 

1.2.3  III. doba porodní 

 

 Začíná porodem plodu a končí porodem placenty. Je dělena na tři fáze a to na fázi 

odlučovací, vypuzovací a hemostatickou. Ve fázi odlučovací dochází k odlučování placenty 

od stěny děložní, během fáze vylučovací žena placentu spontánně vytlačí. Fáze hemostatická 

znamená zástavu krvácení z plochy na děloze, na této fázi se podílí hemokoagulační aktivita 

s následnou trombózou cév a kontrakcí hladkého svalstva. „Třetí doba porodní trvá asi 5-10 

minut za předpokladu aktivního vedení, které bylo celostátně zavedeno a spočívá v podání 

methylergometrinu i.v. (nebo oxytocinu 2 j. - 5 j.) bezprostředně po porodu plodu. Podání 

methylergometrinu zabraňuje zbytečným krevním ztrátám, které by při vyčkávání odloučení 

placenty nastaly“ (Slezáková, 2011, s. 183). 
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1.2.4  IV. doba porodní 

 

 Část autorů například Roztočil uvádí i IV. dobu porodní, jedná se o dvouhodinový 

interval po porodu placenty, ve kterém je žena nejvíce ohrožena časným poporodním 

krvácením. 

 

 

2  PORODNÍ BOLEST 

 

2.1  Anatomie a fyziologie porodní bolesti 

 

Podle WHO je bolest nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, spojená 

s akutním či potencionálním ohrožením tkání, nebo je popisována výrazy takového 

poškození. Bolest je vždy subjektivní, má funkci signální a varovnou. 

Vzniká stimulací nociceptorů a je vedena nervovými vlákny, nervy a zádními 

nervovými kořeny do zadních míšních rohů. Zde je vjem na neuronech zadních rohů míšních 

modulován a ovlivňován, uvolňují se zde i specifické bolestivé substance (endorfiny, 

enkefaliny). Zadními míšními drahami jsou bolestivé vjemy převáděny do centrální nervové 

soustavy – retikulární formace, limbického systému, hypotalamu a thalamu. Projekce bolesti 

do těchto struktur mají za následek zvýšenou bdělost, zvýšenou emoční aktivitu se zvýšením 

tonu sympatiku, vyplavení stresových hormonů se zvýšením tepové frekvence, krevního tlaku 

a spotřeby kyslíku ve tkáních. Z talamických jader je informace o bolesti přenášena do 

mozkové kůry, Na této je již možno lokalizovat místo bolesti při projekci dráhy do gyrus 

postcentralis, rovněž tak při projekci jiných drah z thalamu do jiných oblastí kůry (gyrus 

cinguli, prefrontální oblast) jsou zesíleny emočně-afektivní složky bolesti (Pařízek, 2002, s. 

125 - 130). 
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2.2  Měření bolesti 

 

Pro bolest platí, že existuje vždy, když jí pacient udává. Z toho plyne, že je bolest 

vnímána individuálně. Na její intenzitu a prožívání má vliv například psychický stav jedince, 

životní zkušenost, vrozený práh a míra tolerance bolesti. K hodnocení intenzity bolesti byly 

vytvořeny měřící stupnice. Nejčastěji užívanou stupnicí pro dospělé pacienty je tzv. VAS – 

visual analogue scale (dále jen VAS). Užívá hodnoty od nuly, kdy nula značí stav bez bolesti 

až do desíti, kdy desítka znamená nejhorší představitelnou bolest. V porodnictví se již léta 

užívá tzv. pain-raiting index (podle Melzacka) s hodnotami bolesti od nuly až k padesáti. 

Roztočil (2008, s. 314) uvádí pain-raiting index skórování 0-10 bodů. Pro dětské pacienty 

jsou vhodné piktogramy – škála obličejů bolesti. Existují také objektivní a experimentální 

metody měření bolesti jako tlaková algometrie, termická algometrie, elektrostimulace nebo 

EEG a EMG.  

 

2.3  Specifika porodní bolesti 

 

Porodní bolesti patří ke zvláštní kategorii bolestí – jako jediná nedoprovází nemoc či 

poškození, je přítomna při fyziologickém procesu rození. Porodní bolest zahrnuje všechny 

typy bolestí a je považována za jednu z nejintenzivnějších bolestí vůbec. Moderní 

anesteziologie dnes umí tuto bolest významně redukovat. Podle Pařízka (2002, s. 125) 

kladou nepřipravené primipary intenzitu bolesti ve stupnici pain-rating indexu do rozmezí 

hodnot 35-37 a multipary do rozmezí hodnot 30-33, bez ohledu na to zda byly připraveny na 

bolest. Pro srovnání: vyšší index bolesti má kauzalgie u té je skóre 42 nebo po amputaci 

prsu, kdy se udává skóre 40. Naopak bolesti zubů či neurogenní bolesti, bolesti při frakturách 

bývají hodnoceny indexem okolo 20. 

Většina primipar popisuje porodní bolest jako velmi silnou až nesnesitelnou a jsou 

intenzitou bolestí zaskočeny. A to i přesto, že při porodu rodičky často tolerují vyšší intenzitu 

bolesti než za jiných bolestivých okolností. Neboť mají vysokou motivaci bolest snášet, navíc 

je přítomna vysoká hladina endorfinů při očekávaném narození dítěte. Porodní bolesti trvají 

řádově hodiny, končí narozením dítěte. Po něm pak velmi rychle a téměř úplně mizí. 
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 Bolesti I. doby porodní – otevírací pociťují rodičky v podbřišku. Táhnou se od pupku 

do slabin a po straně od hřebene kosti kyčelní až k velkému trochanteru a manifestují se 

v zádech jako bolesti v kříži. Vznikají dilatací hrdla a dolního děložního segmentu, intenzita 

bolesti závisí především na síle kontrakcí a vzniklém tlaku. V II. době porodní – vypuzovací 

jsou bolesti vyvolávány déletrvajícími a stupňujícími se děložními stahy, roztlačováním 

měkkých tkání pánve a porodních cest a tlakem na kořeny lumbosakrálního plexu. Kromě 

bolesti pociťuje rodička nutnost zapojit břišní lis. (Larsen, 1998, s. 568 - 569) 

 Bolest přímo souvisí se stresem, nelze je od sebe plně oddělit. Při intenzivní bolesti 

vzniká buď stresová analgezie, při které se práh bolesti zvyšuje nebo senzitizace, kdy se práh 

bolesti snižuje. Oba tyto fenomény mají ochranný charakter. Nikdy by však nemělo nastat, 

aby byla rodička nadměrně stresována, a tím bylo ovlivněno vnímání bolesti (Pařízek, 2002, 

s. 125 - 130). 

 

 

3 NEFARMAKOLOGICKÉ METODY 

PORODNICKÉ ANALGEZIE 

 

 Pro použití metod porodnické analgezie platí několik zásad. Metoda nesmí ovlivnit 

zdraví matky nebo dítěte, nesmí podstatným způsobem ovlivnit činnost dělohy a musí být 

analgeticky dostatečně účinná. Právě pro minimum nežádoucích účinků, jak na matku, tak 

plod, jsou nefarmakologické metody v porodnictví velmi oblíbené. Bohužel analgetický 

účinek těchto metod není vždy dostatečný. 

 

3.1  Předporodní příprava 

 

 Základem je seznámit ženu s průběhem porodu, zbavit ji strachu a fyzicky připravit 

na porodní zátěž. Podstatou je vytvořit u ženy reflexy, které jsou vázány na porodní proces, 

ale nevedou k bolestivým prožitkům, nýbrž k aktivnímu soustředění na jiné podněty, zejména 

dýchání a svalovou relaxaci (Čech, 2006 s. 144). 
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Příprava těhotných žen se vyvíjí nezávisle v Anglii a na Ukrajině (v tehdejším SSSR). 

V Anglii vytvořil lékař Grantley Dick Read koncepci přirozeného porodu, založenou na 

představě, že úzkost zvyšuje napětí v dolním děložním segmentu, což vede k bolestivým 

kontrakcím. Úzkost rodiček se snažil eliminovat pozitivním klimatem v porodnici, navrhoval 

například permanentní přítomnost porodníka u porodu a také relaxaci. Posléze připojil i 

nácvik zrychleného dýchání během kontrakce. Metodu porodnické psychoprofylaxe, ve světě 

dnes známou jako Lamazova metoda, vytvořil Velkovskij. Vysvětlováním průběhu porodu a 

poučováním těhotné ženy měl být odstraněn strach z porodu. Velkovskij vycházel 

z Pavlovské fyziologie, snažil se aktivovat mozkovou kůru, kdy negativní indukce vyvolá 

necitlivost na bolestivé podněty. Využíval k tomu různé techniky, například zrychlené 

povrchní dýchání během kontrakce, sledování doby mezi kontrakcemi nebo hlazení břicha. 

Velvoského přístup rozšířil ve světě francouzský porodník Lamaze.  

Skutečné vědecké ověření analgetického efektu této metody provedl až v 80. letech 

Melzack s nepříliš povzbudivým výsledkem. Jako metoda porodnické analgezie ustoupila 

předporodní příprava do pozadí. V dnešním pojetí si předporodní příprava klade spíše za cíl 

informovat o správné výživě v těhotenství, informovat rodiče o průběhu porodu, o možnosti 

analgetizace u porodu a seznámit ženu se zásadami péče o dítě po porodu (Pařízek, 2002, s. 

201). 

Je třeba také zmínit doprovod při porodu. Nepřetržitá přítomnost blízké osoby, která 

poskytuje rodičce všestrannou podporu během porodu a příznivě ovlivňuje průběh porodu. 

V současné době jde nejčastěji o partnera rodičky, ne vždy je však muži přítomnost u porodu 

příjemná, pak je vhodné nahradit jej jinou blízkou osobou – sestrou, matkou nebo dulou. 

Považuje se za prokázané, že podpora rodící ženy, trvale přítomnou blízkou osobou, má 

příznivý vliv na průběh porodu a zmenšuje spotřebu analgetik.  

 

3.2  Hypnóza 

 

 Pracuje s omezenou bdělostí a  hlubokou soustředěností. V těhotenství se uskutečňuje 

nejméně 5 - 6 setkání s výukou relaxace, soustředění a snadného přechodu do hypnotického 

stavu. Vyžaduje sugestibilní ženu, spolupráci, trpělivost a čas a účinná je jen asi u 25% 

rodiček. Užívá se vzácně (McMorland, 1993, s. 17). 
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3.3  Akupunktura 

 

 Akupunktura používá přesně stanovených míst na povrchu těla a jejich drážděním 

dosahuje místních reakcí – analgetický a antiedematózní účinek nebo vzdálených efektů – 

sedativních a spasmolytických. Teoreticky by byla ideální, ale analgetický účinek je 

nedostatečný a to zejména v II. době porodní. Nejúčinnější je v I. době porodní po otevření 

branky do pěti centimetrů. Problematické také je, že při ní nelze sledovat srdeční akci plodu, 

protože elektrický proud ruší účinky akupunktury. Někteří odborníci navíc poukazují na 

neúčinnost k tlumení porodních bolestí u žen bílé rasy. Použití akupunktury v porodnictví 

není u nás běžné a je spíše teoretickou alternativou klasické západní medicíny. Hlavním 

důvodem je obvykle obtížné sladění práce akupunkturisty a porodníka v jednu chvíli a 

znesnadnění práce porodníka, který musí brát ohled na akupunkturní pomůcky (Pařízek, 

2012, s. 191). 

 

3.4  Hydroanalgezie 

 

 Užívání vodních koupelí pro zmírnění porodních bolestí je známo po staletí. Koupele, 

relaxační sprchy, horké nebo studené obklady, termoformy, přikládané na oblast beder 

rodičky se začaly opět zdůrazňovat během posledních 20 let. Je známo, že taktilní 

nebolestivá stimulace tlumí přenos bolestivých impulsů do vyšších etáží CNS. Útlum probíhá 

na úrovni zadních míšních rohů a je experimentálně prokazatelný. Je možné, že tohle je právě 

ten mechanismus, kterým vodní lázeň tlumí porodní bolest. 

Mezi základní metody hydroanalgezie patří relaxační koupel, kdy rodička v průběhu 

porodu většinou intermitentně využívá vodní lázeň ve speciální vaně. Samotný porod dítěte 

nakonec probíhá v nevodním prostředí. Výhodou je příjemný pocit a nadlehčování rodičky 

při změně polohy, nevýhodou je že lze jen s komplikacemi použít CTG. Metoda relaxační 

koupele lze užít jen u fyziologických porodů.   

Další metodou je porod do vody. Jako výhoda se udává zvýšená relaxace porodních 

cest, analgezie a s tím spojené zkrácení I. a II. doby porodní. Doposud však stále chybějí 

objektivní důkazy o prospěšnosti této metody, navíc je technicky náročná. Je potřeba 

speciální vany s protiskluzným povrchem a regulací teplé vody. Obtíží zůstává intrauterinní 

sledování plodu a riziko představuje mateřská i novorozenecká infekce, hypoxie plodu a 

17 
 



aspirace vody novorozencem. Česka gynekologická a porodnická společnost J. E. Purkyně 

stanovila v roce 1998 přesné podmínky, za kterých lze v České republice akceptovat vedení 

porodu ve vodě.  

 Poslední metodou je intradermální podání vody do oblasti kolem os sacrum, 

většinou čtyři pupence cca o 0,1 ml a úleva nastává zhruba za 30 s. zejména pak snížení 

sakrálních bolestí. Aplikace čisté vody je však poměrně bolestivé, proto se nahrazuje 

fyziologickým roztokem nebo např. trimekainem (Pařízek, 2012s. 192 - 193). 

 

3.5  Elektroanalgezie – TENS 

 

 Využívá proměnlivých elektrických stimulů na kůži na obou stranách páteře v oblasti 

dolní hrudní a horní bederní páteře. TENS je neškodná metoda pro matku a plod, ale není 

příliš účinná. Přesto může navodit nižší spotřebu analgetik (Čech, 2006, s. 145). 

 TENS je jednoduchá analgetická metoda, která spojuje psychologický i somatický 

účinek, napomáhá redukovat potřebu farmak. Používají se elektrody, které jsou v oblasti 

beder přichyceny náplastí v místech, kde aferentní nervy vystupují do míchy. TENS přináší 

největší užitek při modulaci bolesti na začátku I. doby porodní. Je výhodné, že je možno 

metodu s úspěchem kombinovat i s ostatními nefarmakologickými i farmakologickými 

metodami porodnické analgezie (Pařízek, 2012, s. 195). 

 

3.6  Alternativní polohy při porodu 

 

 Poloha vleže na zádech byla zavedena poté, co se porodnictví začali věnovat lékaři. 

Vyplynulo to z potřeby uchránit při porodu hlavičky hráz. Proti poloze na zádech je 

namítáno, že není přirozená, protože není využívána zemská gravitace jako porodní síla a 

plod tak musí být vypuzován horizontálním směrem a části vzhůru. Tím se prodlužuje II. 

doba porodní a porod je pro rodičky bolestivější a namáhavější. Tento názor je ale 

z fyzikálního hlediska zcela nesprávný, neboť vliv zemské gravitace na pohyb plodu 

v porodních cestách bezvýznamný. Navíc při poloze vleže je malá pánev lépe prokrvena než 

při poloze vestoje a vsedě, kdy jsou naopak překrveny dolní končetiny (Pařízek, 2012, s. 

186). 
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 Za alternativní označujeme polohu vestoje, vkleče, v dřepu nebo vsedě. Zkušenosti 

mnoha porodnic, kde ženy rodí ve II. době porodní ve vertikálních polohách, ukazují na vyšší 

nárůst porodních poranění konečníku. Při volbě porodní polohy v II. době porodní je třeba 

uplatňovat individuální přístup ke každé ženě. Za porodu si žena sama instinktivně nalézá 

nejméně bolestivou a nejpohodlnější polohu. 

 

3.7  Audioanalgezie 

 

 Audioanalgezie zmírňuje nebo potlačuje pocit bolesti změnou aktivity mozkové kůry. 

Podstatou účinku je dráždění sluchového centra za použití sluchátek, během kontrakcí 

přístrojově vytvořeným šumem. Ten si může sama matka během potřeby zesilovat nebo 

zeslabovat. Tato metoda je zcela neškodná, bohužel však její analgetický efekt je mizivý. Je 

popisována jako doplněk systémové analgezie, přičítá se jí nižší spotřeba systémových 

analgetik. Jinou možností audioanalgezie je použití relaxační hudby, kterou si žena obstará 

před porodem podle vlastní volby. 

 

 

4 FARMAKOLOGICKÉ METODY PORODNICKÉ 

ANALGEZIE 

 
 V praxi se ukazuje, že v celkovém měřítku je dnes 60 - 70% všech porodů ovlivněno 

různými farmaky (Pařízek, 2002, s. 223). Je třeba vzít v úvahu, že farmaka postupují 

placentou a mohou negativně působit na plod a novorozence. Nejvýraznějšími nežádoucími 

účinky jsou poruchy dýchání a poruchy neurofyziologické adaptace. 
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4.1  Farmakologická analgetizace systémová 

 

4.1.1  Sedativa  

 

 Téměř u všech žen dochází vlivem těhotenství ke změnám emočního ladění. 

Typickým projevem během porodu je úzkost z neznámého prostředí, strach o sebe a dítě, 

obavy ze samotného porodu a jeho komplikací, nebo strach z anestezie. Tam, kde se 

ovlivnění úzkosti či strachu nedaří nefarmakologickými metodami, je vhodné podání sedativ 

nebo anxiolytik. 

 Mezi nejčastěji užívaná anxiolytika v současné době patří benzodiazepiny.                 

V závislosti na dávce mají anxiolytický, anamnestický, svalově relaxační, antikonvulzivní  a 

sedativně hypnotický účinek. Velmi rychle však prostupují placentou a po několika minutách 

dochází k vyrovnání plazmatických koncentrací mezi matkou a plodem. U diazepamu účinky 

díky pozvolnému vylučování aktivních metabolitů jen pozvolna odeznívají a hrozí zde 

vysoké riziko kumulace s nežádoucími účinky. Podle zkušenosti většiny kliniků stačí 

diazepam v dávce 5 - 10 mg. i. m. nebo i.v. příznivě ovlivnit strach a stavy napětí. Při vyšším 

dávkování diazepamu se můžeme u novorozence setkat s hypotonií, hypoaktivitou a 

sníženým příjmem potravy. Z uvedených důvodů je diazepam nevhodný pro aplikaci 

těhotným a dnešní době se od podávání diazepamu upouští. Pokud je nutná jeho aplikace 

musí se podat jednotlivá a jen velmi malá dávka. Z farmakologického hlediska se zdá být 

výhodnější použití krátkodobě působících benzodiazepinů jako je lorazepam nebo 

midazolam. Midazolam má, pro svůj krátký biologický poločas a absenci aktivních 

metabolitů, výborně říditelný anxiolytický efekt, nicméně i jednorázové podání vysoké dávky 

může vést k srdeční arytmii a hypotonii plodu. Obecně se použití benzodiazepinů 

v peripartálním  období nedoporučuje (Pařízek, 2012, s. 200). 

Neuroleptika mají oproti benzodiazepinům výhodu v antiemetickém účinku. Pro 

porodnické účely jsou podávány v nižších dávkách než v neurologii nebo psychiatrii a při 

jejich kombinaci s analgetiky dochází k vzájemné potenci účinků. Při indikaci si však 

musíme uvědomit, že neuroleptika jsou potentnější farmaka než benzodiazepiny. Jejich 

účinkem dochází k výrazné psychomotorické sedaci, a proto je v porodnictví užíváme jen 

v případech výrazného psychického stresu rodičky (Pařízek, 2002 s. 224 - 225). 
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4.1.2 Analgetika  

 

 Analgetika se používají v dávkách, které bolest úplně nevyřadí, pouze ji ztlumí. Po 

i.m. podání je nejsilnější útlum za 2 - 3 hodiny po aplikaci, proto se dává přednost i.v. podání 

menších dávek, kdy je nejsilnější útlum již v první hodině. 

 

Pethidin (Dolsin) 

 Je analgetikum s účinkem podobným morfinu a je dnes nejvíce užívaným lékem u 

porodu. Nejčastějším nežádoucím účinkem u matky je výskyt nauzey a zvracení, dochází ke 

snížení motility žaludku a k prodloužení doby trávení. Pacientky jsou tak při eventuální 

potřebě celkové anestézie ohroženy aspirací žaludečního obsahu. Nejzávažnějším vedlejším 

účinkem je útlum dechu matky i plodu. V závislosti na dávce vzniká také sedativní účinek 

nebo snížená sebekontrola, v některých případech může nastat ztráta paměti na porod.  

 

Nalbuphin (Nubain) 

 Je relativně nové analgetikum a na první pohled se jeví jako vhodný lék pro 

porodnickou analgezii. Na rozdíl od Pethidinu je rychleji odbouráván a především má daleko 

menší vliv na dýchání. Také gastrointestinální účinky se vyskytují méně často. Především 

však navozuje mnohem vyšší úlevu od porodních bolestí než Pethidin. Bohužel však 

sedativní účinek je vyjádřen více než u Pethidinu. (Pařízek 2002, str. 225) uvádí že, 

Nalbuphin také prostupuje placentou a neurofyziologická adaptace novorozence v prvních 

hodinách po porodu je ovlivněna silněji než po Pethidinu. 

 

Tramadol (Tramal) 

 Působí dvojím účinkem, jednak na opiátové receptory, jednak i blokádu vstupu 

noradrenalinu a serotoninu do nervových zakončení. Neovlivňuje krevní oběh matky, 

respirační útlum také nebyl pozorován. Může mít na rodičku paradoxní excitační účinek a je 

možný i útlum dítěte. A konečně jeho analgetický efekt na silnou porodní bolest se jeví jako 

málo účinný. K porodnické analgetizaci se používá zřídka. 
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Ketamin 

 Působí na somatickou bolest. Je to anestetikum se silným, ale krátkodobým 

analgetickým účinkem. V úvahu tedy přichází jeho podání na konci II. doby porodní. 

Dechově depresorický účinek je velmi malý a nebylo pozorováno nepříznivé ovlivnění 

novorozence. Jeho nevýhodou je anterográdní amnézie na porod a mohou se vyskytovat 

poruchy orientace, různé barevné vize či halucinace. Zejména proto není v porodnické 

analgezii příliš rozšířen. 

 

Fentanyl a Sufentanil 

 Spíše než systémově jsou obě látky podávány u neuroaxiálních blokád v regionální 

analgezii. 

 

Remifentanil (Ultiva) 

 Je nejnovějším derivátem fentanylu. Jeho biologický poločas je pouhých 8 - 20minut. 

Z rozsáhlých studií vyplývá, že remifentanil lze použít k porodní analgezii, zejména v I. době 

porodní. Uplatní se zejména v případech, kdy není možné použít neuroaxiální blokádu. 

Nežádoucí účinky na plod byly minimální, je pouze doporučeno sledovat u rodičky saturaci 

krve kyslíkem pro možný vznik dechové deprese. Je však nutno zdůraznit, že se jedná o 

neschválené (off - label) použití (Pařízek, 2012, s. 135). 

 

4.1.3 Inhalační analgetizace 

 

 Použití inhalačních anestetik vede k rychle nastupující analgezii a při vyšších 

koncentracích k anestezii. U novorozence dochází k rychlé eliminaci inhalačních anestetik 

plícemi. 

 

Oxid dusný 

 Pro vdechování během porodu je možné jej podávat pouze ve směsi s kyslíkem 

v poměru 1:1 ze speciálně zkonstruovaného tlakového přístroje Entonox. Směs se vzduchem 

je zakázána pro nízkou koncentraci kyslíku ve směsi (Čech, 2006, s. 145). 
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Je podáván ústní nebo nazální maskou – jednotlivými nádechy si reguluje tlumení 

bolesti, po ustání inhalace účinek v podstatě okamžitě odchází. Při navození sedace oxidem 

dusným je velmi důležitý kontakt pacienta s lékařem. Při nástupu účinku by měl lékař hovořit 

klidným a uklidňujícím hlasem s pozitivním obsahem slov. Pacient se sedací oxidem dusným 

je totiž velmi přístupný slovní sugesci, negativní vjemy například hlasitý hovor nebo nešetrné 

zacházení s nástroji znamenají negativní zážitek pro pacienta. Pacient má být schopný 

kooperace se zdravotnickým personálem, vnímání bolestivých podnětů je však významně 

redukováno (Pařízek, 2012, s. 205). 

V České republice se pro účely porodnické analgezie vzhledem k obtížné 

kontrolovatelnosti koncentrace složek inhalované směsi dlouhou dobu téměř neužíval. Dnes 

je v každé porodnici, kde tuto směs medicinálních plynů používají, erudovaný personál jak 

z řad anesteziologů tak porodních asistentek, který dbá na bezpečnost při užití této techniky. 

Výše uvedená směs není v rejstříku pojišťoven, tudíž je v rámci nadstandardu a pacient si jej 

hradí.  

 

Enfluran a Izofluran 

 Mají více hypnotický než analgetický účinek, tento účinek nastupuje i ustupuje 

poměrně rychle. Nicméně mezi nežádoucí účinky patří útlum děložních kontrakcí nebo 

snížení svalového tónu a mnohé další. V porodnické praxi se tedy prakticky neužívají. 

 

4.2  Farmakologická analgetizace regionální 

 

 Místní analgezie představuje soubor způsobů, kdy se podáním lokálně účinných látek 

modifikuje vnímání bolesti. Snahou je maximálně omezit podání farmak, které by mohly mít 

nežádoucí účinky na průběh porodu nebo novorozence. Užívá se spektrum lokálních 

anestetik, které mají své žádoucí i nežádoucí účinky. Ty působí pouze na zvolené zóny podle 

místa aplikace, nicméně vzhledem k systémovému vstřebávání těchto látek je nutno 

dodržovat maximální dávky. 
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4.2.1  Infiltrace perinea a pochvy  

 

 Nejčastěji užívaná metoda v běžné porodnické praxi. Používá se před epiziotomií 

nebo před ošetřením ruptury perinea a pochvy. Je to technicky jednoduchá a finančně 

nenáročná metoda. Pro nízkou analgetickou účinnost je nevhodná při ošetřování větších 

porodních poranění (Čech, 2006, s. 145). 

 

4.2.2  Pudendální analgezie 

 

 Je oboustranná blokáda větví n. pudendus infiltrací při jeho výstupu z pánve v oblasti 

spina ossis ischii (Pařízek, 2002, s. 235). Úleva účinkuje v oblasti hráze a zevní třetiny 

pochvy. Podává se ve II. době porodní u spontánního porodu. Při porodu kleštěmi pomáhá 

uvolnit pánevní dno a tím chrání hlavičku dítěte. Je možné ji připojit k epidurální analgezii 

v případě, pokud vznikne potřeba výraznější analgetizace perinea. Je to opět jednoduchá, 

finančně nenáročná metoda. Použitelná je však pouze v II. době porodní a může vyvolat 

prodloužení této doby ztrátou nutkání k tlačení. 

 

4.2.3  Paracervikální analgezie 

 

 Při této metodě aplikuje porodník v průběhu otevírací doby místní anestetikum 

oboustranně paracervikálně do postranních poševních kleneb. Tím se vyloučí bolest 

děložního původu. Jedná se o analgeticky vysoce účinnou metodu, která nezpůsobuje pokles 

systémového tlaku rodičky. Bohužel, však ovlivňuje bolesti pouze v I. době porodní a u 

plodu se často objevuje přechodná změna srdečního rytmu, většinou bradykardie. Právě pro 

riziko ovlivnění plodu je tato dříve hojně užívanou doba na ústupu. 

 

4.2.4  Kaudální analgezie 

 

Kaudální analgezie je blokáda nervových struktur podáním lokálního anestetika do 

prostoru sakrálního kanálu os sacrum. Jehla je zaváděna skrze hilus sacralis. Kaudální 

analgezie je tedy zvláštní forma epidurální analgezie (Pařízek, 2002, s. 241). Nejvíce působí 

24 
 



v křížové oblasti a usnadňuje dilataci děložní branky. Tato metoda je v porodnické analgezii 

již překonaná, lze ji užít u některých operačních zákroků na vulvě, perineu, zevní třetiny 

pochvy a okolí rekta. 

 

 

5 EPIDURÁLNÍ ANALGEZIE 

 

5.1  Historie epidurální analgezie 

 

 Ve své práci jsem věnovala pozornost historii porodnické analgezii v ČR, zvláště jsem 

se zaměřila na historii epidurální analgezie (dále jen EDA). Historie porodnické analgezie 

jako takové je samozřejmě mnohem rozsáhlejší, podrobně se o ní můžeme dočíst například 

v knize Porodnická analgezie a anestezie od A. Pařízka (2002) ze které jsem informace také 

čerpala. 

Již v učebnicích z druhé poloviny devatenáctého století se dočítáme o potřebě tlumit 

porodní bolesti. Dr. Čeněk Křížek vydává v roce 1876 učebnici „Základové porodnictví pro 

lékaře“ ve které popisuje podání opia, morfinu nebo chloroformu během porodu. V roce 1921 

se tišením bolesti za porodu zabýval V. Rubeška. Zmiňuje analgezii inhalační – 

chloroformovou a éterovou, připouští i použití systémové analgezie při prořezávání hlavičky, 

varuje však před ovlivněním děložních stahů a před negativními účinky na plod. V době mezi 

světovými válkami byla analgezie rozvíjena zejména na porodnických klinikách. Profesor A. 

Ostrčil, přednosta II. gynekologicko-porodnické kliniky Univerzity Karlovy v Praze 

považoval analgezii za součást lékařského vedení porodu a lze jej označit za průkopníka 

porodnické analgezie u nás. V roce 1926 navrhl používat metralginové čípky, které 

obsahovaly látky s účinkem sedativním, analgetickým, spasmolytickým a tonizujícím. Na 

Ostrčilově klinice byly zkoušeny i jiné metody vedení porodu, k většině metod však Ostrčil 

nakonec zaujal kritické stanovisko. V této době byla již zcela poměrně běžně podávána 

inhalační analgezie. V tomto období se vedle Ostrčila věnuje porodnické analgezii řada 

českých autorů, vesměs porodníků z pražských a brněnských klinik např. L. Čížek, D. 

Horálek, J. Jung, J. Moudrý, J. Pazourek, A. Pírek a mnozí další. Speciální kapitolu tvořila 
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anestézie u operačních porodů. Prof. K. Klaus, přednosta bývalé I. gynekologicko-porodnické 

kliniky v Praze, poukazoval na možnost užití regionálních technik. 

Doba 50. let je ovlivněna politickou situaci, která u nás panovala. Nekritické přijímání 

sovětských metod nakonec ovlivnilo i medicínu. Příkladem může být tzv. psychoprofylaxe, 

jež měla vést k bezbolestnému porodu a byla také masově prováděna. Později byla označena 

za neúčinnou. Dalším příkladem absurdnosti této doby je osud lékaře brněnské 

gynekologicko-porodnické kliniky J. Kříže. Ten jako mladý asistent začal na svém pracovišti 

podávat epidurální analgezii, a to již v letech 1949 – 1950, tedy poměrně záhy poté, co byly 

publikovány poznatky amerických autorů. I přesto, že i Kříž výsledky svoji práce řádně 

publikoval, na jeho práci dlouhá léta nikdo nenavázal a metoda upadla v zapomnění. Osud 

samotného Kříže poznamenal jeho pokus opustit svou vlast, ve které pociťoval nesvobodu. 

Pro tento čin byl dokonce uvězněn a po propuštění byl komunistickým režimem dlouhá léta 

perzekuován jak v osobním, tak pracovním životě. Částečného zadostiučinění se Kříž dočkal 

až po roce 1989, kdy byl jmenován profesorem. I vývoj medicíny byl v této době značně 

ovlivněn, chyběl nekomplikovaný zdroj informací, nebyly k dispozici technické prostředky a 

farmaceutické přípravky na západě již zcela běžné. V neposlední řadě je třeba zmínit 

absolutní absenci odborných kontaktů. Přesto i tato doba má své průkopníky. Můžeme zmínit 

například Josefa Bendla nebo Antonína Doležala, ti se zasloužili o ovlivnění Headových zón, 

intradermální aplikaci Procainu v sakrální a suprapubické oblasti, paracervikální či 

pupendální blokádu. 

Koncem 60. let začíná v Praze Mudr. Dimitrij Miloschewsky s podáváním regionální 

anestezie u císařského řezu. Epidurální analgezii u spontánního porodu začali anesteziologové 

pod vedením D. Miloschewského provádět v Praze již na začátku 70. let. Jejich snaha se však 

nesetkala se zájmem porodníků, a proto se od její aplikace na delší dobu upustilo. Vzhledem 

k zapomnění práce J. Kříže se dlouho mylně tradovalo, že se jedná o první pokusy 

s epidurální analgezií u porodu u nás. 

Zavedení epidurální analgezie u nás se tedy povedlo až po roce 1988. Je třeba 

připomenout, že technické prostředky potřebné k podání regionální analgezie nebyly téměř 

k dispozici. Lékaři tedy byli nuceni improvizovat, nedostatkový Bupivacain pro úsporu ředili 

nebo jej nahradil tuzemský Trimekain. Používaly se resterilizované punkční jehly, pro 

nedostatek epidurálních katétrů se na žádost rodičky prováděly opakované punkce 

epidurálního prostoru. Pro dovoz jednorázových technických prostředků k epidurální 
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analgezii byl nutný souhlas ministerstva zdravotnictví a výměna tzv. devizových korun za 

v zahraničí užívanou měnu. Termín „epidurální analgezie“ byl úředníkům, tehdy 

zodpovědným za zásobování, zcela neznámý. Bohužel byl tento pojem neznámý i pro většinu 

porodníků a porodních asistentek. Neuroaxiální anestezie u císařského řezu se sice sporadicky 

prováděla, ale stále bylo v první polovině 90. let více než 90% císařských řezů v ČR 

provedeno v celkové anestézii. Ještě v roce 1991 někteří porodníci vyjadřovali na stránkách 

laického tisku nepodložené obavy z trvalých následků epidurální analgezie. Nekomplikovaný 

a hlavně nekonfliktní rozvoj epidurální analgezie u porodu nastal až po roce 1991 na půdě 

Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze. J. Bendl ze své funkce přednosty kliniky usiloval o zavedení a 

rozvoj nových metod a technik v oblasti porodnické analgezie a anestezie. Teprve zájem 

veřejných sdělovacích prostředků o tyto u nás zatím neznámé metody vzbudil zájem široké 

veřejnosti. V roce 1992 na gynekologicko-porodnické klinice na 1. Lékařské fakultě UK a 

VFN v Praze vzniklo postgraduální výukové centrum porodnické analgezie a anestezie, a to 

se zvláštním zřetelem na neuroaxiální techniky. 18. června 1994 byla na gynekologicko-

porodnické klinice 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze založena Sekce porodnické 

analgezie a anestezie. Sekce porodnické analgezie a anestezie uspořádala v roce 1996 1. 

celostátní sympozium na téma Porodnická analgezie a anestezie. Na 2. celostátním setkání 

odborníků na porodnickou analgezii a anestezii bylo přijato usnesení o organizaci celostátních 

kongresů v čtyřletých cyklech. Cílem je vytvořit systém přenosu informací a přispět tak 

k rychlému a plošnému předávání poznatků do všech porodnických zařízeních v České 

republice. 

 

5.2 Anatomie epidurálního prostoru 

 

Epidurální prostor se nalézá v páteřním kanálu mezi tvrdou míšní plenou a kostmi a 

vazy páteřního kanálu. Začíná u velkého týlního otvoru lební báze a táhne se až dolů mezi 

kost křížovou a kostrč. Epidurální prostor sahá v míšním kanále od spodiny lebeční až do 

prostor druhého bederního obratle, dále v míšním kanále pokračují již jen míšní kořeny. 

Epidurální prostor obsahuje vazivo a tuk, tepenné a žilní pleteně a kořeny míšních nervů. Dále 

je potřeba si ujasnit, kudy probíhá v páteřním kanále mícha, neboť poranění míchy je jednou 
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z častých obav rodiček. Mícha je uložena ve třech míšních obalech. Tvrdá plena (dura mater) 

obsahuje míchu a mozkomíšní mok, pod úrovní druhého bederního obratle pak mozkomíšní 

mok a míšní kořeny. Jak už bylo popsáno výše, prostor v páteřním kanále mezi obratlovými 

oblouky a tvrdou plenou se nazývá epidurální, do tohoto prostoru je zaváděn katétr. Prostor 

pod tvrdou plenou se nazývá subdurální. V subdurálním prostoru se nalézá ještě tzv. 

pavučnice (arachnoidea mater), která těsně naléhá na tvrdou plenu. Vlastní míchu obaluje tzv. 

měkká plena (pia mater). Prostor mezi pavučnicí a měkkou plenou nazýváme 

subarachnoidální a obsahuje mozkomíšní mok. Pro potřeby porodnické epidurální analgezie 

je užívána bederní páteř ve své střední a dolní části. Z této stručné anatomie je zřejmé, že 

obavy některých pacientek z poranění míchy při punkci epidurálního prostoru jsou zcela 

zbytečné, neboť mícha končí v horních částech bederní páteře, zatímco punkce se provádí ve 

střední až dolní části bederní páteře. 

 

5.3  Epidurální analgezie 

 

 Epidurální analgezie je přechodné přerušení nervových vzruchů podáním anestetika / 

analgetika do epidurálního prostoru v oblasti páteře. Epidurální analgezii je možné provést 

v kterémkoliv úseku páteře, ale z porodnického hlediska přichází v úvahu dolní hrudní a 

zejména lumbální oblast (Pařízek, 2012, s. 230). Metoda velmi úspěšně tlumí bolesti během 

porodu, neprodlužuje ani nezkracuje porod, nezvyšuje počet porodnických operací. Naopak je 

analgezii možno rozšířit o epidurální anestezii, ve které je možné provést případnou urgentní 

porodnickou operaci. Příznivě také ovlivňuje prokrvení dělohy a placenty, a tím zlepšuje 

zásobení dítěte kyslíkem a dalšími potřebnými látkami. V důsledku zvýšeného prokrvení 

pánve uvolňuje svalstvo porodních cest, a tím také usnadňuje průběh porodu. 

 

5.4 Technika provedení EDA 

 

Před samotnou punkcí je nutný pečlivý odběr anesteziologické anamnézy jako před 

jakoukoliv jinou anestezií, zhodnocení laboratorních vyšetření a klinické vyšetření včetně 
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vyšetření zad aspekcí popř. palpací, vyšetření rozsahu pohyblivosti krční páteře a podobně. 

Nutné je také vyloučení kontraindikací. Samozřejmostí by pak mělo být gynekologické 

vyšetření. Je vhodné provést kardiotokografický záznam. Bezpodmínečně nutné je změření 

krevního tlaku rodičky a jeho další monitorování po aplikaci neuroaxiální analgezie. Dalším 

nezbytným úkonem je zajištění žilní linky a aplikace infuzí. Toto se provádí za účelem 

zvětšení intravaskulárního objemu jako prevence rozvoje hypotenze. Různí autoři nabízejí 

různé návody pro množství podaných tekutin v rámci prehydratace a není v rozsahu této práce 

se tímto detailněji zabývat. 

 Samostatnou kapitolou je poučení rodičky. Musí být vysvětlen princip EDA, postup 

zavedení katétru do epidurálního prostoru i případné komplikace. Anesteziolog také zodpoví 

všechny dotazy a před výkonem rodička podepisuje informovaný souhlas platný v daném 

zařízení. Není od věci rodičce připomenout, že ani s použitím EDA se nejedná o „bezbolestný 

porod“, protože bolesti v II. době porodní jsou jen částečně ovlivněny.  

 Dále je potřeba mít nachystané veškeré technické pomůcky k aplikaci EDA. Seznam 

pomůcek potřebných k aplikaci EDA se většinou lehce liší dle zvyklostí daného pracoviště 

nebo samotného anesteziologa, proto zde nebudu všechny pomůcky jmenovat. Vždy je 

samozřejmě nutná speciální epidurální Tuohyho jehla s mandrénem, ta je poměrně silná takže 

bývá zvykem znecitlivit kůži lokálním anestetikem. Mezi další nezbytnost patří epidurální 

katétr, antimikrobiální filtr, dezinfekce a v neposlední řadě farmaka. Vzhledem k možným 

komplikacím je vhodné mít připraven i anesteziologický přístroj s možností prodýchávání 

čistým kyslíkem a funkční odsávačkou. 

 Po těchto nezbytných přípravách se přistoupí k vlastní aplikaci EDA. Poloha rodičky 

bývá vsedě či na levém boku, vždy je nutné ohnutí zad do co největšího oblouku, rodička 

udělá tzv. „kočičí hřbet“. Poloha je jednou ze základních podmínek pro zdařilou punkci neboť 

ve správné poloze rozvinutím bederních obratlů dojde k zpřístupnění cesty intervertebrálním 

prostorem. Po uvedení rodičky do správné polohy si anesteziolog vyhmatá místo vpichu, 

místo si většinou vyznačí a provede dezinfekci a zarouškování. Pro klidný průběh celého 

výkonu je podstatná také osobnost anesteziologa, zejména jeho schopnost komunikace 

s rodičkou. Rodička, pro kterou je samotný porod stresovou záležitostí, od EDA očekává 

úlevu, ale přirozené jsou i její obavy. Navíc se vše odehrává na jejich zádech, takže nemá 

žádnou vizuální kontrolu, neví co očekávat. Proto je nutné, aby anesteziolog každý svůj krok 

rodičce dopředu oznámil – „natřu Vám záda dezinfekcí, zastudí to“ a podobně. Rodička se 
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pak často uklidní, když se dostaví vjemy, které očekávala. Pozitivní přínos může také mít 

přítomnost otce u EDA, doporučuje se však, aby neviděl přímo na místo, kde anesteziolog 

pracuje. Laikovi nebývá pohled na punkci zad příjemný a mohl by být příčinou kolapsu. Za 

ideální se jeví, pokud partner stojí před rodičkou, která se o něj může opřít jak fyzicky, tak ve 

smyslu psychické opory. Po znecitlivění kůže, podkoží a částečně i vazivového aparátu 

provede anesteziolog punkci Touhyho jehlou s mandrénem do vazů mezi zadními výběžky 

obratlových oblouků. Následně mandrén vyjme a detekuje epidurální prostor metodou „ztráty 

odporu“. Detekci epidurálního prostoru je třeba provádět zásadně mezi děložními 

kontrakcemi, protože během kontrakce dochází k významnému zúžení epidurálního prostoru a 

mohlo by dojít k průniku do subarachnoidálního prostoru. Po celou dobu udržuje anesteziolog 

s rodičkou slovní kontakt a vyzve ji, aby jej upozornila vždy, když se blíží kontrakce. Po 

detekci epidurálního prostoru sejme anesteziolog stříkačku z jehly a sleduje, zda nevytéká 

krev nebo mozkomíšní mok ze subarachnoidálního prostoru. Pokud by tomu tak bylo, je 

nutno celou proceduru zopakovat. Pokud je detekce epidurálního prostoru úspěšná, zavede 

katétr asi 3 – 4 cm za hrot jehly, delší zavedení by mohlo mít za následek pouze 

jednostrannou analgezii. Před fixací katétru se podá testovací dávka. Za testovací dávku se 

považuje klinická zkouška, která odliší, je-li katétr zaveden v epidurálním nebo 

subarachnoidálním prostoru. Jako testovací dávka může sloužit rychle účinkující lokální 

anestetikum s příměsí adrenalinu. Testovací dávka podaná do subarachnoidální prostoru 

vyvolá analgezii a aplikace do cévního systému vyvolá tachykardii. Pokud by v těchto 

nežádoucích umístěních konce katétru byla rovnou aplikovaná analgetická dávka, mohlo by 

dojít k vážným komplikacím jako je toxická reakce, těžká hypotenze až zástava dechu.  Pokud 

je poloha katétru správná, je možno podat úvodní dávku analgetické směsi (Pařízek, 2012, s. 

251 – 259).  

 

5.5  Doba podání EDA 

 

Dobu podání EDA určuje porodník ve spolupráci s anesteziologem. Rozhodující není 

pouze intenzita bolestí, ale také vhodný porodnický nález. Porodní branka by měla být na 3 až 

4 cm u prvorodičky, 2 až 3 cm u vícerodiček. Děložní kontrakce by měly být dobře rozvinuté. 

V opačném případě hrozí jejich opožděný nástup. Záleží na taktice vedení porodu, zda bude 

EDA podaná před dirupcí vaku blan nebo až po ni. Hlavička plodu by měla být při aplikaci 
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EDA sestouplá v pánevním vchodu, jinak se zvyšuje riziko její nepravidelné rotace. Možnou 

alternativou při katetrizace epidurálního prostoru „na sucho“ a aplikace lokálního anestetika 

až v optimálním čase. Tato alternativa se bohužel v praxi příliš nevyskytuje ( Pařízek, 2012, s. 

261).  

 

5.6  Metoda podání EDA 

 

5.6.1  Intermitentní epidurální analgezie 

 Hlavní nevýhodou frakcionovaného podání je, že se v organismu rodičky nevytváří 

kontinuální hladina podaných farmak. Další nevýhodou je riziko dislokace katétru a tím 

nebezpečí podání směsi do subarachnoidálního prostoru či cévy. Vzhledem k tomu, že jsou 

dávky aplikovány většinou porodní asistentkou nikoliv anesteziologem, je nutné poučit 

obsluhující personál o komplikacích a postupu při nich. Interval mezi podáním jednotlivých 

dávek stanovuje anesteziolog. 

 

5.6.2  Kontinuální infuzní epidurální analgezie 

 Eliminuje nevýhody intermitentní EDA, odstraňuje jak riziko nedostatečné analgezie, 

tak riziko předávkování, v případě dislokace katétru nejsou následky tak závažné a jsou dříve 

rozpoznatelné než při jednorázovém podání celé dávky. Současně nastává i nižší ovlivnění 

hemodynamické stability rodičky. 

 

5.6.3  Rodičkou řízená epidurální analgezie 

 Výhodou této metody je snadné přizpůsobení dávkování analgetické směsi úrovni 

bolesti a díky placebo efektu je popisována úspora až 1/3 celkové analgetické dávky. 

Nevýhodou jsou pak vyšší pořizovací náklady na speciální pumpu. Žena si pak 

prostřednictvím pumpy sama spouští dávkování analgetické směsi dle úrovně bolestí a lékař 

nastaví přístroj tak, aby nebylo možné překročit maximální dávku směsi (Pařízek, 2012, s. 

262 - 265). 
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5.7  Farmaka používaná u EDA 

 

 Kapitolu farmak užívaných u EDA zmíním jen krátce, neboť není obsahem této práce 

rozebírat všechny žádoucí a nežádoucí účinky jednotlivých léčiv či jejich dávkování. Při 

epidurální analgezii se zpravidla používají dva druhy farmak, a to lokální anestetika 

s dlouhodobým účinkem a opioidy. 

 Mezi nejčastěji užívaná lokální anestetika patří Bupivacain, jedná se také o nejstarší 

lokální anestetikum s dlouhodobým účinkem. Jsou prokázány toxické účinky Bupivacainu na 

myokard, proto je užíván v co  nejmenších, ale přitom stále účinných dávkách. Dříve 

nejužívanější Bupivacain nahrazuje v dnešní době méně toxický Ropivacain. Ten má také 

rychlejší nástup účinku a pomaleji se vstřebává do oběhu. 

 Z opiátu se dnes téměř výhradně užívá Sufentanil. Je to moderní derivát Fentanylu. 

Nástup analgezie po podání je za 5 – 15 minut a analgezie přetrvává asi 60-90 minut. Účinky 

na plod jsou při dávkování do EDA minimální. 

 

5.8 Indikace EDA 

 

5.8.1 Indikace ze strany matky 

Porodní bolest a žádost rodičky 

 Přání ženy tlumit porodní bolest představuje základní indikaci k aplikaci EDA. 

Úzkostná rodička 

 Některé ženy mají nadměrný strach z porodu, respektive z porodních bolestí a zažívají 

až úzkostné stavy. Ze strachu z porodu někdy dokonce vyžadují císařský řez v celkové 

anestezii. Může u nich nastat změna chování či postoje k vlastnímu porodu. Těmto ženám 

třeba věnovat zvláštní pozornost a EDA podat pokud možno co nejdříve, většinou ještě před 

dirupcí vaku blan (Pařízek, 2012. s. 233). 
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Kardiovaskulární onemocnění 

  U mnoha kardiálně nemocných žen je indikována EDA, protože napomáhá vyřadit 

nežádoucí hemodynamické účinky způsobené bolestí a stimulací sympatiku. Zároveň je třeba 

mít na paměti, že při těžké kardiální poruše může vést EDA naopak k nežádoucím účinkům a 

komplikacím. Rozhodující slovo má v tomto případě kardiolog, který zná přesnou diagnózu 

rodičky a má dostatek zkušeností s těhotenskými změnami. 

 

Neurologické onemocnění 

 EDA je indikována u všech rodiček, u nichž hrozí pro vzestup nitrolebního tlaku riziko 

cerebrálního krvácení např. stav po operaci aneuryzmatu. Dále je indikována u rodiček 

s epilepsií, neboť výrazně snižuje jinak u porodu běžnou hyperventilaci. Hyperventilace totiž 

spolu se změnami acidobazické rovnováhy představuje výrazný epileptogenní podnět. EDA je 

indikována také u sclerosis multiplex a myastenia gravis, u kterých je vyšší pravděpodobnost 

operačního ukončení porodu ( Pařízek, 2012, s. 232). 

 

Endokrinologická onemocnění 

 Nejčastějším endokrinologickým onemocněním v těhotenství v České republice je 

diabetes mellitus. Ženy s diabetem bývají dispenzarizovány a těhotenství se dnes z indikace 

plodu ukončuje ve 39 - 40 týdnu. I přesto, že je u nás současný program péče o těhotné na 

vysoké úrovni, hrozí během porodu rodičce energetické vyčerpání a zejména omezení 

uteroplacentárního průtoku a transportní kapacity kyslíku. Je prokázáno, že epidurální 

analgezie zvyšuje u těhotných diabetiček uteroplacentární perfúzi.  

 

Preeklampsie 

 Také u pacientek s preeklampsií je po aplikaci EDA prokázáno zvýšení placentárního 

průtoku, dalším benefitem je účinný způsob regulace krevního tlaku. Při regulaci krevního 

tlaku je ovšem nutná maximální obezřetnost neboť pokles systémového tlaku pod 25 % 

33 
 



původní hodnoty nastává snížení uteroplacentární perfúze a tím je ohrožen plod (Larsen, 

1998, s. 570). 

Dále je EDA indikována u žen s plicním nebo očním onemocněním nebo u žen 

trpících alkoholismem, nikotinismem či narkomanií. 

 

5.8.2  Indikace ze strany plodu 

 

Poloha koncem pánevním, vícečetné těhotenství 

 Pokud jsou tyto porody vedeny spontánně, EDA je indikována pro zvýšenou možnost 

přechodu k porodu operačnímu, kdy lze z EDA snadno přejít k neuroaxilární anestezii. 

Někteří autoři udávají, že u porodu plodu B pomáhá EDA snížit výskyt fetální hypoxie a 

acidózy. Je však třeba zvolit správnou koncentraci a množství lokálního anestetika, abychom 

nesnížili někdy už tak slabou děložní činnost (Pařízek, 2012, s. 234). 

Mezi další indikace ze strany plodu patří předčasný porod, intrauterinní růstová 

retardace či chronická insuficience placenty. 

 

5.8.3  Jiné porodnické indikace 

 

Protrahovaný porod, dystokie 

 K protrahovanému průběhu porodu vedou různé příčiny např. porucha koordinace 

děložní činnosti, primárně nebo sekundárně slabá děložní činnost a k protrahovanému porodu 

může vést i nadměrná úzkost rodičky, nadměrné prožívání porodních bolestí až porodní stres.   

EDA navodí celkové zklidnění rodičky, která je již značně vyčerpaná a pokud se nedaří 

poruchu děložní činnosti zvládnout, lze snadno přejít k některé z forem operačních porodů. 
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Indukovaný porod 

 Léky podávané k indukci porodní činnosti způsobují porodní bolesti vyšší intenzity, 

než u farmakologicky neovlivněného porodu. Včasné podání EDA by tedy mělo být při 

indukci pravidlem ( Pařízek, 2012, s. 234). 

Porod mrtvého plodu a ukončení těhotenství ve II. nebo III. trimestru 

 Porod mrtvého plodu a ukončení těhotenství ve II. nebo III. trimestru jsou základní 

indikací pro podání EDA.  

Dalšími indikacemi jsou abnormální kardiotokografický záznam, stav po císařském 

řezu nebo stav po operaci na děložním hrdle. 

Pro úplnost zmíním i anesteziologické indikace, mezi které patří obezita, krátký krk a 

jiné anatomické známky možných obtíží při intubaci. Výskyt těchto obtíží je u těhotných až 

osmkrát vyšší než u netěhotných žen. 

 

5.9  Kontraindikace EDA 

 

EDA má v dnešní době jen málo absolutních kontraindikací. Mezi ně patří alergie na 

lokální anestetikum, infekce v místě plánovaného vpichu, koagulopatie matky a v neposlední 

řadě chybějící technické vybavení pro monitoring a případnou resuscitaci těhotné nebo 

nedostatečně zkušený anesteziolog. Samozřejmou kontraindikací je pak nesouhlas ženy. Další 

kontraindikací jsou pak porodnické stavy, které nesnesou časový odklad operačního ukončení 

těhotenství jako je krvácení v průběhu porodu nebo hrozící hypoxie plodu. 

Dále existují relativní kontraindikace týkající se antikoagulační léčby. Proto Česká 

společnost pro anestezii, resuscitaci a intenzivní medicínu (dále ČSARIM) vytvořila v roce 

2000 doporučený postup při provádění neuroaxiálních blokád u nemocných s antikoagulační 

terapií. Tento postup platí i pro porodnickou analgezii/anestezii.  
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 5.9.1  Obecné časné komplikace EDA 

 

Toxická reakce na lokální anestetikum 

Je nebezpečnou, naštěstí ale vzácnou komplikací. Lokální anestetika svými toxickými 

účinky nejvíce ohrožují mozek a myokard, přičemž mozek je citlivější než myokard, proto 

mezi časné symptomy toxického účinku patří například chuťové změn v ústech, zejména pak 

na jazyku, světloplachost, poruchy vidění, svalové fascikulace. Může nastat až bezvědomí a 

apnoe. Prevencí této příhody je přísné dodržování doporučené dávky lokálního anestetika, 

aplikace testovací dávky s adrenalinem, pomalá aplikace lokálního anestetika a udržování 

slovního kontaktu s těhotnou v průběhu aplikace lokálního anestetika. Terapie toxické reakce 

spočívá v aplikaci kyslíku a farmak upravujících křečovou aktivitu a arytmie. Někteří autoři 

doporučují okamžitou intubaci a umělou plicní ventilaci do vymizení toxických účinků. 

Operativní ukončení těhotenství se provádí individuálně ( Pařízek, 2012, s. 267). 

 

Alergie na lokální anestetikum 

Alergická reakce je charakterizována reakcí alergenu s příslušným imunoglobulinem 

za vzniku histaminu. Klinické projevy alergie závisí na množství uvolněného histaminu. 

Mohou být zcela lehké až nebo vážnější. Nejzávažnější projevem alergie je anafylaktický šok. 

Alergie na lokální anestetikum je komplikací vzácnou, často bývají za alergické reakce různé 

psychické a neurovegetativní stavy. 

 

Hypotenze 

 Může nastat při nadměrném rozšíření dávky analgetické směsi v páteřním kanále. 

Hypotenzi lze předejít včasnou infúzi krystaloidu, toto v kombinaci s roztoky koloidů je 

zároveň i terapií. 
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Útlum dechové činnosti 

 Může souviset s průnikem analgetické směsi do subarachnoidálního prostoru, stejný 

efekt pak má podání příliš koncentrované směsi. Pacientka udává pocit dušnosti, jedinou 

terapií je intubace a umělá plicní ventilace do odeznění účinku anestetika. 

 

Bolest při podání EDA 

 Vzniká při narušení nervového kořene špičkou jehly či koncem zavedeného katétru. 

Objevují se parestézie, které jsou takové intenzity, že pacientky udávají až úporné bolesti 

v zádech. Terapií je změna polohy katétru či jehly. Při správné aplikaci EDA tedy po místním 

znecitlivění kůže a podkoží je vlastní punkce epidurálního prostoru téměř nebolestivá. 

 

Poruchy hybnosti 

 Vznikne-li ovlivnění motoriky rodičky, omezuje to její spolupráci při potřebě zapojit 

břišní lis v II. době porodní. Výskyt této komplikace je v moderním porodnictví nepřijatelný, 

proto je vhodné podávat lokální anestetika ve velmi nízkých dávkách. 

 

Retence moči 

 Je způsobeno blokádou příslušných vegetativních nervů, ovlivňujících vyprazdňování 

močového měchýře. Vzhledem ke ztrátě pocitu nutkání na močení je třeba sledovat příjem a 

výdej tekutin a při plném močovém měchýři ženu vycévkovat. 

 

5.9.2  Obecné pozdní komplikace EDA 

 

 Obavy z neurologických komplikací, tedy pozdních komplikací EDA, bývají u rodiček 

jedny z nejčastějších. Nebývají časté, ovšem pokud nastanou, bývají dlouhodobějšího 

charakteru a některé mohou být i trvalé. Proto by měl být již při podezření na jednu z těchto 

komplikací přivolán zkušený neurolog či neurochirurg ( Pařízek, 2012, s. 270). 
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Postpunkční bolesti hlavy 

 Základní příčina spočívá v perforaci dura mater a úniku moku ze subarachnoidálního 

prostoru. Akutní zmenšení objemu mozkomíšního moku má vliv na mozkovou tkáň, dochází 

k tahu za nitrolební struktury, které z mozku vycházejí. Bolest většinou vzniká 2-3 dny po 

punkci, zhoršuje se vsedě a vestoje. Úleva nastává vleže na zádech na rovném lůžku. Často se 

přidává reflexní spasmus krčního a šíjového svalstva, nevolnost až zvracení, můžou se objevit 

i poruchy vidění. Největší intenzita bolestí trvá zpravidla 4 dny, pak spontánně, ale pomalu 

odezní. Cílem terapie je zvýšit tlak v subarachnoidálním prostoru. Základním opatřením je 

úlevová poloha, kterou si rodička většinou sama najde. Jak už bylo řečeno, jedná se o polohu 

vleže na zádech na rovném lůžku, pokud ženě tato poloha úlevu nepřináší, není nutné ji 

striktně dodržovat. K dalším opatřením, která se provádí v první linii je dostatečná perorální a 

intravenózní hydratace, pokoušíme se tak dosáhnout vyšší produkce mozkomíšního moku. Za 

samozřejmost lze pak považovat podání analgetik. Mezi specifické možnosti ovlivnění 

postpunkční bolesti hlavy patří kontinuální infúze fyziologického roztoku do epidurálního 

prostoru nebo „krevní plomba“. Tato metoda spočívá v odebrání 10 - 15 ml krve rodičky a její 

následné aplikace do epidurálního prostoru v místě původního vpichu. I tato metoda má své 

komplikace ( Pařízek, 2012, s. 274 - 275) 

 

Epidurální hematom 

 Při normálních hodnotách koagulace je riziko vzniku epidurálního hematomu 

minimální, toto riziko se zvyšuje u pacientů s antikoagulační léčbou či vrozenou poruchou 

koagulace.  

 

Syndrom arteria spinalis anterior 

  Vzniká uzávěrem nebo částečnou okluzí tepny, která zásobuje téměř třetinu míchy. 

Hlavním důvodem sníženého průtoku bývá hypotenze v důsledku místní arteriosklerózy 

(Pařízek, 2012. s. 272). 
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Adhezivní spinální arachonditida 

 Příčinou bývá buď trauma způsobené vlastní injekční jehlou nebo dráždivý účinek 

aplikovaného roztoku. Adheze mohou postihnout i vlastní míchu a mohou vytvořit 

kompresivní míšní syndrom (Pařízek, 2012, s. 272). 

 

Syndrom cauda equina 

Představuje dlouhodobé nebo dokonce trvalé neurologické poškození, které zahrnuje 

poruchy motoriky močového měchýře, parestezie v oblasti perinea a parestezie až změnu 

inervace dolních končetin. Na podkladě analýzy této vážné neurologické komplikace vydala 

29. května 1992 FDA (Food and Drugs Administration) v USA bezpečnostní vyhlášku, která 

upozorňuje na možná rizika při vzniku syndromu, zejména na používání velmi tenkých 

subarachnoidálních katetrů (Pařízek, 2012, s. 271 - 272). 

 

5.9.3  Speciální porodnické komplikace 

 

Nedostatečná analgezie 

 Nedostatečná nebo jednostranná analgezie se vyskytuje častěji ve spojení 

s nezkušeným anesteziologem. Příčinou může být chybná poloha katétru nebo opožděné 

podání opakované dávky. 

 

Vliv na průběh porodu 

 Část epidurálně podaného místního anestetika může po resorpci a přestupu do krve 

matky přímo ovlivňovat děložní činnost. Tento vliv je obvykle nevelký, předvídatelný. Závisí 

na nervových, humorálních a hemodynamických faktorech.  Někteří autoři udávají, že se 

vlivem EDA prodlouží otevírací doba asi o hodinu a fáze vypuzovací zhruba o 15 – 30 minut 

(Larsen, 1998, s. 571). 
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Účinky na plod 

 Pokud se při EDA užívají místní anestetika v doporučených dávkách a intervalech 

není nutné mít obavy z negativních účinků na plod. Důležitou roli hraje také vyvarování se 

komplikací ze strany matky – hypotenze. 

 

5.10  Ošetřovatelské péče porodní asistentky a anesteziologické sestry  

          u EDA 
 

5.10.1  Ošetřovatelská péče před aplikací EDA 

 

 Ošetřovatelská péče před aplikací EDA spočívá u anesteziologické sestry hlavně 

přípravě všech pomůcek k aplikaci EDA dle standardu oddělení a zvyklosti lékaře. Většinou 

jsou pomůcky připraveny na pojízdný stolek, který má nahoře část sterilní a dole část 

nesterilní. Na sterilní části jsou připraveny vlastní pomůcky k aplikaci EDA, většinou se jedná 

o jednorázové sterilní pomůcky včetně jednorázových setů k aplikaci EDA. Lze použít i 

klasické resterilizovatelné nástroje jako jsou pinzeta, nůžky a jehelec. V dnešní době je však 

většinou nahrazují sterilní jednorázové plastové nástroje, které bývají součástí celých balení, 

ve kterých jsou i sterilní jednorázové roušky, plášť, rukavice či tampóny k dezinfekci. Do 

dolní nesterilní části si sestra připraví všechna farmaka potřebná k aplikaci EDA a další 

pomůcky jako čepici a ústenku pro lékaře, dezinfekci, náplast ke krytí katétru a podobně. 

K povinnostem anesteziologické sestry také patří zajištění technického zázemí sálku, kde se 

bude EDA aplikovat. Nutností je, aby byl k lůžku, kde bude EDA podávána, volný přístup pro 

narkotizační přístroj, za jehož funkčnost sestra ručí. Dále musí mít v pohotovosti pomůcky 

k intubaci a funkční defibrilátor. 

 Větší část péče před aplikaci EDA leží „na bedrech“ porodní asistentky. Ta by se měla 

rodičky, u které je plánovaná aplikace EDA, zeptat zda netrpí nějakou alergii, neprodělala 

úraz nebo operaci páteře či užívá-li nějakou chronickou medikaci a kdy ji užila naposled. 

Zároveň i porodní asistentka v rámci svých kompetencí edukuje rodičku o tom jak bude 

aplikace EDA probíhat, jakou polohu bude muset zaujmout a jak bude probíhat porod po 
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aplikaci EDA. Následně poučí rodičku také anesteziolog a porodník a rodička před EDA 

podepíše informovaný souhlas s EDA daného pracoviště. V bezprostřední přípravě před EDA 

zajistí PA žilní linku a podá prehydrataci dle ordinace anesteziologa. Dále změří fyziologické 

funkce a natočí kardiotokografický záznam.  

 

5.10.2  Ošetřovatelská péče během aplikace EDA       

    

 Před samotnou punkcí epidurálního prostoru změří anesteziologická sestra rodičce 

znovu krevní tlak, o jehož hodnotě informuje anesteziologa, zkontroluje funkčnost žilní linky 

a spolu s porodní asistentkou pomůže rodičce zaujmout vhodnou polohu k aplikaci EDA. 

Během aplikace stojí anesteziologická sestra převážně u zad rodičky a asistuje lékaři. Porodní 

asistentka stojí většinou před rodičkou, pomáhá ji udržovat potřebnou polohu, zajistí její 

stabilitu a poučí rodičku, aby upozornila lékaře na blížící se kontrakci. Po celou dobu aplikace 

se snaží s rodičkou komunikovat a veškeré pozorované změny nahlásí lékaři, zejména pak po 

podání analgetické směsi. Po její aplikaci se anesteziolog táže, zda rodička necítí tíží dolních 

končetin což je známka chybné subarachnoidální aplikace.  

 

5.10.3  Ošetřovatelská péče po aplikaci EDA 

 

 Po aplikaci EDA změří buď anesteziologická sestra, nebo porodní asistentka rodičce 

krevní tlak a poučí jí, aby nejméně dvacet minut zůstala na porodnickém lůžku. Nejlepší 

volbou je poloha v polosedě či vsedě, méně vhodné jsou polohy na boku pro možnost 

jednostranné analgezie. Zároveň opět edukuje rodičku, aby hlásila všechny subjektivní 

změny, které pociťuje. Porodní asistentka natočí kardiotokogragický záznam, na kterém 

sleduje možný pokles srdeční akce plodu nebo změny děložní činnosti. Anesteziolog následně 

určí, jak bude dále probíhat analgetizace. Pokud bude pokračovat bolusové podání analgetické 

směsi, poučí personál porodního sálu, kdy je možné podat další bolus analgetické směsi.  

 Rodička se i s EDA může volně pohybovat, volit alternativní polohy. Je nutné dodržet 

dvacetiminutový interval od aplikace analgetické směsi. Pokud má rodička po této době 

41 
 



stabilizovaný krevní tlak, kardiotokografický záznam a zachovanou motoriku dolních 

končetin může se začít pomalu mobilizovat. Pro bezpečnou chůzi či sprchování je 

doporučován doprovod, nejčastěji tak činí partner rodičky. Zvolí-li rodička sprchování, je 

třeba ji poučit, aby chránila epidurální katétr před nadměrným sprchováním. K poznání 

rozsahu blokády se v některých zařízeních užívá skórovací metoda dle Bromage či RAM 

(rectus abdominis muscle) (Pařízek, 2012, s. 241). 

 

5. 10. 4 Ošetřovatelská péče po porodu ženy s EDA 

 

 Pro anesteziologickou sestru většinou končí starost o EDA zlikvidováním pomůcek 

dle hygienicko-epidemiologického řádu a splněním všech administrativních záležitostí. 

Epidurální katétr se pak odstraňuje dle zvyklosti zařízení, činí tak buď zkušená porodní 

asistentka, nebo anesteziologická sestra. Někde katétr vytahuje anesteziolog v rámci 

konziliární činnosti. Důležitá přitom je, aby byl katétr vždy vytažen celý, načasování opět 

záleží na zvyklostech pracoviště a také na zdravotním stavu rodičky. U rodiček 

s antikoagulační léčbou se vytažení epidurálního katétru řídí doporučením ČSARIM. 

Následná péče je pak stejná jako o ženu, která rodila bez EDA, pouze se PA více zaměřuje na 

krevní tlak rodičky a její subjektivní pocity například bolesti hlavy, nevolnosti nebo 

parestezie dolních končetin. 
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CÍLE PRÁCE 

 Ve své práci jsem se zaměřila na průzkum informovanosti žen o porodní epidurální 

analgezii a stanovila jsem si následující dílčí cíle. 

 

1. Zjistit, jak jsou rodičky informovány o možnosti EDA zdravotnickým 

personálem před porodem. 

 

2. Zjistit, jaká část dotazovaných žen rodila s EDA. 

 

3. Zjistit, proč rodičky nevyužily EDA. 

 

4. Porovnat intenzitu bolesti pomocí VAS u žen, které rodily s EDA a žen, které 

rodily bez EDA. 

 

 

6 METODIKA PRÁCE 

 

6.1  Charakteristika zkoumaného souboru respondentů 

 

K získání informací pro kvantitativní výzkum jsem využila dotazníkové šetření. 

Použila jsem vlastní nestandardizovaný dotazník, který byl rozdáván matkám vždy třetí den 

po porodu s EDA i bez EDA. Dotazníky mezi rodičkami rozdávaly staniční sestry na oddělení 

šestinedělí Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Celkem bylo rozdáno 150 dotazníku, zpět se 

vybralo 122 dotazníků tedy 81,3%. Použitelných z nich bylo 112 dotazníků, což je 91,8% 

z navrácených dotazníků a současně 74,6 % z celkového počtu rozdaných dotazníků. 

Navržený dotazník totiž počítal s automatickým vyřazením žen, u kterých byl porod ukončen 

operačně. Bohužel, zřejmě vlivem nedokonalé komunikace s personálem porodního oddělení, 

byly dotazníky rozdávány i těmto ženám a proto byly vyřazeny. 
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6.2  Metodika práce kvantitativního výzkumu 

 

 K získání informací sloužil, již výše zmíněný nestandardizovaný dotazník. Obsahoval 

jak otevřené otázky, kdy se respondentka vyjadřuje vlastní odpovědí, tak uzavřené otázky, 

kdy respondentka vybírá z navržených odpovědí. Vyskytovaly se i otázky polootevřené, kdy 

měla v nabízených odpovědích na výběr i položku „jiná odpověď“. Otázky směřovaly 

k získání informací o počtu porodu, věku respondentky, využití nebo nevyužití EDA, důvodu 

využití či nevyužití EDA a také k zjištění intenzity bolesti při porodu. Získaná data jsem 

následně zapsala do počítače do tabulek v programu Microsoft Excel. 
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7 VÝSLEDKY 

 

Otázka č. 1: Jaký je váš věk? 

 

Ženy byly rozděleny do šesti věkových kategorií po pěti letech. 

Graf č. 1 ukazuje, že 29% respondentek bylo ve věku 26 – 30 let, 28% respondentek 
bylo ve věku 31–35 let, 17% ve věku 36 – 40 let, 12% ve věku 21 – 25 let, 11% ve věku 40 a 
více let a 4% ve věku do dvaceti let. 

 

Tabulka č. 1 

 

Graf č. 1

 

3% 

12% 

29% 

28% 

17% 

11% 

věkové skupiny do 20 

věkové skupiny 21-25 

věkové skupiny 26-30 

věkové skupiny 31-35 

věkové skupiny 36-40 

věkové skupiny 40 a více 

Věk Absolutní četnost Relativní četnost v % 
Do 20 let 4 3,6 
21 – 25 let 13 11,6 
26 – 30 let 33 29,5 
31 – 35 let 31 27,7 
36 – 40 let 19 17 
40 a více let 12 10,7 
Celkem 112 100% 
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Otázka č. 2 : Pokolikáté jste rodila? 

Graf č. 2 zobrazuje, že 44% žen byly prvorodičky. 38% žen byly druhorodičky, 16% 

žen rodilo potřetí a 2% žen mělo za sebou čtyři a více porodů. 

Tabulka č. 2: Počet porodů 

 

Graf č. 2 

 

44% 

38% 

16% 

2% 

počet porodů 1 

počet porodů 2 

počet porodů 3 

počet porodů 4 a více 

Počet porodů Absolutní četnost Relativní četnost v % 

1 porod 50 44,6 

2 porody 42 37,5 

3 porody 18 16,1 

4 a více porodů 2 1,8 

Celkem 112 100% 
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Otázka č. 3: Slyšela jste již během těhotenství o využití epidurální analgezie u porodu? 

Z grafu č. 3 vyplývá, že většina žen 84% věděla o možnosti EDA ještě před nástupem 
do nemocnice. Zbývajících 16% žen nemělo o EDA žádné informace před nástupem do 
nemocnice. 

 

Graf č. 3 
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Otázka č. 3A : Pokud ano, odkud jste čerpala tyto informace? 

U této otázky respondentky často zaškrtávaly více možností, celkový počet odpovědí 
je tedy pochopitelně vyšší. Z tabulky i grafu je patrné, že největším zdrojem informací byl pro 
ženy internet – 49,1%. Od známých či rodiny dostalo informace 20,5% žen. V literatuře 
hledalo informace 18,8% žen. Gynekolog informoval 17,9% žen a 17% žen mělo informace 
již z předchozího porodu.  Předporodní kurz jako zdroj informací posloužil 17% žen a letáky 
v ordinaci gynekologa využilo 7,1% žen. 

  Z kombinace odpovědí vyšlo najevo, že rodičky starší a rodičky, které rodily podruhé 
či potřetí volily jako nejčastější zdroj informací gynekologa a dřívější porod. Naopak u 
rodiček mladších, vede jako zdroj informací kombinace internetu a rodiny nebo internetu a 
gynekologa. 

 

Tabulka č. 3 

Zdroj informací Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Známí a rodina 23 20,5 
Literatura 21 18,8 
Letáky v ordinaci 8 7,1 
Internet 55 49,1 
Gynekolog 20 17,9 
Předporodní kurz 19 17 
Předchozí porod 19 17 

 

Graf č. 4 
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Otázka č. 4: Uvažovala jste o epidurální analgezii ještě před nástupem do porodnice (na  

           základě informací získaných dle (3a)?  

Z grafu č. 5 zjišťujeme, že 41% žen nechtělo EDA již před porodem. Naopak o EDA 

mělo zájem 34% žen a 25% žen nebylo rozhodnuto. 

Graf č. 5 

 

Otázka č. 5: Byla Vám nabídnuta možnost využití epidurální analgezie při příjmu do    
           porodnice? 

Graf č. 6 znázorňuje procentuální zastoupení žen, kterým byla EDA při příjmu do 

porodnice nabídnuta. Jednalo se o 35% žen, zbývajícím 65% žen nebyla EDA nabídnuta. 

Graf č. 6 
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Otázka č. 5A: Pokud ano, kdo Vám podal tuto informaci? 

I zde zaškrtávaly respondentky více odpovědí, proto je celkový počet odpovědí vyšší. Dále se 

v nabídce odpovědí na tuto otázku neměla vyskytovat odpověď „nikdo“ neboť byla otázka určena 

ženám, které byly při příjmu do porodnice informovány. Největší procentuální zastoupení má tedy 

odpověď „nikdo“ a to 62,5%. Porodník informoval o možnosti EDA 23,2% a porodní asistentka 

13,4% žen. Anesteziolog informoval 11,6% žen a 0,9% žen informoval jiný zdravotník.  

U této otázky byla nejčastější kombinace odpovědí porodník a anesteziolog. Tato kombinace 

se objevila u všech věkových kategorií. 

Tabulka č. 4 

Kdo podal informace Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Porodní asistentka 15 13,4 

Porodník 26 23,2 

Anesteziolog 13 11,6 

Jiný zdravotník 1 0,9 

Nikdo 70 62,5 

 

Graf č. 7 
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Otázka č. 6:  Byly nějaké rozpory v informacích získaných dříve s informacemi z porodnice? 

Otázka je zaměřena na to jak vnímaly ženy rozdíly mezi informacemi získanými před 

porodem a informacemi, které získaly v nemocnici. Většina žen tedy 60% nevnímala žádné 

rozdíly v informacích. Za bezvýznamné považovalo rozdíly 39% žen a pouze 1% žen 

zaznamenalo závažné rozdíly mezi informacemi. 

Graf č. 8 

 

Otázka č. 7: Rodila jste v epidurální analgezii? 

Z následujícího grafu vyplývá, že EDA při spontánním porodu využilo 28% žen. Zbývajících 

72% žen EDA nevyužilo.  

Graf č. 9 
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Otázka č. 7A: Jaký byl Váš celkový dojem z porodu, popište jej prosím. 

Na tuto otázku odpovědělo pouze 15 žen ze 112 respondentek, zbývající část žen na 
otázku neodpověděla. Odpovědi byly natolik různorodé, že nepovažuji za pro práci přínosné 
je zde vyjmenovávat. 

Otázka č. 8: Pokud ne, z jakého důvodu? 

Graf č. 10 zobrazuje důvody žen, proč nevyužily EDA. Důvod „nechtěla jsem“ 
označilo 55% žen, jiné důvody uvedlo 17% žen. Bohužel žádná z nich do kolonky nepřipsala,       
o jaký důvod se jednalo. Nedostatek času jako důvod, proč nevyužily EDA u porodu, uvedlo 
15% žen, akutní porod byl důvodem u 10% žen. Zdravotní důvody zabránily v EDA 2% žen a 
fakt, že nebyl přítomen lékař, který by EDA aplikoval se objevil je u 1% žen. 

Tabulka č. 5 

Důvody proč ženy nerodily 
s EDA 

Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Nechtěla jsem 46 54,8 

Zdravotní důvody 2 2,4 

Nebyl lékař,  
který by aplikoval 

1 1,2 

Akutní porod 8 9,5 

Nedostatek času 13 15,5 

Jiné důvody 14 16,7 

Celkem 112 100 

 

Graf č. 10 
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Otázka č. 9: Domníváte se, že jste byla dostatečně poučena o rizicích a možných  
           nežádoucích účincích epidurální analgezie? 

 Na grafu č. 11 je zobrazena spokojenost žen s poučením o EDA. Dostatečně poučeno 
se cítilo 77 % žen. Nespokojenost s poučením o EDA vyjádřilo 23% žen. 

 

Graf č. 11 

 

 

 

Otázka č. 9A:  Pokud ne, jaké informace jste postrádala? 

Na tuto otázku bohužel žádná žena neodpověděla a nespecifikovala tak, které informace 
postrádala. 
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Otázka č. 10: Změnily informace podané Vám v porodnici Vaše rozhodnutí využít  
             epidurální analgezii při porodu? 

Graf č. 12 udává, že u 89% žen nezměnily informace podané v nemocnici jejich 
rozhodnutí o využití EDA. Ovlivnění svého rozhodnutí na základě informací od 
zdravotnického přiznalo 11% žen.  

Graf č. 12 
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Otázka č. 11: Jak byste ohodnotila své porodní bolesti?  
(0 – žádné, 10 – naprosto nesnesitelné) 

V grafu č. 13 vidíme, jak hodnotily ženy porodní bolest. Jsou rozděleny do dvou 
kategorií. První skupinu tvoří ženy, které rodily s EDA a druhou skupinu tvoří ženy, které 
EDA u porodu nevyužily. K hodnocení bolesti byla použita měřící škála VAS. Ženy, které 
rodily s EDA, udávaly průměrnou bolest 4,1 bodů. Ženy, které EDA nevyužily, udávaly 
průměrnou bolest 7 bodů. Celkový průměr obou skupin je 6,2bodů. Průměr váženy je 5,5 
bodů. 

Graf č. 14 znázorňuje, v jakých hodnotách VAS hodnotily porodní bolest ženy, které u 
porodu EDA nevyužily. Jako nesnesitelné označilo bolesti 4,9% žen. Hodnotu 9 zvolilo 
12,3% žen. Nejčastěji respondentky ohodnotily svoji bolest hodnotou 8 – 27,2% a hodnotou 7 
– 25,9%. Bolesti sahající ke stupni 6 označilo 11,1% žen a stupeň 5 označilo 12,3% žen. 
Hodnoty 5a 4 označilo 2,5% žen a hodnotu 3 pouze 1,2% žen. 

Na grafu č. 15 je pak zobrazeno, jak hodnotily VAS ženy, které rodily s EDA. Skoro 
polovina respondentek  45,2% označilo porodní bolesti k hodnotě 4. Bezbolestný porod po 
aplikaci EDA udalo 6,5% žen a hodnotu 1 a 2 zvolilo 9,7% žen. 6,5% žen vybralo stupeň 3. 
Stupněm 5 a 6 bodovalo 3,2% žen. Bolest k hodnotě 7 neudala žádná žena, ovšem hodnotu 8 
zvolilo 3,2% žen a 9,7% žen zvolilo hodnotu 9. Hodnotu 10 nesnesitelné bolesti zvolilo i po 
aplikaci EDA 3,2% žen. 

 

Graf č. 13 
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Graf č. 14 

 

 

 

 

Graf č. 15 
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Otázka č. 12: Měla jste během porodu nějaké komplikace spojené s užitím epidurální 
           analgezie? 

Z grafu č. 16 vyplývá, že většina žen neměla žádné komplikace spojené s aplikací 
EDA. Komplikace udává 8% žen. 

 

Graf č. 16 

 

 

Otázka č. 12A:  Pokud ano, uveďte prosím jaké. 

Otázku komplikaci specifikovaly všechny ženy, u kterých se komplikace objevily. 
Všechny tedy 100% udalo jako komplikaci bolest hlavy. 
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Otázka č. 13: Měla jste nějaké pozdější potíže jako vedlejší účinek nebo následek využití 
           EDA? 

Na grafu č. 17 je zobrazeno procentuální zastoupení žen, u kterých se objevily pozdní 
komplikace EDA. Jednalo se o 7% žen, žádná z nich tyto komplikace blíže nespecifikovala. U 
93%  žen se žádné pozdější komplikace nevyskytly. 

 

Graf č. 17 
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Otázka č. 14: Využila byste epidurální analgezii u dalšího porodu? 

Na grafu č. 18 pozorujeme, že procento žen, které by EDA při dalším porodu využilo, 
mírně převyšuje procento žen, které by EDA u dalšího porodu nevyužilo. EDA by při dalším 
porodu chtělo využít 55% žen. Ani při dalším porodu o EDA neuvažuje 45% žen. 

Na grafu č. 19 je znázorněno rozdělení rodiček podle parity s ohledem na to, jak se 
staví k využití EDA při dalším porodu. O EDA již před porodem mělo zájem 18,8% 
prvorodiček a 14,3% vícerodiček. EDA nakonec u porodu využilo 14,3% prvorodiček a 
13,4% vícerodiček. Při příštím porodu by rádo využilo EDA 29,5 % prvorodiček a 21,4%  
vícerodiček. 13,4% prvorodiček rodilo s EDA a současně by chtělo využít EDA i u dalšího 
porodu. U vícerodiček jsou čísla podobná 11,6% vícerodiček, které rodily s EDA by si přály ji 
u dalšího porodu. 

Graf č. 18 

 

Graf č. 19 
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8 DISKUZE 

 
Mé výzkumné šetření se soustředilo na čtyři výzkumné cíle.  

 

1. Cíl 
Zjistit, jak jsou rodičky informovány o možnosti EDA zdravotnickým personálem před 

porodem.  

U tohoto cíle jsem předpokládala, že informovanost rodiček zdravotnickým personálem 

před porodem bude nižší než 50%. 

 

 

K tomuto cíli částečně směřovaly v dotazníku otázky č. 3 a 3A. A konkrétní odpověď 

poskytly otázky č. 5 a 5A. 

 

Otázky 3 a 3A se zaměřily na informovanost žen o EDA ještě před nástupem            

do porodnice. Z grafu č. 3(s. 48) vyplývá, že 84% žen mělo informace o EDA ještě před 

nástupem do porodnice. Na grafu č. 4(s. 49) je poté vidět procentuální zastoupení zdrojů 

informací, kdy jako největší zdroj informací sloužil internet. V otázce č. 3A ženy často 

označily více možností odpovědí. Z kombinací odpovědí vyplývá, že ženy starší a vícerodičky 

volily jako nejčastější kombinaci zdrojů informací o EDA předchozí porod a gynekologa. 

Naopak ženy mladší volily jako nejčastější kombinaci internet a rodinu a známé. Další častou 

kombinací v mladším věku byl internet a gynekolog. 

Zajímavé srovnání nabízí Sedláková ve své diplomové práci z roku 2011, ve které 

uvádí, že 92 % žen vědělo o EDA ještě před příjmem do porodnice a pouze 8% žen o EDA 

žádné informace nemělo. Dále uvádí, že 46% žen získalo informace v knihách o těhotenství. 

V mém výzkumu čerpalo informace z literatury pouze 18,8% žen. Významné rozdíly jsou 

patrné také v kolonce „známí a rodina“ v mém výzkumu tento zdroj informací označilo 

20,5% žen. Ve výzkumu Sedlákové celých 43% žen. Položka předporodní kurz získala 

přibližně stejné procentuální zastoupení v obou výzkumech. Internet je jako zdroj informací 

v mém výzkumu zastoupen zdaleka nejvíce a to v 49,1%, u Sedlákové tvořil internet zdroj 

informací v 38%. Vzniklé rozdíly si lze částečně vysvětlit tím, že Sedláková navíc dotazníky 

rozdávala nejen na novorozeneckém oddělení, ale také ve dvou plaveckých kurzech pro děti 
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matkám, jež rodily v roce 2010. Dá se předpokládat, že fakt, že respondentky měly od porodu 

větší časový odstup, mohl způsobit tak výrazné rozdíly mezi oběma výzkumy.  

Další práce, která se zabývá podobným výzkumem je bakalářská práce Mecháčkové 

z roku 2009. Její práce je zaměřena na bolest při spontánním a indukovaném porodu a také 

mimo jiné uvádí zdroje informací respondentek o EDA před porodem. Respondentky má 

rozděleny na ty, které rodily spontánně a na ty, které absolvovaly porod indukovaný. Pro 

zajímavost uvádím, kde získaly informace spontánně rodící ženy z jejího výzkumu. Media a 

internet uvedlo jako zdroj 41,4% žen v mém výzkumu to bylo 49,1% žen. Největší rozdíly 

přináší kategorie „známí“ u Mecháčkové udalo tento zdroj 26,5% žen, v mém výzkumu 

20,5% žen a ve výzkumu Sedlákové 43% žen. Předporodní kurz jako zdroj informací uvedlo 

u Mecháčkové 20% žen, v mém výzkumu se jednalo o 17% žen a v práci Sedlákové jej 

označilo 19% žen, tento zdroj informací je tedy ve všech výzkumech zastoupen přibližně 

stejně. 

Informovanosti žen o EDA se ve své bakalářské práci z roku 2006 zabývá také 

Dynybylová, její průzkum probíhal ve FN Brno Obilní trh a ve dvou nemocnicích na 

Vysočině. Ta uvádí, že ve FN Brno Obilní trh mělo informace o EDA 78% žen, zatímco 

v nemocnicích na Vysočině 64% žen. Také mne zaujaly, zdroje informací které ženy uvedly. 

Ve FN Brno Obilní pole uváděly nejčastěji předporodní kurz a to v 54% zatímco internet 

označilo pouze 23% respondentek. V nemocnicích na Vysočině označilo jako zdroj informací 

předporodní kurz 31% žen a internet vybralo 44% žen.  

Výzkum Dynybylové vnesl do mého srovnání další aspekt, protože v Brně označila 

jako zdroj informaci předporodní kurz více než polovina respondentek a na Vysočine pak 

více, než 30% žen což je v poměru s ostatními výzkumy také vyšší hodnota. Nabízí se otázka, 

zda je to způsobeno vyšší kvalitou předporodních kurzů v této oblasti nebo zda hraje roli fakt, 

že výzkum Dynybylové probíhal již před sedmi lety. V pozdějších výzkumech hrál hlavní roli 

jako zdroj informací internet. Lze předpokládat, ač se to nezdá, že v době před sedmi lety 

nebyl přístup k internetu takovou samozřejmostí jako dnes. Stejně, tak se dá počítat s tím, že 

nebylo ani zdaleka takové množství internetových stránek s porodnickou tématikou. Takže 

pro ženy, které neměly k moderní technice příliš vřelý vztah, byl předporodní kurz jistě první 

volbou. 

 

Otázka č. 5 se zabývala otázkou, zda je rodičkám nabízena EDA při příjmu do 

porodnice. Z výsledku vyplývá, že 65% žen nebyla EDA při příjmu do porodnice nabídnuta. 

Ke srovnání použiji opět výzkum Sedlákové, která uvádí, že EDA nebyla při příjmu do 
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porodnice nabídnuta 47,3% žen. Podíl žen, kterým byla EDA při příjmu do porodnice 

nabídnuta tvoří u Sedlákové tedy 52,7% . V mém výzkumu je podíl těchto žen pouze 35%.  

Pokud se na tento výsledek podíváme v číslech, zjistíme, že EDA byla při příjmu nabídnuta 

39 respondentkám. Z nich 16 žen EDA při porodu využilo a 23 žen EDA nevyužilo. Počet 

žen, které EDA i přes nabídku nevyužily je sice vyšší, než počet těch, které EDA využily. Ale 

i tak považuji tento výsledek za odraz toho, že pokud je EDA rodičkám nabízena, je i častěji 

využívána.  

Kallasová ve své bakalářské práci z roku 2010, která se zabývá přínosem epidurální 

analgezie z pohledu rodiček, postavila otázku, zda byla EDA nabídnuta do druhé roviny. Ptala 

se rodiček, zda si musely o EDA požádat nebo jim byla aktivně nabídnuta.  Většina jejich 

respondentek 66,7% uvádí, že jim byla EDA nabídnuta lékařem, 18,7% žen uvedlo, že si 

musely o EDA zažádat a porodní asistentka nabídla EDA v 18,7%.  

 

Otázka 5A byla zaměřena na to, kdo se zdravotnických pracovníku nejčastěji rodičky 

o možnosti EDA informuje. Z grafu č. 7 (s. 51) vyplynulo, že 62,5% žen neinformoval 

„nikdo“. Největší část žen a to 23,2% informoval porodník, 13,4% porodní asistentka a 11,6% 

anesteziolog. I v této otázce ženy označovaly více odpovědí. Ženy, které zvolily více 

odpovědí, volily nejčastěji jako zdroj informací kombinací porodníka a přivolaného 

anesteziologa. I k této otázce se ke srovnání nabízí práce Sedlákové, která se i na toto 

zaměřila ve svém výzkumu. V otázce kdo, ze zdravotnických pracovníku informoval rodičky 

o možnosti EDA byly nejčastěji označovány porodní asistentky a to v 45%. Anesteziologa 

označilo 19% žen a 17 % informoval porodník. 

 

Můj předpoklad, že informovanost zdravotnickými pracovníky před porodem,  

bude menší, než 50 % byl tedy správný. 

 

Z mého výzkumu tedy vyplývá, že informovanost zdravotnickými pracovníky o EDA 

je nízká. Při příjmu do nemocnice byla nabídnuta pouze 35% žen. Největší procento žen 

informoval o možnosti EDA porodník (23,2%). Porodní asistentky informovaly o možnosti 

EDA pouze 13,4% žen. Zde je největší rozdíl s výzkumem Sedlákové, kde porodní asistentky 

informovaly 45% žen. Argumentem proč porodní asistentky informovaly relativně malé 

procento žen, může být fakt, že aplikace EDA je medicínský zákrok a porodní asistentky jej 

tak můžou nabídnout až po konzultaci porodníkem a anesteziologem. Proto je 
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pravděpodobné, že se spíše zaměřují na nabídku nefarmakologických metod tlumení 

porodních bolestí. 

 

2. Cíl 

Zjistit, jaká část dotazovaných žen rodila s EDA.  
U tohoto cíle bylo mým předpokladem, že EDA u spontánního porodu využije méně než 
20% žen. Můj předpoklad vycházel ze studie Pařízka z roku 2009, ve které udává 
průměrný počet spontánních porodů s EDA v ČR 17,5%. 

 

Na cíl č. 2 byla přímo zaměřena otázka č. 7, otázky č. 4, 6. a 10 se zabývají tím, zda 

informace podané zdravotnickým personálem měly vliv na rozhodnutí žen o využití EDA. 

Otázka č. 7 se zabývala tím, jaké procento žen využilo EDA při spontánním porodu. 

Výsledek vidíme na grafu č. 9 (s. 52), ze kterého vyplývá, že EDA využilo 28% rodiček. 

Tento výsledek je pro mne překvapením, neboť je to o celých 10,5% více, než udává Pařízek 

ve studii z roku 2009. Do jeho studie se zapojilo celkem 92 pracovišť – 56 porodnických 

oddělení a 36 anesteziologických oddělení. Ještě je nutno podotknout, že v roce 2009, kdy 

Pařízek výzkum realizoval, bylo registrováno celkem 103 nemocničních zařízení. Výsledek 

jeho výzkumu si tak dovolím označit za takřka celorepublikový průměr.  

Sedláková ve své diplomové práci uvádí, že EDA při spontánním porodu využilo 

22,7% žen. Výzkum probíhal ve FN Olomouc v roce 2011. 

Mecháčková ve svém výzkumu zjišťuje, že EDA při spontánním porodu využilo 12% 

žen. U porodu indukovaného se jednalo o 73% žen – indukovaný porod je jednou z indikací 

EDA. Výzkum probíhal ve FN Brno v roce 2009. 

Z těchto výsledků je zřejmé, že výsledek mého průzkumu lze považovat za 

nadprůměrný. 

Možné vysvětlení poměrně významných rozdílů nacházím v bakalářské práci 

Laštovkové z roku 2008. Ta část svého výzkumu zaměřila na procento spontánních porodů 

s EDA v nemocnicích po celé republice. Do jejího výzkumu se zapojilo celkem 28 nemocnic. 

Z toho to výzkumu je patrné, že jsou značné rozdíly v procentech porodu s EDA mezi 

jednotlivými pracovišti. Pro představu rozdílů mezi pracovišti uvedu některé výsledky. Ve FN 

Královské Vinohrady bylo 9,6% porodu s EDA, I. LF UK a FN na Bulovce měla spontánních 

porodů s EDA téměř 17,4 %. Ještě větší procento porodu s EDA nacházíme u FN Ostrava a to 

celkem 29,3%. Zmíním také FN Obilní trh, ve které probíhal zmiňovaný výzkum 
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Dynybylové, a která se zapojila i do průzkumu Laštovkové, kdy udala 20,5% spontánních 

porodů s EDA. V tomto průzkumu nejvíce vyniká Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o., která 

udává 79,6% spontánních porodů s EDA. 

Další údaje o využití EDA při spontánních porodech v ČR přináší projekt OBAAMA-

CZ -  OBstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes in Czech (více viz. přílohy). 

První prezentace výsledků projektu proběhla v lednu roku 2012 v rámci XIV. Postgraduálního 

kurzu Sepse a MODS v Ostravě a mimo jiné zaznělo, že epidurální analgezie byla poskytnuta 

u necelých 15% porodů, které proběhly v zapojených nemocnicích. Krajská nemocnice T. 

Bati, ve které můj výzkum probíhal je do projektu také zapojena, tím si také vysvětluji 

poměrně vysoký počet spontánních porodů s EDA. Zároveň z výsledku pozoruji, že zájem o 

EDA a to jak rodiček, tak odborné veřejnosti stoupá a do budoucna, lze předpokládat, že 

nastane procentuální nárůst žen, která využijí EDA u spontánního porodu. 

 

Můj předpoklad, že EDA u spontánního porodu využije méně, než 20 %  se ukázal jako 

mylný. 

 

S cílem č. 2 souvisí také otázka č. 4, která se zabývala, tím kolik procent žen 

uvažovalo o EDA ještě v době před porodem. Graf č. 5 (s. 50) zobrazuje, že 34 % žen 

uvažovalo o EDA ještě před porodem, 25% žen nebylo rozhodnuto. Zbývajících 41% nemělo 

o EDA zájem. S touto otázkou úzce souvisí otázka č. 10, která hledala odpověď na otázku, 

zda informace sděleny zdravotnickými pracovníky změnily rozhodnutí žen o EDA. Na grafu 

č. 12 (s. 55) vidíme, že 89% žen nezměnilo své rozhodnutí na základě informací od 

zdravotnického personálu a jen 11% žen své rozhodnutí změnilo. Tento údaj také potvrzuje 

graf č. 8 (s. 52), ze kterého vyplývá, že pouze 1% žen označilo rozpory mezi informacemi, 

které měly před příjmem do porodnice a informacemi, které získaly v porodnici za závažné. 

Pro úplnost dodám, že 39% označilo rozpory za bezvýznamné a 60% žen nezaznamenalo 

žádné rozpory. Sedláková na toto téma uvádí, že své rozhodnutí na základě informací od 

zdravotnického personálu změnilo 22% žen. Což je sice výsledek vyšší než u mne, ale 

pravděpodobně souvisí s vyšším počtem žen, kterým byla EDA při příjmu do porodnice 

nabídnuta.  Z uvedených informací vyplývá, že zdravotnický personál ovlivnil rozhodnutí 

rodiček o EDA jen v minimální míře. Jako pozitivní vnímám fakt, že pouze 1% žen udalo 

závažné rozpory v informacích o EDA, které získaly před příjmem do nemocnice a těmi, které 

jim podal zdravotnický personál. Z tohoto usuzuji, že již pominula doba, kdy byla EDA 
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považována za zdraví škodlivou. A většina zdrojů informujících o EDA se dá považovat za 

kvalitní a důvěryhodné. 

 

3. Cíl 

Zjistit, proč ženy nevyužily EDA 

Mým předpokladem zde bylo, že častým důvodem proč nebyla EDA aplikována, byl 

nedostatek času.  

K cíli č. 3 se přímo vztahuje otázka č. 8, ve které se respondentkám nabízí možnosti, 

proč nevyužily EDA a je zde i kolonka „jiné“. Na grafu č. 10 (s. 53). Vidíme, že důvod 

„nechtěla jsem“ uvedlo 55 % rodiček a 17% žen uvedlo důvody „jiné“. Bohužel ani zde se 

respondentky o svých důvodech příliš nerozepisovaly. Vzorek 17% činí celkem 14 žen, 

z nichž 6 připsalo k důvodu „jiné“ různými formulacemi slov, že měly z EDA strach. Zde se 

dá diskutovat o tom, zda právě těchto 17% žen nepatřilo do skupinky respondentek, kterým 

EDA nebyla nabídnuta a o možnosti EDA je neinformoval „nikdo“. Dále z grafu vyplývá, že 

u 15% žen byl důvodem nevyužití EDA nedostatek času a u 10% žen se jednalo o akutní 

porod. Zdravotní důvody zabránily využít EDA 2% žen. O celodenní dostupnosti EDA 

svědčí, že pouze 1% žen udalo, jako důvod nevyužití EDA fakt, že nebyl přítomen lékař, 

který by EDA aplikoval. Celodenní dostupností EDA ve zdravotnických zařízeních se také 

zabývá Laštovková, která ve své bakalářské práci uvádí, že EDA je dostupná po dobu 24 

hodin denně u 92% zkoumaných porodnic, které EDA při porodu poskytují. 

Dynybylová pojala ve svém výzkumu tuto otázku obráceně a ptala se žen, co je vedlo 

k využití EDA při porodu. Ve FN Brno Obilní pole udalo jako důvod využití EDA 

nesnesitelné bolesti 56% žen, únava a vyčerpání vedla k rozhodnutí využít EDA 22% žen a 

20% žen se pro EDA rozhodla na základě doporučení od personálu. V nemocnicích na 

Vysočině uvedlo nesnesitelné bolesti jako důvod pro EDA 60% žen, únavu a vyčerpání 

zvolilo 18% žen a 16% žen se rozhodlo na základě doporučení personálu. Na tomto výzkumu 

se opět potvrdilo, že pozitivní vztah personálu k EDA – jeho případné doporučení má na 

rodičky pozitivní vliv ve smyslu vyššího využití EDA. Nesnesitelná bolest jako hlavní důvod 

pro využití EDA není žádným překvapením, naopak je bolest rodičky hlavní indikací EDA. 

 

Můj předpoklad, že nejčastějším důvodem proč nebyla EDA využita, byl nedostatek 

času, nebyl prokázán. 
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K tomuto cíli bych přiřadila také otázku č. 14, ve které jsem chtěla zjistit, kolik 

procent žen by využilo EDA u dalšího porodu. Z grafu č. 18 (s. 60) vyplynulo, že 55% 

respondentek uvažuje, že by využilo EDA při dalším porodu. Zbývajících 45% žen EDA 

nechce využít u dalšího porodu. Samotný fakt, že nadpoloviční většina žen uvažuje o EDA při 

svém dalším porodu, považuji za potěšující. Pokud si toto opět převedeme do čísel, dojdeme 

k zajímavým výsledkům. Největší část respondentek a to 44 žen nevyužily EDA při tomto 

porodu a nevyužily by ji ani u dalšího porodu. Pouhé 3 ženy, které využily EDA při tomto 

porodu, nemají o EDA při dalším porodu zájem. Potěšující je, že 28 žen, které využily EDA 

při tomto porodu, by ji rády využily i u porodu dalšího. Nejpříjemnějším zjištěním je, že 29 

žen, které EDA při tomto porodu nevyužily, projevily zájem využít EDA při dalším porodu.  

K otázce č. 14 je přiřazen také graf č. 19 (s. 60), ve které jsou ženy a jejich zájem o 

EDA rozděleny dle parity. Z grafu vyplývá, že o EDA mělo ještě před porodem zájem 18,8% 

prvorodiček, 14,3% prvorodiček nakonec také EDA u porodu využilo. Většina prvorodiček, 

které EDA využily u tohoto porodu, by EDA rády využily i u toho dalšího (13,4%). Co se 

týká vícerodiček 14,3% z nich mělo o EDA zájem před porodem a 13,4% žen EDA nakonec u 

porodu také využilo. 11,6% druhorodiček, které EDA u porodu využily, by takto rádo učinilo 

i u porodu příštího. 
Pokud nahlédneme do výzkumu Kallasové, vidíme, že 61% žen projevilo zájem o 

EDA při dalším porodu a 31,5% žen označilo, že by o EDA při příštím porodu spíše měly 

zájem. 

 

4. Cíl 

Porovnat intenzitu porodních bolestí pomocí VAS u žen, které rodily s EDA a těch, které 

rodily bez EDA. 

Předpokládám, že hodnocení VAS bude nižší u žen, které rodily s EDA 

 

Na otázku bolesti je zaměřena otázka č. 9, ve které rodičky hodnotily intenzitu svých 

porodních bolestí dle stupnice VAS. Z grafu č. 13 (s. 56) je patrné, že intenzita bolesti je nižší 

u žen, které rodily s EDA. Průměrně ji hodnotily na 4,1 bodů.  

Nejčastěji hodnotily ženy bez EDA bolesti stupněm 9 – 27,5% a stupněm 8 – 25,9% 

žen. Za nesnesitelné označilo bolesti 4,9% žen. Stupeň 6 označilo 11,1% žen a stupeň 5 

12,3% žen.  

67 
 



Z žen rodících s EDA 6,5% respondentek označilo porod za „bezbolestný“. Hodnoty 1 

a 2 označilo 9,7% žen, bohužel stejné procento žen označilo bolest po aplikaci EDA za velmi 

výraznou a to hodnotou 9 a hodnotu 10 po aplikaci EDA označilo 3,2% žen. Na grafu č. 15 

vidíme, že nejčastěji ženy hodnotily porodní bolesti po aplikaci EDA, stupněm 4. 

Poněkud znepokojivě na mne působí fakt, že 9,7% žen volilo pro své porodní bolesti stupeň 9 

i s EDA. Částečně si tento fakt vysvětluji tím, že v mém výzkumu se bohužel nejedná            

o skupinu žen, které by hodnotily úlevu po aplikaci EDA nýbrž o dva vzorky žen. Jedna 

skupina žen rodila bez EDA a hodnotila tak intenzitu porodní bolesti bez EDA. Druhá 

skupina rodících s EDA hodnotila porodní bolesti po aplikaci EDA. Zpětně si uvědomuji, že 

validnější by bylo, kdyby skupina žen rodících s EDA dostala možnost zhodnotit své porodní 

bolesti i před aplikací EDA. Lépe by se tak dalo zhodnotit, jakou úlevu aplikace EDA 

přinesla, takto se jedná o porovnání porodních bolestí dvou skupin žen. I přesto je z grafů 14 a 

15 (s. 57) patrné, že vliv EDA na porodní bolesti neoddiskutovatelný.  

Ve výzkumu Mecháčkové hodnotí 30% žen, které rodily bez EDA porodní bolest až 

k hodnotě 10, 21,7% udává hodnotu VAS 9, 15% respondentek ohodnotilo svoji bolest 8 

body, 10% žen použilo k popisu porodní bolesti hodnotu 7 a 16,7%  ohodnotilo bolest 6 body. 

Hodnotu 5 označilo 5% žen a hodnotu 4 označilo 1,6% žen rodících bez EDA. Nižší intenzitu 

žádná z respondentek neuvedla. 

U žen rodících s EDA zvolila Mecháčková variantu, kdy se ptala na úlevu od bolesti 

po aplikaci EDA. Úplnou úlevu od bolesti uvedlo 42,8% spontánně rodících žen, 57,2% žen 

označilo porodní bolesti za mírnější. Žádná ze spontánně rodících žen neudala, že by 

nenastalá žádná úleva. Opět pro zajímavost uvedu, jak hodnotily účinek EDA ženy 

s indukovaným porodem. Úplnou úlevu od bolesti pocítilo 65,5% žen, jako mírnější označilo 

bolesti 27,6% žen. Ovšem žádnou úlevu u indukovaného porodu nezaznamenalo 6,9% žen. 

Dynybylová uvádí, že ve FN Brno Obilní pole hodnotilo před podáním EDA bolest 

hodnotou 10 72% žen, stupeň 9 zvolilo 16% žen, zbývajících 12% hodnotilo bolest 

k hodnotám do 5. Menší bolest neudala žádná respodentka. Po aplikaci EDA ve FN Brno 

uvádí 48% žen pokles k hodnotě 1 a 26% k hodnotě 2.  Pokles pouze k hodnotě 7 uvedlo 6% 

žen a 10% žen uvedlo pokles pouze k hodnotě 8. 

V nemocnicích na Vysočině udalo intenzitu porodních bolestí před aplikací EDA 56% 

žen až k hodnotě 10 a 28% žen k hodnotě 9. Hodnotu 5 – 8 udalo zbývajících 16% žen. Po 

aplikaci EDA hodnotilo 58% ústup bolesti až k hodnotě 1 a 14% žen k hodnotě 2. U 10% žen 
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došlo k poklesu v rozmezí od 3 – 5 bodů. Pokles pouze k hodnotě 8 uvádí 14% žen a 4% žen 

uvádí pokles k hodnotě 7. 

Ve výzkumu Kallasové nacházíme údaj, že porodní bolesti jako nesnesitelné označilo 

22,2% žen, 16,7% žen je označilo hodnotou 9 a 35,2% ohodnotilo porodní bolesti hodnotou 8. 

Po aplikaci EDA nehodnotila žádná žena VAS hodnotou 10 a 9 a největší část žen (33,7%) 

udala úlevu od bolesti k hodnotě 5. Úlevu až k hodnotě 2 uvedlo 22% žen a 13% žen označilo 

bolest po aplikaci EDA hodnotou 1. 

Z uvedených výsledku vyplývá, že pozitivní vliv EDA na porodní bolesti je 

neoddiskutovatelný i přesto, že jak ve vlastním výzkumu, tak ve výzkumu  Mecháčkové i 

Dynybylové se objevují ženy, u kterých natolik výrazná úleva do bolesti po aplikaci EDA 

nenastala. Mým názorem, je že tato část žen mohla být nedostatečně informována o EDA a 

čekala tak, že po aplikaci EDA nastane naprosto bezbolestný porod. Když se tak nestalo, staly 

se tyto ženy k bolesti vnímavější a k metodě skeptičtější. 

 

Můj předpoklad, že VAS u žen, které rodily s EDA, bude nižší, než u žen, které rodily 

bez EDA, se tak splnil. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem moji bakalářské práce bylo zjistit, jak jsou ženy informovány zdravotnickým 

personálem o možnosti epidurální analgezie, jaká část ze spontánně rodících žen využila 

epidurální analgezii u porodu, jaké důvody měly ženy k nevyužití epidurální analgezie           

u porodu a porovnat subjektivní míru bolesti u žen, které rodily s využitím epidurální 

analgezie a těch, které ji u svého porodu nevyužily. Tyto cíle byly splněny dotazníkovým 

šetřením a následným zpracováním souboru, který činil 150 respondentek. Dotazníkové 

šetření probíhalo v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně od listopadu 2012 do března 2013. 

Výsledky byly zpracovány do přehledných grafů a tabulek. 

Průzkum informovanosti žen o možnosti epidurální analgezie ukázal, že 84% žen mělo 

informace o epidurální analgezii, ještě před příjmem do nemocnice. A jako nejčastější zdroj 

informací ženy označily internet a to v 49,1%. Hlavním cílem v oblasti informovanosti bylo 

zjistit, jaká část žen je informována o epidurální analgezii zdravotnickými pracovníky, a kteří 

zdravotníci se na podávání informací podíleli. Základní otázkou bylo, zda je rodičkám při 

příjmu do nemocnice epidurální analgezie nabízena a také kdo tuto informaci poskytl. Z této 

části výzkumu vyplynulo, že 65% žen nebyla epidurální analgezie nabídnuta, nabídnuta byla 

pouze 35%. Více než polovina respondentek (62,5%) také uvedla, že nebyla informována 

nikým. Z konkrétních zdravotníků podal nejčastěji informace o epidurální analgezii porodník 

(23,2%), porodní asistentka informovala podle průzkumu 13,4% žen. Tento cíl tedy uzavírám 

konstatováním, že ženy nejsou zdravotnickými pracovníky o EDA informovány v dostatečné 

míře. 

Dalším mým cílem bylo zjistit, jaká část žen rodila s epidurální analgezií. Zjistila, 

jsem, že EDA využilo 28% žen. Toto číslo se dá považovat za nadprůměrné, neboť Pařízek ve 

své studii z roku 2009 uvádí, že EDA při spontánním porodu využilo 17,5% žen. Cíl považuji 

za splněný, neboť práce přinesla odpověď na otázku, kolik procent žen využilo u spontánního 

porodu epidurální analgezii. 

Ve třetím cíli jsem se zabývala otázkou, jaké měly ženy důvody nevyužít EDA. Zde 

mi 55% respondentek odpovědělo, že EDA u porodu využít nechtěly. Nedostatek času 

k aplikaci EDA uvedlo jako důvod 15% žena a akutní porod 10% žen. Můj předpoklad, že 

hlavním důvodem nevyužití EDA, bude její špatné načasování, se tedy nenaplnil. Nicméně i 

tento cíl považuji za splněný. 
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Posledním cílem mojí práce bylo porovnat subjektivní míru porodních bolestí u žen, 

které rodily s EDA a žen, které ji u porodu nevyužily. Ženy, které EDA u porodu nevyužily, 

hodnotily průměrně svojí bolest ke stupni 7. Ženy rodící s EDA průměrně hodnotily svoji 

bolest stupněm 4. I přesto, že se prakticky ve výzkumu objevily ženy, které výraznou úlevu 

po aplikaci EDA nezaznamenaly, potvrdil se můj předpoklad, že ženy rodící s EDA budou 

uvádět porodní bolesti o nižší intenzitě než ženy, které EDA při porodu nevyužily.  

Jak už bylo zmíněno z mého výzkumu vyplynulo, že informovanost o epidurální 

analgezii před porodem je vysoká a hlavním zdrojem informací je pro budoucí matky internet. 

Literatura a předporodní kurzy jako informační zdroje již nemají takovou váhu. Je to dáno 

jistě tím, že přístup k internetu má dnes prakticky každý, většina z nás přímo z domova. Tudíž 

je jednoduché si za minimální náklady, potřebné informace vyhledat. Nabídka stránek 

s porodnickou tématikou nebo informacemi o mateřství je dnes nepřeberná. Budoucí matky 

zakládají diskuzní fóra, ve kterých si vyměňují informace o těhotenství, porodu či péči o děti. 

Mnoho budoucích matek také od nákupu literatury na téma mateřství a porod jistě také odradí 

cena knih v dnešní době. Předporodní kurzy bývají také hrazené ať už menší či větší částkou 

v závislosti na zařízení, které je pořádá. Naštěstí lze internet, dle mého výzkumu, označit za 

kvalitní zdroj informací, protože jen naprosto minimální procento žen (1%) uvedlo, že 

shledalo závažné rozdíly v informacích získaných v době před porodem a v nemocnici. 

Pro nás zdravotníky významným zjištěním z mého výzkumu je, že epidurální 

analgezie nebyla více než polovině respondentkám nabídnuta. Řešením by mohlo být 

zavedení standardních postupů na téma kdo, kdy a jak bude ženy o možnosti epidurální 

analgezie informovat. Epidurální analgezie jistě není řešením porodních bolestí pro všechny 

rodičky, ale své příznivce, mezi které se řadím i já jistě má. Dá se předpokládat, že řady 

příznivců epidurální analgezie, se budou i nadále rozšiřovat, proto bude do budoucna potřeba 

se problémem informovanosti žen zdravotnickými pracovníky hlouběji zabývat.  

 

Lumbální epidurální analgezie je Rolls-Royce mezi metodami porodnické 

 analgezie.  

           (G. F. Marx)  
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Souhrn: 

  

Bakalářská práce zjišťuje informovanost žen o porodní epidurální analgezii a sleduje 

její využití v současné porodnické praxi. V teoretické části poskytuje souhrn 

nefarmakologických i farmakologických metod tlumení porodních bolestí se zaměřením na 

epidurální analgezii. Praktickou část tvoří kvantitativní průzkumné šetření zjišťující 

informovanost žen o porodní epidurální analgezii se zaměřením na fakt, kde ženy informace o 

této metodě získávají. Součástí praktické části je také porovnání intenzity bolesti u žen 

rodících s EDA a žen, jež EDA u porodu nevyužily.  Výzkumný soubor  sestával z žen po 

porodu, které byly hospitalizované na oddělení šestinedělí v Krajské nemocnici T. Bati ve 

Zlíně. 
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This thesis finds awareness about women's labor epidural analgesia and monitors its 

use in current obstetric practice. The theoretical part provides a summary of non-
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analgesia. The practical part consists of quantitative research investigating the awareness of 

women about obstetric epidural analgesia with a focus on the fact that where women 

information about thismethod can be obtained. The practical part is the comparison of the 
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giving a birth. The research  sample consisted of postpartum women who were hospitalized at 

the Department ofconfinement in a country hospital T. Bata in Zlin. 
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Příloha č. 1 – Technické zařízení pro PCA(E) - pacientkou ovládaný dávkovač pro 
analgezii (epidurální) 

 

 

 

PAŘÍZEK, A., KOLEKTIV, Analgezie a anestezie v porodnictví. 2. vyd. Kamenice: Mother-
Care-Centrum Publishing, 2012. ISBN 978-80-7262-893-3. Obr. 7.7-31., s. 263. 
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Příloha č. 2 – Stolek pro podání epidurální anestezie 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŘÍZEK, A., KOLEKTIV, Analgezie a anestezie v porodnictví. 2. vyd. Kamenice: Mother-
Care-Centrum Publishing, 2012. ISBN 978-80-7262-893-3. Obr. 7.7-10., s. 252. 
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Příloha č. 3 – Polohování rodičky 

 

 

  

 

 

 

 

 

PAŘÍZEK, A., KOLEKTIV, Analgezie a anestezie v porodnictví. 2. vyd. Kamenice: Mother-
Care-Centrum Publishing, 2012. ISBN 978-80-7262-893-3. Obr. 7.7-13., 7.7-14., s. 263. 
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Příloha č. 4 – Místa účinku jednotlivých metod porodnické analgezie 

 

 

 

 

  

PAŘÍZEK, A., KOLEKTIV, Analgezie a anestezie v porodnictví. 2. vyd. Kamenice: Mother-

Care-Centrum Publishing, 2012. ISBN 978-80-7262-893-3. Obr. 3.3-2., s. 114. 
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Příloha č. 5 – Informovaný souhlas s poskytnutím zdravotní péče 

 

 

85 
 



   

86 
 



 

 

 

87 
 



 

 

 

88 
 



Příloha č. 6 – Žádost o povolení výzkumného šetření 
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Příloha č. 7 – Obaama – cz 
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Příloha č. 8 – Dotazník BP 

Dotazník k bakalářské práci 

Dobrý den, jmenuji se Marie Máslová a jsem studentkou bakalářského studia ošetřovatelství na lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou informovanosti těhotných žen o epidurální 
analgezii (jedná se o metodu, která tlumí bolest a spočívá v aplikaci anestetika do bederní části páteřního kanálu – 
epidurálního prostoru) a možnostech jejího využití při porodu. Proto bych Vás chtěla poprosit o spolupráci a vyplnění tohoto 
dotazníku, který je anonymní a bude využit pouze za účelem zpracování mé bakalářské práce.  

 

1) Jaký je váš věk? 
  a) 20 let a méně b) 21-25 let  c) 26-30 let 
  d) 31-35 let   e) 36- 40 let  d)40 a více let 
 
2) Po kolikáté jste rodila? 
  a) poprvé  b) podruhé  c) potřetí  d) vícekrát 
 
3) Slyšela jste již během těhotenství o využití epidurální analgezie u porodu? 
  a) ano      b) ne 
 
3a) Pokud ano, odkud jste čerpala tyto informace? 
  a) od známých, rodiny b) z literatury   c) informační letáky v ordinaci 
  d) z internetu  e) od svého gynekologa  f) z předporodního kurzu 
  g) z dřívějšího porodu 
 
4) Uvažovala jste o epidurální analgezii ještě před nástupem do porodnice (na základě informací 

získaných dle (3a)? 
  a) ano   b) nebyla jsem rozhodnuta c) ne 
 
5) Byla Vám nabídnuta možnost využití epidurální analgezie při příjmu do porodnice? 
  a) ano      b) ne 
 
5a) Pokud ano, kdo Vám podal tuto informaci? 
  a) porodní asistentka  b) porodník  c) anesteziolog 
  d) jiný zdravotník (uveďte):    e) nikdo 
 
6) Byly nějaké rozpory v informacích získaných dříve s informacemi z porodnice? 
  a) žádné   b) nevýznamné   c) závažné (uveďte): 
 
 
 
7) Rodila jste v epidurální analgezii? 
  a) ano      b) ne 
 
7a) Jaký byl Váš celkový dojem z porodu, popište jej prosím: 
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8) Pokud ne, z jakého důvodu? 
 a) nechtěla jsem 

b) nedoporučil mi to lékař ze zdravotních důvodů 
 c) nebyl k dispozici lékař, který by mi EDA aplikoval 
 d) jednalo se o akutní porod, na EDA nebyl čas 
 e) bylo mi sděleno, že budu brzy rodit 
 f) jiné: 
 
 
9) Domníváte se, že jste byla dostatečně poučena o rizicích a možných nežádoucích účincích 

epidurální analgezie? 
  a) ano      b) ne 
 
9a) Pokud ne, jaké informace jste postrádala? 
 
 
 
 
10) Změnily informace podané Vám v porodnici Vaše rozhodnutí využít epidurální analgezii při 

porodu? 
  a) ano      b) ne 
 
11) Jak byste ohodnotila své porodní bolesti? (0 – žádné, 10 – naprosto nesnesitelné) 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
12) Měla jste během porodu nějaké komplikace spojené s užitím epidurální analgezie? 
  a) ano      b) ne 
 
12a) Pokud ano, uveďte: 
 
 
 
 
13) Měla jste nějaké pozdější potíže jako vedlejší účinek nebo následek využití EDA? 
  a) ano      b) ne 
 
14) Využila byste epidurální analgezii u dalšího porodu? 
  a) ano      b) ne 
 
14a) Uveďte prosím proč: 
 
 
 
 
 

Děkuji za pravdivé zodpovězení všech otázek a Váš čas.      Marie Máslová 
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