
Příloha A: Mezioborové konsenzuální stanovisko 

 

 



 

 

 





Příloha B: Dotazník 

Dobrý den,  

jmenuji se Klára Kučerová a jsem studentkou 2. ročníku magisterského oboru 

Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, 1. lékařské fakulty, 

Univerzity Karlovy v Praze.  

Touto cestou se na Vás obracím s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který bude 

sloužit jako podklad pro výzkumnou část mé diplomové práce na téma Specifika péče o ženu 

s postpartálním krvácením v intenzivní péči. 

Dotazník je zcela anonymní a dobrovolný. Všechny získané informace budou použity pouze 

pro zpracování diplomové práce. Dotazník je důležitý pro statistické hodnocení, které z práce 

vyplyne, proto Vás prosím o co nejobjektivnější vyplnění všech otázek.  

Za Vaši vstřícnost, čas a ochotu ke spolupráci na výzkumu předem děkuji.  

Bc. Klára Kučerová 

_________________________________________________________________________ 

Pokyny pro vyplnění: Pokud není u otázky uvedeno jinak, zakroužkujte prosím jednu 

odpověď. 

 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

a) žena 

b) muž  

 

2) Kolik je Vám let? 

a) 18 – 30 let 

b) 31 – 45 let 

c) 46 – 60 let 

d) 61 let a více 

 

3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) střední (středoškolské) s maturitou 

b) vyšší odborné 



c) vysokoškolské 

d) jiné (uveďte prosím jaké)……………………………………………………… 

 

4) Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví? 

a) 0 – 5 let 

b) 6 – 15 let 

c) 16 – 30 let 

d) 31 let a více 

 

5) Jak dlouho pracujete na oddělení intenzivní péče? 

a) 0 – 5 let 

b) 6 – 15 let 

c) 16 – 30 let 

d) 31 let a více 

 

6) Setkal/a jste se někdy ve své profesní praxi s postpartálním krvácením na 

oddělení intenzivní péče, které ohrožovalo rodičku na životě? 

a) ano 

b) ne 

 

7) Vyjmenujte, prosím, hlavní příznaky masivního krvácení. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 



8) Je pro Vás situace při masivním postpartálním krvácení nějak výjimečná?  

a) ne 

b) ano  

proč? 

………………………………………………………………………………………. 

 

9) Je, podle Vás, situace s postpartálním krvácením pro personál vyčerpávající?  

a) ne 

b) ano 

jak/v čem?……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 

10) Domníváte se, že jednání celého týmu v této situaci je adekvátní? 

a) ano, celý tým je sehraný, rychlý, každý člen má „přidělené“ úkoly 

b) ne 

c) nevím 

d) jiné ………………………………………………………………………………….. 

 

11) Domníváte se, že Vaše jednání je v této situaci adekvátní?  

a) ano, jsem na stresové situace zvyklá/ý, nic mě nerozhodí 

b) někdy ano 

c) ne 

d) nevím 

 



12) Jsou, podle Vás, Vaše znalosti o postpartálním krvácení a komplikacích 

dostatečné?  

(můžete uvést více možností) 

a) ano, v těchto situacích nepochybuji o potřebných krocích 

b) myslím si, že mé znalosti o dané problematice jsou na dobré úrovni, mám zájem o 

tuto problematiku 

c) daná problematika mě zajímá, ale v praxi se s těmito komplikacemi setkávám 

výjimečně a oporou je mi krizový plán a lékař 

d) nedokážu posoudit 

 

13) U porodu se závažnou krevní ztrátou, která může ohrozit rodičku na životě, se 

považuje ztráta? 

a) 300 – 500 ml 

b) 600 – 900 ml 

c) 1000 – 1400 ml 

d) nad 1500 ml 

 

14) Jaké závažné komplikace hrozí při masivním krvácení? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................. 

 

 

 

 



15) Seřaďte, prosím, podle důležitosti, co sledujete (na co se zaměřujete) u ženy 

s poporodním krvácením?  

(můžete uvést více možností) 

a) FF – TK, P, TT, DF, SpO2, ETCO2 

b) krevní ztráty – měření, vzhled (koagula, nesražená krev,….) 

c) bilance tekutin – příjem/výdej 

d) involuce dělohy 

e) poranění – episiotomie, sutura laparotomie 

f) drény 

g) prsy – známky zánětu, laktace 

h) odpověď pro jiné…………………………………………………………………  

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

 

16) Jakým způsobem měříte krevní ztráty?  

a) přesným měřením (vážení vložek, nádoba s ryskou) 

b) s použitím emitní misky 

c) vizuálním odhadem 

d) jiné……………………………………………………………………………… 

 

17) Kolik ml obsahuje velká emitní miska? 

a) 250 ml 

b) 400 ml 

c) 500 ml 

d) 750 ml 

 



18) Je podle Vás měření krevní ztráty pomocí emitní misky přesné? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

19) Orientační test srážení krve s trombinem je? 

a) orientační test k zjištění přítomnosti fibrinogenu, provádí se speciální odběrovou 

soupravou a zasílá se do laboratoře 

b) rychlý orientační test k zjištění přítomnosti fibrinogenu, odběr možný provést u 

lůžka (2 ml plné krve přidáme do zkumavky s lyofilizovaným trombinem)  

c) rychlý orientační test k zjištění přítomnosti fibrinogenu, test se provádí pouze 

v laboratoři (2 ml plné krve přidáme do zkumavky s lyofilizovaným trombinem)  

 

20) Zajímáte se o nové poznatky v léčbě postpartálního krvácení? 

a) určitě ano, pravidelně 

b) občas ano 

c) spíše ne 

d) nikdy jsem se o tuto problematika nezajímal/a 

 

21) Pokud se o nové poznatky o postpartálním krvácení zajímáte, jaké zdroje 

využíváte? Pokud jste v předchozí otázce uvedli odpověď c) spíše ne nebo 

d) nikdy jsem se o tuto problematiku nezajímal/a pokračujte, prosím, následující 

otázkou č. 22) 

(můžete zakroužkovat více možností) 

a) literatura 

b) semináře 

c) internet 

d) standardy na pracovišti 



e) jiné……………………………………………………………………………….. 

f) nezajímám se 

 

22) Kdy by měl být podán rekombinantní faktor VIIa (NovoSeven)? 

a) ihned na začátku krvácení 

b) po prvním neúspěšném kroku, při kterém nestačila aplikace uterotonik, 

prostaglandinů a digitální ev. instrumentální revize dutiny děložní 

c) po druhém neúspěšném kroku, kdy zvažujeme chirurgickou intervenci: postupný 

podvaz děložních arterií a ovárií, B-Lynchova sutura dělohy, podvaz arterií iliacae 

internae 

 

23) Kontraindikací podání Duratocinu je/jsou? (můžete uvést více možností) 

a) nedostatečná retrakce dělohy po porodu císařským řezem 

b) preeklampsie nebo eklampsie 

c) riziko většího postpartálního krvácení, než je obvyklé 

d) epilepsie 

 

24) Jaký je správný doporučený diagnosticko-léčebný postup při život ohrožujícím 

krvácení? 

a) bezprostřední léčebná opatření: inhalace O2, odběr vzorků krve – KS, koncentrát 

ERY, ČZP, zajistit 2 periferní žilní vstupy, doplnění objemu – krystaloidy, 

koloidy, stanovení KO, koagulační parametry, biochemie, 

stanovení diagnózy: lokalizace zdroje (vyšetření v zrcadlech, palpační bimanuální 

vyšetření, UZ) 

odstranění příčiny krvácení 

b) stanovení diagnózy: lokalizace zdroje (vyšetření v zrcadlech, palpační bimanuální 

vyšetření, UZ) 

chirurgická intervence: postupný podvaz děložních arterií, devaskularizční 

metody, B-Lynchova sutura, ligace uterinních a ilických tepen 



c) rychlé stanovení diagnózy: lokalizace zdroje (vyšetření v zrcadlech, palpační 

bimanuální vyšetření, UZ) 

bezprostřední léčebná opatření: zajistit 2 periferní žilní vstupy, inhalace O2 - 

včasná intubace při změnách vědomí, odběr vzorků krve – KS, KZ, koncentrát ERY, 

ČZP,stanovení KO, koagulační parametry, biochemie,doplnění objemu – krystaloidy, 

koloidy  

 odstranění příčiny krvácení 

 

25) Které léky se podávají při masivním krvácení? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

26) Máte na svém pracovišti vypracovaný dostačující krizový plán, podle kterého 

v urgentních situacích postupujete? 

a) ano, máme krizový plán, kterým se řídíme 

b) ano, máme krizový plán, ale řídíme se jím pouze ve výjimečných případech 

c) nepostupujeme podle krizového plánu 

d) nemáme na pracovišti dostatečně vypracovaný krizový plán 

 

27) Znáte standard k této situaci? Jaký je v této situaci postup? 

a) ne, neznám 

b) ano, znám, ale přesně si ho nepamatuji 

c) ano, znám, popište ……………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

28) Když je stav ženy s postpartálním krvácením stabilizovaný, je Vaše péče 

zaměřena i na prsy a laktaci? 



a) ano, vždy 

b) ano, občas, na prsy se zapomíná 

c) ne, o laktaci se nezajímám 

 

 

Ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za Váš čas, který jste věnovala vyplnění 

tohoto dotazníku.  

 


