
Přílohy 

Příloha č. 1 Schéma popisu jednotlivých částí hrdla děložního při ultrazvukové cervikometrii 

(Vlk, 2010) 

 

 

  



Příloha č. 2 Nežádoucí účinky a komplikace podávání B-sympatomimetik (tabulka) (Pařízek, 
2012a, s. 163) 

Tabulka 1: Nežádoucí účinky a komplikace podávání β-sympatomimetik 

Nežádoucí účinky u matky Nežádoucí účinky u plodu a novorozence 

Obecné 
Neklid, nervozita, bolest hlavy, nauzea, 
zvracení (až u 20–30 %), zvýšená teplota, 
halucinace, poruchy spánku, kožní výsev, 
pruritus, ileus 

Fetální 
Tachykardie, kardiální arytmie, ischemie 
myokardu i hypertrofie myokardu a septa, 
hyperglykemie, hyperinzulinémie, úmrtí 
plodu 

Metabolické 
Hyperglykemie, hyperinzulinemie, laktátová 
acidémie, hypokalémie, antidiuretický 
účinek (retence tekutin), poruchy funkce 
štítné žlázy, elevace jaterních transamináz  

 

Kardiální 
Tachykardie (až v 50 %), plicní edém, 
hypotenze (relaxace hladkého svalstva cév, 
reflexní tachykardie), arytmie, palpitace, 
subendokardiální ischemie, retrosternální 
bolest a ischemické změny EKG 

Neonatální 
Hypoglykémie, hypokalcémie, 
hyperbilirubinemie, tachykardie, ischemie 
myokardu, snížení kontraktility myokardu, 
hypotenze, intraventrikulární hemoragie, 
neuropsychické změny 

Příčiny úmrtí matky 
Kardiální příčiny – maligní arytmie, srdeční 
dekompenzace při přítomné kardiomiopatii, 
plicní edém 

 

 

Tabulka 2: Kontraindikace v podávání β-sympatomimetik 

Absolutní kontraindikace: 

 onemocnění srdce matky (organické 
vady, ischemie, dysrytmie) 

 nekompenzovaná arteriální 
hypertenze 

 plicní hypertenze 

 onemocnění ledvin, jater 

 těžká preeklampsie 

 antepartální hemoragie 

 hyperfunkce štítné žlázy u matky 
 feochromocytom u matky 

Relativní kontraindikace: 

 diebates mellitus těhotné 

 arteriální hypertenze 

 asthma bronchiale 

 anamnestický údaj vážné migrény 
nebo bolesti hlavy 

 vyšší riziko plicního edému 

 zvýšená tělesná teplota těhotné 
 chorioamnionitida 

 

  



Příloha č. 3 Soubor otázek položených při rozhovoru s pacientkou (autor) 

1. Vnímání zdravotního stavu a aktivity k udržení zdraví  

Prodělala jste v dětství nějaká onemocnění, popřípadě jaká? 

Měla jste nějaké operace či úrazy? 

V těhotenství jste byla zdráva, jak jste pečovala o své zdraví? 

Cítíte se teď nemocná? 

2. Výživa a metabolismus 

Změnila jste způsob výživy v těhotenství? 

Dodržujete nějakou dietu? 

Pijete alkohol, kouříte? 

Je nějakým způsobem narušen stav nehtů, vlasů a kůže? 

Je podle Vás narušena schopnost hojení ran? 

3. Vylučování 

Máte pravidelnou stolici?  

Trpíte zácpou či průjmem? 

Jak často močíte, pociťujete problémy při močení? 

4. Pohybová aktivita a cvičení 

Provozujete nebo jste před otěhotněním provozovala nějaký sport? 

Jak se udržujete v dobré fyzické kondici? 

5. Spánek a odpočinek 

Máte problémy se spánkem (usínání, buzení v noci, probouzení)? 

6. Vnímání a poznávání 

Používáte brýle nebo máte problémy se zrakem či se sluchem? 

Pociťujete teď nějakou bolest? 

Byla jste poučena o svém zdravotním stavu? 

Jak vnímáte svou osobu? 



7. Sebepojetí a sebeúcta 

Máte z něčeho obavy? 

Jak prožíváte současnou situaci? 

8. Mezilidské vztahy a plnění rolí 

Bydlíte s rodinou? 

Jak vnímáte svojí roli/e? 

9. Sexualita a reprodukční schopnost 

Jak je to u Vás a partnera se sexualitou? 

Kdy Vám začala menstruace a byla pravidelná? 

Užívala jste někdy antikoncepci?    

Kolik jste měla porodů či potratů a jak vše probíhalo? 

10. Psychický stav a zvládání stresu 

Jak momentálně vnímáte svůj psychický stav? 

Jak zvládáte stresové situace a kdo Vám je pomáhá zvládat?  

Máte v někom oporu? 

11. Víra, přesvědčení a životní hodnoty 

Jste věřící? 

Jaké máte životní hodnoty a cíle? 

 


