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Úvod

Ve své absolventské práci zpracuji problematiku porodu v přednemocniční péči.

Volba absolventské práce nebyla vůbec snadná. Výhodné by přirozeně bylo, abych si

zvolila téma, o kterém vím mnoho informací. Vybrala jsem si ale problematiku, ve které

potřebuji  ještě rozšířit  své vědomosti.  Zároveň je to téma, které mě nejvíce zajímá.

Rozhodla  jsem  se  tedy  rozšířit  si  své  vědomosti  prostřednictvím  této  absolventské

práce.

Každý z nás si se slovem porod spojuje něco jiného. Porod je děj, při kterém se

zrodí  nový  jedinec.  Nezbytná  bolest  a  zároveň  radost  je  součástí  tohoto  děje.  Pro

některé zdravotnické záchranáře může být porod označován i za noční můru, jelikož se

jedná o situaci, kdy máme v rukou hned dva životy. Není to jen život plodu, ale i život

matky.  Všichni  zdravotničtí  záchranáři  velmi  dobře  vědí,  že  přivést  na  svět  dítě  je

nádherný  okamžik,  ale  jejich  myšlenky  na  možné  komplikace  mohou  záchranářům

spolehlivě znepříjemnit situaci. Porod v přednemocniční péči nepatří mezi časté úkony

zdravotnického  záchranáře,  proto  je  potřeba  si  tento  děj  neustále  opakovat

a  připomínat.  Jelikož  v  takovém  případě  je  zdravotnický  záchranář  odkázán  nejen

na  omezený  materiál  v  sanitním  voze,  ale  především  na  své  dosavadní  zkušenosti

a znalosti. Zřejmě každý zdravotnický záchranář si přeje, aby rodička přivedla na svět

nového jedince až na specializovaném oddělení pro případ možných komplikací, které

by mohly nastat. S pomocí odborné techniky si na takovémto specializovaném oddělení

většinou dokáží s možnými komplikacemi poradit.

V  úvodu  se  zaměřím  na  definici  porodu,  fáze  porodu,  vedení  porodu

v  přednemocniční  péči  a  čím  je  sanitní  vůz  vybaven  pro  případ  porodu.  Nedílnou

součástí jsou porodní komplikace a resuscitace novorozence.

Praktickou  část  zpracuji  na  základě  dotazníků,  které  rozdám  na  vybrané

výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.  

Absolventská práce by měla být přínosem k řešení těchto stavů nejen pro mě,

ale také pro studenty oboru zdravotnického záchranáře a pro zdravotnické záchranáře

Libereckého kraje. Mohla by ale posloužit i laické veřejnosti.
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1 Cíle práce

Hlavní cíl

Shrnout  základní  fakta  a  teoretické  poznatky  v  oblasti  problematiky  porodu

v přednemocniční péči a zjistit úroveň znalostí nelékařského zdravotnického personálu

o této problematice.

Dílčí cíle 

Shromáždit a zpracovat publikace, vztahující se k dané problematice, definovat

porod  v  přednemocniční  péči  a  specifikovat  jeho  jednotlivé  fáze  a  vedení

s přihlédnutím k mimo nemocničnímu prostředí.

Vypracovat dotazníkové šetření se všemi jeho náležitostmi jako jsou vypracování

dotazníku, administrace, sběr a vyhodnocení.

Zjistit,  zda-li  jsou  zdravotníci  s  VOŠ  a  VŠ  vzděláním  na  tom  s  teoretickými

znalostmi lépe než zdravotníci se SŠ vzděláním. 
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2 Teoretická část

2.1 Vyšetření rodičky

Ještě  předtím,  než  začneme  provádět  jakékoliv  úkony,  či  stanovovat  postup

léčby rodičky, je nutné provést samotné vyšetření rodičky. [2]

Začínáme s vyšetřením všech parametrů vitálních funkcí, jak je obvyklé v PNP.

Pozor si dáváme na hypotenzi rodičky, při níž dochází k omezení průtoku krve placentou

(hypoxie plodu), a dochází i k hypoxii matky. I při poklesu saturace, která je naměřena

pulzním oxymetrem, pod hodnotu 95 % je indikací k aplikaci  kyslíku. Veškeré vitální

funkce monitorujeme během transportu rodičky a reagujeme na jejich změny. Musíme

myslet na plod, jelikož je plně závislý na kondici matky. [1]

2.1.1 Anamnéza

Anamnéza  je  soubor  veškerých  údajů  o  zdravotním  stavu  pacienta  od  jeho

narození  do  současnosti.  Zaznamenáváme  vše,  co  by  mohlo  negativně  ovlivňovat

nastávající porod, zdraví a život ženy i plodu (viz příloha č. 3). [2]

V  PNP  se  provádí  aktuální  rychlá  anamnéza  při  dekompenzaci  ženy,

k diferenciální diagnostice a k identifikaci možných komplikací (např. tlak na konečník,

nucení  tlačit,  termín porodu,  četnost těhotenství,  naléhání  plodu).  Plod naléhá buď

podélně hlavičkou či koncem pánevním (PPH či PPKP). [2, 5, 1]

2.1.2 Palpační vyšetření

Provádíme palpaci děložního fundu (viz obrázek č. 1), což má několik významů-

například  ozřejmění  velikosti  gravidity,  znalost  napětí  fundu  (při  poranění  dělohy

dochází  ke  stažení  děložní  svaloviny,  a  to  i  v  případě,  jestliže  dochází  k  odlučování

lůžka). [1]

 Palpace při porodu je nutná z důvodu kontroly kontrakce, obzvláště v případě,
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kdy  je  komunikace  s  rodičkou  omezená.  Neméně  důležitá  je  palpace  po  porodu

z  důvodu  významné  prevence  poporodního  krvácení.  Další  nezbytnou  součástí

palpačního vyšetření  je  vyšetření  postavení  plodu  a  polohy  plodu.  Postavení  plodu

zjistíme tak, že vyhmatáme hrany děložní (viz obrázek č. 2), hřbet plodu a malé části

plodu. [1]

Obrázek č. 1 Palpace děložního fundu [18]       Obrázek č. 2 Palpace děložních hran [18]

Polohu  plodu  zjišťujeme  pomocí  Pawlikova  hmatu.  Tento  hmat  má  3  fáze.

V  první  fázi  si  položíme obě  ruce  na  děložní  fundus  a  zjišťujeme,  jak  vysoko sahá

(viz obrázek č. 3). V druhé fázi zjišťujeme lokalizaci hřbetu a dalších částí plodu. Ve třetí

fázi zjišťujeme stupeň vstupu hlavičky do porodních cest. Toto vyšetření se provádí tak,

že  přiložíme prsty  nad symfýzu přímo na stěnu břišní,  přitlačíme proti  ní  a  zjistíme

vzdálenost krční rýhy od horního okraje symfýzy (viz obrázek č. 3 a 4). [18, 3]

Obrázek č. 3 Pawlikův hmat – 1. fáze [18]

9



Obrázek č. 4 Pawlikův hmat – 3. fáze [18]

A)Vyhledání krční rýhy [18]    B) Vzdálenost krční rýhy od horního okraje 

     spony stydké jsou 4 prsty [18]

2.1.3 Vaginální vyšetření

Vyšetřující musí mít dostatečné zkušenosti, a proto se toto vyšetření provádí jen

v  případě,  kdy  potřebujeme  vyloučit  prolaps  pupečníku,  k  diferenciální  diagnostice

krvácení (krvácení z pochvy či  konečníku),  náhlý odtok plodové vody. Pokud rodička

nepodstoupila žádnou kontrolu v poradně, tímto vyšetřením se dá zjistit poloha plodu.

Hlavička je zpravidla tvrdší než zadeček a na hlavičce cítíme lebeční švy. Zadeček je

měkký, cítíme hýždě a rýhu mezi hýžděmi.  [1]

2.1.4 Monitorace plodu

V současné době  je  monitorace  plodu v  terénu nemožná.  Jediné,  co máme

k dispozici, je fonendoskop, ale jeho použití  je problematické. Je pravděpodobné, že

v  budoucnu  budou  posádky  vybaveny  přenosným  ultrazvukovým  přístrojem.

Ultrazvukový přístroj by měl monitorovat srdeční aktivitu ve smyslu je, anebo není.  [1]
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2.2 Fyziologický porod 

2.2.1 Definice porodu

Porod je  děj,  při  kterém dochází  k  vypuzení  plodu z  dělohy matky.  Plod má

porodní hmotnost 500 g a více, bez ohledu na to, zda se narodí živý, či mrtvý. Porod je

označován i jako  děj, při kterém je z dělohy vypuzen plod se známkami života, i když

nesplňuje hmotnostní kritérium, ale přežívá 24 hodin. Za známky života se rozumí dech,

akce srdeční,  nebo pulzace pupečníku, nebo aktivní  pohyb svalstva, i  když pupečník

nebyl  přerušen,  či  placenta  nebyla  porozena.  Vše  ostatní  je  označováno  za  potrat,

nikoliv porod. [5, 20, 19]

Porod může nastat předčasně, což znamená, že porod nastane do ukončeného

37. týdne. Další možností je, že porod nastane fyziologicky v termínu, tzn. mezi 38.-42.

týdnem.  V případě,  že  dojde  k  porodu po 42.  týdnu,  označujeme ho za  opožděný.

V případě, že těhotenství po stanoveném termínu porodu stále trvá, je porod vyvolán

uměle  aplikací  léků.  Tyto  léky  ovlivňují  děložní  činnost  (kontrakce).  Prodloužené

těhotenství  může mít  rizika,  například  nedostatečná funkce placenty  a  makrosomie

plodu. Rizika plynoucí z insuficience placenty jsou například hypoxie během porodu,

aspirace zakalené plodové vody, odumření plodu. Makrosomie plodu může způsobit

větší  porodní  traumata,  či  pupečníkové  komplikace  (komprese).  Prodloužené

těhotenství nezřídka končí operačně. [19, 15]

2.2.2 Porodní doby

První doba porodní 

První dobu porodní označujeme za dobu otevírací. Je to doba od pravidelných

děložních stahů až do doby, dokud se úplně neotevře děložní hrdlo rodičky. Počáteční

kontrakce zpravidla nastávají po deseti minutách a intervaly se postupně snižují. Jestliže

dojde k odtoku plodové vody, do jedné hodiny by měly následovat děložní kontrakce.

V  případě,  že  děložní  kontrakce  nebudou  následovat,  jedná  se  o  předčasný  odtok
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plodové  vody.  Délka první  doby porodní  trvá  průměrně 10-12 hodin u  prvorodiček

(primipara) a u vícerodiček (multipara) 6-8 hodin. [3, 6, 7, 21]

V praxi se můžeme dostat k tzv. překotnému porodu, který netrvá tak dlouho,

jako  fyziologický,  ale  celý  porod  trvá  méně  než  dvě  hodiny  a  probíhá  spontánně.

Porodní  doby  jsou  zkrácené,  především první  doba  porodní,  která  u  fyziologického

porodu trvá nejdéle. Vyskytuje se u vícerodiček, pokud je fetus příliš malý, či u velmi

silných děložních stahů. [19]

Druhá doba porodní

Druhá doba porodní začíná úplným otevřením děložního hrdla rodičky a končí

vypuzením plodu. Délka druhé doby porodní je okolo jedné hodiny, u vícerodiček 20 až

30  minut.  Při  prořezávání  hlavičky  musíme  posuzovat  míru  rozpínání  hráze

a rozhodnout  se,  zda-li  je  nutné provést  episiotomii.  Naším úkolem je  chránit  hráz

rodičky před rupturou. [3, 22, 4]

Třetí doba porodní 

Třetí doba porodní začíná vypuzením plodu a končí vypuzením placenty. Lůžko

nikdy nesmíme vybavovat  silným tahem za pupečník,  necháme placentu spontánně

porodit. Následně zkontrolujeme celistvost placenty a plodových obalů. Tato doba trvá

5-10 minut. Pokud dojde k vypuzení placenty před příjezdem RZP, či během transportu,

je třeba ji vždy přivézt do zdravotnického zařízení k její následné kontrole gynekologem.

[7, 5, 7] 

Poporodní období

Minimálně  dvě  hodiny  od  konce  třetí  doby  porodní  by  měla  být  rodička

sledována. Kontrolujeme základní životní  funkce, tzn.  pulz,  krevní tlak, stav vědomí,

intenzitu  krvácení,  tonus  dělohy.  Přibližně  po  dvou  hodinách  je  rodička  převezena

na oddělení šestinedělí. [5, 7]
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2.3 Vedení porodu v přednemocniční péči

Rozhodnutí, zda-li rodičku rychle transportovat do zdravotnického zařízení, nebo

zda-li  zahájit  porod v  přednemocniční  péči,  není  snadné.  Je  samozřejmé,  že  rychlý

transport  pacientky  na  oddělení  je  mnohem  bezpečnější  a  lepší  variantou  jak  pro

rodičku,  tak pro zdravotníky PNP.  V praxi  ale  nastávají  situace,  kdy je  nutné zahájit

porod na místě zásahu zdravotnické záchranné služby, či v sanitním voze. 

2.3.1 Indikace k transportu

Transport je možný, jestliže je porod během transportu málo pravděpodobný.

Intervaly mezi kontrakcemi jsou okolo pěti minut, bolest je lokalizovaná nad symfýzou,

nebo  kolem  kosti  křížové.  Transport  je  možný  také  v  případě,  kdy  porod  během

transportu je pravděpodobný. Musíme zvážit anamnézu, předchozí porody, dojezdový

čas  do  porodnice  atd.  Kontrakce  jsou  silné  kolem  tří  minut,  tlak  na  konečník

po  kontrakci  ustupuje.  Transport  je  hraničně  možný,  jestliže  jsou  kontrakce  silné

s frekvencí 2-3 minuty a je trvalý tlak na konečník. Tady velice záleží na dojezdovém

čase, který by měl být maximálně kolem pěti minut. Pokud nebude zahájen porod, je

nutné pacientku uložit na levý bok, do polosedu. Děloha rodičky a plod s plodovými

obaly v horizontální  poloze tlačí  na břišní  aortu a dolní  dutou žílu,  čímž způsobíme

snížení  žilního  návratu  do  srdce  rodičky,  rozvoj  hypotenze  až  synkopy  a  dochází

k poruše okysličení krve plodu. [1, 6]

2.3.2 Indikace k porodu

Transport rodičky je kontraindikovaný, jestliže kontrakce jsou velmi silné a jejich

frekvence  se  pohybuje  okolo  dvou minut.  Tlak  na  konečník,  pocit  tlaku  i  na  hrázi,

nutkání tlačit a při vyšetření můžeme vidět hlavičku. Tato situace je indikací k porodu.

Ihned si připravíme porodnický balíček a pomůcky pro ošetření novorozence.  [1, 6]
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2.3.3 Vedení porodu

V první řadě zajistíme pohodlí a intimitu rodičky. Nejlepší je uložit rodičku do

polohy v polosedě s pokrčenýma nohama. Kontrakce v konečné fázi bývají  delší než

30  vteřin  a  interval  mezi  kontrakcemi  je  okolo  2-3  minut.  Pokud  je  plodová  voda

zachovalá  a  porod  pokračuje,  nevadí  to  dalšímu  průběhu  a  je  možné  vak  blan

propíchnout těsně před porodem hlavičky, nebo zadečku. [10, 11, 1]

Naším úkolem je neustále sledovat prostup hlavičky a komunikovat s rodičkou.

Důležité je pomáhat rodičce v tlačení verbální podporou, především tehdy, kdy plod

postupuje úžinou a je nutné, aby rodička tlačila. Rodičku nabádáme k tlačení současně

se vznikem kontrakcí. Rodička většinou sama pozná, kdy kontrakce začíná, nebo ji může

identifikovat  záchranář  palpací  děložního  fundu.  Vyzýváme  rodičku,  aby  při  tlačení

zavřela oči a pomohla si tím, že se chytne rukama za kolena. Mezi kontrakcemi může

rodička odpočívat a prodýchávat se. Jakmile nastane další kontrakce, rodička by se měla

maximálně nadechnout, než začne tlačit. Při tlačení je nezbytné, aby rodička zadržela

dech a nemluvila pro maximální využití břišního lisu. Tlačení na konečník by mělo trvat

alespoň 10 vteřin.  Je-li  na místě události  otec dítěte či  osoba blízká,  je možné, aby

s  podporou rodičky pomáhali.  Otec  dítěte  poskytuje  rodičce  jedinečnou psychickou

(i fyzickou) oporu. Je to jedinečná opora, kterou i přes veškerou odbornou kvalifikaci

a asertivní chování zdravotníků nemůže nic nahradit. [9, 6, 1, 9, 11, 1, 17] 

Hlavička  se  po průchodu úžinou prořezává přes  stydké pysky.  Nyní  je  naším

úkolem chránit  hráz rodičky.  Rouškou nebo ručníkem stahujeme hráz přes hlavičku.

V případě,  že  hráz je  vysoká a nedaří  se nám ji  přetáhnout  přes hlavičku,  je  nutné

provést episiotomii. [1, 5]

Episiotomii provádíme v různých oblastech, především se doporučuje naříznutí

hráze  šikmo  směrem  k  hýždi.  Naříznutí  hráze  postačí  2  cm  (viz  obrázek  č.  5  –

episiotomie  je  označena  přerušovanou  modrou  čarou).  Důležité  je,  aby  tkáň  byla

dostatečně napjatá a odkrvená, aby nastřižení nebylo bolestivé. [18, 21, 1]
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Obrázek č. 5 Episiotomie [27]

Hlavička  se  normálně  rodí  záhlavím pod stydkou  sponou,  ale  může  se  rodit

i  abnormálně,  kdy  hlavička  se  rodí  bradičkou  pod  stydkou  sponou.  Jednou  rukou

uchopíme záhlaví  dítěte, druhou rukou lehce obličej  a pasivně sledujeme spontánní

rotaci hlavičky k jednomu stehnu ženy. Po vybavení hlavičky ihned kontrolujeme, jestli

novorozenec nemá omotaný pupečník kolem krku a v případě,  že ano,  je nutné ho

ihned uvolnit. Plod stále držíme za záhlaví a obličejík a lehce jej sklápíme směrem ke

konečníku, dokud se neporodí více než polovina paže plodu. Jakmile se porodí více než

polovina paže plodu, následně plod opačně zvedáme k symfýze, aby se první porozená

paže opřela o symfýzu a  porodilo  se  druhé raménko.  Porod trupu a  nožiček,  který

následuje, je velmi rychlý. [1, 3, 1, 10, 6]

Novorozenec se položí mezi nohy rodičky, v žádném případě se v této fázi nesmí

zvedat  nad  úroveň  břicha  rodičky.  Zvednutím  novorozence  bychom  mohli  způsobit

akutní vykrvácení dítěte, protože krev by podle gravitace proudila do placenty.  [6, 10]

Děťátko je pokryto mázkem, zvaným vernix, díky němuž je plod značně kluzký

a  je  potřeba dítě  pevně  uchopit,  aby  nám nevyklouzlo  z  rukou.  Abychom zabránili

ztrátám tepla, je nutné dítě ihned osušit a zabalit. Nečekáme na dotepání pupečníku

a  co  nejdříve  ho  podvážeme.  Pupečník  podvážeme  přibližně  10  cm  od  bříška

novorozeněte tkanicí nebo klipsem. Pupečník musíme podvázat ještě jednou, a to asi

2 cm nad prvním podvázáním. Mezi podvazy přirozeně prostřihneme pupečník. Pahýl

pupečníku se sterilně kryje a krytí se stále kontroluje, zda-li neprosakuje skrze něj krev.

V případě, že pupečník bude špatně podvázán, je tu riziko vykrvácení novorozence. [10,

22, 6, 1, 3] 
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Oddělení novorozence od matky je důležité pro kontrolu jeho vitálních funkcí,

zajištění tepelného komfortu a z důvodu řešení možných komplikací na straně dítěte, či

matky.  Dítě  co  nejdříve  položíme  na  matčino  břicho  už  jen  z  důvodu  tepelného

komfortu.  Další  možností  je  přikrýt  novorozence  do  termofólie,  ale  rozhodně  dítě

neumýváme  ani  neoplachujeme,  abychom  zamezili  velkým  ztrátám  tepla.  Zrození

novorozence nastává v okamžiku, kdy dojde k porodu plodu a přestřižení pupečníku.

[1, 4, 8, 6, 11]

Poslední  částí  porodu  je  porod  placenty,  který  se  fyziologicky  odlučuje  až

60  minut.  Z  toho  vyplývá,  že  placenta  může  být  porozena  až  po  předání  rodičky

v porodnici.  Tato situace by byla nejlepší  variantou, a to z důvodu možného vzniku

náhlých  komplikací,  na  které  jsou  připraveni  na  specializovaném  oddělení,  nikoliv

zdravotnický personál v sanitním voze. [1, 11, 6]

Mezi příznaky odlučování placenty patří mírný pokles fundu, který se nachází

přibližně dva prsty pod pupkem a je tuhý.  Rodička může pociťovat mírné kontrakce

a může i mírně zakrvácet z rodidel. Velmi jemným tahem za pupečník se přesvědčíme,

zda-li již došlo k odloučení placenty tak, že při tahu cítíme postup placenty. Pupečník

vystupuje z rodidel bez použití velké síly a druhou rukou kontrolujeme děložní fundus,

který se zároveň posunuje směrem k symfýze. V případě, že placenta bude porozena

během transportu, je nutné ji uložit například od sáčku k její následné kontrole. [1, 6,

11]

Dále  ihned kontrolujeme napětí  děložního fundu a krvácení  matky.  Kontrolu

děložního fundu a intenzitu krvácení je nutné provádět několikrát během transportu.

[6, 1]

Po  porodu  placenty  je  nutné  zkontrolovat  její  celistvost.  Existuje  riziko,  že

placenta nezůstane celistvá, kus placenty zůstane ve stěně děložní sliznice a způsobí

masivní krvácení. V tomto případě je pak jedinou možností k záchraně rodičky urgentní

chirurgické odstranění dělohy (hysterektomie). [11, 6]

Drobné krvácení je po porodu běžné, rozmezí se pohybuje okolo 300-500 ml.

Pokud rodička masivně krvácí, musíme zjistit zdroj krvácení. Jestliže je zdroj krvácení

v  oblasti  rodidel,  postupuje  se  stejně  jako  při  ošetření  zevního  krvácení.  Přiložíme
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tlakový obvaz a vyzveme pacientku, aby přitáhla kolena k sobě a vytvořila nezbytnou

kompresi.  Je-li  zdrojem krvácení sliznice dělohy, její  kontrakce se podporuje jemnou

masáží břicha těsně pod pupkem. V případě, že byla provedena episiotomie, ošetříme ji

alespoň sterilním krytím a  provedeme mírnou kompresi.  Další  možností  je  ošetření

sešitím hráze. [3, 4, 6]

Neméně časté jsou předčasné porody,  při  kterých se zrodí  jedinci,  kteří  mají

známky nezralého plodu. Nezralého jedince poznáme tak, že jeho porodní váha je pod

2,5 kg a délka pod 46 cm. Normální porodní váha je kolem 3,5 kg a délka dítěte se

pohybuje okolo padesáti cm. Mezi další  příznaky nezralého plodu jsou vrásčitá kůže

s lanugem, nehtíky nepřesahují konečky prstů, nesestouplá varlata u chlapečků nebo,

viditelné (nepřekryté) malé pysky u děvčátek. [4, 10, 23]

2.3.4 Vícečetný porod

Porod dvojčat v PNP je možný jen v případě, že oba plody jsou hlavičkou dolů.

Porod je shodný s porodem záhlavím, jen při rození plodu druhý záchranář přidržuje

děložní fundus a po porodu hlavičky drží hrany děložní. Zabraňujeme tím nechtěnou

změnu polohy plodu druhého dítěte. Pupečník prvního narozeného dítěte podvážeme

a rychle ošetříme. Pokud kontrakce pokračují, rodička má tlak na konečník, nucení tlačit

a plodová voda odtekla, je nutné porodit i druhé dítě. V jiném případě transportujeme

ženu i s druhým plodem do porodnice a sledujeme, zda-li nezačíná i porod druhý. Tato

situace je opravdu náročná a zodpovědná, proto je na zvážení přivolání další posádky.

S  porodem vícerčat  bychom  se  prakticky  neměli  setkat,  jelikož  je  vyhodnocen jako

rizikový a rodička je většinou ponechána v nemocniční péči. [1, 3, 1] 

2.4 Ošetření novorozence

Novorozenec by měl  po podvázání  pupečníku  a  usušení  během chvilky  začít

plakat, což je znamení správné ventilace. Především kryjeme hlavičku dítěte, jelikož je

zdrojem největší  ztráty tepla.  V případě,  že novorozenec špatně dýchá,  můžeme ho
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odsát  pomocí  odsávačky,  která  je  součástí  porodnického  balíčku.  Odsáváme  ve

správném pořadí, což znamená, že nejdřív odsajeme z úst a následně z nosánku. Ústa

můžeme  popřípadě  vytřít  i  kapesníkem.  Jestliže  novorozenec  nekřičí,  můžeme  si

pomoci taktilní  stimulací. Poplácáme ho, lehce promasírujeme, polechtáme, poté by

novorozeně správně mělo začít křičet a provádět grimasy. [1, 19, 4, 19]

Dále  vyplníme  dokumentaci  se  záznamem  času  narození,  pohlaví  a  stavem

novorozence po porodu, který se zaznamenává pomocí tzv. APGAR skóre (viz následující

tabulka). Porodní hmotnost dítěte a délka se zaznamenává až v porodnici. [1, 8]

Tabulka č. 1 – APGAR skóre [1]

Všechny tyto parametry jsou zaznamenávány 1.,  5.  a 10. minutu po porodu.

Z výše uvedené tabulky je patrné, že maximální počet je 10 bodů. Pokud novorozenec

dosáhne výsledku 7-9  bodů,  jedná se  o mírnou asfyxii.  Při  dosažení  4-7 bodů plod

utrpěl střední až mírnou asfyxii a pokud bude skóre 0-3 body, dítě má těžkou asfyxii a je

bez známek života. [10, 19]

2.5 Farmakoterapie při vedení porodu

V  případě  potřeby  tlumení  kontrakcí  užíváme  tzv.  tokolytika.  Tokolytika

rozdělujeme podle místa působení do čtyř základních skupin. Beta 2 mimetika, které

jsou  užívané  nejčastěji.  Salbutamol  (Berotec®),  fenoterol  (Ventolin®)  a  hexoprenalin
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Kritéria u novorozence
Skóre

0 1 2

Vzhled a barva kůže cyanoza, bledost pouze akrální cyanoza tělo i akrální části růžové

Reflexy, grimasy, hlas vše chybí grimasování hlasitý křik

flexe končetin čilý, aktivní pohyb

Dýchání nepřítomno bradypnoe dostatečné

Srdeční frekvence srdeční akce pod 100/min

Motorická aktivita, svalový 
tonus

bez spontánní aktivity, 
chabý tonus

ozvy nejsou slyšet, 
nehmatný tep

srdeční akce vyšší než 
100/min



(Gynipral®).  Další  skupinou  jsou  blokátory  produkce  prostaglandinů.  Nejužívanějším

a nejznámějším lékem této skupiny je Indometacin®.  Blokátory kalciových kanálů je

skupina, do které patří celá řada léčiv. Pro tokolytický účinek však nejčastěji užíváme

MgSO4®. Verapamil (Isoptin®) a dále nifedipin (Cordipin®, Corinfar®, Adalat®) jsou další

léčiva  patřící  mezi  blokátory kalciových  kanálů,  ale  méně užívaná.  Poslední  skupinu

tvoří  blokátory  oxytocinových  receptorů.  Atosiban  (Tractocile®)  je  zástupce  této

skupiny, který byl nedávno uvedený na trhu. Je považován jako nejbezpečnější ze všech

tokolytik, protože nemá žádné vedlejší účinky pro novorozence. Mohou se objevit NÚ

u matky, ale pouze mírného rázu. Nevýhoda je v tom, že je velmi nákladný. [13, 14, 28] 

Opačný  účinek  dělají  uterotonika,  mezi  něž  patří  například  Ergometrin®,

Ergotamin®, Oxytocin®. Pozor si musíme dávat v první a druhé době porodní, kdy jsou

uterotonika kontraindikována. [10, 13, 19]

Farmaka  se  běžně  ředí  s  dalšími  farmaky  či  roztoky.  Pro  tlumení  kontrakcí

používáme například Gynipral® 0,01 mg ve 100 ml FR®, necháme vykapat během 5-10

minut. Další možností je léčba Fenoterolem® 2-4 dávky. [1, 12, 13]

Situace, kdy můžeme, či přímo vyžadujeme zvýšit a zlepšit účinnost kontrakcí,

jsou  např.  slabé  kontrakce,  vybavení  hlavičky,  porod  koncem  pánevním.  V  tomto

případě  nejčastěji  užíváme  Oxytocin®  2  IU  v  500  ml  roztoku  5  %  Glukózy®  (10-30

kapek/min). [10, 19, 10] 

2.6 Císařský řez na umírající matce (perimortální SC=PMSC)

Za perimortální  císařský  řez  je  označován ten,  který  je  proveden po srdeční

zástavě a po zahájení KPR matky. Řez by měl být zahájen do 4 minut po zástavě srdce

matky. Plod by měl být následně vybaven do 1 minuty. Existuje spousty podmínek pro

provedení PMSC. Jistota nepříznivého konce matky, znalost operační techniky, musí být

zabezpečena porodnická, chirurgická a neonatologická asistence. Pokud tyto podmínky

nemůžeme splnit, provedení PMSC je kontraindikováno. Šance plodu na přežití závisí na

fetálním věku, tzn. více než 26-28 týdnů, na intervalu mezi smrtí matky a porodem, na

kvalitě prováděné resuscitace a na absenci prolongované hypoxie. [30]
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Nicméně, císařský řez v terénu není indikován,  tudíž není třeba se technicky

připravovat na PMSC. Mnohem důležitější  je teoretická a technická příprava na KPR

u gravidní  ženy a znát  fyziologické odchylky gravidity.  Je  vhodné prodiskutovat  KPR

během transportu (bezpečnost  posádky může být  porušena),  zabývat  se  umístěním

pacientky, kde budou schopni provést PMSC. [1, 30]

2.7 Telefonicky asistovaný porod (TAP)

Telefonicky  asistovaný  porod je  algoristmus  (viz  příloha č.  4),  který  pomáhá

operátorkám  na  operačním  středisku  identifikovat  probíhající  porod  a  zajistit  první

pomoc u porodu. Odhadnutí fáze porodu po telefonu je opravdu nesnadné. Algoritmus

obsahuje jednoduché otázky, aby byla stručná komunikace se zásadními pokyny. Do

algoritmu je začleněna i zpětná vazba z důvodu plynulé komunikace. [1, 32]

Operátorka  musí  být  klidná,  musí  zvládat  stres  okolí  a  vést  ostatní  jasnými

instrukcemi. Nejslabší indicie porodu je odtok plodové vody. Po odtoku plodové vody

totiž nemusí začít pravidelná děložní činnost. Odtok plodové vody není tedy začleněn

do algoritmu. Důležitá je otázka kontrakcí a postup hlavičky pánví s tlakem na konečník.

Nejdůležitější  indicie  je  tlak  na  konečník  s  nucením  tlačit.  Operátorka  dává  jasné

instrukce  k  tlačení:  nádech,  zadržet  dech,  tlačení  do  konečníku  a  výdech.  Toto

opakujeme, dokud nebude porozen novorozenec. [1, 32]

Algoritmus  obsahuje  zjištění  stavu  dítěte  ihned  po  porodu,  jeho  ošetření

a případně neodkladnou resuscitaci.  Hlavní indicií  dobrého stavu novorozence je, že

začal křičet. Znamená to, že se dítko nadechlo a nyní dobře ventiluje. Ihned zajišťujeme

tepelný komfort. Pokud novorozenec nekřičí, další indicií je jeho barva kůže (růžová,

modrá či bílá). V případě patologického novorozence se snažíme situaci rychle řešit od

taktilní stimulace až po TANR. [32]

Poslední  částí  algoritmu  je  ošetření  rodičky.  Zde  je  začleněna  především

kontrola krvácení po porodu a s tím spojena děložní masáž (viz obrázek č. 6). Masáž

dělohy může být život zachraňujícím úkonem. Správná masáž musí matku bolet, jinak

není  účinná.  Značně  obtížná  je  telefonická  asistence  porodu  placenty,  proto  porod
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placenty není začleněn do algoritmu. Porod placenty nastává až při příjezdu záchranné

služby nebo v případě, že k porodu placenty dojde spontánně. [32]

Obrázek č. 6 – Děložní masáž [1]

2.8 Porodní komplikace

Porodních komplikací, které mohou během porodu nastat, je taková škála, že by

to mohlo být jako samotné téma k absolventské práci. Pokusím se vybrat nejčastější

a nejvážnější porodní komplikace, se kterými bychom se mohli setkat. 

2.8.1 Komplikace před tlačením

Patologické kontrakce a patologické naléhání hlavičky 

Stav,  kdy  děložní  kontrakce  neadekvátně  zesílí  či  zeslábnou.  Hypertonické

kontrakce jsou velmi časté, silné a interval mezi kontrakcemi je kratší než 60 sekund.

Chybí zde tzv. restling time, který je označován za dobu, za kterou placentou protéká

okysličená krev matky. Při zkrácení této doby nastává snížení přenosu kyslíku a plod trpí

hypoxií. Příčinou je porucha vstupování plodu do porodních cest. Děloha se snaží plod

posunovat kontrakcemi s větší silou. Plod může být příliš velký nebo pánev rodičky je

příliš zúžená. Při zesílených dlouhotrvajících kontrakcích může nastat až ruptura dělohy.

Mezi klinické příznaky patří neklid rodičky, zničující bolesti v podbřišku a velmi časté

kontrakce.  Na  podbřišku  matky  může  být  vidět  hlavička,  která  se  vyklenuje  nad
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symfýzu. [1, 19, 5, 19, 1]

V takovéto situaci musíme tlumit kontrakce uterolytiky. Je nezbytné po podání

těchto léků kontinuálně  kontrolovat  tepovou frekvenci  matky  a  rychlý  transport  na

porodní sál. Při ruptuře dělohy nastane hemoragický šok, při kterém plod již zachránit

nelze.  V  takovéto  situaci  je  nutná  analgosedace  matky,  inhalace  kyslíku,  případně

zajistíme dýchací cesty. [1, 5]

Vcestné lůžko (placenta praevia)

Nejčastější  příčiny  krvácení  ve  třetím  trimestru  těhotenství  jsou  vcestná

placenta  a  abrupce placenty. Vcestné lůžko se v porodních cestách nachází jako část

nebo celá placenta. Během porodu je vcestná placenta překážkou v porodních cestách

a  hrozí  krvácení  z  cév  placenty.  Vcestné  lůžko  je  diagnostikováno  ultrazvukem

v ambulanci. Žena by měla být poučena, že v případě mírného krvácení se má ihned

dostavit do nemocnice. Je tedy více než pravděpodobné, že tato žena si  bude volat

zdravotnickou  záchrannou  službu.  Problém  nastává  v  případě,  že  žena  nechodí  na

pravidelné kontroly a vcestné lůžko ji  nebylo diagnostikováno. V takovém případě je

vaginální  vyšetření  kontraindikované  z  důvodu  nebezpečí  dalšího  poranění  lůžka.

Kontrakce tlumíme uterolytiky.  [10, 1, 5, 1, 10]

Abrupce placenty 

Abrupce placenty neboli předčasné odloučení lůžka. Příčina bývá úrazová, nebo

neúrazová. Častější je výskyt u kuřaček, diabetiček, u vícečetného těhotenství, krátkého

pupečníku atd. Mezi příznaky patří náhlá bolest v podbřišku a poté bolest celé dělohy,

ta je na pohmat bolestivá a tonizovaná. Jasně červené krvácení (v 80 %), rozvoj šoku

a DIC (diseminovaná intravaskulární koagulopatie). Při odlučování se placenta reflexně

stahuje,  aby  zamezila  velké  krevní  ztrátě  a  aby  plod  byl  nadále  vyživován.  Když

vyslovíme podezření na tuto diagnózu, je nutné ihned aplikovat krystaloidy k udržení

krevního  oběhu  matky.  Je  možné  aplikovat  analgosedaci  v  nejčastější  kombinaci

Fentanylu® a Midazolamu®. [1, 10, 5, 10]
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Výhřez pupečníku 

Je stav, kdy se pupečník dostane do malé pánve a dojde k jeho utlačení plodem.

Plod je ohrožen akutní hypoxií. Pupečník je stržen odtokem plodové vody. Indikací je

vaginální  vyšetření  a  pokud  je  viditelný  či  hmatný  pupečník  v  pochvě,  uvedeme

pacientku do Trendelenburgovy polohy (viz obrázek č. 6). Dále zkontrolujeme pulzaci

pupečníku a pokud pulzaci cítíme, lehce podložíme pravý bok ženy. Pokud pulz není

hmatný, vysuneme plod co nejvýše nad vstup do pánve. Tlumíme kontrakce uterolytiky.

[1, 4, 3, 4]

Obrázek č. 6 – Trendelenburgova poloha [19]

    

Eklampsie 

Nastává  zpravidla  z  důvodu  neléčené  preeklampsie  a  projevuje  se  tonicko-

klonickými křečemi. Pacientka se většinou po odeznění křečí neprobírá. Pacientka má

vysoký  krevní  tlak,  především  diastolu  (nad  110  mmHg).  Nebezpečí  spočívá

v intrakraniálním krvácení, křeče omezují průtok krve placentou-akutní hypoxie plodu.

Zajistíme vitální funkce a aplikujeme O2 inhalační cestou. Léčíme aplikací Diazepamu®

10-20 mg i. v. a Midazolamu® 0,15 mg/kg i. v. Dále aplikujeme MgSO4® 6 g i. v. v infuzi

(například:  100  ml  FR®  +  3  ampule  MgSO4®  20  %  po  dobu  dvaceti  minut).  Dle

aktuálního  stavu  pacientky  aplikujeme  antihypertenziva,  nejvhodnější  jsou  beta

blokátory,  například  Atenolol®  nebo  Metoprolol®.  Před  transportem  zvážíme

analgosedaci,  která  bude  záležet  především  na  délce  transportu.  Co  nejdříve

informujeme urgentní příjem, jelikož bude ihned následovat operační porod bez ohledu

na plod a jeho zralost pro hypoxii  plodu. Prevence syndromu dolní duté žíly během

transportu se stav pacientky paradoxně může zlepšit, protože klesá krevní tlak. Problém

je, že vázne příjem kyslíku k plodu a ten trpí hypoxií. Ženě vypodložíme pravý bok, nebo
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tlačíme  děložní  fundus  na  levou  stranu.  To  záleží  na  prostorových  možnostech,

vybavení sanity a kreativitě zdravotníků. Neustále musíme mít na mysli bezpečnost při

transportu.  [1, 10, 1, 10, 1]

2.8.2 Komplikace během tlačení 

Existuje  celá  řada  komplikací  během  tlačení.  Rodička  má  slabé  kontrakce,

dystokii ramének, porod koncem pánevním, vícečetné těhotenství atd. [1, 5]

Dystokie ramének

Jedná se o stav, kdy se raménko zadrží za symfýzou. Rodí se hlavička, ale další

postup vázne. Napíná se krk dítěte i nervové plexy jdoucí k ručičce. K této problematice

často dochází  u velkých plodů. Někdy dochází  k zadržení ramínka z důvodu brzkého

tlačení rodičky, tudíž ramínka nestihnou správně vstoupit do pánve. Naším úkolem je

vyzvat ženu, aby co nejvíce flektovala DKK a my zatlačíme pěstí za symfýzu (viz příloha

č. 5). [1, 3, 5]

Porod koncem pánevním

Koncem  pánevním  se  rodí  přibližně  4  %  dětí.  Naštěstí  je  konec  pánevní

diagnostikován dlouho před porodem a většina z nich je porozena operačně. Pokud

zadeček vystupuje před rodidla či mezi stydkými pysky jsou vidět hýždě plodu a plodová

voda odtekla,  je  nutné zahájit  porod.  Je  velice  důležité,  aby rodička dobře  dýchala

a tlačila. Častý problém bývá s porozením hlavičky. Můžeme si  pomoci následujícím

mechanismem.  Rukou pronikneme přes  hráz  matky  do pochvy,  prst  strčíme do úst

plodu a opřeme se o horní patro plodu. V případě, že se jedná o porod nedonošeného

plodu, hrozí riziko nedostatečného rozvinutí porodních cest. Oddalujeme tedy porod

tlačením na zadeček plodu, aby došlo k dilataci a hlavička nezůstala uskřinutá. [1]
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2.8.3 Komplikace po porodu

Krvácení po porodu

Jde  o  krvácení,  které  se  objeví  během  24  hodin  po  porodu  novorozence,

přičemž krevní  ztráta přesáhne 500 ml u vaginálního porodu a 1000 ml  při  porodu

císařským řezem. Je označováno jako primární poporodní hemoragie. [1] 

Varovným signálem je pokles krevního tlaku a zvýšení rychlosti pulzu. Rizikovými

faktory pro vznik primárního poporodního krvácení jsou multiparita, překotný porod,

nešetrná manipulace s dělohou a krvácení v anamnéze rodičky. [10, 31] 

Naším úkolem je ihned zajistit žilní vstup do žilního řečiště a provést zevní masáž

děložního  fundu.  Dále  aplikujeme  uterotonika,  například  Oxytocin®  5  IU  bolusově

a následně infuze s Oxytocinem® 30-50 IU. Při vážném poporodním krvácení zkusíme

tamponádu v oblasti hráze. Smotáme prostěradlo a nohy rodičky přitiskneme k sobě,

okamžitě  doplňujeme  krevní  ztrátu  krevními  náhradami  a  aplikujeme  kyslík.

V případech masivního krvácení rodičky je třeba tyto ztráty hradit roztoky krystaloidů

a plazma expanderů. [31, 20, 1]

Embolie plodovou vodou

Plodová  voda  vnikne  do  mateřského  oběhu  a  následně  se  dostává  do  plic.

Následně  dochází  k  plicní  hypertenzi  a  šoku.  Rozvíjí  se  hypoxie,  cirkulační  kolaps

s  rozvojem  diseminované  intravaskulární  koagulopatie.  Mezi  rizikové  faktory  patří

vysoký věk, multiparita,  ruptura děložní,  abrupce placenty, intrauterinní  smrt plodu,

císařský řez, trauma břicha, spontánní prasknutí plodových obalů, atd. Plodová voda

aktivuje koagulační systém a nastane DIC. Dochází k masivní obstrukci v plicním řečišti

a dojde ke snížení perfúze. Následná vazokonstrikce vede k pravostrannému selhávání

a  sníží  se  srdeční  výdej.  Nastává  ischemie  periferních  tkání,  metabolická  acidóza,

ev. kardiogenní šok. Léčba spočívá v sedaci, UPV s PEEP, krystaloidní roztoky s titračním

podáváním  Dobutaminu®  a  Noradrenalinu®.  Dále  aplikujeme  Heparin®  (5  000  j.),

nootropika (Piracetam® 12 g/24 h). Oxytocin® k ukončení porodu. [5, 19, 10]
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2.9 Resuscitace novorozence

KPR novorozence (viz příloha č. 6) nezahajujeme, jestliže v dokumentaci matky

je zapsána těžká vývojová vada, která je neslučitelná se životem. V případě, že nemáme

dokumentaci k dispozici, novorozence resuscitujeme. Dále je uvedeno, že resuscitaci

nezahajujeme, pokud jde o velmi nezralého novorozence (méně než 23. týden a váží

cca 400 g). [1, 10, 5]

S  resuscitací  začínáme  až  poté,  co  osušíme  novorozence,  přestřihneme

pupečník,  odsajeme sekret  z  úst  a  nosánku.  Srdeční  frekvenci  určujeme dle  jemné

palpace  úponu  pupečníku,  ale  spolehlivější  je  auskultace  pomocí  fonendoskopu.

Zjistíme-li  tedy,  že  novorozenec  nedýchá,  nebo  dýchá  abnormálně  od  devadesáti

sekund od porodu a frekvence srdce je menší než 100/min, začneme podporou dýchání

pěti umělými vdechy. Při umělém dýchání nezakláníme hlavičku dítěte, jak to známe

u  resuscitace  dospělého  člověka.  Dostatečná  podpora  dýchání  by  se  měla  projevit

zlepšením  srdeční  akce.  Jestliže  se  tak  nestane,  zkontrolujeme,  zda-li  dochází  při

ventilaci  ke zvedání  hrudníku dítěte.  Masáž hrudníku provádíme buď palci  na obou

rukách, nebo jen dvěma prsty na jedné ruce  (viz  obrázek č. 7).  Stlačování hrudníku

probíhá v dolní třetině sterna. [23, 19, 1, 10, 19, 25]

Obrázek č. 7 – Způsob stlačování hrudníku novorozence [25]

Doporučený poměr komprese a ventilace je 3:1. Frekvence stlačení hrudníku je

120/min a hloubka stlačení hrudníčku 4 cm. V případě, že stále přetrvává bradykardie,

doporučuje se intubace. Jsou-li dýchací cesty zajištěny intubací, nepřímá srdeční masáž

se  provádí  bez  přerušení  a  počet  umělých  vdechů  je  cca  30/min.  Můžeme  použít
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kapnograf.  Kapnograf  je  přístroj  pro  zjišťování  obsahu  oxidu  uhličitého  ve

vydechovaném vzduchu. [12]

Endotracheální  rourka  pro  novorozence  má  velikost  č.  3.  Velikost  č.  2,5

endotracheální  rourky  se  užívá  pro  nezralé  novorozence.  Máme  několik  druhů

laryngoskopických lžic, které zpravidla nejsou rovné. Laryngoskopická lžíce užívaná pro

novorozence je  výjimkou,  ta  má tvar  rovný.  Lžíce  mají  přirozeně také své  číslování,

u zralého novorozence se užívá lžíce velikosti č. 1 a u nedonošence lžíce velikosti č. 0

(viz obrázek č. 8). [10]

Obrázek č. 8 – Laryngoskop pro dospělého a novorozence [26]

Jestliže  provádíme  KPR  a  bradykardie  pod  60/min  stále  přetrvává,  je  nutné

podat Adrenalin®. Adrenalin® se podává intravenózně 0,01-0,03 mg/kg neboli 0,1-0,3

ml/kg  v  ředění  1:10  000,  což  znamená 1  mg Adrenalinu® do 10 ml  Fyziologického

roztoku®  nebo  5  %  Glukózy®.  Adrenalin®  můžeme  podávat  také  tracheálně  50-100

mikrogramů  na  kilogram.  Dávky  Adrenalinu®  opakujeme  po  3-5  minutách  dokud

neobnovíme spontánní oběh nebo do doby, než ukončíme resuscitaci jako neúspěšnou.

Resuscitaci je možné ukončit již po deseti minutách, na rozdíl od dospělých osob.  [19,

12, 10, 12, 13, 14]

U novorozence kontrolujeme saturaci kyslíkem, který se mění každou minutu po

porodu. Uspokojivé hodnoty jsou následující:  2. minuta po porodu 60 %, 3.  minuta

70 %, 4. minuta 80 %, 5. minuta 85 % a  desátou  minutou bychom se měli dostat na

hodnotu 90 %. [12]

27



2.9.1 Týmová spolupráce u neodkladné resuscitace

V PNP je  naprosto nezbytný nácvik  týmové spolupráce.  Realita  je  taková,  že

nastávají situace, kde se dvoučlenná posádka dostává k resuscitaci bez lékaře. Zpravidla

trvá  několik  minut,  než  přijede  lékař  na  místo  zásahu.  Dvoučlenný  tým  (záchranář

a  řidič)  musí  ihned  reagovat  na  současný  stav.  Proto  nácvik  resuscitace  řidiče

a záchranáře je velmi důležitý. Lékař, který přijíždí na místo zásahu, převezme vedení

resuscitace a ukládá jednotlivé úkoly ostatním členům posádky. 

2.10 Vybavení sanitního vozu

Sanitní  vůz  není  určen  pouze  pro  transport  pacientů,  ale  také  pro  primární

ošetření nemocných a zraněných osob. Nedílnou součástí sanitního vozu jsou farmaka,

technika a mnoho dalších pomůcek pro život zachraňující úkony. Pomůcky a technika

jsou umístěny jednak v  sanitním voze,  ale  také v  batohu či  kufru,  který  používáme

v případě, že ošetřujeme pacienty mimo sanitní vůz. V batohu najdeme zpravidla téměř

všechny pomůcky, které jsou i v sanitním voze. 

V případě výzvy k porodu potřebujeme batoh a porodnický balíček (viz příloha

č. 7), který není součástí batohu (viz obrázek č. 8). Obal porodního balíčku není totožný

ve všech sanitních vozech. Velikost porodnického balíčku je přibližně stejná, balíčky se

liší pouze druhem etikety. 

Obrázek č. 8 – Porodnický balíček
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Na obalu porodnického balíčku je napsáno, co všechno tento balíček obsahuje.

Každý komponent v balíčku je ještě samostatně zabalen.  Porodnický balíček obsahuje

sterilní a nesterilní část. Do nesterilní části balíčku patří izotermická fólie, hygienická

vložka,  mycí  houba,  podložní  rouška  pod  rodičku,  další  podložní  rouška  pro

novorozence,  odsávačka  a  sáček.  Izotermická  fólie  je  důležitá  pro  tepelný  komfort

novorozence.  Po porodu ho do této fólie  zabalíme.  Roušku pod rodičku použijeme

ihned ještě před samotným porodem. Sáček je součástí balíčku z důvodu, abychom do

něj  uložili  plodové  obaly,  které  musíme  dovést  do  porodnice  pro  kontrolu  jejich

celistvosti. 

Sterilní  část  balíčku  obsahuje  skalpel,  pupeční  svorky,  krycí  obvaz,  dětskou

plenu, roušku na otření a rukavice. Pupeční svorky máme 2, které zaškrcují pupečník,

aby nedošlo k vykrvácení matky či novorozence. Skalpelem přerušíme pupečník přesně

mezi pupečními svorkami. Pahýl pupečníku u novorozence kryjeme krycím obvazem. 
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3 Výzkumná část

3.1 Charakteristika výzkumu 

Jak  jsem se  zmínila  v  teoretické  části  této  absolventské  práce,  porod mimo

zdravotnické zařízení není častým jevem a je tedy nutné si tento děj neustále opakovat.

Proto bude výzkum zaměřen na zjišťování,  jak jsou záchranáři  Libereckého kraje na

porod připraveni a jak jsou v této oblasti své práce znalostně vybaveni. Pro výzkum

jsem se rozhodla využít metodu kvantitativní – dotazník.

Cílem  výzkumné  části,  jak  již  bylo  vymezeno  v  úvodu  teoretické  části,  je

výzkumné šetření, které má za úkol zjistit úroveň znalostí nelékařského zdravotnického

personálu  o  této  problematice.  Dílčími  cíli  jsou  vypracování  dotazníku,  jeho

administrace,  sběr  a  následné zpracování,  analyzování  a  vyhodnocení  získaných dat

a vyvození závěru.

3.2 Výzkumná metoda

Pro účely naší práce jsem zvolila jako výzkumnou metodu dotazník (viz příloha

č. 2).  Dotazník se skládá ze tří částí a každá jeho část obsahuje několik otázek, které se

týkají daného tématu. 

První  část  dotazníku  je  zaměřena  na  praktickou  zkušenost  s  danou

problematikou a na subjektivním vnímání zdravotnických pracovníků v těchto situacích.

Cílem druhé části dotazníku bylo zjištění, jak jsou zdravotníci teoreticky připraveni na

tuto situaci.  Třetí  a zároveň poslední část zkoumá, jaký je jejich subjektivní  pocit ze

znalostí dané problematiky a jestli se účastnili školení na tuto problematiku.

Otázky  byly  položeny  pouze  nelékařským zdravotnickým pracovníkům.  Každá

dotazníková  položka  obsahuje  několik  možných  odpovědí,  z  nichž  je  pouze  jedna

správně. Dotazník  obsahuje  uzavřené  otázky,  jelikož  otevřené  otázky  se  hůře

vyhodnocují.  Jestliže  se  ptáme  na  fakta,  validita  dotazníkových  položek  je  vysoká.
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Kdybych se ptala na pocity či názory, tak tady bude validita nižší. Všechny čtyři hypotézy

budou následně zodpovězeny v kapitole s názvem „Vyhodnocení výzkumu a Diskuse“. 

Dotazníky  byly  osobně  distribuovány  na  vybraných  výjezdových  stanovištích

Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.  Dotazníky jsou anonymní  a  pouze

v papírové  podobě.  

3.3 Informační příprava výzkumu

K informační přípravě výzkumu byly shromážděny a prostudovány bibliografické

publikace,  články,  absolventské  práce  a  výzkumná  zpráva,  která  se  vztahuje

k  problematice  porodu  v  přednemocniční  péči,  a  také  publikace  vztahující  se

k metodice výzkumu, na což odkazuje seznam bibliografie.

3.4 Popis zkoumaného vzorku

Výzkumné šetření bylo prováděno na výjezdových stanovištích Záchranné služby

Libereckého  kraje.  Celkem  bylo  osloveno  10  výjezdových  stanovišť  a  rozdáno  100

dotazníků. Respondenty byl nelékařský zdravotnický personál.

3.5 Sběr a zpracování dat

Dotazníky byly nejdříve předány vedoucím pracovníkům na všech výjezdových

stanovištích, kteří je následně rozdali všem příslušným pracovníkům. Úkolem vedoucích

pracovníků bylo poučit respondenty, že na vyplnění dotazníku mají 15 minut. Během

vyplňování  nesmí nahlížet do odborné literatury či  internetových stránek. Kolektivní

práce byla rovněž zakázána. 

Vedoucí pracovníci byli také poučeni, že doba od distribuce po sběr dotazníků je

stanovena na 2 měsíce.  Je  tedy zřejmé, že  nelékařský zdravotnický personál  se dva

měsíce mohl rozhodovat, zda vyplní dotazník a zapojí se do výzkumu či nikoliv. 
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Distribuce  dotazníků  na  jednotlivá  pracoviště  proběhla  osobně  v  září  2014

a sběr vyplněných dotazníků proběhl v listopadu téhož roku. 

Celkem bylo distribuováno 100 dotazníků, z nichž se vrátilo 56 zcela vyplněných,

41 zcela nevyplněných a 3 byly vyplněny nedostatečně. Z toho vyplývá, že do výzkumu

bylo zařazeno celkem 56 dotazníků. Celková návratnost činí 56 %. 

3.6 Hypotézy 

Výzkumný problém: Je připravenost a povědomí personálu ZZS o těhostenství

a  vedení  porodu  u  zdravotníků  s  VOŠ  a  VŠ  vzděláním  větší než  u  personálu  se  SŠ

vzděláním? 

Hypotéza  č.  1: Výzva  k  porodu  je  pro  nelékařské  zdravotnické  pracovníky

považována za více stresující než jiné výjezdy.  

Operacionalizace:  Nejvíce  stresující  indikaci  k  výjezdu  budeme  zjišťovat  dle

výsledků dotazníkového šetření. Více – tím je myšleno nad 55 % kladných odpovědí.

Hypotéza č. 2: Nelékařský zdravotnický personál má s VOŠ a VŠ vzděláním vyšší

teoretické  znalosti  v  problematice  porodu  v  přednemocniční  péči  a  v  péči

o novorozence než pracovníci se středním vzděláním. 

Operacionalizace:  Vyšší  teoretické  znalosti  budeme  zjišťovat  dle  výsledků

dotazníkového šetření. Vyšší znamená, že průměrná úspěšnost pracovníků s VOŠ a VŠ

vzděláním je o 5 % vyšší  po vyhodnocení  dotazníku části  B,  než u  pracovníků s  SŠ

vzděláním. 

Hypotéza č. 3: Nelékařský zdravotnický personál s VOŠ a VŠ vzděláním se více

zúčastňuje školení týkající se této problematiky než pracovníci se středním vzděláním. 

Operacionalizace:  Více bude posuzováno dle výsledků dotazníkového šetření.

Více znamená, že se školení v dané problematice za poslední tři roky zúčastnilo o 10 %

více zdravotníků s VOŠ a VŠ vzděláním než zdravotníků se SŠ vzděláním.

Hypotéza  č.  4: Nelékařský  zdravotnický  personál  byl  spokojen  se  školením

týkajícím se této problematiky. 

Operacionalizace:  Spokojenost  bude  posuzována  dle  výsledků  dotazníkového
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šetření. Spokojenost znamená, že více jak 50 % respondentů, kteří se zúčastnili školení,

odpoví ano. 

3.7 Interpretace výsledků výzkumu

Část A

Otázka č. 1 – Jak dlouho pracujete na výjezdovém stanovišti  zdravotnické záchranné

služby? 

   Graf č. 1

                         [Zdroj: vlastní] 

Otázka č. 1 zjišťuje, jak dlouho pracovníci vykonávají funkci zdravotníka na ZZS.

Z této otázky vyplývá, že na výjezdovém stanovišti ZZS pracuje v rozmezí 0-3 let 27 %

zdravotníků,  3-6  let  14  %  zdravotníků  a  6-10  let  20  %  zdravotníků.  Nelékařský

zdravotnický  personál,  který  zde  pracuje  10  a  více  let,  tvoří  39  %.  Dokonce  18  %

z těchto 39 % zde pracuje již více než 20 let. Z grafu č. 1 vidíme, že do každé věkové

skupiny patří přibližně jedna pětina respondentů, kteří se zúčastnili výzkumu. 

Je více než pravděpodobné, že zdravotníci, kteří zde pracují 0-3 roky budou mít
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nejnižší  znalosti  ohledně  této  problematiky.  S  počtem  odpracovaných  let  na  ZZS

stoupají praktické znalosti o dané problematice. Předpokládá se, že zdravotníci pracující

zde 0-6 let mají nižší znalosti o daném tématu a tvoří 41 % z dotazovaných. Očekává se,

že zbylých 59 % z dotazovaných, kteří zde pracují více jak 6 let, mají dobré praktické

zkušenosti, což by nás mělo udržet klidnými. 

Otázka č. 2 – Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Graf č. 2

                                            [Zdroj: vlastní]

Otázka  č.  2  zjišťuje,  jakého  nejvyššího  vzdělání  dosáhli  pracovníci  na  ZZS

v Libereckém kraji. 

Z této otázky vyplývá, že pouze 12 nelékařských zdravotnických pracovníků má střední

odborné vzdělání. Nejvyšší počet zdravotníků, kteří pracují na ZZS, mají vyšší odborné

vzdělání, a o něco menší počet náleží pracovníkům s vysokoškolským vzděláním. Přesné

číslo  pracovníků  s  vyšším odborným vzděláním je  24 a  20  zdravotníků má vzdělání

vysokoškolské. 

Znalosti  souvisejí  také  s  dosaženým  vzděláním. Znamená  to,  že  zdravotníci
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s  vysokoškolským a  vyšším odborných  vzděláním by  měli  mít  vyšší  úroveň znalostí

oproti zdravotníkům se středoškolským vzděláním. Z grafu je tedy patrné, že 79 % (44)

dotázaných má buď vyšší odborné vzdělání, či dokonce vysokoškolské, což nám dává

naději, že jejich vědomosti o dané problematice budou vyšší. 

Otázky č. 3 – Dostal/a jste se během své praxe již do situace, kdy bylo nutné zahájit

porod v sanitním voze či v místě zásahu? 

  Graf č. 3

                                         [Zdroj: vlastní]

Otázka  č.  3  zjišťovala,  zda  nelékařský  zdravotnický  personál  měl  možnost

odvádět porod v přednemocniční péči ať už v sanitní voze, či v místě zásahu. 

Z grafu č. 3 je patrné, že 45 % zdravotníků se dostalo do situace, kdy bylo nutné

zahájit porod v sanitním voze či v místě zásahu. Dalších 21 % bylo přítomno při porodu,

ale byli pouhými asistenty. Zbylých 34 % z dotazovaných si neměli možnost vyzkoušet

vedení porodu v přednemocniční péči a  v péči o novorozence. 
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Vedení porodu nebo alespoň asistence při porodu nám dává mnoho praktických

zkušeností, které získáme pouze praxí a nikoliv čtením knih. Z tohoto grafu je patrné, že

66 % zdravotníků vedlo porod samostatně, či byli alespoň jeho asistenty, což je dalším

ukazatelem, že by po této zkušenosti měly být jejich vědomosti na dobré úrovni. 

Otázka č. 4 – Pokud jste na otázku č. 3 odpověděli za a), uveďte prosím přibližný počet

odvedených porodů ve vaší praxi za posledních 5 let. 

  Graf č. 4

              [Zdroj: vlastní]

Graf č. 4 nám znázorňuje, že 10 dotazovaných vedlo za posledních 5 let pouze

jeden porod, další 3 dotazovaní vedli porod dvakrát za toto období a 5 respondentů

mělo  příležitost  k  vedení  porodu  hned  třikrát.  Pouze  3  respondenti  vedli  porod

a ošetření novorozence více než třikrát. 

Z tohoto grafu vidíme, že 45 % (25) z dotazovaných za posledních 5 let mělo

možnost alespoň jednou vést porod v přednemocniční péči, což nám dává naději, že

jejich praktické zkušenosti jsou dostačující ke správnému vedení porodu. 
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Otázka č. 5 – Stresujete se, když máte výzvu k porodu? 

  Graf č. 5

                        [Zdroj: vlastní]

Otázka č. 5 uzavírá část A ve vytvořeném dotazníku. Tato otázka zkoumá, zda-li

se nelékařský zdravotnický personál stresuje při výzvě k porodu. 

Výjezd k porodu je pro 18 % (10) respondentů stresující nejvíce ze všech situací.

Pro 38 % (21) respondentů je výzva k porodu velmi stresující, ale najdou se i situace,

které pro ně znamenají ještě větší stres. Pro 39 % (22) dotazovaných nepatří porod mezi

stresující  situace.  Pouhých  5  %  respondentů  odpovědělo  jinak.  Jinak  odpovídali

dotazovaní, kteří ještě nedostali výzvu k porodu během své praxe na ZZS, tudíž neznají

své subjektivní pocity. Jejich odpověď zněla tak, že ještě neví, zda je tato situace pro ně

stresující. 

Existuje nepsané pravidlo, že zdravotník nesmí dát najevo, že je ve stresu, jinak

docílí  toho,  že  bude  více  frustrovat  pacienty.  Tento  graf  nám  znázorňuje,  že  39  %

respondentů se při výzvě k porodu nestresuje vůbec, což je pravděpodobně dáno jejich
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vysokými zkušenostmi, jelikož 32 % respondentů (viz graf č. 4) za posledních 5 let vedlo

3 a více porodů. Při takovémto počtu porodů se dá říci, že mají velké zkušenosti. 

Část B

Otázka č. 1 – Druhou dobu porodní označujeme: 

   Graf č. 6

               [Zdroj: vlastní]

Otázka č. 1, týkající se dotazníku části B zkoumala, zda-li nelékařský zdravotnický

personál zná odpověď na otázku, od kdy do kdy označujeme druhou dobu porodní. 

Druhou  dobu  označujeme  od  okamžiku  úplného  rozvinutí  branky  do  konce

porodu plodu. [19] 

Na  tuto  otázku  správně  odpovědělo  88  %  dotazovaných  (49).  Pouze  9  %

dotazovaných  odpovědělo,  že  druhou  dobu  porodní  označujeme  v  případě,  když

dochází k rozvoji děložního hrdla. Zbylé 4 % (2) dotazovaných odpovědělo, že tuto dobu

označujeme při porodu placenty. 
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Otázka č. 2 – Jaká je ideální vzdálenost pro zaškrcení pupeční šňůry od pupku pro první

svorku? 

               Graf č. 7

                                [Zdroj: vlastní]

Otázka č. 2 zjišťuje, jaké je ponětí zdravotníků o ideální vzdálenosti pro zaškrcení

pupeční šňůry od pupku pro první svorku. 

Ideální  vzdálenost  pro  zaškrcení  je  přibližně  10  cm  od  vstupu  do  bříška

novorozence. [1]

Správně odpovědělo 45 % (25) resnpondentů. 11 respondentů (20 %) uvedlo, že

by zaškrtili pupečník přibližně 7-8 cm od pupku novorozence, 16 respondentů (29 %) by

pupečník zaškrtilo 4-6 cm od pupku a 4 dotazovaní (7 %) 3-4 cm od pupku. 

39

4
7%

16
29%

11
20%

25
45%

Zaškrcení pupečníku první svorkou od pupku

3-4 cm 

4-6 cm 

7-8 cm 

9 a více cm



Otázka č.  3  – Jaká je  ideální  vzdálenost pro zaškrcení  pupeční  šňůry od pupku pro

druhou svorku? 

                Graf č. 8

                             [Zdroj: vlastní]

Otázka č. 3 zjišťuje, jaká je správná vzdálenost zaškrcení pupeční šňůry druhou

svorkou od pupku novorozence. 

Správná vzdálenost pro zaškrcení druhé svorky je přibližně 3 cm nad předchozí

první svorkou. [1]

Správně odpovědělo 32 % (18) respondentů, že zaškrcení je ve vzdálenosti 13

a více centimetrů. 46 % (26) respondentů odpovědělo, že správně bychom měli zaškrtit

pupečník  10-12  cm  od  pupku.  16  %  (9)  dotazovaných  odpovědělo,  že  by  zaškrtili

pupečník 8-9 cm od pupku a 5 % (3) respondentů 5-7 cm. 
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Otázka č. 4 – APGAR skóre hodnotíme v: 

  Graf č. 9

                                 [Zdroj: vlastní]

Cílem otázky č. 4 bylo zjistit, zda-li pracovníci mají ponětí, ve kterých minutách

se APGAR skóre hodnotí. 

Hodnocení  podle  paní  Apgarové  se  provádí  1.,  5.  a  10.  minutu  po  porodu

novorozence. [10]

Z  grafu  č.  4  je  patrné,  že  správně  odpověděli  všichni  respondenti,  kteří  se

zúčastnili výzkumu. Úspěšnost je tedy stoprocentní. 
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Otázka č. 5 – V rámci APGAR skóre hodnotíme: 

               Graf č. 10

                            [Zdroj: vlastní]

Cílem otázky č. 5 bylo, zda zdravotníci vědí, co vše hodnotíme v rámci APGAR

skóre u novorozence. 

V rámci APGAR skóre hodnotíme dýchání, pulz, barvu kůže novorozence, reflexy

a svalový tonus. [1]

Správně  odpovědělo  80  %  (45)  dotazovaných.  14  %  (8)  dotazovaných

odpovědělo, že hodnotíme dýchání, pulz, svalový tonus, saturaci a barvu kůže. 4 % (2)

respondentů odpovědělo, že by hodnotili dýchání, pulz, svalový tonus a saturaci. Pouhá

2 % (1) respondetů by hodnotilo dýchání, pulz, saturaci, reflexy a barvu kůže. 
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Otázka č. 6 – Jak velkou endotracheální kanylu zvolíme při intubaci novorozence? 

               Graf č. 11

                              [Zdroj: vlastní]

Otázkou  č.  6  zjišťujeme,  zda  pracovníci  na  ZZS  vědí,  jak  velká  má  být

endotracheální kanyla pro novorozence. 

Správnou  odpovědí je,  že endotracheální kanyla pro novorozence má velikost

č. 3. [10]

Správně odpovědělo 54 % (30)  respondentů.  Dalších 36 % (20)  respondentů

odpovědělo, že kanyla má velikost č. 2, 9 % (5) dotazovaných odpovědělo, že kanyla má

velikost č. 4 a pouhá 2 % (1) dotazovaných se domnívá, že velikost kanyly je 4,5. 
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Otázka  č.  7  –  Při  jaké  srdeční  frekvenci  zahájíte  nepřímou  srdeční  masáž

u novorozence? 

                Graf č. 12

            [Zdroj: vlastní]

                         

Otázka č. 7 zjišťuje, při jaké srdeční frekvenci novorozence by zdravotníci zahájili

nepřímou srdeční masáž. 

Nepřímou  srdeční  masáž  zahajujeme  v  případě,  je-li  srdeční  frekvence

novorozence pomalejší než 60 pulzů za minutu. [12]

Správně  odpovědělo  55  %  (31)  respondentů.  Šest  respondentů  (11  %)  by

zahájilo srdeční masáž již při srdeční frekvenci pod 80/min a 34 % (19) respondentů by

zahájilo masáž při frekvenci pod 100/min. Žádný z dotazovaných nezvolil odpověď pod

120/min. 
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Otázka č. 8 – Resuscitaci u novorozence bezprostředně začínáme: 

 Graf č. 13

                              [Zdroj:vlastní]

Otázkou  č.  8  zjišťujeme,  zda-li  mají  zdravotničtí  pracovníci  ponětí,  jakým

způsobem zahajujeme resuscitaci u novorozence. 

Resuscitaci  u  novorozence  zahajujeme  pěti  umělými  vdechy,  na  rozdíl  od

dospělých  osob,  u  kterých  začínáme  s  uvolněním  dýchacích  cest  a  následným

stlačováním hrudníku. [12]

Úderem  mezi  lopatky  by  resuscitaci  u  novorozence  nezahájil  jeden  jediný

respondent. Stlačováním hrudníku by resuscitaci zahájili 4 dotazovaní (7 %). Zbývající

počet  respondentů  (52)  odpovědělo  správně,  tedy  správně  odpovědělo  93  %

dotazovaných. 
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Otázka č. 9 – Mezi hlavní příznaky vcestné placenty patří: 

             Graf č. 14

                                     [Zdroj: vlastní]

Pomocí  této  dotazníkové  položky  se  dozvídáme,  zda-li  mají  nelékařští

zdravotničtí pracovníci znalosti týkající se hlavních příznaků vcestné placenty. 

Hlavními příznaky vcestné placenty jsou opakovaná nebolestivá krvácení v klidu

nebo po provokaci pohlavním stykem. Dalším příznakem je normální tonus dělohy. [10]

Na tuto otázku č. 9 odpovědělo správně pouze 5 % dotazovaných (3). Další 4 %

(2)  z  dotazovaných si  myslí,  že  hlavními  příznaky jsou intenzivní  bolest  v  podbřišku

s krvácením po provokaci  pohlavním stykem. Zbývajících 91 % (51) dotazovaných si

myslí, že správná odpověď je kolikovitá bolest, jasně červené krvácení, napjatá břišní

stěna a rozvoj šoku. 
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Otázka č. 10 – Co znamená slovo multipara? 

               Graf č. 15

               [Zdroj: vlastní]

Touto otázkou zjišťujeme, zda-li má nelékařský zdravotnický personál tušení, co

znamená slovo multipara. 

Pojem multipara znamená, že těhotná žena rodila již vícekrát. [18]

Správně odpovědělo 93 % (52) respondentů. Žádný z respondentů si nemyslí, že

termín multipara znamená, že je to těhotná žena, která rodí poprvé. Pouhých 7 % (4)

dotazovaných  si  myslí,  že  tento  pojem  znamená,  že  je  to  žena  při  vícečetném

těhotenství. 
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Otázka č. 11 – Termín překotný porod označujeme, jestliže porod trvá: 

      Graf č. 16

                                          [Zdroj: vlastní]

Otázkou č. 11 zjišťujeme, zda zdravotníci vědí, jak dlouho trvá překotný porod. 

Za  termín  překotný  porod  označujeme  porod,  který  trvá  kratší  dobu  než

2 hodiny. [16]

Správně  odpovědělo  20  %  (11)  dotazovaných.  21  %  (12)  dotazovaných  se

domnívá,  že  pojmem  přetkoný  porod  označujeme  porod,  pokud  trvá  méně  než

30 minut, 54 % (30) respondentů si myslí, že správná odpověď je méně než 60 minut

a  5  %  (3)  respondentů  by  označilo  překotným  porodem  porod  trvající  méně  než

3 hodiny. 
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Otázka č. 12 – Jaké jsou nejčastější příčiny krvácení ve III. trimestru těhotenství? 

                Graf č. 17 

                                                      [Zdroj: vlastní]

Cílem  otázky  č.  12  bylo  zjištění,  zda-li  zdravotníci  na  ZZS  mají  povědomí

o nejčastějších příčinách krvácení ve III. trimestru těhotenství. 

Mezi  první  dvě nejčastější  příčiny krvácení  ve  III.  trimestru  těhotenství  patří

vcestná placenta a abrupce placenty. [10]

Správně odpovědělo 84 % (47) dotazovaných, jak vyplývá z grafu č. 12. Pouze

14 % (8) dotazovaných si myslí, že správná odpověď je eklamptický záchvat a zbylé 2 %

(1) respondentů odpověděla, že nejčastější příčinou jsou úrazy. 
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Tabulka č. 2 - Statistika odpovědí teoretické části dotazníku

                                      [Zdroj: vlastní]

Dostatečná  teoretická  znalost  nelékařských  zdravotnických  pracovníků,  kteří

pracují  na  ZZS  v  problematice  porodu  a  ošetření  novorozence  je  podkladem  pro

správné vedení porodu. 

Celkem bylo položeno 12 teoretických otázek a na každou z nich odpovědělo

56 respondentů. V dotazníku části B bylo zaznamenáno celkem 672 odpovědí, z nichž

bylo  384  správných.  Znamená  to,  že  celková  úspěšnost  zdravotníků  v  teoretických

otázkách je 57 %.  

Velký neúspěch sklidily  3 otázky v pořadí  3.,  9. a 11.,  především otázka 11.,

ve které měli zdravotníci 5 % úspěšnost. Tento neúspěch připisuji především tomu, že

oproti ostatním otázkám jsou tyto otázky značně obtížnější. Pro některé druhy otázek

postačí pouze základní znalost problematiky porodu a ošetření novorozence, ale pro

některé druhy otázek musí mít zdravotníci již rozsáhlejší vědomosti. Z logické stránky

respondenti dosahovali lepších výsledků u otázek snadnějších a průměrně odpovídali
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Počet správných odpovědí Úspěšnost v %

celkem 

1 14 6 8 25 50 18
2 25 7 18 45 58 41
3 18 2 16 32 17 36
4 56 12 44 100 100 100
5 45 9 36 80 75 82
6 30 7 23 54 58 52
7 31 7 24 55 58 55
8 52 9 43 93 75 98
9 3 0 3 5 0 7
10 52 8 44 93 67 100
11 11 0 11 20 0 25
12 47 5 42 84 42 95

Celkem 384 72 312 57 % 50 % 59 %

Číslo 
otázky

dotazník 
část B

zdravotníci se SŠ 
vzděláním  (12 
respondentů)

zdravotníci s VOŠ a 
VŠ vzděláním (44 

respondentů)

všichni 
respondenti

zdravotníci 
se SŠ 

vzděláním 

zdravotníci 
s VOŠ a VŠ 
vzděláním



na otázky obtížnější, u kterých jim nepostačily základní znalosti. 

Pouze  na  jedinou  otázku  odpověděli  všichni  správně  (viz  otázka  č.  4).  Tato

otázka byla dle mého hlediska snadná a dala se předpokládat stoprocentní úspěšnost. 

Část C 

Otázka č. 1 – Myslíte si, že v problematice vedení porodu a ošetření novorozence máte

dostatečné znalosti? 

                Graf č. 18 

                              [Zdroj: vlastní]

Otázkou č. 1 v dotazníku části B se dozvídáme, zda-li se nelékařský zdravotnický

personál domnívá, že má dostatečné znalosti o vedení porodu a ošetření novorozence,

či nikoliv. 

Z  grafu č.  1  vidíme,  že  pouhých 7  dotazovaných  (11  %)  se  domnívá,  že  má

dostatečné  znalosti.  Celých  39  dotazovaných  (70  %)  je  přesvědčeno,  že  nemá

dostatečné  znalosti  a  zbylých  11  (20  %)  dotazovaných  neví,  zda-li  má  dostatečné

znalosti. 
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Tento  graf  znázorňuje,  že  70  %  dotazovaných  si  myslí,  že  nemá  dostatečné

znalosti ohledně této problematiky. S tímto výsledkem souvisí také graf č. 5 dotazníku

části  A,  který  znázorňuje,  že  56  % dotazovaných  se  stresuje  při  výjezdu  k  porodu.

Dokonce 18 % z těchto 56 % uvádí,  že  je  pro ně tento typ výzvy nejvíce stresující.

V případě, že si někdo není jist teoretickými znalostmi, automaticky se prožitek odráží

na subjektivním vnímání. 

Otázka č. 2 – Zúčastnil/a jste se za poslední tři  roky školení, které se týkalo porodu

a ošetření novorozence v přednemocniční péči? 

               Graf č. 19

                              [Zdroj: vlastní]

Cílem této otázky bylo zjištění, zdali jsou pracovníci na výjezdových stanovištích

Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji  řádně vzděláváni se zaměřením na

tuto problematiku.

Graf č. 2 dotazníku části C nám ukazuje, že 61 % dotazovaných se za poslední tři

52

ano ne 
0

5

10

15

20

25

30

35

22

34

Účast na školení o porodu a ošetření novorozence

počet zdravotníků



roky nezúčastnilo školení, které se týkalo problematiky porodu a ošetření novorozence

v  přednemocniční  péči.  Je  tedy  patrné,  že  mnohem  více než  polovina  (34)

z  dotazovaných  se nevzdělávala  v  tomto  směru  za  poslední  tři  roky.  Toto  zjištění

znázorňuje graf č. 1 dotazníku části C, který uvádí, že 70 % dotazovaných si myslí, že

nemá dostatečné znalosti o této problematice. Dalších 20 % respondentů odpovědělo,

že nemá ponětí o tom, zda mají vědomosti o dané problematice dostačující.  

Otázka č. 3 – Pokud Vaše odpověď na otázku č. 2 byla ano, zhodnoťte prosím míru Vaší

spokojenosti s tímto školením. 

                Graf č. 20

                       [Zdroj: vlastní]

Tato otázka zkoumá míru spokojenosti zdravotnických pracovníků se školením

týkající se této problematiky. 

Přirozeně,  že  na  tuto  otázku  odpovědělo  jen  tolik  respondentů,  kolik  se

zúčastnilo školení za posledních 5 let.  Celkem se jich zúčastnilo 22, z nichž pouhých
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22 % (6) respondentů bylo spokojeno a získalo mnoho informací o této problematice.

Čtyři respondenti (18 %) byli také spokojeni se školením, ale očekávali více informací.

Zbylých  55  %  (12)  respondentů  uvedlo,  že  si  získané  informace  zopakovali,  ale  nic

nového se nepřiučili. 

Je zřejmé, že 55 % dotazovaným se zdá, že jde pouze o zopakování toho, co již

uměli, jelikož 66 % respondentů vedlo minimálně jeden porod, nebo byli jeho asistenty

(viz otázka č. 3 - část A). Absolutní spokojenost přiznalo 27 % zdravotníků, což dokazuje

opět graf č. 3 dotazníku části A. V tomto grafu je znázorněno, že 34 % zdravotníků se

nikdy neúčastnilo porodu. Z tohoto výsledku vyplývá, že tito respondenti získali mnoho

informací především ze školení, se kterým jsou samozřejmě spokojeni. 

Otázka č. 4 – Forma přednášky probíhala: 

               Graf č. 21

                [Zdroj: vlastní]

Touto otázkou zjišťujeme, jakou formou probíhalo školení problematiky týkající

se porodu v přednemocniční péči a ošetření novorozence.
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Na tuto otázku odpovědělo přirozeně opět 22 respondentů, kteří se zúčastnili

školení  za  posledních  5  let.  Formu  teoretické  přednášky  s  praktickou  ukázkou

absolvovalo 68 % (15)  respondentů. Stáže  na porodním sále se zúčastnilo 32 % (7)

respondentů. Z grafu č. 4 je patrné, že nikdo neabsolvoval školení formou výukového

videa či prostřednictvím pouze teoretické přednášky. 

3.8 Vyhodnocení výzkumu 

Povědomí a připravenost zdravotníků s VOŠ a VŠ vzděláním oproti zdravotníkům

se SŠ vzděláním o těhotenství a vedení porodu je stanoven jako výzkumný problém. 

Hypotéza  č.  1: Výzva  k  porodu  je  pro  nelékařské  zdravotnické  pracovníky

považována za více stresující než jiné výjezdy.  

Operacionalizace:  Nejvíce  stresující  indikaci  k  výjezdu  budeme  zjišťovat  dle

výsledků dotazníkového šetření. Více – tím je myšleno nad 55 % kladných odpovědí. 

Výsledek: Otázka č. 5 dotazníku části A zjišťovala, zda-li se pracovníci stresují při

výzvě k porodu. Z grafu č. 5 je patrné, že pro 18 % respondentů je to nejvíce stresující

indikace k výjezdu. Operacionalizace byla stanovena, že výzva k porodu bude nejvíce

stresující indikací k výjezdu pro  více než 55 % dotázaných. 

Hypotéza č. 1 se nepotvrdila. 

Hypotéza č. 2: Nelékařský zdravotnický personál má s VOŠ a VŠ vzděláním větší

teoretické  znalosti  v  problematice  porodu  v  přednemocniční  péči  a  v  péči

o novorozence než pracovníci se středním vzděláním. 

Operacionalizace:  Vyšší  teoretické  znalosti  budeme  zjišťovat  dle  výsledků

dotazníkového šetření. Vyšší znamená, že průměrná úspěšnost pracovníků s VOŠ a VŠ

vzděláním je o 5 % vyšší  po vyhodnocení  dotazníku části  B,  než u  pracovníků s  SŠ

vzděláním. 

Výsledek:  Výsledek  teoretických  znalostí  podle  dotazníkového  šetření  byl

zpracován  do  tabulky  č.  1  „Statistika  odpovědí  teoretické  části  dotazníku“.  Z  této

tabulky lze zjistit, že zdravotníci se SŠ vzděláním mají úspěšnost 50 % a zdravotníci s VŠ

a  VOŠ vzděláním dosáhli 59 % úspěšnosti. Úspěšnost zdravotníků s VŠ a VOŠ vzděláním
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je přesně o 9 % vyšší, než úspěšnost zdravotníků se SŠ vzděláním. 

Hypotéza č. 2 se potvrdila.

Hypotéza č. 3: Nelékařský zdravotnický personál s VOŠ a VŠ vzděláním se více

zúčastňuje  školení  týkajících  se  této  problematiky  než  pracovníci  se  středním

vzděláním. 

Operacionalizace:  Více bude posuzováno dle výsledků dotazníkového šetření.

Více znamená, že se školení v dané problematice za poslední tři roky zúčastnilo o 10 %

a více zdravotníků s VOŠ a VŠ vzděláním než zdravotníků se SŠ vzděláním. 

Výsledek:  Z grafu č.  19 vyplývá,  že z 56 respondentů se za poslední tři  roky

zúčastnilo  školení  pouze  22  respondentů.  Dále  bylo  zjištěno,  že  z  těchto

22 respondentů bylo 7 (32 %) se SŠ vzděláním a 15 (68 %) s VŠ či VOŠ vzděláním. 

Hypotéza č. 3 se potvrdila. 

Hypotéza  č.  4: Nelékařský  zdravotnický  personál  byl  spokojen  se  školením

týkajícím se této problematiky. 

Operacionalizace:  Spokojenost  bude  posuzována  dle  výsledků  dotazníkového

šetření. Spokojenost znamená, že více jak 50 % respondentů, kteří se zúčastnili školení,

odpoví ano. 

Výsledek:  Tato  výzkumná  otázka  byla  zjišťována  pouze  od  22  respondentů,

jelikož  zbylí  respondenti  se  školení  nezúčastnili.  Pouze  45  %  odpovědělo,  že  jsou

spokojeni  se  školením,  a  zbylích  55  %  respondentů  není  spokojeno  nebo  si  pouze

zopakovali to, co již uměli a nic nového jim to nepřineslo. 

Hypotéza č. 4 se nepotvrdila. 
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4 Diskuse

Téma mé práce (Porod v přednemocniční péči) jsem si zvolila pouze z jediného

prostého  důvodu,  a  to  proto,  že  mě  nejvíce  zajímá.  Rozhodla  jsem  se  právě

prostřednictvím této absolventské práce získat více informací o dané problematice.

Zdroje  týkající  se  této  problematiky  jsou  snadno  dostupné  a  je  jich  velké

množství.  Dalo  by  se  čerpat  z  mnoha  dalších  publikací,  ze  kterých  jsem  ovšem

nečerpala,  protože  většina  z  nich  poskytuje  spíše  základní  informace  nebo  vydání

těchto knih je více než 6 let staré. Podle mého názoru nejlepší kniha, ze které  jsem

citovala, je v citaci uvedena pod číslem [1]. Patří mezi nově vydané knihy a velice mě

zaujala. Rozhodla jsem se, že z ní  budu čerpat nejvíce informací a myslím si,  že mé

rozhodnutí bylo správné. Je překvapivé, že knihy, ze kterých jsem čerpala a zároveň

nejsou staré více než 5 let, obsahují rozdílné informace. Výrazné odlišnosti jsem našla

například  ve  vzdálenosti  zaškrcení  pupečníku  u  novorozence.  Porovnávala  jsem

informace ze tří  knih a každá z nich byla odlišná. Rozhodla jsem se, že za správnou

odpověď budu považovat informaci z knihy, která je tedy uvedena v citaci pod číslem

[1] a je zároveň nejaktuálnější (viz graf č. 7 a 8 dotazníku části B). Menší odlišnosti se

našly  i  v  informacích o farmakoterapii  týkajících se porodu a ošetření  novorozence.

Naopak  některé  informace  byly  v  některých  publikacích  téměř  stejné,  pouze  jinak

formulované. 

Je překvapivé, že ze sta rozdaných dotazníků se dalo použít pouze 56, jak již bylo

výše uvedeno. Předpokládala jsem, že nějaké procento dotazníků zůstane nevyplněno,

ale že se bude jednat téměř o polovinu, jsem opravdu neočekávala. Je to ohromná

škoda, jelikož vyhodnocení znalostí zdravotnických pracovníků by nabylo mnohem vyšší

hodnoty.  Kdyby dotazník  vyplnilo více respondentů,  měli  by šanci  na lepší  výsledek

z teoretických znalostí. Třeba právě ti, kteří odmítli se zúčastnit výzkumu, mají vysoké

znalosti  a  praktické  zkušenosti,  ale  to je  pouhá domněnka.  Naopak by  mohlo dojít

k ještě nižšímu počtu správných odpovědí.  

Důvodů, proč se výzkumu nechtěli zúčastnit, může být mnoho. Domnívám se, že

škol,  na  kterých  je  možnost  studovat  obor  zdravotnického  záchranáře,  je  skutečně
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mnoho a každý rok  jsou ZZS zatěžovány mnoha dotazníky od studentů těchto škol.

Možná, že už je vyplňování dotazníků unavuje a nemají zájem se do výzkumu začlenit.  

Dotazník je rozdělen na tři části - část A, B a C. První část obsahuje otázky, jimiž

byly  zjišťovány  informace  o  zdravotnických  pracovnících  na  ZZS  LK.  Část  A  také

zjišťovala praktické zkušenosti ve vedení porodu zdravotníky a jejich subjektivní pocity

při výzvě k porodu. Druhá část zjišťovala pak samotnou úroveň teoretických znalostí. 

Výzkumný problém byl zaměřen na povědomí a připravenost zdravotníků s VOŠ

a VŠ vzděláním oproti zdravotníkům se SŠ vzděláním o těhotenství a vedení porodu.

Takto byl stanoven výzkumný problém. Z tabulky č. 2 (Statistika odpovědí teoretické

části dotazníku) vyplývá, že pracovníci s VOŠ a VŠ vzděláním mají o 9 % vyšší znalosti

než zdravotníci se SŠ vzděláním, jak již bylo uvedeno. Z tohoto zjištění je patrné, že náš

vzdělávací  systém  je  na  dobré  úrovni  a  bylo  by  správné  umožnit  nelékařským

zdravotnickým pracovníkům další vzdělávání a zvyšovat jejich kvalifikaci. V případě, že

by na tom zdravotníci  se SŠ vzděláním byli  vědomostně lépe, mohli  bychom říci,  že

učivo na obou stupních vzdělávání je zřejmě stejné a nemělo by smysl zdravotníkům

umožňovat další studium, což říci naštěstí nemůžeme. 

Celkové  vyhodnocení  teoretických  znalostí  také  bohužel  prokázalo  značnou

neznalost  některých  základních  informací,  který  nelékařský  zdravotnický  personál

potřebuje k vedení porodu a ošetření novorozence. Celková úspěšnost byla lehce nad

průměrem, což je nedostačující. Z toho také vyplývá otázka č. 1 dotazníku části C, že

70 % z dotazovaných přiznalo, že nemá dostatečné znalosti v této problematice, pouze

11  %  z  dotazovaných  si  myslí,  že  má  dostatek  informací.  Nejspíše  pro  nedostatek

teoretických znalostí v této problematice mají zdravotníci strach z výzvy k porodu. Toto

zjištění  znázorňuje  otázka  č.  5  dotazníku  části  A,  která  prokázala,  že  56  %

z dotazovaných má strach při výzvě k porodu.

Největším  překvapením  bylo,  že  na  otázku  č.  9  (hlavní  příznaky  vcestné

placenty)  odpovědělo  správně  pouze  5  % respondentů.  Tento  stav  může  znamenat

ohrožení  života  a  je  nezbytné  znát  hlavní  příznaky.   Především z  tohoto  důkazu  je

patrná nutnost dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků na ZZS. 

Ve třetí části dotazníku se dozvídáme, zda-li se zdravotnický personál účastnil
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školení  na  tuto  problematiku  a  jestliže  ano,  jakým  způsobem.  Domnívám  se,  že  je

nutností  se  dále  vzdělávat,  jelikož  medicína  patří  ke  stále  se  rozvíjejícím  oborům.

Z  hypotézy  č.  3  vyplývá,  že  zdravotníci  s  VOŠ  a  VŠ  vzděláním  se  účastní  školení

v mnohem vyšším zastoupením než zdravotníci se SŠ vzděláním. Vzhledem k tomu, že

teoretické znalosti jsou vyšší u zdravotníků s VOŠ a VŠ vzděláním, je zřejmě to, že si

uvědomují, že je třeba se stále vzdělávat a účastnit se školení. Naopak zdravotníci se SŠ

vzděláním si zřejmě myslí, že mají dostatečné znalosti a není potřeba se dále vzdělávat

v příslušné problematice. Proto na školení nechodí. Dle výsledků dotazníkového šetření

je patrné,  že vzdělávání zdravotníků je stále nedostatečné. K tomuto poznání mě vedly

chybné odpovědi respondentů v některých dotazníkových položkách (například otázka

č. 11). Vidíme, že sebevzdělávání je stále nedostatečné, tudíž je nutné si poznatky dále

rozšiřovat a prohlubovat. Měli by vyhledávat výuková videa, číst časopisy s příslušnou

problematikou a zajímat se o nejnovější literaturu. Uvědomuji  si,  že další vzdělávání

zdravotníků někdy nedovolují finance, čas a rodina. Je potřeba, aby zaměstnavatelé se

snažili  motivovat  zaměstnance  například  školením  zdarma,  školením  v  rámci

zaměstnání a ne ve volném čase, zajistili  možnost hlídání dětí atd. Domnívám se, že

vedoucí pracovníci na ZZS LK by měli pozměnit formu školení, aby všechen personál byl

spokojen a měl pocit, že získal mnoho informací. Nebojím se konstatovat, že nejlepší

formou školení je praxe na porodním sále. Je nezbytné, aby zdravotníci nebyli pouhými

asistenty, ale aby si vyzkoušeli vést porod samostatně, přirozeně za přítomnosti lékaře.

Sledováním  a  asistencí  se  naučíme  mnoho  informací,  ale  nikdy  ne  tolik  jako  při

samotném vedení porodu.  

Těhotná žena je pečlivě sledována v průběhu svého těhotenství gynekologem,

a to několikanásobnými prohlídkami.  Žena je  tedy obeznámena s  termínem porodu

a informacemi, jak nastávající porod bude probíhat a za jakých podmínek.  Je poučena,

co má udělat v případě, když nastanou pravidelné kontrakce. Rodička bývá dopravena

do  nemocničního  zařízení  zpravidla  rodinnými  příslušníky  (manžel/přítel).  Z  toho

vyplývá, že porod v přednemocniční péči uvidíme velmi zřídka. Hlavní příčinou nízkých

teoretických  znalostí  zdravotníků o  dané problematice  je  podle  mého názoru  nízká

příležitost  k  vedení  porodu  v  terénu.  Je  tedy  téměř  jasné,  že  obava  zdravotníků
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z porodu je na místě, jelikož jejich praktická připravenost je téměř nulová. 

Dostatečné  teoretické  znalosti  jsou  podkladem  pro  správné  vedení  porodu

a ošetření novorozence. Je tedy nezbytné, aby zdravotníci měli dostatečné teoretické

znalosti,  když  nemají  dostatek  praktických  znalostí  z  důvodu  vedení  porodu  mimo

nemocniční  zařízení.  Očekávám,  že  si  výsledek  teoretických  znalostí  zdravotničtí

záchranáři  vezmou  k  srdci  a  ve  vlastním  zájmu  se  budou  více  vzdělávat  v  dané

problematice, jelikož mají značné nedostatky.
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Závěr 

Téma mé práce byl porod v přednemocniční péči. Hlavním cílem bylo shrnutí

základních  fakt  a  teoretických  poznatků  v  oblasti  problematiky  porodu

v přednemocniční péči a zjištění úrovně znalostí středního zdravotnického personálu

o této problematice. Dle mého hlediska se mi tento cíl podařilo splnit. 

Teoretická  část  práce začíná  anamnézou rodičky,  kterou by  se  správně  mělo

začínat i v terénu, a celkové vyšetření rodičky, kterým bychom měli odkrýt komplikace,

jež mohou ohrožovat její život. V teoretické části práce dále najdeme definici porodu

a jeho fáze, vedení  porodu v přednemocniční  péči  a ošetření novorozence.  Situace,

které vedou k indikaci transportu a naopak situace, který vedou k okamžitému porodu.

Velice  důležitou  součástí  této  práce  jsou  porodní  komplikace  a  resuscitace

novorozence.  Nedílnou součátí  je  farmakoterapie  při  vedení  porodu a  při  vzniklých

komlikacích. Na závěr teoretické části práce je popsáno vybavení sanitního vozu pro

případný porod a ošetření novorozence, včetně popisu obsahu porodnického balíčku.  

Praktická část charakterizuje výzkum, výzkumnou metodu, informační přípravu

výzkumu,  popis zkoumaného vzorku a jakým způsobem probíhal sběr a zpracování dat.

Důležitou součástí  praktické části  je  vytvoření  hypotéz,  které byly vytvořeny celkem

čtyři.  Nejrozsáhlejší  a  zároveň  nejdůležitější  kapitolou  je  interpretace  výsledků

výzkumu. Tam jsou uvedeny grafy vlastní  tvorby a tabulka. Ta znázorňuje úspěšnost

v teoretických znalostech zdravotnických pracovníků na ZZS v Libereckém kraji, která

byla zhodnocena již v kapitole „Diskuse“. Pod každým grafickým znázorněním je také

k  tomu  příslušející  slovní  vyjádření.  Poslední  kapitolou  praktické  části  výzkumu  je

samotné vyhodnocení výzkumu, které odpovídá na čtyři hypotézy. 

 Dílčími  cíli  teoretické  části  práce  bylo  shromáždění  a  zpracování  publikací

vztahujících  se  k  dané  problematice,  definice  porodu  v  přednemocniční  péči,

specifikace jednotlivých fází a vedení s přihlédnutím k mimo nemocničnímu prostředí.

Dle mého názoru byl tento cíl splněn. 

Mezi další dílčí  cíle patřilo zjistění,  zda-li  jsou zdravotníci s VOŠ a VŠ na tom

s teoretickými znalostmi lépe než zdravotníci se SŠ. Tento cíl byl též splněn a výsledek
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nelezneme v tabulce č. 2 (Statistika odpovědí teoretické části dotazníku). 

Dílčím cílem praktické  části  práce bylo vypracování  dotazníkového šetření  se

všemi  jeho  náležitostmi  jako  jsou  vypracování  dotazníku,  administrace,  sběr

a vyhodnocení.

Uvědomuji  si,  že  jde  pouze  o  malý  okruh  respondentů  a  bylo  by  dobré

uskutečnit výzkum ve všech krajích ČR a zaměřit se na celkové znalosti nelékařských

zdravotnických pracovníků. Mohlo by to pomoci zjistit, co zdravotníci znají a co ne.  Na

témata, které jsou jim méně známá, či neznámá, by se pak zaměřilo školení, aby došlo

ke zvyšování jejich vzdělanosti. Tímto by nedocházelo k tomu, že by zdravotníci měli

pocit, že na školení si pouze zopakovali to, co již uměli, jak bylo zjištěno v otázce č. 3

dotazníku části  C.  Zde bylo zjištěno,  že 55 % z dotazovaných má tento pocit.  Tento

výzkum by mohl být uskutečněn také z důvodu přehledu úrovně znalostí u jednotlivých

stupňů vzdělání.  Toto  zjištění  by  mohlo  napomoci  v  rozhodování,  jaké  kompetence

ponechat a jaké rozšířit u zdravotníků se SŠ, VOŠ a VŠ vzděláním.  

Doufám, že tato práce se stane přínosnou nejen pro studenty zdravotnického

záchranáře,  ale  také  pro  nelékařský  zdravotnický  personál,  který  již  pracuje  na

výjezdových stanovištích ZZS.  Věřím, že bude mít také přínos pro širokou veřejnost.

Ráda  bych,  aby  si  touto  absolventskou  prací  při  nejmenším  zopakovali  již  jednou

získané  znalosti.  Více  by  mě  ale  potěšilo,  kdyby  pro  ně  některé  informace  byly

novinkou. 
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Summary

Childbirth in Pre-Hospital Care

The theme of the assignment is delivery in pre-hospital care. Childbirth in pre-

hospital care does not belong to common tasks of a paramedic as well as situations in

which it is necessary to initiate delivery before transport to a specialized department.

Lives of two people are threatened in this stressful medical emergency.

The  main  objective  of  this  assignment  is  to  summarize  the  basic  facts  and

theoretical knowledge of the issues of delivery in pre-hospital care and determine the

level of knowledge of nurses about this issue.

The  partial  objective  of  the  theoretical  part  is  collecting  and  processing

publications relating to this issue. The theoretical part includes theoretical information

necessary for assisting in childbirth and caring for new born baby in pre-hospital care.

The  theoretical  part  begins  with the  definition  of  labour,  stages  of  labour,  how to

perform  childbirth  in  pre-hospital  care,  and  how  the  ambulance  is  equipped  for

childbirth and ambulance crew is prepared. The emphasis is given on the examination

of  a  mother  and  taking  medical  history  from  a  patient.  The  second  half  of  the

theoretical  part  is  devoted  to  a  physiological  birth  and  birth  complications.

Resuscitation of a new born baby seems to be the most feared situation.

Other partial objectives of the practical part of this assignment are to create the

questionnaire survey with all  the necessities such as creating the questionnaire,  its

administration, collection, and evaluation.  The questionnaire consists of three parts.

The  first  part  consists  of  5  questions  relating  to  gathering  information  about

paramedics in the Liberec region i.e. the age, the number of births performed out of

hospital, work experience of paramedics in the medical rescue service. The second part

of the questionnaire is focused on the theoretical knowledge of paramedics concerning

childbirth and aftercare of a new born. The aim of the last part of the questionnaire is

to  determine  whether  paramedics  participate  regularly  in  training  concerning  this

issue.
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The results of the questionnaire show that paramedics who work there 0 – 3

years form 27 % of respondents; those who work there 3 – 6 % form 14 %;  6-10 years

form  20  %,  10-20  years  form  21  %  and,  finally   20  years  and  more  form  18  %

respondents.  56 % of  requested paramedics  are  afraid  of  assisting  delivery  in  pre-

hospital care. 21 % respondents have already attended delivery, 34 % assisted delivery,

and finally 45 % neither attended nor assisted delivery. 

   The average level of the theoretical knowledge of all health professionals was

assessed as 62 %, i. e. too low score.   Therefore healthcare professionals in the Liberec

region should be educated as well as trained in this issue more intensively, because

their theoretical knowledge is too low.  

The assignment should be beneficial not only for the author of the assignment,

but also for paramedic trainees, medical responders in the Central Bohemian Region,

as well as for the general public.

Key words:

pregnancy, childbirth, placenta, new born baby, miscarriage, menstruation, 

resuscitation
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek a pojmů 

Abrupce odtržení 

Acidóza porucha acidobazické rovnováhy ve prospěch kyselin 

Analgosedace léky způsobující sedaci a analgezii

Apgar skóre test pro posouzení zdravotního stavu novorozence 

Asfyxie dušení způsobené nedostatkem vzduchu 

Bolus jednorázová podaná dávka léčiva 

Bradykardie nízká srdeční frekvence

Diastola uvolnění srdečního svalu (myokardu)

DIC diseminovaná intravaskulární koagulace

DKK dolní končetiny

Episiotomie chirurgické nastřižení hráze při porodu

Fetus nenarozený plod

Hemoragický související s krvácením 

Hypotenze nízký krevní tlak

Hypoxie nedostatek kyslíku v těle 

Hysterektomie chirurgické odstranění dělohy

i. m. = intramuskulárně (do svalu)

i. v. = intravenozně (do žíly)

Indikace důvod použití léku 

Inhalace vdechování 

IU International Unit (mezinárodní jednotka) 

Kapnograf měří koncentraci oxidu uhličitého (ETCO2)

KPR kardiopulmonální resuscitace

Lanugo jemné chloupky po těle, kterým je pokryt novorozenec

MgSO4 Magnésium sulfát 

Multipara žena, která vícekrát rodila

NÚ nežádoucí účinky

O2 kyslík

PEEP pozitivní tlak v respiračních cestách na konci výdechu

PMCS perimortální císařský řez



PNP přednemocniční péče

PPH poloha podélná hlavičkou 

PPH primární poporodní hemoragie

PPKP poloha podélná koncem pánevním 

Primipara prvorodička 

Prostaglandiny látky podobné hormonům vznikající prakticky ve všech orgánech 

těla

RZP rychlá záchranná pomoc 

Saturace nasycení krve kyselíkem v procentech 

Sterilní bez živých zárodků

Synkopa krátkodobá ztráta vědomí 

TANR telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace

TAP telefonicky asistovaný porod 

Tokolytikum léky snižující činnost děložního svalstva a tlumí děložní stahy

Tracheálně do průdušnice

UPV umělá plicní ventilace

Uterolytika léky, které zpomalují děložní činnost

Uterotonika léky, které posilují činnost děložního svalstva 

Ventilace dýchání

Vernix mázek, kterým je pokryt novorozenec po porodu 

70
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71



Příloha č. 3: Anamnéza rodičky [1]
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Příloha č. 4: Telefonicky asistovaný porod [1]
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Příloha č. 5: Dystokie ramének [1]
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Příloha č. 6: Guidelines novorozence [12]
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Příloha č. 7: Vybavení porodnického balíčku [1]

    

         

76


