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 INFORMOVANÝ  SOUHLAS  

SPONTÁNNÍ POROD PLODU V POLOZE KONCEM PÁNEVNÍM 
IS - 003  G                   Verze: 01 

 

 Identifikační údaje pacienta/ky: Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 

Jméno a příjmení: Jméno a příjmení: 

Rodné číslo: Rodné číslo: 

Trvalé bydliště:  Trvalé bydliště: 

Zdravotní pojišťovna: Vztah k pacientovi:  

Oddělení:   
 

Vážená paní,  
protože se významným způsobem podílíte na léčebném postupu navrženém u Vaší osoby, máte právo být před 
samotným výkonem o těchto postupech podrobně informována. Poloha plodu koncem pánevním znamená, že 
plod naléhá na pánevní vchod matky zadečkem a nikoli hlavičkou. 
 
Podmínky pro vaginální vedení porodu: 

 odhad hmotnosti plodu podle ultrazvukového vyšetření do 3500 g u prvorodičky a do 3800 g u vícerodičky 

 odhad hmotnosti plodu podle ultrazvukového vyšetření nad 2500 g 

 neporušené držení a naléhání plodu k pánevnímu vchodu tzn. že plod naléhá na pánevní vchod matky 
zadečkem a v žádném případě nenaléhá paží, kolínkem nebo nožkou 

 dostatečně prostorná pánev 

 rodička není po porodu císařským řezem 

 rodička není po jiných operacích na děloze 

 nejsou zjištěny kontraindikace spontánního porodu 
 
Jak probíhá vedení porodu spontánně: 
Spontánní porod tj. vaginálně vedený porod, je přirozený, fyziologický proces, přestože je poloha koncem 
pánevním méně příznivá než poloha hlavičkou. Představuje pro plod zvýšené riziko komplikací, které je možno 
minimalizovat při pečlivém výběru rodiček a bedlivém monitorování průběhu porodu.  
Je třeba předem rozhodnout o tom, zda porod bude veden spontánně vaginálně či plánovaným císařským řezem. 
Těhotenství by mělo být ukončeno nejpozději v termínu porodu.  
Protržení vaku blan se provádí až na konci I. (otevírací) doby porodní. V závěru porodu je nutné provést 
episiotomii – nástřih hráze.  
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 

 vyhřeznutí pupečníku 

 nadměrné přestávky mezi kontrakcemi po porodu hýždí děťátka 

 vztyčení ručiček plodu 

 stažení porodnické branky před porodem hlavičky 

 možné poranění plodu při jeho vybavení z pánve 

 poškození plodu nedostatkem kyslíku 
 
Porod je veden s operační pohotovostí – rodička nepřijímá potravu a tekutiny. 
Tak jako u spontánního porodu plodu hlavičkou mohou u některých rodiček nastat v průběhu porodu komplikace, 
které by mohly vést k ohrožení zdraví i života rodičky a plodu. V tomto případě je nutné porod ukončit akutním 
císařským řezem.  
Dále nelze vyloučit ani výskyt ojedinělých a vzácných komplikací, které nejsou uvedené výše. Na specifické 
komplikace vzhledem k danému výkonu se ptejte svého ošetřujícího lékaře. 
 
Alternativa porodu: 
V situaci, kdy plod zůstává v poloze koncem pánevním do 36. týdne gravidity, lze lékařem doporučit tzv. obrat 
zevními hmaty. Toto řešení však naše nemocnice nenabízí.       
 
Jaký je režim pacientky po porodu: 
Po spontánně vedeném porodu zůstává rodička 2 hodiny na porodním sále ke sledování, nenastanou-li 
komplikace, je pacientka přeložena na oddělení šestinedělí. 
 
 
 

Vysvětlující pohovor provedl dne: 

 

(razítko a podpis lékaře) 
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1) Prohlašuji, že jsem byl/a řádně a srozumitelně lékařem informován/a (poučen/a) o důvodu,  předpokládaném 

výsledku, způsobu provedení, následcích i možných komplikacích výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy 
včetně jejich komplikací a zdravotní následky, pokud výkon nepodstoupím (odmítnu). Obdržel/a jsem poučení o 
výkonu, které jsem si přečetl/a. 
Měl/a jsem možnost klást lékaři doplňující dotazy, a pokud tomu tak bylo, na veškeré mé dotazy jsem obdržel/a 
vysvětlení, kterému jsem porozuměl/a.   
 
2) Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení 
dalších výkonů k záchraně života a zdraví, budou tyto výkony provedeny. 
   
3) Byl/a jsem seznámen/a s právem pacienta odmítnout navrhovaný postup anebo kdykoliv odvolat svůj souhlas 

s výkonem. Přečetl/a jsem si celý obsah tohoto informovaného souhlasu před tímto  výkonem.  
 
S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím a ,,Informovaný souhlas s výkonem“ svobodně a bez jakéhokoliv 
nátlaku vlastnoručně podepisuji. 
 

 
 
 
 
 
Datum…………………………….                                                   ………………………………………….. 
                                        Podpis pacienta/ky, 

zákonného zástupce, opatrovníka                                                                                                                         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyplní lékař: 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a):  

□ aktuální stav pacienta neumožnil jeho vyjádření k navrženému postupu/výkonu 

□ pacient (zákonný zástupce-identifikace) odmítl podepsat 

z důvodu:............................................................................................................................................................... 

Způsob projevu souhlasu:  

Způsob projevu nesouhlasu: 

 
Datum: 
          
 
Podpis svědka/ů:     Podpis a jmenovka lékaře: 
 

 

 


