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Abstrakt 

Cílem této práce je zmapovat resuscitační péči těhotných v období druhé 

poloviny těhotenství a konfrontovat techniku resuscitace s deviací dělohy a 

techniku resuscitace s perimortálním řezem. Práce zohledňuje nejen resuscitaci 

matky, ale i následnou péči o plod. Dále si práce klade za cíl prozkoumání 

akutních císařských řezů, zvlášť pak jejich příčinu a výsledky a léčby traumat 

těhotných v přednemocniční péči. Práce zkoumá problematiku perimortálního a 

akutního císařského řezu jak z pohledu nemocniční péče, tak péče 

přednemocniční a hledá jejich hlavní rozdíly. Práci je třeba vnímat jako propojení 

porodnictví – traumatologie – urgentní medicíny – záchranné služby. Práce má 

za cíl přinést povědomí o této málo diskutované problematice na záchrannou 

službu a prozkoumat, zda se jejich postupy a vybavení slučují s aktuálními 

poznatky v medicíně s touto problematikou spojenou. 

Hlavní přínos práce spočívá v analýze kazuistických případů, vlastního 

průzkumu a interpretaci výsledků, jejichž závěry mohou přinést nové 

resuscitační a ošetřovací postupy, prosadit odborné kurzy této problematiky ve 

zdravotnické záchranné službě a pomoci tak zachránit nejdražší životy žen a dětí.  

Klíčová slova 

Perimortální císařský řez, akutní císařský řez, resuscitace, plod, matka, 

mateřská mortalita 

  



 

Abstract 

The aim of this work is to map the resuscitation care of pregnant women 

during the second half of pregnancy and to confront the technique of 

resuscitation with deviation of the uterus and the technique of resuscitation with 

perimortal section. The thesis takes into account not only the resuscitation of a 

mother but also the subsequent care of the fetus. Furthermore, the aim of the 

thesis is to investigate acute caesarean sections, especially their cause and results 

and the treatment of traumas in pre-hospital care. The work examines the issue 

of perimortal and acute caesarean section both from the perspective of hospital 

and pre-hospital care and looks for their main differences. This work should be 

seen as interconnection of obstetrics, traumatology, emergency medicine and 

emergency services. The aim of the thesis is to raise awareness of this rarely 

discussed issue of the emergency medical service and to investigate whether their 

procedures and equipment match with current medical knowledge related to this 

issue. 

The main benefit of this work is the analysis of case studies, own research and 

interpretation of results, which can bring new resuscitation and nursing 

guidelines, enforce professional courses on this issue in a medical rescue service 

and help save the most valuable lives of women and children. 

 

Keywords 

Perimortem caesarean delivery, emergency caesarean delivery, fetus, mother, maternal 

mortality 
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1 ÚVOD 

Při výběru témat pro bakalářskou práci jsem si především kladl za cíl přínos 

nových poznatků pro medicínu. Rád bych, aby výsledy mé práce přinesly nové 

poznatky v léčbě pacientů. Prvotním impulsem pro mě byla zmínka pana doc. 

MUDr. Jana Pokorného, DrSc., o elektro impulsivní anestézii. Bohužel, ač mě toto 

téma velice zaujalo, nevyústilo k psaní bakalářské práce. Rozvoj metod  

v zobrazovacích technikách mě zase vedl k nápadu a rozšíření sonografických 

přístrojů do prostředí záchranné služby. Ač se nápadem již zabývá záchranná 

služba Středočeského kraje, ne všichni přednášející naší školy byli tomuto tématu 

nakloněni. Osobní rozhovor s panem primářem na gynekologicko-porodnickém 

oddělení v Podolí mě nakonec přivedl na cestu problematiky resuscitace 

těhotných na záchranné službě.  

Ačkoliv se většina záchranářů, lékařů záchranné služby i gynekologů staví  

k postupu při ošetřování těžkých zranění spojených s resuscitací těhotných žen 

velice konzervativně, jsou mezi nimi i tací, kteří se snaží odvážně a inovativně 

snížit vysokou mortalitu při jejich záchraně. Aktuální medicínské poznatky 

ukazují na velice neúčinnou srdeční masáž v období třetího trimestru těhotenství, 

a proto je až s podivem, že se nikdo tímto problémem příliš nezabývá a většina 

záchranářů není ani na takovou eventualitu alespoň teoreticky připravena. Mým 

cílem bylo zjistit, je-li možné rozšířit takto radikální zákrok do prostředí 

záchranné služby.  

Během 20. století došlo k výraznému pokroku a rozvoji císařských řezů. Když 

si lékaři uvědomili rozšířením moderních resuscitačních postupů obtížnost 

kardiopulmonální resuscitace v pozdním období těhotenství, nastal paralelně i 

rozvoj perimortálních císařských řezů. Empirickými poznatky bylo zjištěno, že 

při srdeční zástavě během výkonu stavění hemoptýzy pomocí bronchoskopu byl 
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po 20 minutách neúspěšné KPR indikován perimortální řez, po němž došlo  

k obnovení pulsu. Jak matka, tak dítě bez větších trvalých následků přežili [1]. 

Další případ se stal u morbidně obézní pacientky s těžkou preeklampsií u níž 

nastala zástava během parkování v nemocnici. Po 22 minutách neúspěšné KPR 

byla provedena sekce, po níž se při stlačování hrudníku opět obnovila pulzace. 

Po tomto zjištění se zavedl koncept odstranění aortokaválního tlaku pomocí 

akutní sekce [1]. 

Motivací pro dané téma je snaha o prozkoumání dané problematiky s cílem 

pomoci vytvořit nový přístup k resuscitaci těhotných v prostředí záchranné 

služby. Možnost podílet se na provedení císařských řezů včetně jejich odborné 

konzultace jsem měl na odborných pracovištích, jmenovitě Ústav péče o matku 

a dítě v Podolí a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Přehled současného stavu 

Současný postup resuscitace těhotných podle guidelines 2015  

v přednemocniční péči doporučuje standardní postup resuscitace. Modifikací 

pro rozšířené KPR je doporučená deviace dělohy nebo naklonění pacientky  

v úhlu 15-30° na levý bok a o 2-3 cm zvýšený bod kompresí hrudní stěny. Pro 

zrušení užití externího defibrilátoru nebyl podán žádný důkaz.  

Problém resuscitace v těhotenství spočívá především v kompresi velkých cév 

a tím snížení srdečního výdeje a existence velkého shuntu, který děloha 

představuje. V dnešní době není jasný pohled na to, jak by resuscitace těhotné 

primárně v PNP měla probíhat. Je to možná dáno tím, že srdeční zástava  

v těhotenství je poměrně vzácným jevem. Problémy ale vyplývají především  

z možností resuscitace během transportu a provedení perimortálního císařského 

řezu. S přibývající migrací a rostoucí automobilovou nehodovostí však traumat 

a jiných vážných stavů v těhotenství přibývá., V naší zemi, kde vládne mír a 

demokracie a kde jsou ženy v období těhotenství pravidelně sledovány a 

vyšetřovány a odchází na mateřskou dovolenou již 6-8 týdnů před termínem 

porodu, je četnost závažných těhotenských komplikací významně nižší oproti 

některým jiným zemím. Dostupnost zdravotní péče a dojezdový čas 

zdravotnické záchranné služby je navíc v České republice na výborné úrovni. 

Přesto má problematika i v našich politicko-geografických podmínkách svoje 

místo. 
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2.2 Eticko-právní pohled 

Proč řešit téma umírajících a nově na svět přicházejících lidí? Je perimortální 

císařský řez téma, kterým má smysl se zabývat? Co je indikací provedení 

perimortálního císařského řezu? Především etická otázka a je třeba si na ni 

odpovědět. Je zájmem medicíny, lékařů, společnosti a státu chránit životy a 

zdraví všech osob. Etika je vlastně obrazem toho, co společnost vnímá za 

správné. Kdyby právo i etika pohlíželi na problematiku stejně, pak by veškerá 

snaha směřovala k záchraně matky a dítě by se vyňalo z lůna matky již mrtvé. 

Proč tedy toto zkoumání? Protože nám, jako společnosti, není život dítěte 

lhostejný. A v mém pohledu na svět je snížení mortality a morbidity těhotných 

žen a jejich dětí zájmem, který má smysl zkoumat [2]. 

Z jakého důvodu tedy provádíme perimortální císařský řez (dále jen PMCS)? 

Zde se ukazuje první etická otázka, kdo je předmětem léčby a proč? PMCS 

vedeme z indikace dvojí, tedy buď z pohledu matky, nebo pohledu plodu, 

nicméně profitovat z něj mohou oba současně. Medicína se snaží v nejlepším 

případě o záchranu obou dvou životů současně, nicméně přednostně se snaží 

vždy pomoci matce. Existují však stavy, kdy jde záchrana obou dvou ruku v ruce. 

Nastane-li situace, kdy je veškerá snaha o zvýšení srdečního výdeje, resuscitaci 

či ošetření břišního krvácení marná, pak nejlepším řešením pro matku i dítě je 

perimortální nebo akutní císařský řez. Dítě s malou perfúzí krve placentou totiž 

trpí hypoxií a matčin oběh je zatěžován zvětšenou dělohou. Avšak jakmile si 

řekneme, že život matky je ztracen, pak se soustředíme pouze na záchranu dítěte 

[2]. 

Je etické dát všanc jeden život kvůli druhému? Na toto téma medicína 

nepohlíží a jde o hodnotový rozdíl lékaře. Pokud jsme ontologičtí personalisti a 

oba životy mají pro nás stejnou hodnotu, pokusíme se zachránit oba. Uveďme si 
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analogií, kdo je jak „zachranitelný“ v triáži zraněných. Dejme tomu, že jsme 

schopni aplikovat triážové pravidlo pro řízení PMCS [1]. 

Černá barva – Je-li matka smrtelně zraněná, pak se snažíme pouze o záchranu 

plodu. 

Žlutá – stavy odkladné pomoci, snažíme zajistit pacientku a dopravit do 

specializovaného centra. 

Červená – Stavy neodkladné pomoci, zde se snažíme udržet základní životní 

funkce a provedení akutního císařského řezu závisí na indikaci a podmínkách.  

Vztah matky a plodu. Otázkou je, jaký etický a morální status plod má, zda je 

osobou či nikoliv, od čehož se odvíjí celé další řešení. V českém právním světě 

platí, že dítě je součástí těla matky. Římský pohled práva pohlíží na osobu jako 

objekt, který může dědit, pokud se narodí živé. Dítě má však určitý právní status 

ještě před narozením. To je právní pohled na věc. Zatímco etický pohled 

ontologického personalismu je takový, že plod se stává osobou od početí [2]. 

Je otázka, zda zachraňovat dítě, které se narodí bez matky s možným 

neurologickým poškozením. Máme z pohledu etického zachraňovat takové dítě? 

Status osoby dává dítěti sociální vztah. Dítě bez vztahu s matkou není osobou a 

nemusí se tedy zachraňovat. Je otázkou, zda je tento výklad správný? Podíváme-

li se na tento problém z jiného pohledu, pak má smysl dítě zachraňovat. Dítě je 

osobou nezávisle na tom, jestli je součástí sociálního vztahu [2]. 

Dejme tomu, že záchrana dítěte je přípustná a správná. Intenzivní péče týmu 

specialistů a následná péče je určitě velice nákladná. Dítě též může ztratit oba 

rodiče a dostat se do situace, kdy o dítě bude pečovat stát. K otázce, zda má dítě 

zůstat na bedrech společnosti. Můžeme uvést analogii s dětmi vychovávaných  
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v dětských domovech. Je naprosto nepřijatelné, aby se demokratický sociální stát 

odmítal postarat o sirotky [2]. 

Příkladem můžu uvést případ pana doktora Radovana Vlka, pracujícího dnes 

ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kdy matka po těžké automobilové 

nehodě byla za kontinuální srdeční masáže převezena do nemocnice. První život 

zachraňující úkony vedli k ošetření matky, proto po zhruba 15 minutách, kdy 

žena dorazila do nemocnice, podstoupila vyšetření pomocí zobrazovacích metod 

pro odhalení vnitřních poranění. Po 40 minutách od srdeční zástavy se teprve 

dostalo na zjištění stavu plodu. K překvapení všech měl plod stále srdeční akci, 

která sice byla menší než 60/min, nicméně plod stále vykazoval známky života. 

Po následném PMCS byl plod vyjmut a stabilizován. Bohužel v důsledku 

poranění matka zemřela a plod později také. Vyvstává otázka, zda okamžitá 

indikace PMCS by vedla k záchraně dítěte? Měl se lékař pokusit zachránit 

alespoň jeden lidský život, viděl-li těžká zranění matky? Dle mého úhlu pohledu 

byl postup lékařského týmu správný. Ale existuje i pohled z jiné stránky. Je 

správné přivést na svět dítě bez matky s pravděpodobným neurologickým 

deficitem? Následná péče o narozené dítě bude jistě velice ekonomicky náročná 

a pozůstalý otec může odmítnout péči o takovéto dítě, které pak skončí jako 

„břemeno společnosti“ [3]. 

Lékař se může cítit váhavě, zvláště probíhala-li resuscitace již delší dobu. Musí 

zvážit, v jakém stavu se nacházela matka během těhotenství, případně nastal-li 

tento stav nečekaným inzultem z plného zdraví matky, což může svědčit pro 

známky zdravého plodu. V opačném případě, kdy matka trpěla hypertenzí nebo 

diabetem během těhotenství, což mělo za následek hypoxii a malnutrici plodu, 

přispívá tato diagnóza k nepříznivé prognóze pro plod. Zvláště významný etický 

problém vzniká při mozkové smrti před věkem životaschopnosti plodu. Měla by 
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býti udržována na živu za podpory přístrojů pouze za účelem dozrání plodu a 

pak být od nich odpojena [2]? 

V takových situacích však musí lékař jednat eticky v nejlepším zájmu ženy a 

jejího nenarozeného dítěte, přestože se rozhoduje bez autonomie pacienta. 

Provedením perimortálního císařského řezu by měla existovat minimální právní 

odpovědnost. Právní vymezení a načasování úmrtí je v takovýchto nouzových 

situacích obtížné. Zastavení oběhu a dýchání lze snadno definovat, ale smrt 

mozku nikoliv. Je téměř jisté, že pro všechny zúčastněné je celá událost velmi 

emotivní. Lékař a celý zdravotnický personál může být následně osočen  

z pochybení, nesprávného úsudku a metody léčby. Je nesmírně důležité zachovat 

důslednou dokumentaci a měření všech vitálních funkcí a provedených úkonů i 

po nastalé smrti pacienta. Zdravotnická záchranná služby by měla zaznamenat i 

údaje týkající se místa zásahu, okolností nehody a mechanizmu úrazu. Veškerá 

právní řízení se budou opírat právě o tyto údaje. Jde o situaci velice nepříjemnou 

a je nutné si uvědomit, že dokumentace chrání především nás [2]. 

 

2.3  Pojmy 

Perimortální císařský řez (perimortální s.c.): je vybavení plodu po srdeční 

zástavě těhotné/rodičky s cílem záchrany života jak matky, tak plodu. 

Perimortální císařský řez se vyvinul s rozvojem porodnictví z postmortálního 

císařského řezu. Může být proveden i v PNP [4]. 

Postmortální císařský řez (postmortální s.c.): je řez na již zemřelé matce. Může 

se například jednat o případy, kdy dojde k mozkové smrti matky. Dnes již ale 

v pravém smyslu slova takový řez neexistuje [4]. 
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Akutní císařský řez – náhlý chirurgický zákrok vzniklý na podkladě ohrožení 

matky tedy je-li traumatologická či anesteziologická péče graviditou 

kompromitována např. placentárním krvácením a/nebo plod je ohrožen např. 

hypoxií. Indikován je pouze v prostředí odborného zdravotnického zařízení [4]. 

 

2.4  Etická problematika smrti mozku 
v těhotenství 

FIGO Commitee for the Etical Aspects of Human Reproduction and Woman‘s Health 

2011  

„Doporučení pro péči o těhotné se smrtí mozku:  

1. Žena má právo na důstojné umírání a medicínské snahy o záchranu života plodu 

nesmí ospravedlnit jeho porušení.  

2. Při absenci dříve vysloveného přání musí být rozhodnutí o pokračování těhotenství 

diskutováno s příbuznými.  

3. Rozhodnutí zda provést porod či pokračovat v těhotenství by mělo být učiněno  

s ohledem na životaschopnost plodu. Při stabilním stavu matky by mělo být postupováno 

s cílem dosažení optimální zralosti plodu, pakliže vyšetření plodu neprokáže jeho 

ireverzibilní poškození.  

4. Žádný dolní limit gestačního věku by neměl být stanoven k povinnému zahájení 

záchrany plodu u mozkově mrtvé těhotné.  

5. Činit vše primárně v nejlepším zájmu matky a poté taktéž v nejlepším zájmu plodu, 

jímž je dosažení životaschopnosti a současně adekvátní zralosti a dobrého 

neurologického stavu před a po porodu.  

6. Dovolit plodu umřít v děloze v případě nezvladatelných komplikací či 

předpokládaného špatného fetálního outcome“ [5].  

 



20 

 

2.5  Historie 

Název císařský řez nemá jasný původ. Přisuzovat ho Juliu Caesarovi by bylo 

mylné, neboť jeho matka byla ještě na živu, když vedl své válečné tažení. Téměř 

všechny starověké mytologie odkazují na hrdiny a bohy, při jejichž narození 

jejich matka zemřela. Všechny americké a skandinávské starověké kultury týkají 

se hrdinů, kteří se narodili z lůna umírající nebo mrtvé matky. Mezi nejznámější 

patří Dionýsos, který byl vyjmut z břicha matky, kterou Zeus zapálil. Z břicha 

umírající matky byl vyjmut i Papež Gregor XIV. Z lékařských novin se můžeme 

dozvědět, že v roce 1837 bylo v Paříži provedeno 47 perimortálních řezů, z nichž 

7 novorozenců přežilo, 147 v Berlíně s 3 přeživšími a 330 s 19 přeživšími v Anglii 

[6]. 

Císařské řezy nejsou tedy pouze dominantou moderní doby 20. - 21. století. 

Vystopovat jejich počátek můžeme až do řecké mytologie, podle níž byl lékař 

Asklepios porozen otcem Appolem z lůna své mrtvé matky Koronis. Perský 

hrdina Rustum, syn krále Sola, byl také narozen z lůna čisté neposkvrněné 

matky, což bylo dříve považováno za symbol velkého předurčení. Nalézt 

myšlenku takového zákroku můžeme i v jiných kulturách. V Egyptě došlo už 

v roce 3000 př. n. l. k praktikování císařských řezů. Pokud se pokusíme přeložit 

význam slov, pak Caesus znamená otevřeným řezem, caedare řezati – řez řezem. 

První podložený odkaz na císařský řez po smrti matky je od Plinia s odkazem na 

narození Scipia Africana 237 př. n. l., který porazil Hanibala. Název císařský řez 

má kořeny v zákoně Lex Regia přejmenovaného za vlády Galia Julia Ceasera na 

Lex Caesarea. Zákon hovoří o nařízení vyjmutí plodu z matky, pokud během 

těhotenství matka zemře. Ve středověku katoličtí duchovní za pomoci úřadů 

vydali vyhlášky vyžadující císařský řez po smrti matky, který přispěje k záchraně 

duše dítěte. Naopak zakázali vykonávání potratů, kraniotomií a rozštěpů plodu 

jako techniky k záchraně matky. Císařský řez byl tedy především výsadou 
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rituální a náboženskou, jeho medicínské účely si musely na svou dobu ještě chvíli 

počkat. Sectio Caesarea (a dále jen s.c.) je pleonasmem používaným již od 17. 

století. V roce 1608 senát Benátské republiky stanovil těžký trest pro každého 

lékaře, který se nepokusí po smrti matky o záchranu dítěte. Islámské právo 

nehovoří v koránu přímo o břišním porodu, nicméně v islámském právu šaría je 

zřejmé, že zachování života je důležité. Úmyslem provedení PMCS je dobré a 

není zlé, a proto je přijatelné. Přípustnost PMCS v islámském pohledu je tedy 

zcela evidentní.  Literárně doložené záznamy o pokusech císařských řezů na živé 

ženě nalezneme o pár let později někdy kolem 16. - 18. století. Výsledky PMCS 

nebyly do té doby nijak slavné. V roce 1864 sbíral lékař z porodnické společnosti 

v Berlíně výsledky 147 PMCS, z nichž nepřežily pouze 3 děti. Tímto vyvřela na 

povrch kontroverzní otázka, zda vybavení plodu a záchrana jeho života je 

nadřazena životu matky a naopak [7]. 

Dnes pohlíží etika i zákon primárně na život matky, jakožto pacienta, který je 

ohrožen změnou svého stavu. Záchrana dítěte jde však často ruku v ruce se 

záchranou matky. Sectio caesarea prošel podstatným dlouholetým vývojem a 

mnoho učenců a lékařů mělo odlišný pohled jak na jeho způsob provedení, tak 

indikaci provedení. Během 19. století byla mateřská úmrtnost kolem  

2-4 % porodů, a to především díky nehygienickým podmínkám, dehydrataci a 

hemoragickému šoku. Během 20. století se podařilo tyto podmínky pro porod 

zlepšit, a tak i šanci na úspěšný císařský řez. Zatímco dříve podíl mateřské 

mortality postmortálního řezu byl až z poloviny infekce, později se významně 

zvýšil podíl embolie, anestézie a srdečních příčin. Posléze se s.c. začal prosazovat 

především u zúžených pánví, případně oblíbenou alternativou bylo vyvolání 

předčasného porodu či zpopularizovaná symfyzeotomie [6]. 
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2.6  Současnost 

Císařský řez je dnes běžnou velkou operací. V USA je to nejčastěji prováděná 

operace a nejčastěji prováděný velký gynekologický výkon. V USA úmrtí při s.c. 

se pohybuje okolo 6 na 10 000 obyvatel. Incidence s.c. je celosvětově kolem 20 %, 

v USA až 32 % a v latinské Americe dokonce až 44 % všech porodů. 

V západoevropských zemích najdeme hranici okolo 30 %, ze statistických údajů 

je však známo, že zvýšení incidence s.c. nad 15 % nepřináší snížení morbidity ani 

mortality. Podle WHO není důvod ke zvyšování frekvence s.c. právě nad 15 %. 

V současnosti probíhá výkon v celkové nebo epidurální analgesii, jež skýtá řadu 

výhod např. v pooperační analgesii nebo možnosti prožití otce a matky celého 

porodu. Zajistí se prevence tromboembolické nemoci a antibiotické profylaxe, 

takže komplikace tohoto výkonu nejsou nijak časté. Septické podmínky jsou 

důležitý faktor, dříve docházelo v 50 – 90 % k infekci (sepse, zánět peritonea), 

dnes sterilní nástroje a prostředí zajišťují téměř žádné pooperační infekční 

komplikace. Příležitost provést PMCS v PNP je nyní velmi vzácná, protože velká 

většina úmrtí matek se vyskytuje v nemocnici. Je to dáno tím, že se léčí 

dlouhodobě se závažným onemocněním nebo dojde ke komplikacím přímo při 

porodu. Ostatní příčiny jsou většinou dány z důvodu mimořádné události, jako 

jsou autonehody, úrazy, střelné rány [6]. 
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Obr 1: Celosvětové zastoupení porodů císařským řezem. 

 

Obr 2: Vývoj počtu porodů a podílu porodů císařským řezem. 
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2.7  Technika císařského řezu 

Císařský řez a jeho provedení prošly dlouhými roky vývoje. Dnes se díky 

podrobným znalostem anatomie, vývoje plodu, fyziologie těla a moderním 

přístrojům stal poměrně bezpečným zákrokem. Dodnes má však každý operatér 

své postupy a jisté signifikantní metody přístupu. Obecně můžeme říct, že není 

stejného pacienta, a tudíž musí při každé operaci lékař postupovat obezřetně a 

individuálně. Důležitá je připravenost, dobrá teoretická znalost, obezřetnost a 

týmová souhra. Celou operaci můžeme rozdělit na několik částí. Prvně na 

přípravu k operačnímu zákroku, do které patří prostudování anamnézy 

pacientky, stav plodu, příprava operačního pole, korekce přidružených 

onemocnění pacientky, premedikace a jiné. Další krok je v roli anesteziologa, 

který má za úkol monitorovat životní funkce pacientky, zajistit dostatečnou 

plicní ventilaci a navodit celkovou, epidurální nebo spinální anestézii. První krok 

operatéra je povrchová desinfekce, řez a stavění většího krvácení. Druhý krok je 

vyjmutí plodu a jeho předání k další neonatologické péči. Třetí krok je pak 

důkladné vyčištění a revize dělohy a stavění drobného krvácení. A posledním 

krokem je šití rány [7]. 

 

2.7.1 Anestezie 

2.7.1.1 Regionální a neuroaxilární anestezie  

Převážnou část plánovaných porodů císařským řezem tvoří regionální 

anestezie. Ta byla poprvé v této souvislosti použita už na přelomu 19. – 20. století. 

Tato metoda má obrovskou výhodu v podání plné anestezie bez nutnosti alterace 

vědomí matky a zároveň farmakum nepřechází do krve dítěte. Nejčastější 

metodou je subarachnoideální anestezie, jelikož je velice rychlá a účinkuje téměř 

okamžitě. Jako anestetikum se užívá bupivakain nebo artikain společně ve 
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sloučení s opiáty morfinem nebo fentanylem a látka, která potencuje účinek a 

zároveň účinkuje vasokonstrikčně, je adrenalin. Nevýhodou této metody je 

možnost úniku mozkomíšního moku do epidurálního prostoru což může vyvolat 

bolestivost hlavy. Punkční jehla je výrazně menší, než jak je tomu u epidurální 

anestezie [8]. Punkci předchází lokální anestézie, nejčastěji se užívá mesocain. 

Možným únikem mozkomíšního moku a celkovým vlivem látek na nervovou 

soustavu je doporučeno rodičce následující den klid na lůžku bez rychlých 

pohybů hlavy. Ověření dosažení správného prostoru se provádí buď metodou 

ztráty odporu u epidurálního prostoru nebo objevení kapky čiré tekutiny  

v punkční jehle u subarachnoideální techniky. Punkce se provádí za pozice, kdy 

rodička sedí, má vyhrbená záda tak, aby byl vpich mezi obratle co nejsnadnější. 

Epidurální anestezie se využívá pouze v menším počtu plánovaných sekcí pro 

její náročnou přípravu a účinnost anestetik až po 30 minutách od aplikace. Jako 

anestetikum se užívá ropivakain, bupivakain, jako vazokonstriktor adrenalin 

nebo klodinin a jako opioid morfin nebo fentanyl. Nejčastější komplikací této 

metody je nemožnost anesteziologa zavést jehlu mezi obratle. Pro vpich se vybírá 

prostor na úrovni L3-L4.  Mícha u většiny lidí končí na úrovni L1 maximálně L2, 

tudíž nemůže dojít k jejímu porušení. Jehla se zavede do epidurálního prostoru, 

kde se aplikuje testovací látka. Při posunu jehly do subarachnoideálního prostoru 

je objem anestetik natolik velký, že může dojít k totální spinální anestézii a 

zástavě dýchání. Zatímco u epidurální anestezie se aplikuje i 20-30 ml, zde pouze 

jednotky ml. Je dobré pamatovat jak na kontrakce, které zavádění jehly mohou 

znesnadnit, tak na bradykardii plodu, kterou může navodit matčina pozice fétu.  

Účinky anestetika působí na nervovou tkáň, „Anestetikum mění transmembrální 

polaritu neuronů – první jsou blokovány málo myelinisované nebo tenké nervy: 

neurovegetativní → sensitivní→ motorické nakonec“. Dále působí na 

hormonální hladiny oxytocinu, proto je na místě mít připraven oxytocin, který 

můžeme podat během porodu. Blokádou vegetativních nervů (sympatiku) dojde 

k rychlému poklesu produkce endogenního adrenalinu, což může mít za 
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následek hypertonii uteru. „Adrenalin je v první fázi porodu nízký, vyšší 

koncentrace totiž brzdí porod = kontrakce; naopak při 2. době porodní adrenalin 

stoupá a pomáhá expulzi plodu.“ Anestézie snižuje intenzitu kontrakcí. Její 

největší riziko plyne působením na vegetativní nervy, v důsledku čehož vzniká 

periferní vazodilatace, pokles tlaku, kolaps rodičky a tíseň plodu z nedostatku 

prokrvení placenty. Nejvhodnější je podat případě potřeby efedrin a zabránit tak 

poklesu tlaku [9]. 

2.7.1.2 Celková anestezie 

Druhou metodou v případě emergentního řezu je celková anestezie, která 

přináší potřebu umělé plicní ventilace (dále jen UPV). Její nevýhodou je přenos 

anestetika z krve matky do krve dítěte. K anestezii se užívají běžná anestetika 

jako propofol, etomidát, thiopental a některá inhalační halogenová anestetika 

izofluran, halotan, enfluran, oxid dusný. Největším nebezpečím je riziko aspirace 

žaludečního obsahu, tudíž jedinou volbou je zde endotracheální intubace, která 

chrání dýchací cesty. Nejdříve je třeba, aby bylo plně nachystáno operační pole, 

chirurg i nástroje, až pak se podá pokyn k podání anestetika. Tato metoda slouží 

k omezení přestupu anestetik z krevního řečiště matky do těla plodu. Nejčastěji 

se užívá nitrožilních anestetik s rychlým nástupem účinku. Taktéž pro snadnou 

intubaci a ventilaci se užívá myorelaxancií s opět s velmi rychlým nástupem 

účinku jako je suxamethonium [8]. 

2.7.1.3 Anestézie akutních císařských řezů 

Při výběru anestezie při akutním řezu se od přání matky upřednostňuje volba 

anesteziologa, který určí anestezii na základě času do začátku operace. Je-li čas 

15-20 min., je vhodné užít epidurální anestezii s rychle nasedající epidurální 

směsí, 10-15 min. je možné užít subarachnoideální blokádu (dále jen SAB) nebo 

kombinovanou spinální a epidurální, 5-10 min. je vhodná SAB, 0-10 min. 

metodou první volby bude celková anestezie [9]. 
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2.7.2 Druhy řezů 

Nejčastějším chirurgickým přístupem je Pfannenstielův řez, jehož výhody 

plynou hlavně z vyšší pevnosti rekonstituované břišní stěny. Při tomto typu řezu 

je nutné brát v potaz polohu močového měchýře. V případě potřeby jeho ochrany 

a k lepší vizualizaci dělohy je nutné užít retraktoru. Druhý nejčastější řez je dolní 

střední laparotomie (řez vedený přes linea alba) – který přináší menší riziko 

hemoragických komplikací, získání velkého prostoru, prakticky neznámý výskyt 

pooperačních hernií a rychlé provedení (tento longitudinální řez proběhne do  

4 min v 56 % případů, zatímco v Pfannenstielově řezu pouze u 20 %). Hladce 

zhojená kožní jizva je v dnešní době u obou typů řezů. Pro anatomické určení 

linie Pfannenstielova řezu najdeme střední bod asi 2-3 cm nad horním okrajem 

symfýzy a délka linie je asi 14-15 cm. Laterální okraje jsou asi ve vzdálenosti 3 

prstů od spina iliaca ant. sup. Každý pacient disponuje jinými rozměry, a proto 

je nezbytná individualizace – především velikost plodu, anatomické poměry, 

stav stěny břišní. U aponeurózy, tedy tenké vazivové blány, která je plošně 

rozprostřenou šlachou, incizi provádíme poněkud výše ve větším oblouku a více 

laterálně, délka prostřižené aponeurozy s fasciálními listy musí být minimálně 

16 cm. Respektování Langerovy linie štěpnosti kůže dovoluje hojení bez napětí 

kůže s nejlepším kosmetickým výsledkem [6]. 

 

2.7.3 Vybavení plodu 

Vybavení plodu bývá u 2-3 % obtížné. U korporálního řezu většinou extrakce 

plodu nečiní potíže. Při poloze podélné hlavičkou zachytíme nejblíže uloženou 

nožku a za ni plod vytáhneme. Při poloze koncem pánevním rodíme jako první 

hlavičku, a pak plod tahem za ramínka. U polohy příčné je třeba nejdříve vykonat 

obrat a potom možno plod extrahovat za nožku nebo za hlavičku, podle toho, 

která část je blíže. U supracervikálního řezu při poloze podélné hlavičkou rodíme 
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nejčastěji do rány děložní záhlaví. Při dolním okraji uterotonické rány vsuneme 

pod hlavičku dlaň ruky, někdy stačí jen několik prstů. Flexí prstů a dlaně 

v zápěstí a šetrným tlakem ruky hlavičku vybavíme. Někdy je zapotřebí 

současného tlaku na děložní fundus. Někdy je výhodnější hlavičku do rány 

rotovat tak, aby se rodila obličejem. Tento způsob předpokládá zmenšení rizika 

aspirace plodové vody a krve [6]. 

 Po vybavení se pupečník zaškrtí např. peánem 10 cm od dítěte a 

přestřihne. Tímto zabráníme riziku krvácení a později se pupečník samovolně od 

dítěte oddělí. 

 

2.7.4 Šití operační rány 

Pro sutury byl zatím nejpoužívanějším materiálem biologicky vstřebatelné 

uměle vyráběné vlákno cutgut síly 3-4, případně chromovaný cutgut. Cutgut je 

resorbován vlivem buněčných enzymů. Moderní šicí materiály z umělých 

vstřebatelných vláken jsou resorbovány hydrolýzou. Z polyfilních vláken jsou 

známa Dexon odvozený od kyseliny glykolové a Coated Vicryl, její polymer 

s kyselinou mléčnou. Vlákna mají větší pevnost, nevyvolávají tvorbu protilátek a 

nedráždí okolní tkáň. Posledním materiálem je kopolymer, s názvem monocryl, 

sestávající ze 75 % kyseliny glykolové a 25 % kaprolaktonu [6]. 

Šití děložní stěny je velice důležité pro hojení dělohy. Stěna se skládá ze 3 

vrstev endometria, myometria a fascie. Snažíme se o nepříliš nadměrné 

utahování stehů, které by mělo za následek eschémii tkáně a dále se snažíme 

vyhnout prošívání sliznice, vnikající mikrofistuly by totiž vedly k zánětlivé 

reakci. Prošíváme tedy jedním stehem myometrium a fascii nebo u dobře patrné 

fascie šijeme každou vrstvu zvlášť. Strategickým místem jsou okraje rány, póly. 

Pravé zde vzniká většina krvácení, proto je dobré zde užít uzlový či žíněnkový 
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steh, který slouží nejen jako hemostatický prostředek, ale i jako pomocné situační 

vlákno k elevaci operačního pole. Případně můžeme pomocí kochru pól 

vtáhnout směrem ke středu ještě před zauzlení vlákna. Šití se skládá ze stehů ve 

vzdálenosti 1-1,5 cm od sebe vzdálených. Dojde-li lokálnímu krvácení, řešíme 

zástavu jemným X stehem, bodové krvácení koagulací. Při sešívání 

vezikouterinární pliky sešíváme okraje nebo podle Cushinga několik mm od 

okrajů – tímto způsobem ranou plochu serózy zanoříme [6]. 

 

2.8  Fyziologické změny v těhotenství 

Těhotenství je fyziologický stav spojený s celou řadou změn a zvýšenou zátěží 

organismu. Po porodu dochází dokonce ke změnám ve frontálním laloku ženu a 

tím ke změně její osobnosti. Je to tak dáno asi genetickým vývojem, který vede 

matku k opatrovnictví potomka a ochraně rodiny předáním zkušeností. 

V graviditě se vytváří nový uteroplacentární oběh, vyvíjí se plod a rostou jeho 

metabolické nároky. Adaptaci na tento stav zvládne většina zdravých žen. Ženy 

s vlastním srdečním onemocněním, leč latentním, může vyústit v prodromy 

doposud skryté. Přibližně 0,5 % až 1 % těhotenství je spojeno s přítomností 

preexistujícího onemocnění srdce nebo arteriální hypertenzí [11]. Vedle toho se 

setkáváme i s chorobami, které jsou úzce spjaty s vlastní graviditou: gestační 

arteriální hypertenze, preeklampsie nebo těhotenská kardiomyopatie [12]. 

 

2.8.1 Kardiovaskulární systém 

 Ke správné interpretaci obrazu hemodynamiky je třeba znát její změny 

v graviditě. Největší změnou je nárůst cirkulujícího objemu krve až o 50 %, což 

může představovat 1,5 – 2 litry krve, a pokles periferní resistence. Nesymetricky 
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však stoupne podíl krevních elementů a krevní plasmy, nedostatek erytrocytů 

tak vede k fyziologické diluční těhotenské anémii. Zatímco nárůst krevní plasmy 

je 40-50 %, nárůst erytrocytů jen okolo 15-20 %. Hladina hemoglobinu je 

v těhotenství běžně okolo 120 mg/l, hematokrit 35 a viskozita krve klesne zhruba 

o 20 % [14]. Druhou největší změnou je zvýšení srdečního výdeje o 30-50 % 

(ze 4,88 l/min na 7,21 l/min). To je důsledkem zvýšeného preloadu a zvětšením 

srdeční frekvence o 15-20 tepů/min. Je třeba poznamenat nárůst těchto hodnot 

při mnohočetném těhotenství. K dalšímu výraznému zvýšení objemu krve až o 

500 ml dochází při porodu. Krevní ztráty, které mohou porod doprovázet, jsou 

nahrazeny z intervenózních prostor uteru během kontrakcí dělohy. Třetí 

výraznou změnou hemodynamiky je snížení systolického tlaku průměrně o 8 % 

a diastolického o 20 %. Změna tlaků je dána především odlišností cévní resistence 

vlivem hormonů (estradiol, progesteron), ale i vlivem prostacyklínu a oxidu 

dusného. Plicní tlaky (CVP, tlak v zaklínění, end-diastolický tlak v levé komoře) 

naproti tomu zůstávají stejné, díky gestační remodelaci myokardu [13]. Změny 

v koagulačním systému vedou k hyperkoagulačnímu stavu a významně tak 

zvyšují riziko tromboembolických komplikací [12]. Zvyšuje se hladina 

fibrinogenu, faktorů VII, VIII, X, snižuje se hladina proteinu C, klesá 

fibrinolytická aktivita zvýšením hladiny inhibitoru tkáňového aktivátoru 

plazminogenu. Dochází ke zvýšení adheze a agregace destiček [14]. 

 

2.8.2 Renální systém 

Díky zvýšenému plazmatickému přítoku se zvyšuje glomerulární filtrace, což 

vede k snížení plazmatické hladiny urey a kreatinu přibližně o 40-50 % [15]. 

Tubulární resorpce sodíku je sice zvýšená, ale glukóza a aminokyseliny se 

nevstřebávají již tak efektivně, což vede k fyziologické glukozúrii (max 300 

mg/den) [16]. 
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2.8.3 Gastrointestinální trakt 

I přes zvýšenou tvorbu gastrinu je celková produkce kyseliny chlorovodíkové 

snížená. Z důvodů utlačení žaludku a působení progesteronu dochází ke snížení 

tonu ezofageálního svěrače a lehké regurgitaci žaludečního obsahu do jícnu. 

Studie prokázaly, že během porodu dochází ke zpomalení průchodu potravy 

střevem. I po 18 hodinách lačnění byla nalezena tuhá potrava v žaludku těhotné. 

Při intubaci musíme vždy myslet na plný obsah žaludku [17]. 

 

2.8.4 Respirační systém 

Od 4. gestačního týdne graduje vzestup minutové ventilace až o 50 % oproti 

non-gravidnímu stavu. Nejvíce se na vzestupu podílí dechový objem asi 40 % a 

cca 15 % dechová frekvence. Hodnota vydechovaného CO2 klesá na 32-35 mmHg, 

homeostáza v acidobazickém prostředí je udržována zvýšeným vylučováním 

bikarbonátu. Běžné hodnoty etCO2 (35-45 mmHg) svědčí o mírné hypoventilaci. 

Spotřeba O2 a vylučování CO2 během těhotenství stoupne až o 60 %. Vlivem 

zvětšující se dělohy postupuje bránice kraniálním způsobem, utlačuje plíce a tím 

snižuje funkční reziduální kapacitu plic. Desaturace může nastat velice rychle, 

proto musí být podán kyslík těhotné vždy, klesne-li saturace O2 pod 95 % [16]. 

 

2.8.5 Změny v ostatních systémech 

Zvýšená hladina kortizolu a potřebám vývoje plodu se snižuje tolerance na 

glukózovou zátěž a může vyústit v gestační diabetes [16]. 
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2.8.6 Centrální a periferní nervový systém. 

Zvýšené plazmatické hladiny progesteronu a endorfinu vedou ke zvýšení 

sensibility CNS a PNS na lokální anestetika a křeče, které mohou vést k těžko 

defibrilovatelným fibrilacím komor [16]. 

Obr 3: Změna fyziologických hodnot během těhotenství. 

 

Obr 4: Vývoj průměrného věku matek a úhrnné plodnosti v ČR v letech 1920–

2012. 
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2.9  Resuscitace těhotné 

Ač je srdeční zástava u těhotných velice vzácná a sám porodník se s ní nemusí 

za celou svoji praxi potkat, je velice důležité být připraven i na tuto skutečnost, 

neboť člověk zachraňuje ne jeden, ale rovnou dva životy.  Na zdravotnický a 

lékařský personál je vyvíjen obrovský tlak, jelikož rozhodování musí být rychlé 

a impulzivní. Pokud k zástavě dojde v první polovině těhotenství, resuscitace se 

zaměřuje pouze na matku, neboť plod není považován za životaschopný a 

vyprázdnění dělohy nevede k žádnému akutnímu profitu. U běžného pacienta je 

resuscitace omezena do stavu s normální funkcí mozku nebo potencionální 

reverzibilitou základních funkcí CNS. U těhotné probíhá resuscitace 

s životaschopným plodem i s minimální mozkovou aktivitou a smrtí mozku. 

Většina příčin srdečních zástav je neúrazového charakteru.  Srdeční zástava 

může být příčinou celkového snížení objemu cirkulující krve (krvácení, poruchy 

koagulace, disekující aneurysma aorty), selháním srdce jako pumpy (arytmie, 

embolie, infarkt myokardu, vrozené srdeční vady, kardiomyopatie) nebo 

v důsledku neurologických a interních onemocnění či celkového poškození 

organismu (eklampsie, trauma). Při resuscitaci je zvláště důležitá souhra celého 

resuscitačního týmu a zajištění následné péče o narozené dítě neonatologem [4]. 

Pro diagnostiku jsou klinicky významné náhle vzniklé obtíže jako dyspnoe, 

hypotenze, tachykardie a pozorovatelné změny, otoky, ascites, hydrothorax. 

Včasné vyšetření ABCDE nám pomůže předejít srdeční zástavě. Snížením 

srdečního výdeje dojde k centralizaci oběhu a městnání krve ve velkém i malém 

oběhu a hromadění tekutiny v intersticiu podle lokalizace srdeční dysfunkce.  

V druhé polovině gravidity, tedy po 20. týdnu těhotenství, dochází vlivem 

anatomických změn, především růstu dělohy, k útlaku vena cava inferior a tím 

pádem k snížení venózního návratu do pravé srdeční síně a celkového srdečního 

výdeje. To může být příčinou hypotenze až šoku se všemi jeho projevy a může 
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pomoci uspíšit samotné selhání oběhu. Její incidence se pohybuje přibližně  

1:30 000, což znamená, že při průměrném počtu 100 000 porodů ročně dochází  

k 3-4 zástavám za rok. Centralizace oběhu znamená odpojení cévního zásobení 

periferních částí těla a v konečném důsledku i orgánů pro udržení maximální 

perfúze krve srdcem a mozkem. Jednou z prvních oblastí, kde dochází 

k hypoperfúzi je i děloha. Pro udržení dostatečné perfúze dělohou je potřeba 

dosáhnout systolického tlaku alespoň 110 mmHg. Po 5-10 minutách 

nedostatečné perfúze placentou dochází k těžkému distresu plodu, přestože 

fetální Hgb váže kyslík i při nízkém paO2 matky [18]. 

Resuscitace probíhá podobně jako u běžné dospělé osoby, tedy frekvencí 100 

stlačení za minutu do hloubky 5-6 cm. Je důležité dodržet stlačování dolní, 

případně střední části sterna, aby nemohlo dojít ke kompresím dělohy a žaludku. 

V potaz se bere elevace bránice a zvětšení objemu břicha těhotnou dělohou. 

Jelikož lze předpokládat brzkou hypoxii, lze započít resuscitaci iniciačními 

vdechy. Při zahájení KPR je klíčové snížení útlaku aorty a dolní duté žíly, toho 

můžeme dosáhnout několika způsoby. Provedení LUD (lateral uterus deviation) 

zlepšíme návratnost krve skrze vena cava inferior do pravé síně. Je tedy logické 

odklonit dělohu vlevo, protože vena cava inf. je uložena napravo od aorty. Tento 

manévr je indikován od 20. týdne těhotenství. Obdobnou možností pro snížení 

aortokavální komprese je provedení náklonu pacientky na levý bok 

vypodložením pravého boku ručníkem či klínem do úhlu alespoň 30°. Tento 

náklon však zabírá určitý čas a znesnadňuje kompresi hrudníku. Správným 

provedením manévru zvýšíme srdeční výdej až o 25 % [4]. 
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Obr 5: Obrázek vlevo zobrazuje deviaci dělohy bimanuálním způsobem. 

Obrázek uprostřed zobrazuje deviaci dělohy manuálním způsobem. Obrázek 

vpravo ukazuje správný náklon lůžka [5]. 

Dále je postup resuscitace stejný jako u běžného pacienta. Podáme kyslík pro 

udržení maximální saturace krve. Kyslík přivádíme skrze samorozpínací 

resuscitační vak s průtokem 15 l/min. Nepříznivý účinek výboje na plod nebyl 

prokázán a při defibrilaci se tedy užívá stejných energií. V případě spatřené 

zástavy je dokonce možné užít tří po sobě jdoucích elektrických výbojů. Vždy je 

lepší využít lepících elektrod, ty totiž zlepšují vodivost mezi kůží a elektrodou, a 

tím zabraňují popálení pacienta, zlepšují přenos elektrického výboje, zkracují čas 

pro aplikaci výboje a v neposlední řadě dochází v období gravidity ke zvětšení 

prsů, a tedy je méně místa pro přiložení běžných elektrod. Přestože je v rané 

resuscitaci defibrilace velice důležitá intervence, provedení perimortálního 

císařského řezu může být větším benefitem [19]. 

Během gravidity dochází k insuficienci kardie, a tedy snadnější regurgitaci 

žaludečního obsahu, to ohrožuje ženu aspirací žaludečního obsahu při 

endotracheální intubaci, ta je zároveň znesnadněna často zúženou dýchací 

trubicí, neboť ženy v gravidním období jsou často náchylnější k otoku. Řešením 

těchto potíží je zvolení menší endotracheální rourky o velikost 0,5 – 1 mm a 

správný tlak na prstencovou chrupavku tzv. Sillicův hmat. Protrahovaná 
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intubace s nedostatečnou či nemožnou preoxygenací by měla vést k zajištění 

horních dýchacích cest supraglotickými pomůckami. Pravidlo říká, že po 3 

neúspěšných pokusech o intubaci bychom měli zvolit jiný způsob zajištění 

dýchacích cest.  Přistupujeme-li k intubaci k pacientce v bezvědomí bez 

obranných reflexů, můžeme intubovat bez podání suxamethonia. Po intubaci 

důkladně auskultujeme dýchací šelesty s převahou na levé straně plic a 

upevníme rourku v koutku úst.  

Obecně můžeme v dojezdových podmínkách ČR aplikovat UPV 

 s FiO2 = 100 %. U delších transportů volíme PEEP pro udržení FiO2 < 60 %. Při 

ventilaci je důležité vyvarovat se stavům hypokapnie, která je pro plod 

nebezpečnější více než hypoxie [20]. 

Pokud resuscitace probíhá déle než 4 minuty, je indikován bezodkladný 

perimortální císařský řez. Emergentní císařský řez se provádí na lůžku kvůli 

časové prodlevě, která by vznikla transportem na sál. Anoxie, která trvá u 

těhotné déle než 5 minut, způsobí ireverzibilní změny mozku u matky i dítěte. 

Z mnoha měření prováděných dokonce v nemocničním zařízení přímo na lůžku 

pacientky bylo prokázáno, že dosáhnout času pod 5 minut je velice obtížné. 

Napříč tomu u většiny pacientek nebylo do 5 minut ani zjištěno, zda se jedná o 

defibrilovatelný rytmus či nikoli. Apnoická těhotná se stává anoxickou mnohem 

rychleji než netěhotná. Tento efekt je důsledkem 20% redukce funkční plicní 

reziduální kapacity v období termínu porodu a vyšší metabolické spotřeby. To 

má za následek signifikantní snížení rezerv a mnohem rychlejší spotřebu kyslíku, 

a tím o mnoho rychlejší iniciaci poškození mozku v důsledku anoxie pro matku 

i pro plod [21]. 
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Nejsou-li výsledky resuscitačního úsilí a léčby reverzibilních změn dostatečné, 

mělo by být zváženo provedení torakotomie, která umožní zlepšení srdečního 

výdeje přímou srdeční masáží [22]. 

Poresuscitační péče zahrnuje terapeutickou hypotermii (32-36 °C), 

monitoraci vitálních funkcí (diagnostika pomocí zobrazovacích a laboratorních 

metod). Observace na anesteziologicko-resuscitační oddělení a diagnostika 

příčiny zástavy oběhu [23]. 

 

2.9.1 Léky užité během resuscitace těhotných 

Vazopresory: 

Adrenalin – Vazokonstriktor s účinkem na α- i β-adrenergní receptory.  

Dávkování: 1 mg každých 3–5 minut 

Indikace: Asystolie, přetrvávající bradykardie i při UPV a nepřímé srdeční 

masáži. 

Vazopresin 

Efedrin – Užívá se s výhodou, neboť nepůsobí na uteroplacentární oběh. 

Dopamin 

Indikace: stavy spojené s poruchou kontraktility myokardu, systémová 

hypotenze po doplnění cirkulujícího objemu 

Dávkování: 5-10 ug/ kg/ min 
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Antiarytmika: 

Amiodaron: podáván po 3. výboji v dávce 300 mg a 150 mg po 5. výboji 

Lidokain: dávkování:1 - 1,5 mg/kg 

Magnesium sulfát: Indikace: Torsades de pointes 

 

Parasympatolytika: 

Atropin 

Indikace: léčba bradykardie, Atropin proniká placentou 5–15 min. po podání 

 

Uterotonika: 

Duratocin – indikován při silném děložním krvácení [24]. 

CAVE! 

Kortikoidy, aminophyllin, vitamin C nejsou léky určené k resuscitaci 

novorozence! Léky k resuscitaci nepodáváme per os, intramuskulárně a 

subkutánně! 

2.9.2 Specifika užití léků 

Přecitlivělost těhotných pacientek vyvolaná léky jsou typický projevem 

anafylaktické reakce IgE. Placenta hraje významnou roli v ochraně plodu proti 

přestupu IgE protilátek do oběhu plodu [25]. 

Při užití některých léků musíme být velice obezřetní např. užití oxytocinu 

nebo noradrenalinu. Oxytocin je hormon fyziologicky syntetizovaný  
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v hypothalamu, skladovaný v neurohypofýze, odkud je uvolňován do krve. Má 

negativně inotropní účinek a po podání pozorujeme systémovou vazodilataci, 

která může vést ke kardiovaskulárnímu kolapsu. K aplikaci proto přistupujeme 

jenom v nezbytném případě.  

Noradrenalin je u těhotných nevhodný vasopresor, neboť zvyšuje i periferní 

vasokonstrikci uterinních cév, tím se snižuje průtok placentou a zvyšuje hypoxie 

plodu. Volumoterapie a podání Ephedrinu 5-15 mg je vhodnou náhražkou [26]. 

 

2.9.3 Transport během KPR 

Úrazy spojené s graviditou od 24. týdnu těhotenství jsou indikací k převozu 

do traumacentra. Nejvyšší prioritu zde hraje čas, proto se transport řídí 

pravidlem „load and go“. Převoz do traumacentra s multidisciplinární péčí musí 

být dopředu hlášen se všemi podrobnostmi o stavu zraněné. Je-li plod in utero 

stále živý, je imperativem zacházet s dělohou šetrně a zabránit jakémukoli tahu 

nebo torzi, což by mělo za následek kompromitaci uteroplacentární perfuze.  O 

tom, zda pacientku transportovat za kontinuální masáže nebo pokračovat 

s kardiopulmonální resuscitací na místě, rozhoduje řada faktorů, především 

příčina zástavy, situační podmínky nebo případné další ohrožení plynoucí 

z charakteru prostředí, kvalita prováděné laické první pomoci a doba od zástavy 

po příjezd ZZS. Dostat pacientku do odborného zdravotnického zařízení je 

samozřejmě prioritní záležitost, avšak nedojde-li k rychle k obnově životně 

důležitých funkcí ještě před zamýšleným transportem, je třeba provádět KPR 

kontinuálně za převozu. A zde nastává problém, neboť nedisponuje-li záchranná 

služba přístrojem pro extrakorporální srdeční masáž (Lucas, Autopulse), není 

možné ani bezpečné pro posádku ZZS zajistit během jízdy kvalitní KPR. Podle 

zákona o silničním provozu musí být jak řidič, tak spolujezdec připoután, 
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výjimku netvoří ani záchranná služba. Dále poloha pacientky musí být 

nakloněna na levou stranu pod úhlem 15-30°, což by znesnadňovalo masáž srdce. 

Zásadní ztížení podmínek pro deviaci dělohy a transport představuje nutnost 

stabilizace krční páteře fixačním límcem, vakuovou matrací a klíny [27]. 

Následné léčebné postupy KPR jako podávání katecholaminů jsou 

samozřejmě nadále stejné. Je především důležité zajistit léčbu příčiny zástavy. 

Pokud se jedná o hypovolemický šok, bude prioritní doplnění cirkulujícího 

objemu pro zajištění systolického tlaku alespoň 100 torrů. Matoucí může být 

fyziologický stav v těhotenství, kdy je nižší tlak o 10-15 Torrů a srdeční frekvence 

vyšší až o 15 %. Při krevních ztrátách 30-35 % může být výrazně ohrožen život 

plodu. Nezbytné je během transportu zajistit dostatečnou náhradu tekutin 

zajištěním 2 širokých žilních vstupů a aplikací 1000-2000 ml ohřátých krystaloidů 

nebo krevní transfúze. V případě selhávání myokardu vlivem srdečního 

onemocnění, arytmií či hypoxie bude třeba podání katecholaminů a polovat 

pacientku, to vše nám bude určovat pozdější transport do zdravotnického 

zařízení [27]. 

Ve chvíli provedeného PMCS budeme muset pomýšlet na transport 

novorozence. Narozené, případně předčasně narozené dítě potřebuje celou řadu 

specifických podmínek pro jeho přežití. K zajištění ventilace se užívá 

specifických novorozeneckých ventilátorů schopných zvlhčovat vdechovanou 

směs, které v sanitním voze nebudou k dispozici, neboť ventilátor v sanitním 

voze se nachází pouze jeden, a ten bude využit pravděpodobně pro ventilaci 

matky. Intubace samotná není jednoduchým úkonem. Často se využívají 

pomůcky jako glide-skope, zavaděč, různé tvary a velikosti laryngoskopických 

lžic. Lékař na záchranné službě však intubaci novorozenců běžně neprovádí, 

nemožnost provést intubaci dítěte pak může mít nakonec fatální následky. 

Sanitní vůz by dále musel disponovat silnou topnou soustavou pro tepelný 
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komfort. Pokud to čas dovolí, je nejlepším řešením dovolat si na místo speciální 

vůz s implementovaným inkubátorem pro převoz novorozenců do 

perinatologických center se zkušeným neonatologem [27]. 

 

2.9.4 Etiologie srdečních zástav v těhotenství 

Příčiny srdečních zástav v těhotenství můžeme rozdělit na úrazová a 

neúrazová. Další členění je podle kauzality na související a nesouvisející 

s těhotenstvím. A poslední rozlišení je podle doby, kdy k zástavě doje: během 

těhotenství, při porodu, během šestinedělí. Etiologie možné hrozící smrti matky 

převážně neúrazové je embolie plodovou vodou, eklampsie, hypertenze 

s plicním edémem, disekce aorty, ruptura aorty, ruptura splénické arterie, 

rozsáhlý infarkt myokardu. Mezi trauma příčiny patří poranění hlavy a krku, 

respirační selhání, srdeční zástava, hypovolemický šok [27]. 

Tabulka 1. Hlavní příčiny mateřských úmrtí 1991-2006. 
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2.9.4.1 Kardiovaskulární onemocnění  

Akutní infarkt myokardu – Akutní infarkt myokardu se u těhotných žen 

vyskytuje velice vzácně (1:10 000). Nejčastěji postiženou skupinou jsou ženy 

s rizikovými faktory (ICHS, kuřáctví, hormonální antikoncepce) mladší 35 let a 

ženy rodící císařským řezem. V dnešní době přibývá infarktů i v souvislosti 

s přibývajícím věkem v těhotenství [28]. Zatímco ještě v roce 2001 byl průměrný 

věk rodiček kolem 28,9 let, tak v roce 2017 už byl 31,1 roku [29]. Etiologie okluze 

věnčité tepny je většinou spojena rupturou ateromových plátů vysokým TK, 

disekcí věnčité tepny nebo spasmem tepny s nasedající trombózou. Standardní 

metodou léčby infarktu myokardu je perkutánní koronární intervence. Ta se 

nedoporučuje v prvních 3 měsících těhotenství díky svým teratogenním 

účinkům především na vyvíjející plod. Užití trombolýzy je opět v prvním 

trimestru spojeno s rizikem embryopatie nebo krvácením do placenty [28]. 

Aneuryzma, disekce aorty – jedná se o velmi závažný stav, kdy odtržení části 

cévní vrstvy intimy způsobí vytvoření nepravého lumen. Poddajnost aorty je 

dána především vrstvou tunica media, která je složena z kolagenu, elastinu, 

hladké svaloviny a základní substance. Je-li gravidita spojena s onemocněním 

pojivové tkáně, existuje reálné riziko cévních onemocnění. Cévní onemocnění 

mohou způsobit odtržení chlopňovitých částí a vyústit i v rupturu cévy [30]. 
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Peripartální kardiomyopatie – Objevuje se v souvislosti s těhotenstvím, a 

především krátce po něm. Příčina onemocnění není zcela známa, ale přisuzuje se 

myokarditidě, autoimunitním postižením, infekci kardiotropními viry, reakci na 

hemodynamické a hormonální změny v těhotenství a aktuálně také zvýšené 

úrovni oxidativního stresu. „Oxidativní stres je spouštěcím momentem aktivace 

katepsinu D, což je proteáza štěpící prolaktin, na tzv. 16 kDa prolaktin. Ten má 

angiostatické a proapoptotické účinky, navozuje vazokonstrikci a poškozuje funkci 

myocytů.“ Ovšem faktorů vyvolávající onemocnění je velmi mnoho např. 

vícečetné těhotenství, vyšší věk, černošská rasa. Onemocnění se projevuje 

klasickými příznaky srdečního selhávání, které může vyústit až v úplné selhání 

LK. Výskyt se celosvětově pohybuje mezi 1-10 na 3000 porodů, nicméně je 

geograficky velmi proměnný. Protože je onemocnění vázáno na těhotenství, další 

gravidita se již postiženým nedoporučuje. Diagnostika se opírá především o 

echokardiografické vyšetření a magnetickou rezonanci. Rizika KVO se dělí podle 

procentuální mortality na nízká (1 %), střední (1-7 %) a vysoké (15-50 %) [31].  

Obr 6: Rozdělení kardiovaskulárních onemocnění v těhotenství podle rizika komplikací. 
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Embolie plodovou vodou – Jedná se o poměrně vzácnou komplikaci 

těhotenství, bohužel až s 80 % mortalitou. Nasátím amniové tekutiny do 

krevního řečiště matky, dojde k zablokování plicního řečiště. Tento stav je 

charakterizován spíše anafylaxí a plicní hypertenzí než obrazem běžné embolie. 

Nejdůležitější částí léčby je zvládnutí akutního stavu a správné diagnostiky za 

pomocí vyšetření krve (biochemie, krevní plyny, koagulace, D-dimery). Cíle 

terapie jsou oxygenace, udržení vysokého srdečního výdeje, zvládnutí šokového 

stavu. Iniciální stabilizace vede následně k akutnímu císařskému řezu [32]. 

 

2.10  Trauma v těhotenství 

Traumata v těhotenství přichází převážně nečekaně a mimo dosažitelnou 

kvalifikovanou pomoc. Přestože největší počet traumat je méně závažného 

charakteru, souvisí až s 40-50% ztrátou plodu. Závažná traumata v těhotenství 

se vyznačují častou nutností operativního řešení včetně někdy nutné evakuaci 

dělohy. Incidence postihuje 6-8 % těhotných žen. Jde o 6 % všech úmrtí 

v těhotenství, což je celosvětově 1 000 000 za rok. Hlavní příčiny úmrtí jsou 

traumatic brain injury, respirační selhání, srdeční zástava, hypovolemický šok. 

Hlavními příčiny traumat v těhotenství jsou pády, dopravní nehody, domácí 

násilí, popáleniny, sportovní úrazy, střelná a bodná poranění. Může do nich 

patřit ale i suicidalita a předávkování drogami zejména heroinem, pervitinem, 

kokainem a psychomimetickými aminy. Skrytým nebezpečím jsou traumata 

fertilních žen, které o své graviditě neví. Primární je vždy rychlé zhodnocení 

stavu matky a stabilizace životních funkcí. Snad každý orgán a systém je 

fyziologicky při graviditě změněn a je potřeba o těchto změnách vědět. I 

zdánlivě malé trauma může mít vážně následky jako ruptura dělohy, abrupce 

placenty, retroplacentární nebo retroperitoneální hematom, rychlý rozvoj 
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diseminované intravaskulární koagulopatie (DIC) a může vést k akutnímu 

císařskému řezu [27]. 

Mezi klinicky významné fyziologické změny zohledněné při hodnocení stavu 

po úrazu patří: 

1. Zvětšený objem krevní plasmy. Ztrátou objemu je primárně ohrožen plod. 

Při akutní hypoxii plodu je proto indikován akutní císařský řez. 

2. Snížení motility a tonus svěrače jícnu může vést k regurgitaci a aspiraci 

obsahu žaludku. 

3. Křečové stavy mohou vést k potratu v důsledku poranění hlavy nebo 

eklampsie. 

4. V poloze na zádech dochází ke snížení srdečního výdeje až o 40 %. 

5. Roztažením peritonea a břišního svalstva mohou nociceptory mylně 

interpretovat vnímání bolesti. Naopak kontrakce dělohy mohou být 

vnímány jako poranění orgánů. 

6. „Fyziologické hormonální rozvolnění symfýzy a sakroiliakálního spojení je patrné 

od 7. měsíce gravidity, to může znesnadnit diagnózu pánevní diastázy a fraktury 

nebo retroperitoneálního hematomu“ [27]. 

 

Iniciální stabilizace se zaměřuje především udržení volných dýchacích cest, 

zajištění adekvátní ventilace, oxygenoterapie, volumoterapie, zástavy krvácení, 

udržení uteroplacentární perfúze, zajištění žíly. Zde musím upozornit na 

nemožnost záchranáře provést endotracheální intubaci, jež je často klíčová. 

Odebrání krevních vzorků a určení hodnoty krevních plynů a pH krve. 

Polohovaní pacientky na levý bok v úhlu 15-30° nebo deviovat dělohu při 

poranění páteře jako prevenci hypotenzního supinního syndromu. Jako prevenci 

hypotenzního syndromu je vhodné také užít ringer laktát, krev. Během 

prvotního vyšetření by mělo být exponováno celé tělo pro vyšetření aspekcí na 

podlitiny od bezpečnostního pásu, hematomy, ekchymózy, jizvy a podlitiny 
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v případě interpersonálního násilí. Přeprava do traumacentra musí být, pokud 

možno co nejrychlejší. Je třeba co nejdříve zjistit krevní skupinu a Rh faktor. 

Pomocí diagnostických metod (CT, RTG, peritoneální laváž) co nejdříve zjistit 

vnitřní abdominální poranění. Jako další krok je v roli porodníka určit 

těhotenství pomocí ultrazvuku případně HCG krevního testu [27]. 

2.10.1 Cirkulace a šok 

Hemodynamická stabilita může být velice zavádějící. Jak již bylo řečeno, 

fyziologické hodnoty jsou během těhotenství značně změněny. Veškeré známky 

šoku z naměřených hodnot jako hypotenze, tachykardie, snížený centrální 

venózní tlak mohou v gravidním stavu být standartním stavem. Menší 

kompenzační možnosti pak mohou vést ke skrytým projevům rozvoje šoku. 

Větší objem cirkulující krve dovoluje tolerovat krevní ztráty ve výši 10-20 % bez 

zjevného projevu. Pozvolným krvácením, může dokonce ztratit i 35 % krve. Před 

objevením známek hypovolémie, proto musíme doplnit větší objem 

krve/roztoků. Nahodnotit množství doplnění ztrát je lepší, než jeho 

podhodnocení a díky zvětšené vaskulární complience nejsme limitováni  

v rychlém doplnění objemu. Odhalit známky šoku je tedy značně sníženo a mělo 

by mu býti věnována zvýšená pozornost. Jako reakce na ztrácející objem krve, je 

vyplavováno masivní množství katecholaminů, které zapříčiňují periferní i 

uteroplacentární vasokonstrikci. Bez výrazné změny TK může dojít i k redukci 

20 % děložního průtoku. Rozvoj šoku přináší přidruženou fetální mortalitu až 

v 85 % případů. Nejlepší možností je prvotního doplnění ztrát Ringer laktátem, 

neboť obnovuje oxygenaci plodu rychleji než plasmaexpandery. Podání velkých 

objemů fyziologického roztoku může mít za následek hyperchloremickou 

acidózu. Udržení tlaku 100-110 mmHg zajišťuje dostatečnou placentární perfúzi. 

Pro udržení dostatečného TK volíme volumoterapii, v medikamentózní léčbě se 

snažíme vyhnout dopaminu a noradrenalinu a užijeme ephedrin, který nesnižuje 

uteroplacentární perfúzi [33]. 
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Krevní ztráty: 

1) Mírné – (20-25 % cirkulujícího objemu, 1200-1500 ml); 

Projevy – tachykardie 90-105/min, MAP 70–75 mmHg, bledost 

2) Střední – (25-35 % cirkulujícího objemu, 1500-2000 ml); 

Projevy – tachykardie 105-120/min, MAP 50-60 mmHg, psychomotorický neklid 

3) Vysoké – (> 30 % objemu nebo >2 000 ml); 

Projevy – tachykardie >120, MAP <50 mmHg), alterace vědomí [34]. 

 

Vyšetření laktátu již v PNP může mít svou vypovídající hodnotu o 

acidobazické rovnováze a metabolismu. Acidóza vede ke zvýšenému přestupu 

látek do plodové cirkulace, a naopak sníženému vylučování. Hladina 

fibrinogenu je během těhotenství až dvojnásobně zvýšena, tudíž běžné hodnoty 

mohou ukazovat na nedostatek koagulačních faktorů. Podání krevní transfúze 

s určením správného Rh-faktoru je indikováno ztrátou 1000 ml krve nebo 

nedosažením euvolemie po infúzi 2000 ml krystaloidů. „Je-li předpokládána 

senzibilizace zraněné těhotné ženy buď transfuzí, nebo fetomaternální hemoragií, měl by 

být aplikován Rh (D) imunoglobulin.“ Katetrizace a. pulmonalis je v těhotensky 

spíše vzácná a užívá se přednostně v případech poranění hlavy, míchy 

k sledování hemodynamického obrazu. Při transportu zraněné je opět potřeba 

myslet na hypotenzní supinní syndrom, který může snížit tlak o 30 mmHg. U 

časných těhotenství potraumatických děložních kontrakcí, mohou být 

aplikovány farmaka pro ovlivnění děložní činnosti. Intravenózní magnesium 

sulfát a beta-mimetika jsou účinná tokolytika, jejich použití by mělo být 

podmíněno ultrasonografickým vyšetřením na vnitřní poranění placenty a 

dělohy. V dnešní době velice graficky kvalitní a podrobné vyšetření bez 

přidružených rizik představuje ultrasonografie. Její výhodou je především 

mobilita a oproti jiným zobrazovacím metodám i nízká pořizovací cena. 

Interpretace ultrasonografických vyšetření však záleží především na zkušenosti 

a dovednosti vyšetřujícího. Pomocí této metody jsme schopni odhalit velikost, 
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viabilitu, getační stáří a srdeční akci plodu. Identifikuje volnou tekutinu  

v perikardiálním, pleurálním, abdominálním a retroperitoneálním prostoru. 

Bohužel stále nedošlo k trvalému vybavení ZZS ultrasonografickými přístroji 

[33]. 

2.10.2 Tupá poranění 

Jsou důsledkem pádů, dopravních nehod nebo násilí. S rostoucí dělohou roste 

napětí břišní stěny, a tím se zvětšuje riziko poranění. Do 13. týdně těhotenství je 

děloha chráněna kostěnou pánví, od 13.  týdne se stává více náchylnou. Častou 

komplikací způsobenou nárazy a energií dostačující pro poranění myometria je 

vyvolání děložních kontrakcí vlivem vyloučených prostaglandinů a předčasného 

porodu. Predispozičně mají těhotné při úrazu epigastria větší šanci ke vzniku 

retroperitonálního krvácení. Během gravidity je 16% cirkulující krve obsaženo 

v děloze a pochvě, proto poranění v této oblasti mají za následek silné krvácení 

[33]. 

2.10.3 Fraktury pánve 

Důsledky fraktury pánve vedou často ke kraniocerebrálním poraněním plodu, 

zvláště poloze plodu, jehož hlavička sestupuje do pánve. Zlomeniny pánve může 

mít za následek poranění těhotensky dilatovaných pánevních cév, a to vede 

k masivnímu retroperitoneálnímu hematomu. Deformity pánve znemožňují 

porod vias naturale. „Také fraktury pánve představují vážné riziko krvácení 

z těhotensky dilatovaných venózních pletení v oblasti malé pánve. Při fraktuře pánevního 

kruhu v oblasti corpus ossis pubis je riziko poranění corona mortis, která je cévním 

spojením arteria obturatoria a arteria epigastrica inferior“ [35]. 
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2.10.4 Popáleniny 

Závažné popáleniny těhotných nejsou nijak časté. U popálenin postihující více 

než 50 % tělesného povrchu či u popálenin s infaustní prognózou je indikován 

okamžitý císařský porod [33]. 

2.10.5 Fetomaternální hemoragie 

„Důsledek tupého poranění těhotné dělohy. Laboratorním testem lze posoudit stupeň 

průniku fetálních erytrocytů do oběhu matky a možnou fetální anemii in utero. K prevenci 

možné následné senzibilizace matky je nutno aplikovat profylakticky všem Rh-negat. 

těhotným po tupém abdominálním traumatu do 72 hodin 250 ug anti-D 

imunoglobulinu“ [33] 

2.10.6 Abrupce placenty 

Vyznačuje se krvácením z pochvy, které ovšem někdy může být skryto 

utlačením cesty krácení plodem a hromaděním krve v myometriu. Typický 

příznak je napnuté břicho vlivem hypertonické dělohy, která je napínána 

zvětšujícím se hematomem v myometriu, které jest schopno pojmout až 2 litry 

krve. Dalšími příznaky jsou hypovolemický šok a fetální distres. Fetální distres 

se projevuje srdeční frekvencí <100/min. Nerozpoznání fetálního distresu má za 

následek v 60 % úmrtí plodu a je tedy opodstatněné u trauma pacientek uvažovat 

a akutním císařském řezu. Diagnosticky lze určit abrupci placenty pomocí 

kardiotokografie nebo sonografie. Odloučením více než 50 % placenty vede 

k nevyhnutelné smrti plodu. Vždy je třeba myslet na tuto možnost při 

anemickém stavu po úrazu [33]. 

2.10.7 Ruptura dělohy 

Zvláště po 13. týdnu těhotenství není děloha již plně chráněna, i tupé poranění 

může vést k ruptuře dělohy. Jde sice o velice raritní následek úrazů ovšem 
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s nepříznivou prognózou. Většina ruptur vzniká ve fundu děložním. Ruptura 

dělohy má za následek okamžitou smrt plodu, není-li proveden akutní císařský 

řez. Ačkoliv indikace k evakuaci plodu je jasné, riziko ohrožení života matky 

císařským řezem v PNP převažuje. Predispozičním faktorem k ruptuře dělohy je 

existence vazivové tkáně jizvy po předchozím císařském porodu. „Stupeň 

poškození dělohy může být různý, od serózního krvácení a lacerace, avulze děložních cév 

s krvácením, kompletní ruptury myometria s extruzí fétu, placenty nebo pupečníku do 

dutiny břišní, až po kompletní děložní avulzi.“ Známky ruptury dělohy se podobají 

známkám abrupce placenty [33]. 

2.10.8 Subarachnoidální/intracerebrální krvácení 

v těhotenství 

Incidence se pohybuje mezi 5-6/100 000 těhotných. Nejčastější příčinnou je 

ruptura arteriovenózní malformace nebo aneurysmatu. Bývá spojeno 

s hypertenzními stavy. Léčba spočívá v urgentní NCH řešení metody clipping a 

coiling. V případě nutnosti je indikován předčasný porod pomocí S.C. [33]. 

2.11  Dopravní nehody 

S rozvojem moderní a hektické doby, kdy většina lidí dojíždí do práce a rozvoj 

ekonomiky dovoluje každému vlastnit automobil, přibývá aut na silnicích a tím 

i hustoty dopravy. Auta se stávají leč bezpečnějšími než dříve, nýbrž dosahují 

vyšších rychlostí. Řidiči často nevěnují řízení dostatečnou pozornost, kterou 

upínají na pracovní schůzku, telefon, navigaci, rádio a další. Ze statických údajů 

BESIP vyplívá, že smrtelných nehod ubývá, naproti tomu však roste počet 

lehkých až středně těžkých zranění. Dopravní nehodovost se proto stala 

celosvětovým problémem. Polytrauma, které medicína definuje jako současné 

poranění více tělesných regionů nebo systémů, přičemž alespoň jedno nebo jejich 

kombinace ohrožuje pacienta na životě, je častým důsledkem dopravních nehod, 

jež působí náhlá decelerace rychlosti [36]. 
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„Na dopravní nehody připadá 70 % všech těžkých úrazů v těhotenství.“ Největším 

problémem je nepřipoutání těhotných. Bylo zjištěno, že při nehodě je připoutáno 

přibližně 2/3 těhotných žen. Nepřipoutání zvyšuje riziko úmrtí až 3x. U 

nepřipoutané těhotné dochází pak zvláště k úrazům břicha a těžkým poraněním 

páteře a krku od vystřeleného airbagu. „U cestujících bez upnutých bezpečnostních 

pásů se vyskytuje závažné poranění kraniocerebrální (mozkolebeční) častěji o 68 % a 

poranění břicha a pánve o 98 % ve srovnání se skupinou, která pásy použila“ [37]. Riziko 

plyne i z nepřipoutaných pasažérů na zadním sedadle a jiných volně položených 

věcí v automobilu, které při nárazu předávají kinetickou energii na přední část 

vozu [37]. 

„Nějakým stupněm zranění je postiženo 6-7 % všech těhotných. Z toho nejčastější 

příčiny traumat v graviditě: dopravní kolize – 49 %, pády – 25 % napadení – 18 %, 

střelná poranění – 4 %, popáleniny – 1 %“ [37]. Tyto čísla hovoří o závažnosti 

dopravních nehod v ČR. Nejčastější zranění způsobující smrt těhotných při 

dopravních kolizích je úraz hlavy, náraz na břišní stěnu a vnitřní krvácení. 

Poutání ve vozidle by mělo být imperativem pro všechny řidiče [37]. 

Nesprávné připoutání či žádné může způsobit abrupci placenty, rupturu 

dělohy a smrt plodu. Náhlá hyperflexe dělohy působí rupturu nejčastěji ve fundu 

děložním ta má fatální důsledky především na dítě, fetální mortalita je 100 %. 

Klasická symptomatologie děložní ruptury je výrazná bolestivost dělohy, 

prohlubující se šok, palpace částí plodu ve volné dutině břišní a krvácení 

z pochvy. Nebezpečí plyne z faktu, že těhotné mohou ztratit 30-35 % objemu 

krve, než se u nich projeví známky šoku a centralizace oběhu mohou vést 

k prolongované hypotenzi, která má za následek smrt dítěte. Je běžné, že během 

ruptury dělohy je užito 5 krevních transfúzí [27]. 
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2.12 Další život ohrožující stavy v těhotenství 

2.12.1 DIC Diseminovaná intravaskulární koagulace 

„Rozvrat primární a sekundární hemostázy, dysregulace fybrinolytické aktivity a 

dysfunkce endotelu s hemoragickými nebo trombotickými projevy vedoucí 

k multiorgánovému selhání.“  

Jedná se o spuštěnou patologickou koagulaci projevující se zvýšenou tvorbou 

trombů v periferním cévním řečišti, která má za následek úplné vyčerpání 

koagulačních faktorů, které vedou ke zvýšené krvácivosti označované jako 

„konzupční koagulopatie“ „Patogeneze DIC je důsledek překotné aktivace koagulace, 

která může být navozena nejčastěji průnikem tkáňového faktoru nebo jiných 

tromboplastických substancí do oběhu, přímou aktivací uvnitř cévy nebo selháním 

regulačních a eliminačních faktorů“. DIC syndrom je častou a závažnou komplikací 

v těhotenství. Léčba akutních projevů spočívá především podání 

trombokoncentrátu, fibrinogenu při poklesu 1 g/l, aktivovaného proteinu C a 

rekombinantního faktoru VII [38]. 

2.12.2 HELLP syndrom 

HELLP syndrom je závažná těhotenská komplikace s neznámou etiologií. Jde 

o stav těžké preeklampsie (hypertenze) se zvýšením jaterních enzymů, rozpadem 

červených krvinek (hemolýzou) a sníženým množstvím krevních destiček 

(trombocytopénií). Typický klinický obraz je tupá neměnící se bolest 

v epigastriu, nevolnost až zvracení a bolest hlavy. Rozvoji syndromu předchází 

únava. Často je HELLP syndrom provázen komplikacemi rozvojem DIC 

syndromu, abrupcí placenty, renálním selháním. V souvislosti s rozvojem 

prevence tromboembolické nemoci dochází ke zvýšení výskytu HELLP, DIC 

syndromu a preeklamptických stavů [39]. 
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2.12.3 Eklampsie 

Eklampsie je stav vyskytující se pouze během gravidity, výjimečně i 

v šestinedělí u žen s příznaky pozdní gestózy, a po předcházejících alarmujících 

symptomech preeklamptického stavu. Jedná se o velmi nebezpečný stav na 

podkladě zvýšené dráždivosti CNS během těhotenství. Příčinou je 

generalizovaný spazmus CNS vedoucí k záchvatu tonicko-klonických křečí, 

bezvědomí, hypoxii a následnému edému mozku. Pro léčbu se volí 

antikonvulziva (diazepam), magnézium (MgSO4), oxygenoterapie. Výskyt 

eklampsie není v České republice příliš vysoký. Pacientky s vyšším tlakem a 

sklony k preeklampsii jsou totiž během těhotenství pravidelně sledovány [40]. 

2.12.4 Gynekologické krvácení a komplikace porodů 

v přednemocniční péči. 

Jednou z nejčastějších komplikací porodů je krvácení. Exsanquinace je 

nejčastější příčinou smrti traumat těhotných. Haemorrhagii rozdělujeme na 

předporodní antepartální a porodní partální, resp. postpartální [41]. 

Pokud v těhotenství dojde k natržení placenty, pak mluvíme o placenta 

praevia, při úplném předčasném odloučení placenty o abrubtio placentae. Obě 

diagnózy se vyznačují masivním krvácením z pochvy a ohrožují na životě matku 

i dítě. V obou případech může dojít k chirurgickému ukončení gravidity. 

Otevřené venózní plexy placenty mohou nasátím plodové vody zapříčit 

embolizaci nebo rozvoj DIC syndromu. Objeví-li se tonizace uteru, riziko se ještě 

zvýší [41]. 

Pokud se jedná o krvácení během porodu či těsně po něm, jde pravděpodobně 

o laceraci či rupturu uteru nebo porodních cest. Ruptuře typicky přechází silná 

bolest s následným rychlým rozvojem šoku a asfyxií plodu [41]. 
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Pokud po porodu nedojde k odloučení placenty, což obvykle nastává během 

několika minut, může však trvat i 15-60 min, hovoříme o retenci placenty. 

Retence placenty může být úplné či jen částečné zbytkovým kotyledonem. 

Příčinou je prorostení tkáně placenty do uteru, které členíme na acreta, increta, 

percreta. Odloučení vyžaduje manuální lýzu, podání uterotonik a často 

hysterektomii [42]. 

Atonie uteru, tedy ochablost myometria, tkví z nedostatku vyloučeného 

oxytocinu, hyperdistenze plodu, polyhydromnoe, při překotném porodu a 

částečném neodloučení placenty. V přednemocniční péči se pokoušíme 

stimulovat dělohu lehkou masáží a zadržovat krvácení tlakem hran dlaní na 

fundus uteru. Další postup je podání oxytocinu nebo methylergometrinu [42]. 

Další příčinou krvácení může být inverze či prolaps dělohy, k němuž nejčastěji 

inklinují primipary [42]. 

Způsob léčby život ohrožujícího krvácení musí být rychlý a neodkladný. 

Způsoby zastavení krvácení: 

1) Doplnění cirkulujícího objemu krve volumoexpandéry, transfúzí krve; 

2) Masáž dělohy; 

3) Úprava koagulačních faktorů podáním rekombinantního aktivovaného 

faktoru VII. nebo kyseliny tranexamové; 

4) Tamponáda dělohy balónem; 

5) Šití nebo komprese rány; 

6) Hysterektomie; 

7) Angiografie a endovaskulární embolizace; 

8) Zaškrcení aorty při nezvládnutém krvácení [41]. 
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2.13 Perimortální císařský řez 

2.13.1 Průběh perimortálního řezu v PNP 

Tento řez bude pravděpodobně největší zkouškou, jakou kdy lékař či 

zdravotnický záchranář projde. Teoretické znalosti jsou jedna věc, ale nikdo se 

ještě nic nenaučil jen koukáním. Vybavení, osvětlení a sterilita prostředí nebudou 

také ku prospěchu. I když může mít operatér mnoho přihlížejících, mnoho jich 

asi nebude nápomocno. Pro co nejjednodušší vstup do dutiny břišní se tedy volí 

střední břišní řez [4]. 

Největším nepřítelem této operace je nezkušenost operatéra a časové okno. 

Proto je důležité, aby se dodrželo několik zásad. Aseptické podmínky nelze zcela 

jistě zajistit, a proto je vhodné alespoň podložit pacientku čistým prostěradlem, 

odstranit oblečení z pacientky a polít břicho běžnou desinfekcí, která je součástí 

výbavy sanitního vozu. Dále je třeba dodržet pravidlo 5 minut, během kterých 

musí být plod venku. Během probíhající KPR je tedy dobré mít připraven skalpel 

a rozmyšleno, jak řez povedeme. Jako u každého porodu je potřeba myslet na 

novorozené dítě, a tedy zajistit tepelný komfort v sanitce. Je třeba počítat s 

hypoxickým plodem, a proto mít připravenou intubaci a odsávací kanylu pro 

zajištění dýchacích cest novorozence, dále kanylu pro zajištění žíly pupečníku či 

umbilikální žíly na hlavě a kyslík. Laparotomie, tedy otevření dutiny břišní, by 

měla probíhat dolním středním řezem, jinak označovaným jako DSL, od sterna  

k symfýze přes všechny vrstvy stěny břišní a vertikálním řezem na přední stěně 

děložní ve fundu, s ošetřením krvácení až po vybavení plodu, neboť právě tento 

přístup, jak již bylo řečeno, je nejsnadnější a nejrychlejší cestou s nejméně riziky. 

Ač největší rizikem tohoto zákroku je právě ztráta cirkulujícího objemu krve, 

musíme myslet na to, že při srdeční zástavě bude krev pulzovat pouze pod velmi 

malým tlakem. Při řezání skrz dělohu musí být operatér nanejvýš opatrný, aby 

nešetrným řezem nezpůsobil poranění plodu. Je-li placenta uložena na přední 
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straně děložní, je třeba postupovat transplacentárně, aby byl čas zákroku co 

nejrychlejší. Po vyjmutí hlavičky a vytažení za raménka ven plod odstřihneme 

od pupečníkových cév, zabalíme a určíme APGAR skoré, v případě nutnosti 

přistupujeme ihned k intubaci. Vzniklé krvácení provizorně zastavíme peánem 

či rychlým stehem a dále sterilně překryjeme rouškou. Vše ostatní jako odloučení 

placenty a šití rány nás nemusí zajímat a stává se vedlejším. Probíhající KPR nyní 

může probíhat daleko efektivněji a můžeme zaznamenat i obnovení pulsu s 

hmatatelným tlakem na karotidě. Uzavření operační rány by mělo však být na 

operačním sále co nejdůkladnější. Veškeré krvácivé projevy totiž mohou být 

vlivem nízkého srdečního výdeje skryty. Po stabilizaci stavu by měly být 

profylakticky podány širokospektrá antibiotika [4]. 

Výraznou limitací provedení úspěšného řezu je:  

1. Místo vedení resuscitace; 

2. Závažností poranění (kraniotrauma, fraktury pánve, hrudníku, 

končetin, abdominální trauma); 

3. Nedostupností materiálu, přístrojů, odborného týmu 

(neonatologické péče); 

4. Základní znalost operační techniky; 

5. Možnost zabezpečení porodnické, chirurgické a neonatologické 

péče [4]. 

 

2.13.2 Komplikace císařského řezu 

Komplikace můžeme rozčlenit na chirurgické, anesteziologické, 

neonatologické a pooperační. Moderní medicína odstranila komplikace týkající 

se sterilního prostředí a špatné techniky anesteziologie, to snížilo mortalitu, ale 
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přineslo na světlo jiné příčiny komplikací. Nejčastěji se projevují komplikace 

především po porodu jako dystokická děložní činnost, poruchy placentace a 

riziko ruptury dělohy v místě jizvy z předešlého císařského řezu [40]. 

Mezi anesteziologické komplikace patří hypotenze způsobená polohou 

rodičky, aplikací anestetik, uterotonik a neúspěšná intubace. Aspirace 

žaludečního obsahu vede k poruchám ventilace, plicnímu edému, 

laryngospasmu [6]. 

Chirurgické komplikace jsou nejčastěji zapříčiněné krvácením mající původ 

v poranění dělohy nebo laterárních cév. Masivní krvácení (nad 1000 ml) může 

vést k rozvoji hemoragického šoku, hypoperfúzi mozku či rozvoji diseminované 

intravaskulární koagulopatie. Silné krvácení může nastat vlivem atonie dělohy a 

poraněním močového měchýře. Další krvácivé stavy mohou nastat u dislokací 

placenty v děloze. Patří mezi ně placenta previa, tedy stav, kdy placenta leží na 

spodní straně dělohy a překrývá branku a placenta accreta, increta, parcreta 

vyjadřují stav míry fixace placenty na dělohu. To jsou nejčastější indikace 

k jejímu odstranění. Krvácení může vyústit v nutnost podvazu hypogastrických 

artérií a hysterektomii [6]. 

U neonatologických komplikací se nejčastěji setkáme s poraněním plodu 

během vedeného řezu či nešetrného vyjmutí z dělohy. Může se objevit syndrom 

retence alveolární tekutiny [6]. 

Nejčastější pooperační komplikace jsou infekce rány, embolie, krvácení nebo 

tromboembolie. Šok z výkonu může způsobit paralytický ileus, vznik cystitidy a 

retenci moči vlivem hypotonie [6]. 
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2.13.3 Co je a jaké jsou okolnosti a podmínky PMCS 

Hlavním zájmem tohoto postupu je zlepšit šanci na přežití matky, ale také to 

bude mít za následek potenciální narození živého dítěte. Během srdeční zástavy 

je srdeční výdej (cardiac output) závislý na vnější mechanické podpoře adekvátní 

kompresí hrudníku. Těhotná děloha po 20. – 25. týdnu těhotenství představuje 

velký shunt a aortokavální komprese signifikantně zhoršuje venózní návrat. 

Tudíž indikací pro tento zákrok je těhotenství minimálně ve 20. týdnu a pozdější. 

Obecně platí, že v těhotenství okolo 20. týdne dosahuje zvětšená děloha výšky 

pupíku, s každým dalším týdnem roste zhruba o 1 cm směrem nahoru. Za 

optimálních podmínek komprese hrudníku generují zhruba 30 % běžného 

srdečního výdeje, u těhotné ženy je snížena efektivita zhruba o dvě třetiny, to 

znamená, že za ideálních podmínek dosáhne efektivita srdce 10 % oproti 

normálu. Vyprázdnění dělohy během období porodu zvyšuje srdeční výdej  

o 30-80 % a je schopno zajistit dostatečnou perfúzi mozku a životně důležitých 

orgánů [43]. Podmínkou je též vyhnout se jakémukoli prodlení a mít na paměti 

pravidlo 5 minut, tedy dodržet 4 minuty resuscitace a 1 minutu pro vybavení 

plodu, neboť staticky po 5 minutách přežívá pouze 13 % plodů, a to většinou 

neurologicky postižených. Není-li během několika málo kompresí, maximálně 

do 4 minut po zástavě, dosaženo hmatného pulzu, je nejlepší volbou dalšího 

snažení PMCS, ten může být totiž nejcennější součástí resuscitace, jelikož zvýší 

srdeční výdej o 60-80 % [44]. „CAVE: Plod méně než 26-týdenní není schopen přestát 

dvojitý insult předporodního hypoxického stresu a postpartálního respiračního stresu. 

Antepartální hypoxie zvyšuje incidenci postpartálního respiračního distresu, 

intracerebrálního krvácení a nekrotizující enterokolitidy plodu“ [27]. Nemá tedy cenu 

usilovat o život plodu, není-li dostatečně vyvinut. 
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2.13.4 Indikace 

Je velice těžké vytvořit jasný postup, kdy vést perimortální císařský řez. Nelze 

sestavit tabulku indikací, neboť stav pacientky je velice proměnný a často 

nestabilní. Nejsme schopni v přednemocniční péči určit rozsah zranění a stav 

plodu. Prioritní je vždy čas, proto nesmí být marněn dlouhotrvající diagnostikou. 

Ani zkušení lékaři gynekologicko – porodnických oddělení nemohou 

s dostatečnou jistotou včas odhadnout kritický stav postižené. Při indikování 

provedení PMCS musí panovat jasné podmínky [4]. 

Indikace akutního císařského řezu:  

1) U hemodynamicky stabilizované matky, u níž nastane fetální distres.    

2) K zástavě krvácení způsobeného abrupcí placenty nebo rupturou dělohy. 

3) Identifikace a ošetření neporodnických nitrobřišních krvácení (ruptura 

sleziny, jater). 

4) Nemožností zajistit dostatečný srdeční výdej zajišťující perfúzi matky i 

plodu. 

5) Těhotná děloha brání ošetření život ohrožujících traumatických 

chirurgických poranění [4]. 

 

Indikace perimortálního císařského řezu:  

1) Traumatické poranění břicha s masivním krvácením, k jehož ošetření je 

třeba neprodleně vyprázdnit dělohu, které by jinak vedlo k brzké smrti 

matky i plodu. 

2) Neúčinná kardiopulmonální resuscitace v délce více jak 4 minuty. 

3) Zřejmá hrozící, neodvratná či právě nastalá smrt matky. 
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4) Nemožnost zajistit účinnou kardiopulmonální resuscitaci během 

transportu do zdravotnického zařízení [4]. 

 

Doplňující, pomocné faktory 

1)  Dlouhá doba dojezdu do zdravotnického zařízení. 

 

2.13.5 Pravidlo 4 minut 

Vývoj čtyřminutového pravidla nastal z neschopnosti úspěšné KPR v době 

termínu porodu. V případě příliš protrahované resuscitace u letálních traumat 

pak docházelo ke zbytečnému úmrtí plodu. Pokračovat v marné resuscitaci a 

nechat zemřít plod není z hlediska lékařské etiky zcela správné. Z mnoha studií 

již víme, že poškození mozku začíná v podstatě okamžitě, co přestane být 

zásobeno kyslíkem. Vážnější trvalé změny nastávají 4-5 min. po srdeční zástavě, 

kdy mozková perfúze je nulová. Plod má, pokud byla před zástavou dostatečná 

oxygenace matky, o něco málo času více. Je prokázáno, že zdravý plod byl i po 

30 minutách zástavy vybaven ven. Po 5 minutách je riziko neurologického 

deficitu velice vysoké, avšak tento etický problém nebyl nikdy přístupem  

k rozhodování o jeho narození. Proto bylo v roce 1986 zavedeno doporučení 

provést do 4 minut od zástavy perimortální císařský řez [45].  

K ověření těchto výsledků vedla studie Ovid MEDLINE, jež hledala výsledky 

mateřských úmrtí, resuscitací u porodu, perimortálních císařských řezů, infarktů 

a srdečních zástav od roku 1985 do roku 2004. Analýza zahrnovala resuscitaci 

během řezu a před ním. Z celkových 38 případů přežilo 34 dětí, zbylé 4 přežily 

pouze pár následujících dnů. 11 dětí bylo vybaveno do 5 minut, 4 byly vybaveny 

od 6 do 10 minut, 2 byly vybaveny od 11 do 15 minut a 7 bylo vybaveno po více 

než 15 minutách. Z 20 potencionálně zresuscitovatelných žen bylo 13 propuštěno 

bez vážnějších následků a jedna zemřela den poté na komplikace spojené  
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s embolií z plodové vody. Ve 12 z 18 případů bylo zaznamenáno obnovení pulsu, 

ve zbylých bylo alespoň zaznamenáno hemodynamické zlepšení. Důležité je, že 

v žádném z případů nedošlo ke zhoršení stavu matky. Ač slibné výsledky této 

studie ukazují na přínos rychlé evakuace dělohy, je třeba vnímat určité zkreslení 

ve výběru dat [46].  

Většina zástav v období těhotenství pochází z etiologií, ve kterých nemůže být 

matka zachráněna. Jedná se o natolik krajní řešení, že se právě často jedná už o 

pouhou snahu na záchranu alespoň dítěte. Nicméně i případy, kde zachráněna 

může být i matka, mají dokonce ještě větší důvod k včasnému vybavení. Gertie 

Florentine Marx, jedna z průkopnic moderní anestézie, popsala několik případů 

srdečních zástav během úvodu anestezie před císařským řezem. Z celkových 5 

případů došlo ve 3 případech za okamžité KPR k současnému císařskému řezu a 

výsledky byly velice dobré. U zbylých 2 případů předcházelo výkonu 6-9 minut 

resuscitace, což mělo za následek neurologické poškození obou matek. V roce 

2005 bylo zdokumentováno 38 případů s 34 přeživšími dětmi. V roce 2003 byla v 

rámci případů z Nizozemska vydána kniha Managing Obstetric Emergency 

Trauma. Autoři zaznamenali nárůst perimortálních řezů za poslední dobu. Z 12 

zaznamenaných případů bylo zjištěno, že u 8 z nich došlo po rychlé evakuaci 

dělohy k obnovení pulzace. Z těchto souborů informací byla nalezena kauzální 

příčinnost mezi zvýšeným počtem mateřského přežití a rychlým vyjmutím 

plodu. Největším nepřítelem je tedy čas. Z dosavadních dat je zřejmé, že většina 

lékařů čekala na vyjmutí příliš dlouho. Pokud byl lékař nějakým způsobem 

seznámen s císařským řezem, přistupoval k rozhodnutí daleko rychleji. Zavedení 

školících programů a simulačních cvičení by tedy určitě vedlo ke zrychlení celého 

postupu [45]. 
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2.14 Novorozenec 

2.14.1 Resuscitace novorozence 

Resuscitace novorozence je po porodu velice častá, zhruba 5-10 % dětí 

vyžaduje určitý stupeň resuscitace. A 1-10 % novorozenců vyžaduje asistovanou 

ventilaci. Pokud nedošlo během vývoje plodu k určité vývojové vadě srdeční či 

cévní, je naprostá většina zástavy oběhu nikoli z příčin kardiálních, ale  

z asfyktických a adaptačních změn na mimoděložní prostředí. Jelikož akutní 

císařský řez je často veden buď z příčin protrahovaného a komplikovaného 

porodu či bradykardie plodu, je zřejmé, že můžeme očekávat hypoxický plod. Po 

peri či post mortálním řezu lze očekávat nutnost UPV a zajištění žilního vstupu 

novorozence [47]. 

 

Neonatální resuscitaci lze rozdělit do 4 stupňů  

1. „základní kroky (zahrnují rychlé zhodnocení stavu a úvodní kroky ve stabilizaci 

novorozence); 

2. ventilaci vakem a maskou nebo vakem a přes zavedenou endotracheální rourku; 

3. nepřímá srdeční masáž;  

4. aplikace léků a roztoků“ [47]. 

 

U každého nově narozeného dítěte hodnotíme jeho stav. Hodnotíme 

přítomnost mekonia v plodové vodě nebo na kůži, gestační stáří a dále podle 

APGAR skoré: 

1. Srdeční frekvenci; 

2. Dýchací frekvenci (a kvalitu dýchání); 

3. Svalový tonus; 
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4. Barvu sliznic a kůže; 

5. Spontánní hybnost. 

Apriory hlavní, co každý novorozenec potřebuje, je teplo, uvolnění dýchacích 

cest a osušení. Většina z nich za těchto podmínek začne samovolně dýchat a 

křičet. Normální tepová frekvence novorozence se pohybuje mezi 120-150 údery 

za minutu. Vše vyplývá z přirozeného průběhu porodu, kdy matka využije 

svého tělesného tepla a dítě zahřeje, osuší a dítě se průchodem úzkými 

porodními cestami zbaví veškeré plodové vody v dýchacích cestách. V případě 

dalšího nutného transportu musíme sanitní vůz předem vyhřát a dítě pouze 

zabalit do izotermické folie či měkčeného polyvinylchloridu, aniž bychom ho 

předem osušili. Další intervence se odvíjí od stavu novorozence [48].  

„Indikace a doporučené postupy intervence:  

1. Přítomnost mekonia v plodové vodě je indikováno jeho odsátí z hypofaryngu. 

2. Nepřímá srdeční masáž je indikována v případě, že srdeční frekvence zůstává 

<60/min přes adekvátně prováděnou asistovanou ventilaci po dobu 30 s. Poměr 

kompresí hrudníku k asistovaným vdechům je 3:1, takže frekvence 120/min 

umožnuje dosáhnout při tomto poměru 90 kompresí za minutu a 30 vdechů za 

minutu.  

3. Aplikace adrenalinu je indikována v případě, že po 30 s efektivní asistované 

ventilace a nepřímé srdeční masáže zůstává srdeční frekvence <60/min“ [47]. 

Pokud po důkladném osušení dýchá novorozenec lapavě nebo vůbec, 

zprůchodníme dýchací cesty a provedeme 5 pomalých umělých vdechů. Znovu 

hodnotíme stav, srdeční frekvenci a svalový tonus. Pokud se hrudník nezvedá, 

znovu zopakujeme 5 umělých pozvolných dechů. Pokud nedojde samovolně  

k ventilaci se srdeční frekvencí vyšší než 60, zahájíme srdeční masáž. Správná 

srdeční masáž se provádí dvěma prsty či palci položenými přes sebe do hloubky 

1/3 předozadního průměru hrudníku [47]. 
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2.14.2 Adaptace novorozence 

Ukončení děložního vývoje a zahájení vlastní samostatné existence je 

provázeno řadou náhlých a předem přesně určených změn k zahájení dýchání a 

plně rozvinuté krevní cirkulace. Erytrocyty nedonošených dětí nejsou navíc často 

plně vyvinuty, a proto děti trpí anémií. Alveolární systém plic se vyvine okolo 

25. týdne těhotenství. Pneumocyty II. typu jsou schopny produkce surfaktantu 

okolo 35. týdne těhotenství. Na potenci prvního nádechu, který vede k rozevření 

plicních sklípků a tvorbě celkového plicního objemu, se podílí nejen stimulace 

jako dotyky, světlo, chlad, hluk, relativní hypoxemie, vyloučení fetální plicní 

tekutiny z plic, ale i vysoké vyplavení katecholaminů, které potencují resorpci 

zbytků tekutiny v plicích a uvolnění plicního surfaktantu do alveol. Taktilní 

stimulací, jako je poklepání a tření či masírování chodidel, zad a hlavy, můžeme 

potencovat dýchání. To vše potencuje průtok krevního a lymfatického řečiště 

skrz plíce, jinak do té chvíle potlačeného, s průtokem kolem 5-10 %.  V srdci 

plodu je proto několik zkratů, které usnadňují cirkulaci krve. Mezi pravo-levé 

zkraty patří foramen ovale a ductus arrteriosus, díky nimž krev s nejvyšším 

obsahem O2 zásobuje především myokard a mozek plodu. Přerušením 

pupečníku, zajišťujícího do této chvíle výměnu plynů, dojde po nádechu  

k expanzi plic, zvýšení oxemie plic, zvýšení krevního průtoku plícemi, a tedy i 

zvýšení tlaku krve v pravé síni srdce, a to v konečném důsledku vede k uzavření 

foramen ovale [47]. 

 

2.14.3 Perinatální hypoxie, apnoe 

„U lehce asfyktického novorozence jen s mírně sníženým pO2 a pH lze zvýšit plicní 

perfúzi rychlým zahájením ventilace s přívodem 100% O2“ [47]. 
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„U těžce asfyktického novorozence se závažnou metabolickou acidózou (pH < 7,00, 

BE <-15 mmol/l z pupečníkové arterie) se plicní perfuze nemusí zlepšit adekvátní 

ventilací. Ke zlepšení plicní perfuze pak může vést zvýšení pH podáním bikarbonátu, 

popř. v indikovaných případech umělá plicní ventilace s inhalací oxidu dusnatého. 

(iNO)“ [47]. 

Apnoe rozlišujeme dvojí, a to primární, kdy plod nejdříve stimulací sympatiku 

zrychluje dechovou aktivitu, která po jeho vyčerpání ustává společně se srdeční 

frekvencí. Zahájením oxygentorapie se dechová aktivita opět obnoví. U 

sekundární apnoe dochází k progradaci nápadnými lapavými nádechy 

(gasping), po niž dojde k úplnému bezdeší. Musí být okamžitě zahájena ventilace 

pozitivním přetlakem 100% kyslíku. Jelikož nikdy nevíme, v jaké fázi se plod po 

porodu nachází, je vždy třeba počítat se sekundární apnoí a ihned zahájit 

resuscitaci [47]. 

 

2.14.4 Vybavení pro resuscitaci novorozence 

Jedná-li se o řez vedený na sále, nemocničním lůžku či přímo v sanitce, je 

důležité mít nachystané pomůcky nejen pro resuscitaci matky, ale i dítěte. Nikdy 

by se nemělo zapomínat i na ochranu personálu z hlediska epidemiologického a 

užít pomůcek proti přenosu infekce [47]. 

„Pomůcky k odsávání: 

- Odsávací balonek;  

- Odsávačka a odsávací cévky; 

- Odsávací cévky velikosti 5 F, 6 F, 8 F, 10 F nebo 12 F; 

- Stříkačka 20 ml. 
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Pomůcky k inhalaci a insuflaci kyslíku: 

- Novorozenecký resuscitační vak s rezervoárem; 

- Obličejová maska; 

- Zdroj kyslíku. 

 

Pomůcky k intubaci:  

- Laryngoskop; 

- Náhradní baterie a žárovky do laryngoskopu; 

- Tracheální rourky; 

- Zavaděč;  

- Nůžky; 

- Náplast pro fixaci tracheální rourky; 

- Kapnometr; 

- Laryngeální maska. 

 

Souprava na katetrizaci pupečních cév 

Léky: 

- Naloxon hydrochlorid;  

- Adrenalin 1:10 000;  

- Izotonický krystaloid (fyziologický roztok nebo Ringer – laktát) pro 

volumoexpanzi; 

- Na-bikarbonát NaHCO3 4,2 %“ [47]. 

 

Nutno dodat, že všechny pomůcky by měli být pravidelně testovány, zda 

splňují svou funkčnost a kontrolováno datum expirace. Měli bychom býti vždy 

připraveni na jejich možné selhání a jejich možnou náhradu [47]. 
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2.14.5 Uvolnění dýchacích cest, intubace 

Poloha novorozence by měla být na zádech nebo na boku s hlavou v neutrální 

či lehce extendované pozici. Z tohoto důvodu lehce podložíme ramínka a krk, 

například ručníkem, neboť anatomie dýchacích cest je mírně odlišná od 

dýchacích cest dospělých. Odsátím z úst, případně nosu pomocí balonkové 

odsávačky zajistíme průchodnost dýchacích cest. Přílišné a hrubé odsávaní  

z faryngu by mohlo mít za následek laryngospasmus nebo reflexní vagovou 

bradykardii [47].  

Endotracheální intubace musí být provedena velice rychle a správně. Pro 

ověření správné intubace používáme kapnometr, fonendoskop, aspekci 

symetrického rozvíjení hrudníku a monitoring srdeční frekvence. Pro správnou 

hloubku zavedení rourky ke koutku úst používáme vzorec hmotnost plodu  

v kilogramech + 6 cm [47]. 

 

2.14.6 Medikamentozní resuscitace 

Adrenalin  

Adrenalin je doporučeno užít v situaci, kdy proběhla ventilace a srdeční 

masáž déle než 30 s a srdeční frekvence je <60 nebo při asystolii. Alfa a beta 

adrenergní účinek zvyšuje perfúzi tkání srdce a mozku, zvyšuje srdeční 

kontraktilitu a zrychluje srdeční frekvenci. U novorozenců se dávkuje 0,01 – 0,03 

mg/kg [47]. 

Volumoexpandéry  

Užívány jsou především u hypovolemického novorozence či novorozence 

v šoku. Vhodným přípravkem je izotonický roztok krystaloidů, např. plný 

fyziologický roztok nebo Ringer laktát. Další možností je podání 0 Rh negativní 
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erymasy. Iniciační dávka volumoexpandéru je 10 ml/kg. Při výrazném krvácení 

se ovšem dále navyšuje [47]. 

Na-bikarbonát NaHCO3 4,2 % 

Použití je doporučené až po prolongované resuscitaci a jeho použití by mělo 

být podloženo hodnoty acidobazické rovnováhy, krevních plynů a 

biochemického vyšetření arteriální krve. Použití je výsledkem léčby metabolické 

acidózy nebo hyperkalémie. Dávkování je 1-2 mmol/kg [47]. 

Naloxone hydrochlorid 

Podává se jako antagonista opiátů, které ztlumí aktivitu dechového centra, 

užitých jako analgetika podané matce před porodem či akutním císařským 

řezem. Dále se Naloxon široce užívá u matek narkomanek, jejichž děti trpí 

abstinenčními příznaky [47]. 

Glukóza 10% 

Indikace: u všech patologických novorozenců.  

Dávkování: 5ml/kg po resuscitaci a dále kontinuální infuze [47]. 

 

2.14.7 Péče o novorozence s postižením CNS 

K postižení CNS dochází u novorozence nejčastěji z důvodů intrauterinní či 

perinatální asfyxie, infekčního onemocnění (meningitis, sepse) nebo závažné 

oběhové a ventilační rozlady při jiné základní chorobě (vrozené srdeční vady, 

dědičné poruchy metabolismu aj.) [49]. 

Hlavními projevy budou křeče, vysoká koncentrace laktátu, somnolence, 

sopor až kóma, změna barvy kůže na fialovovou až světle bíle mramorovou, 

lapavé nádechy až apnoická pauza, poruchy svalového napětí (hypotonie), 

žmoulavé pohyby úst. „Hlavním cílem léčby je stabilizace ventilace, stabilizace oběhu 
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a léčba křečí. V medikaci se doporučují na prvním místě barbituráty – fenobarbital 

v úvodní dávce 20 mg/kg, dále 10 mg/kg/24 h. Po 24 hodinách léčby je vhodné 

monitorovat plazmatickou hladinu pro individuální farmakokinetiku (plazmatické 

hodnoty 60-170 mmol/l). Pokud křeče nereagují na předchozí terapii, jsou na druhém 

místě v pořadí hydantoináty – fenytoin v úvodní dávce 20 mg/kg (rychlost podání by 

neměla překročit 1 mg/kg/min pro možnost vzniku srdečních arytmií) s následnou 

udržovací dávkou 4-8 mg/kg/den ve třech dávkách. Doporučovaná plazmatická hodnota 

je 24-55 mmol/l. Třetí skupinou léků jsou benzodiazepiny – diazepam 0,1-0,3 

mg/kg/dávku opakovaně [49]. 

V léčbě posthypoxického edému mozku se v současné době nedoporučuje podávání 

kortikoidů ani manitolu. U obou léků nebyl prokázán jednoznačný pozitivní efekt léčby, 

navíc při léčbě manitolem existuje u novorozenců s nízkou porodní hmotností riziko 

vzniku intrakraniálního krvácení“ [49]. 

 

2.15 Kurz urgentních císařských řezů 

Je jisté, že odborné kurzy pro lékaře, tak záchranáře ohledně resuscitace 

těhotných by určitě vedly ke zlepšení povědomí celé problematiky. Určitě by 

pomohly k rychlejšímu rozhodování při prováděné KPR a poukázaly na 

kauzality mezi životem matky a plodu. Právě takový vede pan primář 

MUDr. Hynek Heřman, Ph.D., MHA z Ústavu péče o matku a dítě v Praze 

Podolí. Jeho kurzem již prošlo několik lékařů ze ZZS [50]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Kazuistiky 

3.1.1 Kazuistika I 

3.1.1.1 Průběh - Akutní disekce aorty v těhotenství - 

Incidence 0,4 na 100 000 rok 

Anamnéza M. R. 1977 

OA: 39-letá, III/0 Aortální stenóza při v.s. bikuspidální chlopni – středně 

významná, mírná dilatace asc. aorty, ECHO (6/2013) – levá komora nezvětšena, 

velmi dobrá systolická funkce EF 73% Arteriální hypertenze – dlouholetá, 

převažuje zvýšení sTK, podle EKG obraz možného přetížení LK Vertebrogenní 

algický syndrom – polyetážové postižení, skolióza, blok LS páteře, bez 

senzomotorických změn  

FA: Concor 1/2-0-0, Dopegyt 250mg tbl p.o. 2-2-1, Agen 5mg tbl p.o. 1-0-0, 

MgLactici dle potřeby 3  

GA: III/0 2009 – ab. spontaneus v 7. t. t. 2013 – ab. inductus v 17. t. t. pro těžkou 

VVV (IUGR, levá ledvina nezobrazena, není močový měchýř, pravá ledvina 

cysticky změněna, perikardiální výpotek)  

NT: po spontánní koncepci, PM. 4. 12. 2015 

Průběh těhotenství 

Screening v I. trimestru (12+4) – negativní, doporučen Anopyrin 100mg p.o. pro 

riziko preeklampsie před 34.tt  

Fetální echokardiografie (16+6) – normální srdeční anatomie, 150/min  

Screening ve II. trimestru (20+5) – plod proporcionální, velikostí odpovídá, bez 

zjevných morfologických odchylek  

oGTT: negativní  
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Screening ve III.trimestru (31+4) – plod proporcionální, EFW 1845g, 53.percentil, 

situs pelvinus, PI v a.umb. v normě 

V kardioporadně pro těhotné sledovaná od 12.tt, celkem 8 návštěv  

EKG (14.tt): možný obraz hypertrofie LK  

Tlakový Holter (14.tt): TK kompenzován suboptimálně – obraz izolované 

systolické hypertenze Pozn. Před odevzdáním přístroje náhlá hypotenze, sTK 

95mmHg  

ECHO srdce1/2016: Vmax. 342m/sec, ascendentní aorta 42mm.  

ECHO srdce 4/2016: levá komora nezvětšená incip. koncentrická hypertrofie s 

dobrou systolickou funkcí, bez regionální poruchy kinetiky, EF cca 65%, lehká 

porucha diastol. Funkce. Pravá komora je nezvětšená s dobrou systol. Stopová 

mitrální, trikuspidální regurgitace, aortální chlopeň imponuje jako bikuspidální 

s již středně významnou stenosu a stopovou reg., dilatace asc. aorty. Obě síně 

nezvětšené, levá hraniční, síňové septum bez známek zkratu při TTE. Nejsou 

známky klidové plicní hypertenze Perikard bez výpotku.  

Od vyš. 1/2016 bez progrese. Doporučena kontrola 11/2016 

Neurologické vyšetření + obstřik (22.tt): Vertebrogenní algický syndrom, 

polyetážový, skoliosa, blok LS páteře, s projekcí do L5 bilat., bez senzomotor. 

deficitu, proveden obstřik L5 – S1, bolesti sternokostálního skloubení 
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První hospitalizace 

Od 14. 6. do 1. 7. 2016 (od 27.tt) pro dg. hrozící předčasný porod. 

Subj.: při příjmu již tuhnutí břicha neguje, dysurie, pro pokročilou cervikometrii 

(funkční délka 9 mm) proveden PartoSure TTD test, který byl negativní. 

Kontrolní cervikometrie opakovaně bez progrese (poslední funkční délka 37 mm 

tvaru T), symptomy předčasného porodu ustoupily.  

Kultivace moči: Strept. Agalactiae 106  

Kultivace pochva: Strept. Agalactiae  

Léčba: Duomox p.o., Macmiror per vag., Fraxiparine, antihypertenzní terapie  

Závěr: infekce močových cest (kontrolní kultivace negativní) v průběhu 

hospitalizace vyšší sTK (k 160mmHg), laboratoř t. č. nesvědčí pro rozvoj 

preeklampsie. 

 

Kardioporadna 26.7. 

Subj.: špatně snáší horké počasí, mírná námahová dušnost, bez AP, bez 

synkop, nadále bolesti zad, TK doma 130-150/90 mmHg  

Závěr: dlouholetá preexistující art. hypertenze, s převažující elevací sTK, 

hodnoty zatím uspokojivé, obraz možného přetížení a hypertrofie LK dle EKG, 

zvýšené hodnoty 24 hod. monit.TK při terapii, aortální stenóza při v.s. 

bikuspidální chlopni, v.s. již středně významná, mírná dilatace ascendentní 

aorty, vertebrogenní algický syndrom Th a L páteře, muskuloskeletální bolest na 

hrudi, bolesti hlavy  

Dop.: Dopegyt 2-2-1, Agen 5 1-0-0, Concor 5 ½-0-0, kontrola za 2 týdny, doma 

měřit TK nadále 
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Čas 13:30 Poradna pro rizikové těhotné 26.7. 

Porodnické vyšetření: Grav.hebd. 33+4, III/0 Klidový těhotenský nález, podle 

posledního UZ PPKP dop.: Mg + Utrogestan, kontrola za týden.  

Těhotenství bude ukončeno císařským řezem z kardiologické indikace. 

 

13:52 Poradna pro rizikové těhotné 26.7. 

Krátce po odchodu z ambulance se pacientka vrací, je jí špatně, cítí se slabá, na 

omdlení, má tlak na hrudi.  

Obj.: při vědomí, klidově eupnoická, orientovaná, bledší, položena do 

horizontální polohy, P120/min. reg. Venózní náplň nezvýšená, dýchání 

sklípkové, čisté, nález na srdci idem. TK 170/100 mmHg. 

Stav se po cca 5 minutách upravuje. Ústup tlaku na hrudi, přechodně mírná 

cefalea, P 84/min, TK 160/105mmHg. 

Závěr: Prekolapsový stav, v.s. vazovagální synkopa u nemocné s art. hypertenzí 

a aortální stenózou  

Dop.: příjem k observaci na oddělení P2, nabrat základní biochemii, kontrola 

tlaku a srdeční frekvence. 
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14:34 Příjem na oddělení rizikového a patologického těhotenství 

Stav při příjmu: Na oddělení TK 150/84 mmHg, P 84/min, afebrilní. 

Komunikuje, říká, že špatně snáší horko, v klidu dušná není, pouze mírně při 

námaze, bolest na hrudi NRS 5, dýchá se jí dobře, eupnoická (bez potřeby O2) 

Dop.: observace, laboratorní vyšetření, UZ druhý den, terapie bez změny 

Závěr.: III/0, Grav.hebd. 33+4, GBS pozitivní, situs pelvinus Prekolapsový 

stav, bolesti na hrudi, TK 160/105mmHg, dif. dg. muskuloskeletální obtíže St.p. 

indukovaném abortu pro VVV plodu Aortální stenóza při v.s. bikuspidální 

chlopni, preexistující art. hypertenze na terapii Vertebrogenní algický syndrom 

L5-S1, st.p. obstřiku v 5/2016 V plánu ukončení těhotenství císařským řezem z 

kardiologické indikace 

 

Následný vývoj stavu 

19:45  

Zvoní na sestru pro zhoršení dýchání, bolest na hrudi 19:50 Překlad těhotné na 

porodní sál O2 kontinuálně, TK+P á 10 min, CTG kontinuálně, Degan + Ranisan 

i.v., lační, 1 tbl. Agen 5mg p.o. Zdravotní stav nevyžadoval akutní císařský řez, 

pouze při zhoršení klinického stavu těhotné.  

 

20:04 TK 175/85mmHg, P 101/min, bolesti na hrudi, obtížné dýchání  

20:18 EKG: nález v mezích normy 

20:30 Dýchání zlepšeno, bolesti na hrudi stejné  
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20:55 Po domluvě s vedoucím služby doporučeno podání kortikosteroidů  

k indukci plicní zralosti plodu CTG fyziologický nález.  

22:00  

Bolesti neguje, dýchání klidné, SpO2 99 %, TK a P stabilní. Proto není indikace  

k akutnímu ukončení těhotenství. Z hlediska plodu je výhodné vyčkat indukce 

plicní zralosti.  

 

Dop.: kontrola TK a P á 1 hod do 24:00, odběry podle ordinace včetně troponinu, 

kortikosteroidy zahájeny, při změně stavu provést císařský řez z indikace matky, 

chronická medikace podle příjmového dekurzu, aplikován Fraxiparine 0,3 ml s.c.  

22:21 Lab.: TnI 0,1, kys močová 338, JT v normě, D-dimery 139  

00:00 TK 155/75mmHg, P77/min, cítí se dobře.  

ARO: vzhledem k výsledkům, stavu a po domluvě s vedoucím služby 

doporučuje observaci těhotné. Subj.: mírné bolesti na hrudi, mírná námahová 

dušnost Vag.: klidový nález  

8:00 Dop.: UZ vyšetření, medikace bez změny, dokončit kúru kortikoidů pro 

plánované předčasné ukončení těhotenství. 

9:55 

Jinou pacientkou jsou na tzv. předpokoj porodního sálu přivolány porodní 

asistentky a přítomný lékař, protože „paní je špatně“. Pacientka je nalezena  

v bezvědomí, zapadlý jazyk, lapavý dech, oboustranná mydriáza, krvácí z ucha 

po pádu z postele na zem. Bezodkladně zahájena kardiopulmonální resuscitace 

pod vedením ARO týmu přítomného na porodním sále. 
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9:56 

Obj.: pouze terminální dechová aktivita, oboustranná široká mydriasa KPR  

s nepřímou srdeční masáží, ventilace ambuvakem. Povoláno resuscitační 

vybavení, pacientka intubována. Na EKG monitoru bezpulzová komorová 

aktivita, aplikován adrenalin 1+1 mg i.v., bikarbonát a pokračováno v KPR. 

Indikován emergentní císařský řez za probíhající KPR a masáže. Na EKG trvá 

bezpulzová komorová aktivita, TK při masáži 75-85 mmHg, satO2 80-85 %.  

V 10:20 hodin vybaven vitální plod, ženského pohlaví, 2060 g 

Podán Duratocin 100 mcg i.v. Pokračováno v rozšířené KPR, kontaktován ECMO 

tým. Kontrolní pH matky 6,9, laktát 12; srdeční masáž hemodynamicky účinná 

(TK okolo 85 mmHg, SatO2 80 %), EKG ale beze změny. Zavedeny CŽK dráty do 

v. a a. femoralis jako příprava pro kanylaci ECMO. EKG křivka dále jen  

s drobnými komorovými komplexy, pokračováno v KPR. Následně dochází  

k masivnímu krvácení z dělohy – bezodkladně provedena hysterektomie. Po 

příjezdu ECMO týmu rozhodnuto o nezahajování ECMO vzhledem k marnosti 

stavu. Po 90 min kontinuální KPR rozhodnuto o jejím ukončení. 

 

Stav novorozence 

Adaptace novorozence po 25 minutách KPR 

Děvče, střední nezralost (33+5 g.t.); 2060 g / 41,5 cm klinické a laboratorní známky 

intrauterinní asfyxie pupečníkové pH 6.85, laktát 11.9 mmol/l, BE -20.9 APGAR: 

1 – 3 - 4 
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Stav dítěte při propuštění 41. den hospitalizace 

gestační stáří při propuštění: 40+1 hmotnost: 3070 g, délka 48 cm dítě je 

kardiopulmonálně stabilní, tonus přiměřený  

UZ CNS: struktura CNS přiměřená nezralosti, stp. asfyxii bez zásadního vlivu na 

cerebrální perfuzi, 2 nespecifická hyperechogenní ložiska zatím nehodnocena 

jako jednoznačně patologická  

EEG: normální záznam klidného spánku, probouzení. Krátce zachycen bdělý 

stav. Bez specifických změn, bez asymetrie. 

 

Patologicko-anatomická pitva 

Závěr: tamponáda srdeční při disekujícím aneurysmatu ascendentní aorty, 

koarktace aorty (za odstupem levé a. subclavia), hypertrofie levé srdeční komory, 

stenóza bikuspidální aortální chlopně, mozkové aneurysma (circulus arteriosus 

Willisi). Vysloveno podezření na poruchu pojivové tkáně – nepotvrdilo se 

 

3.1.1.2 Epikríza: 

Pacientka je sledována pro rizikové těhotenství na základě aortální stenózy, 

hypertrofie LK, rizika preeklampsie a mírné regurgitace skrz mitrální a 

trikuspidální chlopeň. Vyšetřena tlakovým holtrem, ECHO srdce, oGTT a jiné. 

Pacientka užívá léky na snížení TK a kontraktilitu myokardu. Pro vertebrogenní 

algický syndrom se pacientka s bolestmi zad, sternokostálního spojení a hlavy 

dostavuje 22 t.t. na obstřik.  
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Pro hrozící předčasný porod je 27. týden přijata k hospitalizaci a vyšetřena 

cervikometrií. Tuhnutí břicha ustupuje, proveden test PartoSure TTD předčasný 

porod není potvrzen. Objeven strept. Agalactiae ve zvýšené míře v pochvě i moči. 

Nasazena léčba infekce močových cest.  

33 t.t. odpoledne přichází pacientka do kardio poradny pro těžko snášené 

horké počasí a námahovou dušnost. Angína pectoris nezjištěna, avšak objevena 

mírná dilatace ascendentní aorty. Hodnoty jsou uspokojivé, nicméně se ukazuje 

obraz možného přetížení LK. Pacientka je dále vyšetřena na oddělení pro 

rizikové těhotenství, kde je doporučeno ukončení těhotenství císařským řezem 

pro kardiologické obtíže. Pacientka se po chvíli vrací zpět s pocitem nevolnosti. 

Závěrem je prekolapsový stav vazovagální příčiny. Po příjmu na oddělení 

rizikového a patologického těhotenství je pacientka eupnoická bez potřeby O2. 

Na večer pacientka zvoní na sestru pro bolesti na hrudi, ztížené dýchání. 

Pacientce je podán kyslík a antiemetika. Po zlepšení stavu pacientka převezena 

na porodní sál, avšak není indikován akutní císařský řez, ale jsou podány 

kortikosteroidy pro indukci plicního parenchymu dítěte. Dále podán fraxiparin 

a sledovány krevní hodnoty včetně sledování hladiny troponinu a D-dimerů. Po 

celou noc je pro svůj stav sledována. Ráno v osm hodin je provedeno 

ultrazvukové vyšetření. 

Pět minut před desátou dopoledne je na pokoj přivolána lékařská pomoc jinou 

pacientkou. Pacientka je nalezena v bezvědomí bez s mydriázou, zapadlým 

jazykem a je okamžitě zahájena KPR. Na EKG bezpulzová komorová aktivita. Je 

indikován akutní císařský řez během probíhající KPR. Od zahájení KPR po 

vybavení plodu uběhne 25 minut. EKG je beze změny pouze s drobnými 

komorovými komplexy. Jsou zahájeny přípravy pro ECMO kanylaci. Náhle 

začne i po podání duratocinu pacientka silně krvácet z dělohy, proto je ihned 
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zahájena hysterektomie. Po příjezdu ECMO týmu, již není zahájeno další snažení 

a resuscitace je vzhledem k marnosti stavu ukončena. 

Narozená holčička i přes počáteční nepříznivý stav a nízké skóre APGAR, po 

intrauterinní hypoxii byla stabilizována. Po dalších vyšetření nebyl nalezen 

žádný neurologický deficit dítěte i přes 25 minut trvající KPR matky. 

Pacientka vstupovala do porodnice v poměrně stabilizovaném stavu. Náhlé 

příhody dušnosti a hypertenze mohli vést lékaře k upozornění. Stav pacientky se 

však náhle změnil a vedl už jen k neodvratitelné smrti. Až pozdější pitva ukázala 

tamponádu srdeční.  

 

3.1.1.3 Závěr: 

Disekce aorty je vzácnou komplikací v těhotenství a je zatížená vysokou 

mateřskou a perinatální mortalitou.  

U těhotných s chronickou arteriální hypertenzí a náhle vzniklou bolestí na 

hrudi je potřeba myslet na možnost disekce aorty. 

Pokud není postupy základní neodkladné nebo rozšířené neodkladné 

resuscitace plně obnoven oběh do 5 minut, je nutno ihned vybavit plod císařským 

řezem. 

Při podezření na srdeční tamponádu lze využít UZ k diagnostice. V případě 

potvrzení tamponády je nutná punkce perikardu. 
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Zdroj: 

Perimortální císařský řez: Porodnické Fórum, kritické stavy v porodnictví. 

Lekaridnes [online]. 2016 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 

http://www.lekaridnes.cz/wp-content/uploads/2017/01/31-Simjak.pdf 

 

3.1.2 Kazuistika II 

Kasuistika I  

 1982 

 Bronchoskopie u těhotné pro hemoptysu 

 Srdeční zástava 

 Po 20 minutách KPR 

 Neúspěšně –proveden postmortem SC 

 Úspěšná resuscitace 

 Po následné hospitalizaci propuštěna matka i dítě 

 

Kazuistika II 

 31-letá těhotná 

 Přivezena do trauma centra se střelným poraněním hlavy a krku 

 TK 90/60, P140´, spontánně dýchá 12/min, 

 Silné krvácení v okcipitální oblasti a pravého oka 

 Nereaguje na bolestivé podněty a dochází k dalšímu zhoršování 

celkového stavu 

 TK 60/20, bradykardie 

 Intubace, fundus 6 cm nad pupek, orient Uz–AS+ 

 Proveden SC – 55 minut od přijetí 

 Plod 710 g – 3 měsíce na neonatologii a následně propuštěn, v 5 letech 

bez neurologické symptomatologie 

 Matka umírá 14 hodin po SC 

http://www.lekaridnes.cz/wp-content/uploads/2017/01/31-Simjak.pdf
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Kazuistika III 

 30-letá těhotná přivezena pro střelné poranění hlavy a hrudníku 

 Během převozu srdeční zástava – KPR, nehmatný puls, nedýchá 

 Na příjmu intubace, fundus děložní 5 cm nad pupek 

 Levostranná thorakotomie – otevřená masáž srdce 

 Současně provedení SC 

 Porozen novorozenec 770 g – Apgar2,3,4 –převoz na JIP – 

 Umírá po 12 hodinách 

 Matka „umírá“ během SC 

 40 minut od zranění po SC 

 9 minut od přijetí po SC 

 

Zdroj: 

Perimortální císařský řez 

Interview s MUDr. Hynkem Heřmanem, Ph.D., MHA, primářem porodnického 

oddělení ÚPMD, Praha 5.04.2019 

 

 

3.1.3 Kazuistika III 

Případ č. 1 

Popis případu, jenž se udál ve Spojených státech Amerických v roce 2003, kdy 

matka spáchala sebevraždu skokem ze 4 podlaží tedy asi 18 metrů. Po 30 

minutách stanovené smrti, byla porozena holčička s počátečním skóre APGAR 0 

v první minutě. O 4 roky později se dítě normálně vyvíjí a neprojevuje známky 

neurologického deficitu. Po sekci bylo dítě intubováno a resuscitováno. Bylo 

podáno 0,06 mg adrenalinu do tracheální rourky. Po 5 minutách se objevila 
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srdeční akce menší než 100/min a obnovila barva kůže. Dítě bylo převezeno na 

jednotku intenzivní péče neonatologického oddělení s parametry pH 6,79, pCO2 

87,8 mmHg, pO2 50 mmHg base deficitem 19,6 mmol/l a bikarbonátem 7,2 

mEq/L. Pomocí synchronizované ventilace a podpory 3 mikrogramů dopaminem 

byl po 3 hodinách znovu zhodnocen stav dítěte. Ultrazvuk ukázal mírný 

parenchymatózní edém mozku. Po pozorovaných záchvatech byla stanovena 

antikonvulzivní terapie fenobarbitalem 20 mg/kg. Opakovaný test arteriální krve 

po 9 hodinách po porodu ukázal zlepšení pH 7,37, pCO2 36,6 mmHg, pO2 50,7 

mmHg, base deficit 3,4 mmol/l a bikarbonát mEq/L. Po 32 hodinách byla holčička 

extubována. Projevovala značnou hyporeflexi, snížený svalový tonus a absenci 

vrozených reflexů. Během 10 dnů však začala přijímat stravu v lahvi a přibývat 

na váze. Kontrolní testy elektroencefalogramu nezaznamenaly nic mimo normu. 

Po 34 dnech intenzivní péče bylo dítě propuštěno do domácí péče.  

Případ č. 2 

Zdokumentovaný případ Lopezem-Zenem se stal 19-leté dívce, jenž byla 

střelena do hlavy, břicha a hrudníku, které bylo vyjmuto dítě po 22 minutách 

zástavy srdce. Mimo přetrvávající hypotonii bylo dítě po 18 měsících technicky 

zdravé.  

Případ č. 3 

Další případ popisuje Yildirim pobodané ženy s 25 penetrujícími poraněními. 

Po 45 minutách trvající KPR bylo zachráněno dítě PMCS. Dítě po 6 měsících 

života bylo shledáno naprosto zdravým. 
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Závěr 

Z těchto ojedinělých případů vyplívá, že i dlouho trvající KPR může vést ke 

zdárnému PMCS a prosperujícímu dítěti bez neurologických následků. Z těchto 

případů nemůže však vyvozovat dlouho trvající životaschopnost plodu i po 

srdeční zástavě matky. Jedná se o ojedinělé případy a vždy musíme myslet na 

pravidlo 5 minut. Čím dříve dítě bude vybaveno, tím vyšší bude jeho šance na 

přežití. Je velmi složité dopředu odhadnout kolik času dítěti zbývá. Přežití plodu 

závisí na mnoha faktorech: míře utlačení velkých cév, periferní cévní rezistenci, 

reziduální kapacitě plic, perfúzi krve skrze pupečník, objemu krve, kvalitě 

stlačování hrudníku, poddajnost hrudníku, oxygenaci matky, koncentraci 

hemoglobinu. Zbytková srdeční činnost jako chaoticky kmitající srdeční sval 

(fibrilace komor) může zachovat jistý minimální srdeční výdej. Obrovská 

přemíra faktorů rozhoduje v konečném důsledku o životě a smrti. Jedno je jisté, 

záchranář ani lékař si dopředu nemůžou být prognózou dítěte ani matky jisti. 

Usuzujme z těchto případů, že žádná snaha nemusí být marná.  

Zdroj: 

CAPOBIANCO, Giampiero, Antonio BALATA, Maria Chiara MANNAZZU, Rita 

OGGIANO, Loreta PINNA NOSSAI, Pier Luigi CHERCHI a Salvatore DESSOLE. 

Perimortem cesarean delivery 30 minutes after a laboring patient jumped from a 

fourth-floor window: Baby survives and is normal at age 4 years. American 

Journal of Obstetrics and Gynecology. 2008, 198(1), e15-e16. DOI: 

10.1016/j.ajog.2007.09.007. ISSN 00029378. Dostupné také z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002937807011064 
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Případ č. 4 

33-letá žena byla přijata pro malé předporodní bezbolestné krvácení. Krvácení 

bylo zastaveno a po 4 dnech byla opět propuštěna domů. Další týden byla opět 

přijata pro návrat krvácení. Děloha však zůstala měkká bez napětí. O 10 hodin 

později došlo ke spontánnímu porodu. Kardiotokografické vyšetření bylo 

normální. Po půlhodině porodu došlo k dirubci membrán, krvácení a akutní 

dechové tísně. Jugulární žíly byly rozšířené, nastal hypotenzní stav a projevila se 

cyanóza. 15 minut po trvající KPR bylo narozeno dítě se srdeční akcí 60/min. 

Žena zemřela 35 minut od zástavy. Následná pitva ukázala rozsáhlou embolii 

plodovou vodou. Dítě ve 3 letech života trpí mozkovou obrnou.  

Případ č. 5 

20-letá žena prvorodička, byla hospitalizována v 36 týdnu těhotenství po těžké 

autonehodě. Před příjezdem do traumacentra byla prováděna 15 minut trvající 

KPR. Při příjezdu měla neměřitelný pulz a nízký srdeční výdej. Indikován byl 

PMCS, po němž nenastalo zlepšení a resuscitace matky byla ukončena. Živý plod 

se srdeční akcí 60/min byl resuscitován a po 2 hodinách byla ukončena asistovaná 

ventilace.  

Závěr 

Z těchto případů plyne, že mohou nastat kdykoliv a kdekoliv a nemusí být 

pouze ojedinělé. Zároveň potvrzují nízkou surviabilitu plodu po KPR trvající 

déle než 5 minut. Statisticky přežije pouze 15 % dětí po 5 minutách KPR. 

Perimortální císařský řez během KPR by měl být zvažován i v případě, kdy jsou 

jasné známky smrti plodu. PMCS může totiž zlepšit podmínky prováděné KPR.   
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Zdroj: 

TANG, Georgiana, Wagdy NADA, D CROOKE a David 

GYANESCHWAR. Perimortem Caesarean section: two case reports and a 

management protocol. 2000, 40(4). 

 

3.1.4 Kazuistika IV 

Pacientka 33-letá žena (gravida 3, para 2), s bezvýznamnou anamnézou. 

Konzultovala se svým gynekologem horečku a kašel a ve 37 t.t. a byla přijata do 

nemocnice. Pacientův respirační stav se zhoršil a byla pozorována porucha 

vědomí, proto byla převezena ambulancí do zdravotnického centra kritické péče. 

V sanitce došlo k srdeční zástavě a pacientka dorazila po devíti minutách do 

nemocnice. Elektrokardiogram ukázal asystolii a nebyla zjištěna žádná fetální 

tepová frekvence. Návrat spontánní cirkulace bez hemodynamické stability byla 

dočasně pozorována po přijetí pacientky. Dvacet devět minut po příjezdu bylo 

rozhodnuto provést PMCS. Z důsledků obtížného dosažení hemostázy  

v důsledku atonického krvácení a koagulopatie, trvala sekce celých 43 minut. Po 

PMCS byl pokus o zavedení venoarteriální mimotělní membránové oxygenace 

(VA-ECMO), ale kanylace selhala v důsledku úzkého průměru cév. Pacientka 

zemřela 3h 29min po přijetí. 

Závěr:  

I u nevýrazné anamnézy, která by pacientku řadila do rizikového těhotenství, 

může dojít k závažnému stavu netraumatické příčiny. Na tomto případě je 

patrné, přestože pacientka zemřela, důležitost a pohotovost ECMO týmu. 

Mimotělní oběh dokáže zajistit dostatečnou oxygenaci a důležitý srdeční výdej, 

který může pomocí srdeční masáže výrazně nedostačující. 
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3.1.5 Kazuistika V 

 Dopravní nehoda – čelní střet 2 vozidel ve vysoké rychlosti, 7 zraněných 

osob  

• žena ve 36. t. těhotenství, oběhová zástava, PEA -> KPR (Adrenalin 8mg, 

Atropin 3mg i.v.), intubace, UPV; 

• podezření na TBI, poranění hrudníku a orgánů DB -> bilat. hrudní drenáž, 

volumosubstituce bez efektu; 

• po 12 min neúspěšné KPR pacientka naložena do sanitního vozu, kde proveden 

lékařem ZS s tel. souhlasem vedoucího chirurga trauma týmu a gynekologa 

zdravot. zařízení perimortální císařský řez (rychlá dezinfekce, hluboký umbiliko-

pubický řez, podélný řez dělohou, trvání 3 min);  

• vybavena holčička, Apgar v 1.min 3 (TF 60/min, bezdeší) -> KPR, aspirace DC, 

intubace, tepelný komfort, intraosseální vstup, Apgar score v 5. min 6 

(TF100/min, nepravidelná DF, absence reflexů);  

• v KPR matky pokračováno sestrou;  

• oba transportováni na ER, kde KPR matky ukončena, novorozenec předán na 

neonatologickou ICU, ve 4letech dítě lehce zpomalený neurologický vývoj  

s opožděným rozvojem řeči, normální fyzický růst;  

• příčinou úmrtí matky dle pitvy plicní embolizace plodovou vodou s pouze 

menšími traumatickými poraněními, žádné masivní krvácení nezjištěno; 
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Zdroj:  

Brain injury v graviditě [online]. Praha, 12.10.2017 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 

https://www.uvn.cz/images/stories/2017-anestezie-

pdf/09_votava_Brain%20injury%20v%20gravidite.pdf 

 

 

3.2 Je císařský řez v PNP indikován? 

Poskytování spolehlivých odhadů mateřských a novorozeneckých výsledků z 

perimortálního císařského řezu je prakticky nemožné. Americká literatura 

primárně obsahuje jednotlivé kazuistiky. Spojené království dříve zahrnulo 

některá data do databáze mateřských úmrtí, ale registr se týkal pouze císařských 

porodů, ve kterých matka nepřežila. Tato databáze byla navíc 31. března 2003 

přerušena. Za 10 let bylo registrováno 40 perimortálních porodů, z nichž 25 vedlo 

k neurologicky neporušeným přeživším dětem (62,5 %). Zde budu citovat 

důvody, proč není S.C. v PNP indikován podle pana doktora Tomáše Vaňatky ze 

ZZS kraje Vysočina: 

1. „Lékař výjezdové skupiny není většinou kvalifikován provést tento výkon. 

80%

0%

10%

10%

Přežití PMCS uvedených kazuistik

Pouze Dítě Pouze Matka Matka i dítě Nikdo

https://www.uvn.cz/images/stories/2017-anestezie-pdf/09_votava_Brain%20injury%20v%20gravidite.pdf
https://www.uvn.cz/images/stories/2017-anestezie-pdf/09_votava_Brain%20injury%20v%20gravidite.pdf
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2. Pokud by byl kvalifikován, nemá v sanitce odpovídající diagnostické a operační 

vybavení. 

3. V PNP nelze zajistit etické a pietní ošetření těla matky, na němž byl učiněn 

pokus o záchranu dítěte (provizorní sutura stěny břišní). 

4. Lékař nemůže být osočen, že neposkytl dítěti pomoc k záchraně jeho života, když 

nemůže určit, jestli je plod živý.  

5. Z právního hlediska je život gravidní ženy nad životem dítěte v děloze.  

6. Jednalo by se o operační zákrok bez souhlasu pacienta a nejednalo by se o operaci, 

která by byla provedena v zájmu záchrany života pacienta z vitální indikace 

(nelze ošetřit matku, aby přežila) 

7. Z několika praxí vyplývá, že po vybavení plodu (SC porimortální) se často objeví 

mateřský puls včetně měřitelného tlaku. V PNP není možnost zastavit krvácení 

v incizi stěny děložní a břišní, které by se objevilo po znovuobjevení krevního 

oběhu, a matka by vykrvácela, což by mohlo být hodnoceno jako postup non lege 

artis. 

8. V terénu smrt konstatujeme na základě jasných známek smrti, které však 

vylučují živý plod v děloze.  

9. Císařský řez na mrtvé matce by z právního hlediska mohl být posouzen jako 

hanobení mrtvoly.  

10. Čekat na příjezd porodníka nebo perinatologa za probíhající KPR je ztráta času 

pro případnou záchranu dítěte urgentním císařským řezem na urgentním 

příjmu“ [51]. 

 

Je tedy zřejmé, že doktor Vaňatka se k tak krajnímu zákroku snaží vyhnout a 

nijak se k němu nepřiklání. Není se čemu divit, neboť jde opravdu o krajní řešení 

s těmi nejhoršími možnými následky. Nejen prognóza, která se svou úspěšností 

v PNP blíží 0 ale i náročnost celé situace, emocionální vypětí, stres nepřidá 

záchranáři či lékaři odvahu.  
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Avšak mohu proti němu postavit názor pana doktora a primáře porodnického 

oddělení Ústavu péče o matku a dítě v Praze pod Vyšehradem Hynka Heřmana, 

který se sám tomuto problému věnuje. Císařský řez vedený post mortem může 

být život zachraňující úkon pro nenarozený plod a není-li možno v terénu smrt 

plodu in utero potvrdit je potřeba jej stále pokládat za živý. Je třeba mít na 

paměti, že vybavením plodu a odstraněním tlaku dělohy dojde ke zvýšení 

účinnosti léčby a KPR.   

Evakuací plodu z dělohy usnadníme probíhající KPR a zajistíme větší šanci 

pro přežití bez neurologického deficitu pro plod. Hypoxie a následná anoxie 

postihuje z důvodu menší reziduální kapacity plic a větší spotřeby kyslíku 

těhotnou ženu mnohem dříve. Proto je opodstatněné a nezbytné vybavit plod 

v případě potřeby i v terénu mimo nemocniční prostředí. Tato volba se tedy 

odvíjí od zkušeností lékaře či zdravotnického záchranáře.  
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4 CÍL PRÁCE 

Cílem mojí práce je prozkoumat současný stav metodických postupů podle 

aktuálních guidelines a konfrontovat je s reálnými postupy resuscitační a 

poresuscitační péče v období druhé poloviny těhotenství ve vztahu 

k pracovníkům záchranné služby. Práce se snaží zjistit úroveň znalostí 

pracovníků zdravotnické záchranné služby, problematiky perimortálních 

císařských řezů a traumat v těhotenství. V rámci zkoumání se zaměřuje i na 

etickou otázku, která je s tímto velice úzce spjata. Práce si klade za cíl zjistit 

transportní možnosti zdravotnické záchranné služby novorozenců a těhotných 

žen se srdeční zástavou. 
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5 METODIKA 

Jako metodu zkoumání mojí bakalářské práce jsem zvolil zkoumání kazuistik 

a dotazníkové šetření. Přesto považuji za výzkumnou práci i rešeršní teoretickou 

část. 

Kazuistiky zde představovaly spíše ilustrativní stránku a hodnoceny byly 

především vstupní podmínky a výsledky jednotlivých případů. Dále bylo 

hodnoceno, zda se teoretická část shoduje s postupy uvedenými v kazuistikách a 

dotazníkovým šetřením provedeným na ZZS. Případové studie jsou uvedeny  

z více nezávislých zdrojů ze zahraničí i České republiky.  

 Dotazníkové šetření proběhlo na vybraných stanovištích výjezdových 

základen zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Jmenovitě na 

stanovištích Kolín, Jesenice, Nymburk, Kladno, Říčany, kde proběhlo šetření 

tištěnou formou dotazníku. Na ostatní stanoviště byla zaslána elektronická forma 

dotazníku z hlavního operačního střediska v Kladně. Testování probíhalo od 5. 

4. do 20. 4. 2019 a vyhodnocení proběhlo 20. 4. – 28. 04. 2019. Předmětem 

zkoumání byla znalost resuscitačních postupů těhotných žen a novorozenců 

v souvislosti s perimortálním císařským řezem. Dále byla zkoumána znalost a 

zkušenosti s ošetřováním traumat a život ohrožujících stavů v těhotenství. Do 

souboru osob, jež byly dotazovány, byli zařazeni zdravotničtí záchranáři a lékaři 

záchranné služby.  V dotazníku bylo celkem 26 otázek z toho 8 uzavřených a 18 

otevřených. Přestože je vyhodnocování otevřených otázek daleko složitější, 

vyplývá z nich znalost záchranářů a lékařů daleko podrobněji. Vyhodnocení 

dotazníku proběhlo statickou formou pomocí grafů v aplikaci Microsoft Word 

2016. 

 



92 

 

6 VÝSLEDKY 

Výsledky dotazníkového šetření vybraných výjezdových stanovišť ZZS 

Středočeského kraje. Dotazníkové šetření se celkem zúčastnilo 50 odborníků 

z řad lékařů a záchranářů ZZS. Celkem dotazník obsahuje 26 otázek, které sledují 

postoj k perimortálnímu císařskému řezu a jeho proveditelnost. Dále reflektují 

znalosti o ošetřování těhotných a novorozenců v souvislosti s traumatickými 

poraněními a vážnými život ohrožujícími stavy v těhotenství. 

Otázka č. 1 

 

Z 50 dotazovaných odborníků odpovídali pouze 2 jako lékaři a zbylých 48 jako 

zdravotničtí záchranáři. 
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Otázka č. 2 Setkal/a jsem se s resuscitací v těhotenství? 

S resuscitací v těhotenství se setkalo 6 dotazovaných, což i přes velmi nízkou 

incidenci zástavy oběhu v období gravidity ukazuje na relativní četnost setkání 

záchranářů s KPR těhotných. 

Otázka č. 3 Setkal/a jsem se závažným traumatem, život ohrožujícím stavem 

v těhotenství? Jakým? 

Téměř třetina záchranářů se setkala s jistým závažným stavem v těhotenství. 

Jako příčina byla uvedena 7x dopravní nehoda, 1x pád ze schodů, 1x 

kraniotrauma, 1x poporodní krvácení a 1x eklampsie. Z výsledků plyne, že 

především dopravní nehody v těhotenství nejsou žádnou vzácností. 

28%

72%

Ano Ne
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Otázka č. 4  Setkal jsem se s resuscitací novorozence? 

 

 

Téměř polovina záchranářů se setkala s resuscitací novorozence. Určitou míru 

stimulace potřebuje značná část novorozenců, což dotazník potvrzuje. Proto 

důležitost znalosti péče o novorozence je na ZZS velmi důležitá.  
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Otázka č. 5: Mám teoretické či praktické znalosti v provedení techniky 

akutního císařského řezu? 

Překvapivým zjištěním byla odpověď 14 dotazovaných, že mají znalosti 

v provedení akutního císařského řezu. Na kolik tyto výsledky korelují 

s opravdovou dovedností této techniky, však není možno zjistit. 

Otázka č. 6 Lze při resuscitaci těhotných, užít defibrilačních výbojů stejně 

vysokých energií? 

Bohužel bylo zjištěno, že až 10 % záchranářů si není jisto s užitím AED u 

defibrilace těhotných.  
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Otázka č. 7: Jaký je postup gynekologického vyšetření těhotné po dopravní 

nehodě nebo úrazu? 

Většina záchranářů vyhýbavě odpovědělo, že postup je „standardní“. Více ale 

postup nerozvedlo. Nutnost kontroly krvácení z rodidel, zjištění mechanismu 

úrazu, odběru gynekologické anamnézy, pohyby plodu, palpace břicha, 

přítomnost kontrakcí a další důležité úkony záchranáři opomíjejí a přenechávají 

veškeré vyšetření až nemocniční péči. Alespoň polovina dotazovaných by však 

kontrolovala břicho nebo krvácení z rodidel. 

Otázka č. 8:

 

Zhruba polovina záchranářů přišla do styku se silným gynekologickým 

krvácením. Postup léčby byl především volumoterapie. Případně 

oxygenoterapie. Hemostyptika byla uvedena pouze lékaři. (Remestyp, 

Novoseven, uterotonika) 

 

52%

48%

Setkal jsem se se silným gynekologickým/poporodním 

krvácením. Pokud ano, postup léčby v PNP byl?

Nesetkal Setkal
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Otázka č. 9 

6 z dotazovaných nevědělo co udělat, neudělalo by nic nebo podložilo opačný 

bok. Toto zjištění je velmi znepokojující.  

Otázka č. 10:  

Pouze 3 dotazovaní si nebyli vědomi rizika transportu vleže na zádech. Další 

3 špatně pochopili otázku. Zbylých 44 záchranářů správně odpovědělo. 

12%

88%

Co je potřeba udělat s pacientkou, před započetím stlačování 

hrudníku oproti běžné masáži srdce?

Nic Správné odstranění útlaku DDŽ

6%
6%

88%

Jaké je riziko přepravování těhotné pacientky (pozdní 

těhotenství) vleže na zádech?

Nevím Porod/potrat Syndrom V. cava inf. + dušnost + snížení TK
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Otázka č. 11 

Na co je potřeba myslet při intubaci a ventilaci těhotné?

 

Leč kompetence záchranářů sahají k neinvazivnímu zajištění DC, přesto si 

musejí být vědomi nebezpečí plynoucího ze stavu těhotné. Přestože ventilační 

hodnoty se pohybují u nižší hranice, tedy asi 6 ml/kg, musí se počítat s odlišností 

v etCO2, zvýšenými nároky plodu a malými rezervami kyslíku. Ventilačními 

parametry si záchranáři nebyli jisti. Avšak s nebezpečím regurgitace počítá 

polovina záchranářů. Na anatomické změny DC mysleli jen lékaři.  

 

 

 

 

22%

4%

48%

6%

2%

4%

4%
4%

2%

4%

Nevím Větší dechový objem Aspirace, regurgitace

Otok, překrvení laryngu Crush úvod, Sillickův hmat Snížená rezerva plic

Hyperventilace Edematózní sliznice, krvácení Vyšší inspirační tlaky

Nižší inspirační objem
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Otázka č. 12 Víte co je perimortální císařský řez a jaký je jeho hlavní význam? 

38 % dotazovaných není s pojmem vůbec seznámena. 32 % si myslí, že jedinou 

indikací je záchrana plodu. 30 % správně odpovědělo, že přínos může být pro 

matku i dítě.  

Otázka č. 13  Do kolika minut po srdeční zástavě těhotné ženy by měl 

proběhnout císařský řez pro největší šanci přežití matky a plodu bez 

neurologického deficitu? 

Vyjmout dítě s pragmaticky reálnou šancí na jeho přežití v závislosti na čase 

je obeznámeno 62 % dotazovaných. 

38%

32%

30%

Nevím Záchrana plodu Záchrana matky i dítěte

62%
18%

4%

16%

Do 5 minut 5-10 minut více než 10 min Nevím
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Otázka č. 14 

Všichni dotazovaní jsou si vědomi termomanagementu. Další pomocné 

faktory poporodní adaptace jsou záchranáři zcela opomíjeny. 

Otázka č. 15 Jak by jste přepravovali těhotnou pacientku do odborného 

zdravotnického zařízení za kontinuální srdeční masáže, jestliže vybavení 

záchranného vozu nedisponuje přístrojem pro automatickou nepřímou masáž 

srdce (Lucas)? 

Sami záchranáři si uvědomují nutnost vybavení sanitního vozu přístrojem pro 

automatickou srdeční masáž. LZS není vždy k dispozici a provádět KPR pouze 

na místě představuje značné omezení možností léčby. 

50

3 5 1 2
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1 1 2

0
10
20
30
40
50
60

Jaké podmínky jsou ideální pro poporodní adaptaci a 

transport novorozence?

Teplo, inkubátor Ventilátor pro děti, kyslík Osušit

Čepička Šetrné odsátí, zrochodnění DC Přiložit k matce

Klidná jízda Taktilní stimulace Zajistit žilní linku
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40%

50%

Nevím KPR na místě KPR na místě dovolání LZS
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Otázka č. 16 Od jakého týdne těhotenství je dítě schopno vlastní existence? 

Jen polovina záchranářů si je vědoma, od jakého týdne těhotenství je dítě 

schopno přestát poporodní distres a má dostatečně vyvinuté orgány pro vlastní 

existenci. 

Otázka č. 17 Máte zkušenosti s intubací novorozence? 

Tři čtvrtiny záchranářů nemají s intubací novorozence zkušenost. Možnost 

stáží na gynekologicko porodnickém oddělení by jistě byla přínosná pro získání 

zkušeností akutní novorozenecké péče.  

12%

53%

5%

30%

Nevím 22.-25. t.t. Méně než 22. t.t. Více než 25 t.t.

76%

24%

Ne Ano
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Otázka č. 18  

V bodech zkratkovitě napište postup resuscitace novorozence a pomocí jakého 

skoré hodnotíme jeho stav? 

Na poporodní adaptaci má vliv mnoho faktorů, které mohou být příčinou 

náhlé zástavy oběhu. Správný postup KPR se všemi jeho náležitostmi správně 

odpovědělo jen 50 % záchranářů. U všech ostatních byla odpověď velice strohá a 

znalostně nedostačující.  

 

Otázka č. 19  

Od jakého týdne těhotenství se děloha stává velkým shuntem a komprimuje 

velké cévy? 

Pouhá polovina záchranářů ví, že aortokavální útlak začíná kolem 23. t.t., toto 

však může být velice individuální. Je třeba na něj brát zřetel již od počátku třetího 

trimestru těhotesntví. 

20%

4%

52%

24%

Nevím Méně než 20 t.t. 20.-26. t.t. Více než 26. t.t.
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Otázka č. 20 Jaké velké hemodynamické změny nastávají v období 

těhotenství, na které musí záchranář myslet? 

Tato otázka vyvolává velké pochybnosti o informovanosti záchranářů. Nebyly 

zde jednotné odpovědi, což ukazuje na značnou nejistotu v tomto směru. Úkolem 

záchranáře je umět číst a měřit fyziologické funkce a případně kompenzovat 

jejich negativní změny.  

Otázka č. 21 Jaké riziko přináší celková anestezie v těhotenství? 

Je třeba myslet na intoxikaci plodu anestetikem, především v souvislosti 

s porodem. 
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Přechod anestetika k plodu Pokles TF plodu Zvýšené riziko tvorby trombů

Riziko pro plod
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Otázka č. 22 

Během léčby stavů spojených s poklesem tlaku je na místě použít s výhodou 

volumoterapii a následně léky nepůsobící uteroplacentární vazokonstrikci jako 

např. Efedrin.  

Otázka č. 23 

Zjistit srdeční akci plodu je téměř nemožný úkol. Fonendoskop je jediný 

prostředek, avšak je značně nespolehlivý. Kardiotokograf není součástí sanitního 

vybavení. 

34
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1 1 1 1 1

1 1

Jaký vasopresor by se neměl aplikovat těhotným a proč?

Nevím Efedrín Noradrenalin Dobutamin

Remestyp Atropin Isoptin Alfa 1 mimetika

hydrochlorthiazid Tensamin Dopamin

58%

42%

Jakým způsobem hodnotíte/měříte v sanitním voze srdeční 

akci plodu?

Nijak, nelze Fonendoskop
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Otázka č. 24 

Je podle Vás vybavení sanitního vozu/ZZS dostačující pro péči o těhotnou a 

novorozence? Pokud ne, co podle Vás by mělo být součástí jeho výbavy a proč?

 

Z odpovědí dotazovaných je patrné, že se záchranáři mají chuť učit a zajímají 

se o nové metody diagnostiky a léčby v PNP. Především o diagnostiku USG, 

přestože jeho hodnocení je velice náročné. Mnoho záchranářů si je vědomo, že 

přístroj pro nepřímou srdeční masáž by v některých případech byl značně 

nápomocný. Dále dodávají, že není způsobu, jak měřit srdeční akci plodu, neboť 

stetoskop je značně nepřesný a nespolehlivý co se hodnocení srdeční akce plodu 

týče. Záchranná služba si je vědoma ekonomické zátěže, které tyto přístroje 

přináší, proto jejich pořizování je velmi pozvolné.   
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Otázka č. 25 

 

Velice překvapivým zjištěním bylo, že přestože se jeví perimortální císařský 

řez jako značně obtížný a kompromitovaný v prostředí PNP vyžadující oborovou 

specializaci a zkušenost, více než 40 % záchranářů uvažuje o jeho provedení 

v dané indikaci. Leč výskyt těchto indikací je v našich geografických 

podmínkách značně vzácný, 38 % záchranářů má zájem o vzdělávání v tomto 

směru a rádo by absolvovalo kurz akutních císařských řezů. Pohled záchranářů 

je přiměřeně realistický s trochou skepse, avšak jsou ochotni k dalšímu 

vzdělávání. Stáže záchranářů po vysoké škole aktuálně míří na urgentní příjmy, 

kde mají suplementovat i nedostatek sesterského personálu. Jistě by nebylo na 

škodu, kdyby stáže byly i na jiných odděleních např. porodnický sál, vyšetřovny 

USG, ortopedie, pediatrie, dermatologie a jiné. Záchranář musí být všestranně 

zaměřený a být si vždy jist svým postupem.  

 

 

4%

38%

58%

Provedli by jste v indikovaných podmínkách akutní císařský řez 
v prostředí záchranné služby v rámci resuscitace?

Ano Pokud bych absolvoval kurz akutních císařských řezů, pak ano. Ne
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Otázka č. 26  

Provedení císařského řezu v méně jasných indikací ke stavění krvácení by už 

provedlo méně záchranářů. V takto náročných podmínkách v PNP by jej 

provedlo 7 záchranářů. 

14%

86%

Provedli by jste akutní císařský řez v prostředí záchranné služby v 

případě masivního krvácení, k jehož ošetření je nutno vyprázdnit 

dělohu?

Ano Ne
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7 DISKUZE 

V bakalářské práci se zabývám možností provedení perimortálního císařského 

řezu v přednemocniční péči a přidružené péče o těhotné a novorozence za 

závažných stavů. Císařský řez prošel svým historickým vývojem, a tak i jeho 

další terapeutické indikace. Během celoživotní praxe se záchranář ani lékař 

zdravotnické záchranné služby nemusí setkat s perimortálním císařským řezem 

nebo resuscitací těhotných. Na takovou eventualitu není ani tedy patřičně 

připraven. Pracovníci záchranné služby daleko častěji řeší diagnostiku dušnosti, 

drobné úrazy, kolapsy, srdeční onemocnění a jiné příčiny, s kterými se denně 

dostávají do styku. Je proto logické, aby se co nejvíce věnovali problematice svým 

počtem nejzávažnější. Ale jelikož si vybrali práci velmi náročnou a odpovědnou, 

zavázali se celoživotnímu vzdělávání, měli by se věnovat i problematice méně 

časté. S přibývajícím počtem dopravních nehod a domácích porodů totiž přibývá 

i počet výjezdů záchranné služby k těžkým stavům v porodnictví. 

Během psaní práce jsem přišel do styku s celou řadou odborníků v oboru 

urgentní medicína, gynekologie, anestezie a etika. Dostal jsem se k řadě 

císařských řezů a měl možnost u nich asistovat. Nejtěžší překážkou však bylo 

získávání dat pro dotazníkové šetření. Tato metoda byla velice časově náročná, 

pro zpracování a vyhodnocení dat nesnadná a věnoval jsem jí nemalé úsilí. Data 

mohou býti zkreslena odlišnou interpretací otázek, a především přístupem 

k vyplnění dotazníku některých dotazovaných. Bohužel zajistit ideální a 

jednotné podmínky není možné. Diametrální rozdíl je pak mezi odpověďmi 

lékařů a záchranářů. 

Při psaní mé bakalářské práce jsem se setkal s velice odlišnými názory. Od 

zrazujících k opuštění tématu, až po nadšené z řad odborníků zabývajících se 

danou problematikou. Dozajisté mě zaskočilo, možná až zklamalo chování a 
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přístup některých zkušených lékařů, kteří své vědomosti odmítli předat dále. 

Práce by mohla mít zcela zásadní význam v zemích se špatně dostupnou 

zdravotní a gynekologicko-porodnickou péčí. Bohužel setkání a potvrzení 

předpokladů Lékařem bez hranic panem doktorem Janem Trachtou neproběhlo 

z jeho časové vytíženosti. Téma je ale zcela jistě uplatnitelné i do podmínek České 

republiky. S určitou mírou problematiky, kterou se můj výzkum zabýval, 

souhlasí primář ústavu péče o matku a dítě v Praze Podolí MUDr. Hynek 

Heřman, Ph.D., MHA a gynekolog Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jiří Kepák, 

CSc. 

Na téma, které jsem si vybral, nemají dosud jednotný postoj ani odborníci. 

Dokonce ani ERC GL neznají jednoznačné odpovědi. Opačný postoj zastává 

např. MUDr. Tomáš Vaňatka a nejmenovaný lékař ZZS Kolín, kteří provedení 

PMCS v PNP považují téměř za nemožné. Práce má svoji výzkumnou část 

podloženou dotazníkovým šetřením a kazuistikami, ale i teoretická část má 

ambice rešeršní výzkumné práce. Téma je potřeba vnímat v souvislostech jako 

propojení porodnictví – traumatologie – urgentní medicíny – záchranné služby, 

tudíž práce je velice komplexní a rozsahově tomu odpovídá. Práce se opírá 

z velké části o zahraniční literaturu, neboť většina výzkumů proběhla právě 

mimo území České republiky, přestože zde máme celou řadu odborníku.   

Při resuscitaci těhotných je klíčové odstranění tlaku dělohy, dostatečná 

oxygenace a rychlý transport do péče lékařské multioborové spolupráce, na čemž 

se shodli všichni dotázaní odborníci. Podle dosavadních výzkumů byl zjištěn 

pozitivní přínos PMCS při srdeční zástavě na oběh matky a přežití plodu. Po 

provedení PMCS došlo u většiny žen buď k obnově pulzace a měřitelného tlaku 

krve, nebo zlepšení srdečního výdeje. U žádné nebylo zaznamenáno zhoršení 

stavu. Jelikož většina záchranářů i lékařů ZZS není s touto souvislostí vůbec 

seznámena, jasně se staví na odpor k této metodě. Je pravdou, že obnovení pulsu 
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může být zároveň příčinou krvácení. Je potřeba mít na paměti, že řez může být 

proveden především právě pro dobro matky. Ani při již marném stavu matky, 

by většina záchranářů nesáhla k akutní záchraně dítěte, neboť prý neexistuje 

způsob, jak v terénu dokázat, že život matky nelze zachránit. Samozřejmě existují 

stavy a podmínky neslučitelné se životem. Většina záchranářů a lékařů se tedy 

zákroku bojí především spíše z možných právních důsledků a postihů, které 

vyplívají z postupu „non-lege artis“. Je potřeba dodat, že perimortální císařský 

řez provedený lékařem ZZS v České republice se stal, a to v Pardubickém kraji, 

což jasně dokazuje skutečnost problematiky resuscitace v těhotenství. I přes 

značnou snahu mi se dohledat tohoto lékaře nepovedlo. Přes veškerý negativní 

postoj má 40 % záchranářů teoretickou či praktickou znalost v provedení 

akutního císařského řezu. A přibližně stejný počet by se ho pokusilo provést, 

pokud by prošli kurzem akutních císařských řezů. 

Provedení perimortálního císařského řezu je však znesnadněno už samotným 

vybavením vozu. Jistě je zde vhodné poznamenat, že co do prostoru nástavby 

vozů, je na tom Středočeská záchranná služba poměrně dobře. Nemalá část 

záchranářů by ale uvítala lepší vybavení záchranné služby především přístrojem 

pro nepřímou srdeční masáž, ultrasonografem a kardiotokografem. Bohužel 

stavy vyžadující převoz za kontinuální srdeční masáže do nemocničního zařízení 

jsou tvrdou realitou. Absence přístrojů pro nepřímou srdeční masáž je palčivým 

problémem. Interpretace obrazu USG vyšetření vyžaduje praxi a školení. 

Nicméně věřím, že je v silách ZZS, naučit záchranáře zacházet s touto 

zobrazovací neinvazivní metodou i pro jiné potřeby např. diferenciální 

diagnostiky dušnosti či zajištění periferního žilního vstupu. Dovolím si tvrdit, že 

v obou případech hlavní roli hraje spíše faktor ekonomický. 

Hlavním argumentem záchranářů je fakt, že síť odborných zdravotních 

zařízení a míra zabezpečení léčebné péče v České republice je velice vysoká. Není 
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však výjimkou, že dojezdový čas do takového zařízení může být i 45 minut, což 

při kontinuální srdeční masáži představuje neúnosnou ztrátu času. Je potřeba 

uvést, že při resuscitaci jde o sekundy. Bohužel tento argument není validním 

řešením, neboť Středočeská záchranná služba není plně schopna zajistit srdeční 

masáž během transportu. Jediným řešením je dovolání LZS, což opět rozšiřuje 

časové okno a nemusí být vždy dostupným prostředkem. Právě tyto podmínky 

zvyšují důležitost PMCS, neboť ukazují na fakt, že veškerá resuscitační péče se 

může odehrát pouze v terénu.  

Druhým protiargumentem je riziko krevních ztrát, chirurgická neodbornost, 

nedostatečná neonatologická péče a fakt, že záchranné vozidlo není chirurgický, 

dobře vybavený, sterilní operační sál. Je však potřeba mít na paměti indikace 

provedení PMCS, kde výhody zákroku zcela jasně převažují nad riziky a jsou 

v danou chvíli jediným možným řešením. Podle získaných dat a zjištění má cenu 

pokusit se provést zákrok, jestliže jsou splněny indikace a operatér má alespoň 

základní znalosti operační techniky. Správné provedení PMCS nese snížené 

riziko závažných krevních ztrát a významně zvyšuje účinnost KPR.  

Literatura jasně poukazuje na specifické změny v těhotenství týkajících se 

především zvláštních potřeb při transportu, rozpoznání hemoragického šoku, 

metabolických nároků, respiračního systému a dýchacích cest. Na tyto specifika 

je třeba brát zřetel. Z výsledku šetření jasně vyplývá nedostatečná informovanost 

o těchto změnách. Ač většina záchranářů myslí na zvýšenou šanci regurgitace 

žaludečního obsahu, zapomínají už na ventilační potřeby a anatomické změny 

v DC. Přestože kompetence záchranářů sahají pouze k neinvazivnímu zajištění 

DC, měli by mít na paměti rizika všeobecně se zajištěním DC spojená. Byť je 

počátek aortokaválního syndromu zcela individuální, záchranář je povinen na 

tuto skutečnost myslet již od počátku třetího trimestru těhotenství, což 

odpověděla pouze polovina dotázaných. Hemodynamické změny jsou 
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v pozdním těhotenství velmi výrazné a přihlédnutí k nim při čtení stavu 

pacientky je nesmírně důležité. Včasné odhalení hemoragického šoku může být 

život zachraňující. V souvislosti se ztrátou cirkulujícího objemu krve a podáním 

anestetik při OTI může dojít k výraznému poklesu tlaku, což by měl záchranář 

nejen předvídat, ale být i patřičně připraven na léčbu volumoterapií a podání 

vazokonstriktorů nepůsobících na uteroplacentární oběh. Měření, hodnocení a 

zajištění základních životních funkcí je jednou z nejdůležitějších činností 

záchranáře, a proto by měl být daleko lépe připraven na odlišnosti dané 

graviditou.  

Další kapitolou, která může vyústit v selhání základních životních funkcí, jsou 

traumata. Literatura ukazuje na možné důsledky poranění v souvislosti 

s graviditou, na které by se záchranář měl zaměřit během vyšetření. Že setkání 

se závažným stavem v těhotenství je velice časté potvrdilo dotazníkové šetření. 

Opomenout se nesmí gynekologické vyšetření i po nevýrazném úrazu už jako 

součást rychlého vyšetření ABCDE. Záchranáři často přehlížejí gynekologické 

vyšetření a spoléhají pouze na rychlý transport. Ne všichni ovšem přistupují 

k vyšetření lhostejně, jak plyne z výsledků. 

V souvislosti s císařským řezem je nutnost znalosti péče o novorozence. 

Důležitým faktorem je ověření viability plodu v závislosti na gestačním věku. 

Během složitého porodu bude pravděpodobně plod potřebovat určitou míru 

následné resuscitační péče. Záchranáři však často nemají jasno v postupu 

resuscitace a nemají ani potřebnou zkušenost s péčí o novorozence, jak se 

ozřejmilo z dotazníkového šetření. Možným řešením je uplatnit stáže pro 

záchranáře široko oborové a dostat je po škole i jinam než na jednotky urgentních 

příjmů.  
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Výsledky mojí práce jsou poměrně unikátní v tom smyslu, že se doposud 

tomuto tématu věnovalo jen minimum autorů. V souladu se současnými 

poznatky medicíny upozorňují na nedostatky v perinatální, resuscitační a 

traumatologické péče na záchranné službě. Bohužel na jejich úplnou interpretaci 

a přesné možnosti řešení si sám netroufám a myslím, že patří do rukou 

zkušených lékařů s dlouholetou praxí. Avšak zároveň dodávám, že zde vidím 

nutnost změn. 

Je jistě nemožné, aby na záchranné službě pracovali zkušení neonatologové 

nebo aby lékaři záchranné služby znali výborně operační techniku císařského 

řezu. Zdravotničtí záchranáři by ale měli mít dobré teoretické znalosti porodů, 

fyziologických změn v těhotenství, zvýšených rizik během gravidity a výbornou 

znalost resuscitačních postupů těhotných. Lékaři zdravotních záchranných 

služeb by dále měli mít základní znalosti operační techniky císařského řezu, 

specifik anestezie, intubace a být obeznámeni s podmínkami úspěšného 

perimortálního řezu. Měli by si být vědomi nutnosti okamžitého jednání a být 

schopni rychle rozhodovat. Tým záchranné služby by měl být připravený na 

okolnosti resuscitace a transportu těhotné nebo kompromitovaného 

novorozence. Zdravotnická záchranná služba by měla být vybavena přístrojem 

pro automatickou srdeční masáž a transportními nosítky umožňující podélný 

náklon nebo vhodnými klíny pro náklon pacientky. Skládání kousků práce mě 

přivedlo do doposud neznámých uliček. Ověřil jsem si pořekadlo: „Co člověk, to 

názor“. Výsledky mé práce se však shodují s předpoklady a dokládají nutnost 

změn na záchranné službě. Věřím, že výsledky práce mohou být skutečným 

přínosem a pomohou o stupínek zlepšit stav urgentní medicíny a 

přednemocniční péče. 
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8 ZÁVĚR 

Za přelomové se dá považovat oficiální doporučení provedení perimortálního 

císařského řezu od roku 1986 společností „American heart association“. Ač 

dodnes nemají jednoznačné odpovědi k problematice ani Guidelines podle ERC, 

právě to mě vedlo k výzkumu resuscitace těhotných.  

Do prostředí záchranné služby se císařský řez nikdy primárně nedostal a 

rozhodně to není jejím hlavním účelem, ale s výskytem těchto ojedinělých 

případů by i záchranná služba se měla tomuto problému věnovat. Znalost tohoto 

problému PMCS je značně omezená, což výsledky dotazníkového šetření 

podporují. Především indikace a důvod této metody léčby většina dotazovaných 

nezná. Z dostupných studií byl jasně ověřen přínos perimortálního císařského 

řezu, a proto by jistě měla být část lékařů ZZS v této souvislosti lépe edukována.  

 Co je však více palčivým problémem, je samotná resuscitace těhotných a 

novorozenců. Z výsledků plyne určitá znalost KPR za specifických podmínek u 

naprosté většiny záchranářů a lékařů, nicméně je velice kvantitativně omezená. 

Především na prvotní řešení léčby u apnoického plodu a nebezpečím plynoucího 

z intubace v těhotenství. Bohužel z výsledků je jasné, že gynekologické vyšetření 

a přednemocniční léčba po úrazech těhotných s možnými těžkými následky pro 

matku i plod většina záchranářů naprosto podceňuje a spoléhají se pouze na 

rychlost transportu do zdravotnického zařízení.  

Velice zarážející byl stav absence přístrojů pro automatickou srdeční masáž. U 

reverzibilních změn zástavy oběhu vyžadujících léčbu v odborném 

zdravotnickém zařízení není ZZS schopna přepravit pacienta. Jedinou možností 

je dovolání vrtulníku, který slovy členů ZZS „prostě nepřiletí“ nebo jeho 

dovolání signifikantně prodlouží čas KPR. Přibližně polovina záchranářů by tedy 

uvítala rozšíření přístrojů pro nepřímou srdeční masáž. Rozšíření těchto přístrojů 
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by mělo být ZZS jistojistě zváženo. Malé množství záchranářů by též uvítalo 

ultrazvuk jako pomůcku k vyšetření diferenciální diagnostice dušnosti, těhotné, 

pneumothoraxu, plicní embolie a tamponády srdeční. Je tedy jisté, že vybavení 

sanitního vozu by se nadále mělo rozšiřovat souběžně s poznatky v urgentní 

medicíně, ač může představovat jisté ekonomické a personální zvýšení nároků. 

Za závažné a alarmující považuji neznalost fyziologických odlišností ve 

spojení s hodnotami vitálních funkcí v těhotenství. Pozdní diagnostika 

rozvíjejícího se šoku, špatné transportní techniky, neodhalení možných následků 

úrazu a podání vazopresorů působící na uteroplacentární oběh může mít fatální 

následky.  

Právě neznalost celé problematiky a možné právní důsledky postupu „non-

lege artis“ staví záchranáře do postoje velice konzervativního přístupu 

k resuscitaci v těhotenství. Díky nedostačujícímu vyšetření a nepochopení 

příčinné souvislosti může docházet k zbytečnému ohrožení života pacientů. 

Předpoklad mé práce – výsledky mého šetření převážně potvrdily a ukázaly i 

jiné problematické souvislosti. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Význam 

KPR Kardiopulmonary resuscitation 

PMCS/PMCŘ 

CŘ/SC 

CNS 

ARO 

JIP 

EKG 

EEG 

sP O2 

pA O2 

TK 

etCO2 

DIC 

CTG 

HR 

ZZS 

paO2 

ICHS 

PNP 

UPV 

SAB 

LUD 

PEEP 

IgE 

KVO 

Perimortální císařský řez 

Císařský řez/Sectio Cesarea  

Centrální nervová soustava 

Anesteziologicko resuscitační oddělení 

Jednotka intenzivní péče 

Elektro-kardio-graf 

Elektro-encefalo-graf 

Saturace krve kyslíkem  

parciální tlak kyslíku v alveolu 

Krevní tlak 

End tidal CO2 

Diseminovaná intravaskulární koagulopatie 

Kardiotokograf/ie 

Heart rate/srdeční frekvence 

Zdravotnická záchranná služba 

parciální tlak kyslíku v tepenné arteriální krvi 

Ischemická choroba srdeční 

Přednemocniční péče 

Umělá plicní ventilace 

Subarachnoideální blokáda 

lateral uterus deviation 

Positive end expiratory pressure 

Imunoglobulin E 

Kardiovaskulární onemocnění 
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DSL řez 

WHO 

ERC 

LK 

FA 

GA 

ECHO 

ECMO 

Sat. 

Obj. 

Subj. 

oGTT 

BE 

GBS 

Lab. 

g.t. 

Ant. 

Sup. 

a. 

t.t. 

PNS 

j. 

Hgb 

Ant. 

Sup. 

PEA 

OTI 

Dolní střední laparotomie 

World health organisation 

European resuscitation council 

Levá komora srdeční 

Farmakologická anamnéza 

Gynekologická anamnéza 

Echokardiografie 

Extracorporeal membrane oxygenation 

Saturace 

Objektivní stav 

Subjektivní stav 

Orální glukózový toleranční test  

Base excess 

Group B Streptococcus 

Laboratoř 

Gestační týden 

Anterior 

Superior 

Artérie 

Týden těhotenství 

Periferní nervová soustava 

Jednotek 

Hemoglobin 

Anterior 

Superior 

Pulsless electrical activity 

Orotracheální intubace 

  

https://www.ikem.cz/cs/komplement/pracoviste-laboratornich-metod-plm/pro-pacienty/oddeleni-klinicke-biochemie/oralni-glukozovy-tolerancni-test-ogtt/a-2588/
https://www.ikem.cz/cs/komplement/pracoviste-laboratornich-metod-plm/pro-pacienty/oddeleni-klinicke-biochemie/oralni-glukozovy-tolerancni-test-ogtt/a-2588/
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13 SEZNAM PŘÍLOH 

13.1 Dotazník 

Vážení záchranáři, 

Jsem ve třetím ročníku studia zdravotnického záchranáře a v rámci své 

bakalářské práce věnující se traumatům v těhotenství, resuscitaci těhotných a 

perimortálním císařským řezům jsem vytvořil „krátký“ dotazník. Tento dotazník 

je vytvořen proto, aby zmapoval aktuální postupy záchranářů při resuscitaci 

těhotných žen. Dotazník je anonymní, proto se nikam nepodepisujte. Prosím vás 

o co největší upřímnost při jeho vyplňování – jedná se o vědecký výzkum, ve 

kterém mají pravdivé odpovědi cenu. 

 

Vyznačte Vaše odpovědi do čtverců či doplňte text na vytečkované řádky. 

1. Jsem 

          Záchranář 

   Lékař  

 

2. Setkal/a jsem se s resuscitací v těhotenství. 

Ano 

Ne 
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3. Setkal/a jsem se závažným traumatem, život ohrožujícím stavem 

v těhotenství. Jakým? 

Ano 

Ne 

………………………………………………………………………………. 

4. Setkal/a jsem se s resuscitací novorozence. 

Ano 

Ne 

5. Mám teoretické či praktické znalosti v provedení techniky akutního 

císařského řezu. 

Ano 

 

Ne 

 

6. Lze při resuscitaci těhotných, užít defibrilačních výbojů stejně vysokých 

energií? 

Ano  

Ne 

 

7. Jaký je postup gynekologického vyšetření těhotné po dopravní nehodě 

nebo úrazu? 

…………………………………………………………………………………………... 
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8. Setkal jsem se se silným gynekologickým/poporodním krvácením. Pokud 

ano, postup léčby v PNP byl?  

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

9. Co je potřeba udělat s pacientkou, před započetím stlačování hrudníku 

oproti běžné masáži srdce? 

………………………………………………………………………………………. 

nebo ………………………………………………………………………………….. 

10. Jaké je riziko přepravování těhotné pacientky (pozdní těhotenství) vleže 

na zádech?  

……………………………………………………………………………………….. 

 

11. Na co je potřeba myslet při intubaci a ventilaci těhotné?  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

. 

12. Víte co je perimortální císařský řez a jaký je jeho hlavní význam?  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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13. Do kolika minut po srdeční zástavě těhotné ženy by měl proběhnout 

císařský řez, pro největší šanci přežití matky a plodu bez neurologického 

deficitu? 

Do ……… minut 

 

14. Jaké podmínky jsou ideální pro poporodní adaptaci a transport 

novorozence? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

15. Jak by jste přepravovali těhotnou pacientku do odborného 

zdravotnického zařízení za kontinuální srdeční masáže, jestliže vybavení 

záchranného vozu nedisponuje přístrojem pro automatickou nepřímou 

masáž srdce (Lucas)?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

16. Od jakého týdne těhotenství je dítě je schopno vlastní existence?  

Od..........týdne. 

 

17. Máte zkušenosti s intubací novorozence? 

Ano 

 

Ne 

 

18. V bodech zkratkovitě napište postup resuscitace novorozence a pomocí 

jakého skoré hodnotíme jeho stav? 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 
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……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

…………………………........................................ 

 

19. Od jakého týdne těhotenství se děloha stává velkým shuntem a 

komprimuje velké cévy?  

Přibližně od……..týdne. 

 

20. Jaké velké hemodynamické změny nastávají v období těhotenství, na které 

musí záchranář myslet? (např. co považuje za fyziologické oproti 

normálu)  

………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

21.  Jaké riziko přináší celková anestezie v těhotenství? 

………………………………………………………………………………………. 

 

22.  Jaký vasopresor by se neměl aplikovat těhotným a proč? 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

23. Jakým způsobem hodnotíte/měříte v sanitním voze srdeční akci plodu? 

………………………………………………………………………… 
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24. Je podle Vás vybavení sanitního vozu/ZZS dostačující pro péči o těhotnou 

a novorozence? Pokud ne, co podle Vás by mělo být součástí jeho výbavy 

a proč? (např. Ultrazvuk, kardiotokograf, Lucas, lepší chirurgické 

vybavení, inkubátor) 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

25. Provedli by jste v indikovaných podmínkách akutní císařský řez 

v prostředí záchranné služby v rámci resuscitace? 

Ano 

 

Pokud bych absolvoval kurz akutních císařských řezů, pak ano. 

 

Ne 

 

26. Provedli by jste akutní císařský řez v prostředí záchranné služby 

v případě masivního krvácení, k jehož ošetření je nutno vyprázdnit 

dělohu? 

Ano 

Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění tohoto dotazníku.  

Veškerá data budou využita výhradně pro potřeby mojí bakalářské práce, 

budou zpracována anonymně a přispějí k výzkumu o resuscitaci v těhotenství.  
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13.2  Žádost ZZS Středočeského kraje o zpracování 
dotazníku  

 

 


