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Úvod 

 

             Mým tématem absolventské práce je porod v terénu vedený posádkou RZP (Rychlé 

zdravotnické pomoci). Připravovanými reformami ve zdravotnictví, ekonomickými a 

úspornými opatřeními a zejména také populačním poklesem v posledních letech došlo 

k soustředění odborného porodnictví a primární péče o matku a novorozence do oblastních 

a krajských nemocnic. Tím se rozšířila oblast a spádovost zejména okrajových a podhorských 

oblastí, ve které pracuji. Vzdálenost do specializovaných porodnických zařízení je až 45 

kilometrů, což má za následek zejména ve ztížených klimatických podmínkách prodloužení 

dojezdových časů posádek RZP. Prioritou je k indikovaným náhlým stavům v graviditě, 

zejména porodu, vyslat posádku RLP (Rychlé lékařské pomoci), popřípadě RZP společně s RV 

(Rendez - Vous, potkávací systém výjezdových posádek). Může však nastat situace, kdy volba 

operátora záchranné služby není jiná než vyslat primárně posádku RZP.  Cílem mé 

absolventské práce je zpracovat tuto problematiku, znát a řešit situace při akutních stavech 

v graviditě, zejména jedná-li se o překotný porod bez dočasné přítomnosti lékaře či pediatra, 

a tím co nejlépe vyloučit možné komplikace spojené s překotným porodem mimo 

specializované pracoviště, poskytnout maximální péči matce i novorozenci a především 

minimalizovat ohrožení života a zdraví matky a novorozence. Přestože tyto stavy nejsou 

zastoupeny velkým procentem výjezdů ZZS, ve které jsem zaměstnán, je určitě nutné tyto 

situace popsat, zpracovat a připravit na ně zdravotnické záchranáře, popsat jejich řešení a 

vyčerpat všechny správné postupy a možnosti podle pravidel lege artis. Cílem mé 

absolventské práce je, aby byla přínosem nejenom pro mě při řešení těchto stavů, ale aby 

také byla pomocným vodítkem pro kolegyně a kolegy - zdravotnické záchranáře a také 

studenty zdravotní školy. 
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1. Cíl absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl  

         - hlavním cílem absolventské práce je popsat, zhodnotit a zpracovat překotný porod 

posádkou RZP v terénu, v improvizovaných podmínkách mimo zdravotnické zařízení, 

zdravotním záchranářem a zároveň zmapovat možné komplikace s tím spojené a jejich 

minimalizování. 

 

 

1.2 Dílčí cíle 

         - dílčími cíly je shrnutí a vypracování přehledu dalších náhlých stavů v graviditě. 

 

 

2. Teoretická část 

 

2.1 Fyziologie rozmnožování 

          Základní charakteristikou života a živé hmoty je schopnost se množit. Člověk jako 

zástupce řádu savců došel evolučním vývojem k pohlavnímu rozmnožování, kde míchá 

genetické vlastnosti samce a samice, tedy muže a ženy a dává tak nové vlastnosti a výbavu 

nově vzniklému jedinci, zárodku. [MOUREK 2005, 2.] 

        

2.1.1 Pohlavní vývoj 

          Okamžikem oplodnění, tedy spojením samčí pohlavní buňky spermie a samičí pohlavní 

buňky vajíčka je určeno pohlaví jedince, který se z tohoto spojení bude vyvíjet. Tuto závislost 

určují pohlavní chromozomy X a Y. Kombinací těchto chromozomů, kdy vajíčko je vždy 

nositelem chromozomu X a spermie má chromozomální znak Y, vzniká nový jedinec 

mužského pohlaví (XY). Naopak kombinací chromozomů vajíčka X a spermie X, je určeno 

ženské pohlaví (XX). Morfologicky vyzrálá spermie i vyzrálé vajíčko po splynutí dosáhnou 

plného počtu 46 chromozomů zárodečné buňky - embrya.  Před spojením a vznikem zygoty 

každá zralá pohlavní buňka obsahuje 22 somatických a 1 pohlavní chromozom (23). 
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2.1.2 Pohlavní zralost 

          V průběhu postnatálního vývoje jedince se pohlavní a rozmnožovací funkce mění a 

procházejí vývojem do období, kdy budou moci plnit schopnost reprodukčního systému. 

Vývoj a dozrávání mužských a ženských reprodukčních buněk – gonád je odlišný. K rozdílným 

změnám dochází i během funkčního období a pohlavní zralosti v dospělosti muže i ženy. 

 

2.1.3 Mužský reprodukční systém 

          Funkcí mužského reprodukčního systému je tvorba spermií-mužské pohlavní buňky a 

vylučování pohlavních hormonů umožňujících pohlavní spojení. Varlata (testes)- je mužský 

pohlavní orgán uložený mimo dutinu břišní v šourku. V semenotvorných kanálcích varlat 

dochází ke spermatogenezi, vývoji a zrání spermií trvající asi 70 dní. Podmínkou pro správnou 

funkci varlat je jejich sestoupení ještě před narozením. Kontrola sestupu varlat u chlapců po 

porodu je jednou z vyšetřovaných metod novorozence. Nesestoupení varlat je poporodní 

ireverzibilní patologií, která se chirurgickým zákrokem odstraní. Důvodem je nedokončování 

spermatogeneze: spermie se mohou tvořit a vyvíjet za teploty o 3-4°C nižší než je tělesná 

teplota, tj.36,5°C.  

Morfologicky dozrálá spermie je tvořena hlavičkou nesoucí 22 somatických chromozomů a 1 

pohlavní akrosom X nebo Y, krčkem a bičíkem, kterým se spermie pohybuje rychlostí 2-

4mm/min. v závislosti na prostředí. Pro správný vývoj a funkci spermie je nutná ochrana 

před nepříznivými vlivy (teplota, radiační záření, stres, jedy a toxiny), které ovlivňují 

spermatogenezi. Důležitý je dostatek vitamínu E. Především správná produkce Testosteronu 

v Leydigových buňkách varlat řízená hypofýzou v období pohlavní zralosti.   

Testosteron, (steroidní mužský pohlavní hormon) a jeho biologické účinky: 

1. Umožňuje vývoj mužského typu genitálu u plodu a sestup varlat. 

2. V pubertě navozuje růst zevních pohlavních orgánů a vývoj sekundárních pohlavních 

znaků (růst vousů, chlupů, změna hlasu atd.). 

3. Ovlivňuje metabolizmus proteinů (anabolický účinek). 

4. Má vliv na kůži (nadprodukce vede k akné). 

5. Zvyšuje objem kostní hmoty a ukládání kalcia, ukončuje růst kostí do délky. 

6. Stimuluje produkci erytropoetinu (látka řídící tvorbu červených krvinek). 

7. Negativní zpětnou vazbou ovlivňuje produkci gonadoliberinů a gonadotropinů (látky 

ovlivňující tvorbu pohlavních orgánů). 
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8. Má vliv na psychiku-rozhodnost, agresivita (viz např. psychické vlastnosti eunuchů či 

rozdíly v chování hřebec-valach). [MOUREK, str. 120, 2005]  

 

Pohlavním spojením a opakovaným třecími pohyby ve vagině ženy dochází k dráždění a 

následné ejakulaci ejakulátu, obsahujícího spermie.  Ejakulace je řízena z oblasti lumbální 

páteře (L1-L4) sympatickým nervovým systémem. Má zásaditou reakci pH 7,5 a jeho objem 

se pohybuje mezi 2-4 ml.  V 1 ml ejakulátu je 35-200 milionů spermií. 

Pohlavní zralost u muže od puberty do období mužského klimakteria (ukončení reprodukční 

schopnosti) není na rozdíl od žen časově ohraničen. Produkce spermií je zachována do 

vysokého věku, přesto se jeho kvalita a množství snižuje. Na rozdíl od ženy, nevyhasne 

spermatogeneze úplně. Důvodem je úbytek mužského hormonu testosteronu.[MOUREK 

2005,2.] 

 

2.1.4 Ženský reprodukční systém 

          Produktem reprodukčního systému ženy, je tvorba vajíčka - ženské pohlavní buňky, 

stejně jako u muže vylučování pohlavních hormonů umožňující pohlavní spojení, dále 

zajišťuje vývoj a výživu nejen zárodku nitroděložního, ale také vývoj a výživu novorozence v 

období po narození – laktace.  

Vaječníky (ovaria) - párový orgán umístěný na bočních stranách kostěné části malé pánve. 

Z celkového množství několika milionů oocytů dozraje během reprodukčního období ženy asi 

400 vajíček. Zralé vajíčko se uvolňuje (ovulace) střídavě z levého a pravého vaječníku každý 

měsíc z tzv. Graafova folikulu (mimo období gravidity a laktace) nesoucí 22 somatických 

chromozomů a 1 pohlavní akrosom X. Kromě vajíček ovarium produkuje i ženské pohlavní 

hormony estrogeny a gestageny. [MOUREK 2005, 2.] 

 

Estrogen-Estradiol, (hlavní zástupce steroidního ženského hormonu) a jeho řídící funce: 

1. V pubertě iniciují růst vnitřních (vaječníky, vejcovody, děloha, pochva) i zevních 

pohlavních orgánů, stimulují růst a vývoj prsů (růst vývodového systému), zajišťují 

vývoj sekundárních pohlavních znaků, ukládají tuk na predilekčních (chorobami 

nejčastěji napadanými) místech (prsa, boky, hýždě, mons pubis). 
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2. Navozují tzv. proliferační fázi menstruačního cyklu. 

3. Snižují hladinu cholesterolu v krvi. 

4. Mají vliv na uzavírání růstových štěrbin a tak tlumí růst kosti do délky. 

5. Vyvolávají proliferaci vaginálního dlaždicového epitelu a stimulují sekreci řídkého 

hlenu žlázek krčku dělohy (předpoklady pro oplození). 

6. Zvyšují citlivost ovarií na hormony adenohypofýzy a v cílových tkáních zvyšují počet 

receptorů pro progesteron. 

7. Ovlivňují vývoj sexuálního chování ženy. [MOUREK, str. 121, 2005] 

 

Gestagen-Progesteron, má rovněž steroidní povahu. Hlavním významem a účinkem je: 

1.  Udržuje oplodněné a usazené (nidované) vajíčko v děložní sliznici-gestagenní 

účinek = příprava a udržení těhotenství. 

2. Udržuje sliznici dělohy v tzv. sekreční fázi, která je nutná pro nidaci oplodněného 

vajíčka. 

3. Snižuje kontraktilitu těhotné dělohy. 

4. Snižuje produkci hlenu žlázkami děložního hrdla a zvyšuje jeho viskozitu. 

5. Stimuluje rozvoj lobulů a alveolů mléčné žlázy a vyvolává její sekreční aktivitu. 

6. Ovlivněním termoregulačního centra v hypotalamu zvyšuje bazální teplotu. 

7. Ovlivňuje negativně sekreci gonadotropinů. [MOUREK, str. 121, 2005] 

 

Vývojové fáze ženy se formují do úseků, které se vykazují charakteristickými vývojovými 

znaky. Obdobím klidu, následované obdobím činnosti gonád - (pohlavních žláz) a poté 

opětovným obdobím klidu, klimakteriem. 

 

Vývojové fáze: 

Gravidita-ve 2-3 měsíci se formuje a diferencuje genitál plodu, na konci druhého trimestru 

se formují sexuální centra v mozku. 

Novorozenecké období-množství estrogenu je na minimu, hormonální novorozenecká 

reakce odeznívá do asi 21 dnů po narození děvčátka, nastává 10tileté  funkční klidové období 

ovaria, hypotalamu a hypofýzy. Pouze se s růstem těla somaticky zvětšují pohlavní orgány.  
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Puberta - nastává u dívek dříve než u chlapců asi kolem 10ti let věku, utvářejí se návyky 

ovlivňující sexualitu v dospělosti, emoce, vzrušení, orgasmus - nemají ale erotický charakter, 

pouze prožitkovou formu. Toto období je však velmi důležité na vlivy a pro následný vývoj a 

výchovu hypotalamo-hypofyzární osy a vazeb mezi centrem a periférií v pubertě a 

adolescenci. Okolo 12. – 13. roku nastupuje rozvoj sekundárních pohlavních znaků, růst 

pubického ochlupení, růst prsou, nástup menarche - první menstruace a  tím počátek 

fungování gonád, mění se stavba těla, ukládání tukových polštářku. Přichází prožitková 

schopnost citů a zamilování se, poznávání sexuálního a pohlavního aktu. 

Pohlavní zralost - vrcholí 18. – 19. rokem života, dívky jsou v tomto věku schopny 

fyziologicky počít a porodit dítě asi do 45. roku života. Toto období záleží především na 

psychických a cyklických změnách, funkcí žláz a produkcí hormonů. 

Klimakterium - od 45. roku věku ženy dochází k úbytku Estrogenu, který má vliv na sexuální 

vzrušení a touhu, elastičnost a lubrikaci pochvy. Přichází nepravidelnost a následně poslední 

menstruace. Premenopausa - počáteční nepravidelnost a poruchy menstruačního cyklu. 

Menopausa - poslední menstruace. Postmenopausa - období asi jednoho roku po 

menopause. Příčinou je vyhasínání a vyčerpání folikulů v ovariu schopných reagovat na 

podněty z Hypotalamohypofyzární osy (snižování stimulace hypotalamu->hypofýzy->FSH         

->ovaria). 

Senium - geneticky nastavené období, ale asi od 65. roku. Funkce ovaria končí a tím ovlivní i 

hormonální a estrogení produkci, což ovlivňuje i sekundární znaky. Mizí podkožní tuk, kůže je 

méně elastická, svraštělá, vlasy a ochlupení řídne a ztrácí se produkce melaninu - kožního 

barviva. Úbytek estrogenu má za následek řídnutí a snížení kostní hmoty, vzniká 

osteoporóza. [KOBILKOVÁ 2006, 1.] 

 

 

2.2 Anatomie ženských pohlavních orgánů 

           Reprodukční systém ženy je tvořen zevními rodidly, vnitřními rodidly a mléčnou 

žlázou. 

 

2.2.1 Zevní rodidla - vulva 

          Zevní rodidla jsou u ženy uloženy mezi stehny na dolní části trupu od symfýzy směrem 

k análnímu otvoru a jsou tvořeny těmito částmi:  
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 Hrma (mons pubis) – je vyvýšená oblast pod břišní stěnou tvořená tukovým 

polštářem a prostoupená vazivovými trámci. Povrch kůže je pokryt pubickým 

ochlupením a potními a mazovými žlázami. Hrma pokračuje kaudálním směrem a 

přechází ve velké stydké pysky. 

 Poštěváček (clitoris) - je topořivým orgánem a obdobou mužského penisu. Je tvořen 

také předkožkou a uzdičkou jako u muže, jen ve zmenšené formě jako přední a zadní 

řasa kryjící klitoris a je připojen vazem k stydké kosti. Jeho funkcí společně s vnitřní 

stěnou malých stydkých pysků je pohlavní vzrušivost (erotogenní zóna). 

 Velké stydké pysky (labia majora) - k sobě těsně přiléhají a tvoří stydkou rýhu. Jsou 

vytvořeny vazivovými tukovými tělesy do jejichž středu se upíná ligamentum uteri 

s ústím močové trubice – uretry na malé plošce (vestibulum vaginae). Na vnitřních 

ploškách je vývod Bartholiniho žláz. 

 Malé stydké pysky (labia minora) - jsou slizniční útvary mediálně od labia majora, bez 

ochlupení s bohatou žilní pletení, proto jsou mírně erotogenní a topořivé. Kraniálně 

se rozbíhají malé stydké pysky do dvou řas, na jejichž vrcholu mezi nimi je uložen 

poštěváček. 

 Panenská blána (hymen)-je vazivový lem uzavírající poševní vchod (ostium vaginae) u 

děvčete, které nemělo dosud pohlavní styk. Velikost otvoru je jen několik milimetrů. 

Při prvním pohlavním styku (defloratio) se hymen trhá. 

 Bartholiniho žláza (glandula Bartholini major) - párová žláza v dorzální třetině labia 

majora. Žláza ústí do rýhy mezi velkými stydkými pysky a hymenem. Vazký sekret 

zvlhčuje při pohlavním vzrušení a pohlavním styku ostium vaginae. 

 Hráz (perineum)-je to oblast mezi análním otvorem a kaudální části labia majora. Je 

to část pánevního dna oddělující distální část pochvy od konečníku. Je tvořena 

tukovou tkání, fasciemi a svaly. [KOBILKOVÁ 2006, 1.] 

 

2.2.2 Vnitřní rodidla 

 

 Pochva (kolpos, vagina)- dutý svalový orgán složený ze tří vrstev, sliznice, svaloviny a 

zevního vazivového obalu, dlouhý asi 10 cm s velkou elasticitou a poddajností. Horní 

část se upíná na děložní hrdlo a vytváří přední a zadní poševní klenbu.  
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Zadní poševní klenba je u ležící ženy nejhlubším místem, kde se při pohlavním styku 

hromadí sperma. Sliznice pochvy je tvořena vícevrstvým dlaždicovým epitelem, 

citlivým na hormonální, infekční a patogenní změny.  

 Děloha (uterus) - dutý svalový orgán hruškovitého tvaru ležící v centru malé pánve 

mezi močovým měchýřem a rektem. Děloha se skládá ze dvou částí, těla (fundu) a 

děložního hrdla (cervix) na nějž vyúsťuje distální část pochvy. Poměr délky hrdla 

k fundu je u dospělé ženy 1:2. Děložní stěna se skládá ze sliznice - endometria, 

tvořeného jednovrstvým cylindrickým žlázovým epitelem a řasinkami, myometria, 

nejsilnější části dělohy z hladké svaloviny uspořádané cirkulárně a spirálně umožňující 

anatomické zvětšení v těhotenství a stažení po porodu a perimetria, vlastně 

peritonea  tvořího zevní viscerální krytí. 

 Vaječníky (ovarium) - párová ženská pohlavní žláza, měnící svoji velikost během 

života ženy, obvykle oválného tvaru fazole (4x2x2 cm). Mají dvojí funkci-

rozmnožovací (zdroj pohlavních buněk-vajíček) a endokrinní (zdroj pohlavních 

hormonů). Vaječníky jsou fixovány vazy k pánevní stěně. 

 Vejcovody (tuba uterina) - párový svalový orgán asi 8-10 cm dlouhý, s průsvitem 2-

4mm. Tuba vychází z děložních rohů na každou stranu a směřuje laterálně 

k vaječníkům. Na konci se nálevkovitě rozšiřuje v ampulární část zakončenou asi 10 -

15 řasnatými fimbriemi, jejichž úkolem je v době ovulace se přiblížit k vaječníku a 

zachytit uvolněné vajíčko. Stěna tuby tvořena jednovrstevným cylindrickým epitelem  

je kryta řasinkami jejíchž pohyby, pomalými peristaltickými stahy a sekretem uvnitř 

tuby je zachycené vajíčko transportováno směrem k děloze. [KOBILKOVÁ 2006, 1.] 

 

2.2.3 Prsní-mléčná žláza 

            Jeden pár, původem kožní žlázy v hrudní krajině mezi 3. - 6. žebrem. U dívek v období 

puberty dochází k  rozvoji a růstu mléčné žlázy, která se stává funkční složkou prsu. 

Základem prsu jsou spirální snopce hladkého svalstva, na které naléhá přední a zadní tukový 

polštář. Polštáře obsahují 15-20 laloků. Z každého laloku vychází mlékovod. Ty se sbíhají 

k prsní bradavce, ze které ústí drobnými otvory.  Teprve v těhotenství dojde k maximálnímu 

rozvoji - laktací. Sekreci mléka aktivuje stimulací mléčnou žlázu hormon - prolaktin. 

[DYLEVSKÝ 2009, 3.] 
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2.3 Početí 

           Je okamžikem splynutí mužské zárodečné buňky spermie a ženské zárodečné buňky 

vajíčka (fertilizace). 

Děj, kterým vzniká nový lidský jedinec. 

 

 2.3.1 Oplození vajíčka 

           Aby mohlo dojít k splynutí spermie a vajíčka, je nutné dokončení a dozrání gamet a 

zároveň přítomnost obou pohlavních buněk v těle ženy.  

           Po orgasmu muže spermie vlastním pohybem bičíku doputují ze zadní poševní klenby 

přes dělohu do ampulární části vejcovodu. Během cesty prodělají dvě nutné změny: 1. 

kapitace - odstranění ochranné vrstvičky na povrchu hlavičky spermie, 2. akrozomová 

reakce-vznik malých otvůrku, kterými jsou uvolňovány enzymy nutné k narušení ochranných 

obalů vajíčka a umožnění průniku spermie do něho. 

           Současně je nutné, aby v ovulačním cyklu ženy byla dokončena ovulace - dozrání 

vajíčka, tj. u 28denního cyklu asi kolem 14. dne a uvolnění zralého Graafova folikulu -  

z vaječníku prasknutím přes jeho stěnu. Schopnost oplození je ještě asi 12 hodin po ovulaci. 

Tekutina, která se uvolní při prasknutí Graafova folikulu, strhává uvolněné vajíčko do břišní 

oblasti vejcovodu, kde je fimbiemi zachyceno do tuby vejcovodu a současně posunováno za 

pomocí pohybu řasinek a kontrakcí vejcovodu. V jeho rozšířené ampulární části dojde 

k setkání spermií a vajíčka. Zralé vajíčko obklopí ve vejcovodu několik set spermií, které 

koncentrací enzymů naleptávají ochranné obaly vajíčka. Nakonec proniká hlavička a krček 

jediné spermie v místě nejrychlejšího naleptání. Bičík spermie je před uzavřením vajíčka 

oddělen. Průnikem dochází k oplození a vznikne buněčný útvar, kterému říkáme zygota. 

Následně vstupem spermie do cytoplasmy vajíčka ihned vzniká reakce, která zpevní jeho 

povrch a tím zabrání přijetí další spermie. Dojde k promísení jader obou pohlavních buněk a 

splynutí obou chromozomových sad. Diploidní zygota - zahájí první dělení rýhováním (vznik 

prvních dvou buněk budoucího organizmu).  

Dělení zygoty probíhá ve vejcovodu a jako několikabuněčný zárodek - embryo je 

transportován do dělohy za ovlivnění hormonu Prostaglandinu, který současně také zastaví 

ovulace během období gravidity. Čtvrtý den po oplození jako 16tibuněčný útvar (morula) 

dochází k uhnízdění nidaci nejčastěji v zadní stěně v blízkosti děložního fundu a pokračuje 

jeho další vývoj. [DYLEVSKÝ 2009, 3.] 
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2.3.2 Vývoj oplozeného vajíčka a plodu 

          Asi šestý den po oplození je zygota tvořena skupinou buněk (zona pellucida, trofoblast, 

embryoblast), které jsou základem pro budoucí zárodek - blastocyta. Svými enzymy naruší 

epitel endometria dělohy a pronikne mezi dvě vrstvy endometria, kde se uhnízdí, niduje.  

Nidace je začátkem implantace vajíčka. Narušené endometrium, kde se blastocyta 

implantovala se nazývá decidua basalis. Trofoblast - se vyvíjí po celém vnějším obvodu 

blastocyty, ale zejména na straně přivrácené k děložní stěně, kde narušuje a proniká hlouběji 

endometriem až k endotelu mateřských kapilár. Tím dochází k prvnímu mateřskému spojení 

matka-embryo arteriálními a venózními  kapilárami.  Krev matky a plodu se ale nemísí. Oba 

systémy jsou odděleny tzv. placentarní bariérou. Proliferací trofoblastu (základem pro 

placentu-lůžko) koncem druhého týdne se začnou vytvářet primární, sekundární a terciální 

klky, jejichž dalším vývojem vzniknou choriové klky, ve kterých vznikly mateřsko-embryonální 

krevní cévy – základní stavební kameny placenty. Choriové klky - nejdůležitější funkční část 

má velikost přibližně 14m2. Jsou omývány mateřskou krví v množství 400-500ml/min. a mají 

za úkol výměnu kyslíku a látek, vitamínů, soli, hormonů. Membránou klků prochází ale také 

léky a viry. Do konce druhého týdne od oplození je dokončena implantace. Sedmnáctý den 

po oplození je utvořen základ krevního oběhu. Embryoblast - zárodečný terčík dělením do 

druhého týdne z buněk embryoblastu a cytotrofoblastu dává základ amniovému váčku. 

V oblasti implantace decidua basilaris od 9. týdne choriové klky mohutní, rozrůstají se a 

vzniká plodový koláč - placenta. Placenta - má za úkol vývoj a výživu plodu. Před porodem na 

konci těhotenství dosahuje velikosti 15 - 20 cm, silná 2 - 3 cm s hmotností asi 500g.  

Na odvrácené straně místa implantace choriové klky atrofují, zanikají a vznikají plodové 

obaly (vnější chorion a vnitřní amnion) navzájem pohyblivé, ve kterých se vyvíjí a roste plod. 

Plodová voda - uvnitř plodových blan chrání plod před mechanickým poškozením, její funkcí 

je výživa a látková výměna. Ve 35. týdnu je jí asi 1 litr, pak její množství v plodovém vejci 

klesá na množství kolem 700ml. Od 3. měsíce vylučuje plod do vody moč, od pátého měsíce 

plodovou vodu fetus částečně resorbuje zažívacím ústrojím. Pupečník – na prst silný o délce 

50 cm přechází z amnionu a upíná se většinou na střed placenty. Uvnitř prochází dvě 

pupečníkové arterie a jedna pupečníková véna, která přivádí okysličenou krev k plodu a 

arteriemi se odkysličená krev odvádí směrem k plodovému koláči. 
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Plodové vejce - plod, pupečník, plodová voda, plodový koláč, plodové blány se od počátku 

nidace z velikosti zrnka máku vyvine do velikosti vaku, s průměrnou velikostí 30cm a 

hmotnost 5kg. 

Vývoj plodu dělíme na období do konce 3. měsíce, kdy mluvíme o zárodku-embryu. Má-li 

plod prvotní známky a tvary lidského jedince, jedná se již o plod-fétus. Růst je pravidelně 

kontrolován od 3. měsíce gravidity jak orientačně, tak ultrazvukovou biometrií. (viz.tabulka). 

[KOBILKOVÁ 2006, 1.] 

 

Fyziologické těhotenství trvá 40 týdnů, tedy 280 dnů, tj. 9 kalendářních měsíců. Průměrná 

hmotnost zralého dítěte u chlapců je 3400g, u děvčat 3200g, délka plodu bývá od 45 cm 

výše.  

 

2.3.3 Fyziologické změny v organizmu těhotné ženy 

          Těhotenství klade zvýšené nároky na organismus ženy a téměř na všech orgánech a 

orgánových systémech dochází k fyziologickým změnám. Všeobecně jsou změny 

charakterizovány roztažitelností tkání. Fyzikálně-chemickými procesy a přípravou na nové 

úkoly dochází k překrvení tkání a sliznic pohlavních orgánů i oblasti celé malé pánve. Prsy i 

bradavky se zmnožováním alveolů a ukládáním tuku zvětšují, zvýrazňuje se pigmentace.  

Atrofií epidermis vznikají na kůži v oblasti břicha, stehen, prsou striae - kožní trhlinky.  

Zvětšuje se i lymfatický systém. Kardiovaskulární systém - rozšířením dělohy a rostoucím 

plodovým vejcem zvětšuje periferní oběh, zvyšuje požadavky na práci srdce. Současně 

zvýšení bránice zatěžuje pravou polovinu srdce změnou polohy a zvyšuje odpor v plicním 

parenchymu.  Krevní návrat z periferního řečiště je zpomalen, tvoří se otoky dolních 

končetin. Ve třetím trimestru může žena pociťovat pocit tepla, což je následkem zvýšené 

krevní cirkulace v děloze až o 700ml/min a vazodilatací periferních cév k rozptýlení tepla 

plodu. Respirační systém - objem inspiria stoupá až o 40%. Nemění se však frekvence, ale 

jeho hloubka. Renální systém - glomerulární filtrace se postupně zvyšuje od počátku 

těhotenství. Na konci třetího trimestru může vzestoupit až o 60%. Glykosurie - bývá častý 

nález v období gravidity, ale může upozornit i na skrytý diabetes mellitus !! Může docházet i 

k mikci vlivem útlaku dělohy na močový měchýř a tím snížení jeho svalového tonu.  
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Gastrointestinalní trakt - tlakem dělohy a hormonálními změnami ovlivňující vegetativní 

nervy dochází ke snížení tonu a peristaltiki žaludku a jícnu, což může mít za následek 

náchylnosti k pyroze a refluxu žaludečního obsahu i snížením sekrece žaludeční šťávy. Žlučník 

a pankreas mohou mít také sníženou motilitu a snížené množství vypouštění žluči, enzymů, 

inzulinu a pankreatických šťáv. Průměrný fyziologický váhový přírůstek během těhotenství je 

13-15 kg. [KOBILKOVÁ 2006, 1.] 

 

 

2.4. Předporodní vyšetřovací metody 

        Pro stanovení základní diagnózy pro záchranáře v terénu je rychlá, pečlivá, ale citlivá 

anamnéza.  

O.A: věk 18-35 roků, před i po může přinášet řadu komplikací, 

F.A: užívá-li rodička léky nebo se léčí s nějakou nemocí  

A.A: je-li pacientka alergická na léky nebo alergeny 

S.A: je-li svobodná matka, vdaná, sociálně-ekonomické aspekty mohou přinášet psychické 

komplikace v těhotenství 

G.A: první nástup menarche i ostatní průběh menstruačních cyklů, počet těhotenství a jejich 

průběh, šestinedělí, komplikace, operace, potraty, úmrtí spojené s těhotenstvím. 

Těhotenský průkaz: součást každé gravidity, který by měla mít rodička vždy u sebe se 

záznamy kontrol o návštěvách v gynekologické poradně. Jeho součástí jsou záznamy EKG, UZ, 

o léčbách a možných patologiích i o předpokládaném termínu porodu. 

Vyšetřovací metody obecné: k vyšetření těhotné a rodičky v terénu. Vyšetření on-fly 

doplníme o důsledné vyšetření břicha, pohmatem, poklepem a auskultací. Vyšetřujeme i 

mléčné žlázy pohledem i pohmatem. Nejdůkladněji provedeme vyšetření vaginální, vleže 

s mírně podloženou hlavou, pokrčenýma a roztaženýma nohama rodičky. Aspexí  

kontrolujeme stav rodidel a klitorisu, okolí poševního vchodu, výtoku z vaginy nebo uretry 

nebo krvácení. Palpačně se sterilními rukavicemi a pokud možno s vyprázdněným močovým 

měchýřem vyšetřované, přistupujeme z pravé strany rodičky. Bimanuální vyšetření 

provádíme citlivě jedním nebo dvěma prsty pravé ruky a s levou položenou zevně na 

podbříšku. Zjišťujeme konzistenci, tvar děložního hrdla, velikost dělohy, polohu a naléhání 

plodu na děložní branku, změny na vaječnících, bolestivost při palpaci. Auskultačně 

fonendoskopem posloucháme srdeční akci matky a plodu.  
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Poměr je 1:2 (jeden úder matky, dva údery plodu) s frekvencí 120-140 za minutu. Pod 100 a 

nad 160 srdečních úderů znamená vážné ohrožení plodu.  

U dívky před 18. rokem vyšetřujeme za přítomnosti matky. U dívky, která neměla pohlavní 

styk, vyšetřujeme rektálně - pouze lékař!! Specializovaná vyšetření vyžadují podmínky pro 

jejich provedení. [KOBILKOVÁ 2006, 1.] 

 

 

2.5. Fyziologický porod a porodní asistence 

        Porodem je nazýván děj, kdy donošený a zralý plod opouští organismus matky mezi 39. -

42. týdnem stáří od početí porodními cestami na svět. Faktory spouštějící tento děj jsou 

s největší pravděpodobností tlak plodu na děložní hrdlo společně se zvýšenou sekrecí 

hormonu oxytocinu rodičky a zvýšenou sekrecí kortisolu nadledvinkami plodu. 

    

2.5.1 První porodní doba – doba otevírací 

          První porodní doba je přípravou pro porod plodu, kdy se dilatuje děložní hrdlo a tvoří 

se branka. Kontrakcemi – pravidelnými stahy na počátku první porodní doby se děloha 

napřímí a její podélná osa se postaví kolmo na rovinu pánevního vchodu. Tím se veškerá 

děložní práce, tj. děložní stahy soustředí směrem porodních cest. Způsobem distálního a 

proximálního uchycení dělohy vazy, můžou kontrakce dilatovat děložní hrdlo a tím se 

přesouvá jeho stěna přes dolní pól plodového vaku. Dilatace probíhá rozdílně u prvorodičky 

primipary a vícerodičky multipary. U prvorodičky s konickým hrdlem začíná dilatace 

vytlačením hlenové zátky cervikálního kanálu a s každou kontrakcí pokročí na zevní ústí 

cervikálního kanálu. Tím je dokončena dilatace a říkáme, že je hrdlo zašlé. Od tohoto 

okamžiku hovoříme o brance. V okamžiku kdy nepoznáme, kde bylo hrdlo a kde branka a 

děloha s pochvou tvoří jeden prostor, hovoříme o zašlé brance. Přirozeným dilatátorem je 

plodový vak naplněný plodovou vodou. Odteče-li plodová voda před zánikem branky, je 

dilatátorem hlavička plodu. Na adhezivních místech hlavičky se vytváří edém-porodní nádor. 

U vícerodiček s válcovým děložním hrdlem probíhá dilatace ve všech rovinách současně. 

Hrdlo se zkracuje a zároveň dilatuje a probíhá při každé kontrakci rychleji než u prvorodičky.  

Zánikem branky končí první porodní doba. 
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2.5.2 Druhá doba porodní – doba vypuzovací 

          Zaniknutím branky se vytvořil pro plod nyní z pochvy a dělohy měkký porodní kanál. 

Hlavička snížením záhlaví a přiblížení bradičky k hrudníku provede iniciální flexi hlavičky. 

Nejnižším bodem, tzv. vedoucím bodem je malá fontanela u polohy podélné hlavičkou 

záhlavím. Progresí hlavičky prostupuje plod pánevní šíří až na pánevní dno, kde proti odporu 

pánevního dna provede vnitřní rotaci. Od této chvíle je nutné vest rodičku k zapojení 

břišního lisu tlačením v době kontrakce. Záhlaví je opřeno o dolní okraj stydké spony, plod 

klouže obličejem po zadní stěně pochvy. Každou následnou kontrakcí se rozvíjí tkáně malých 

a velkých stydkých pysků.  

Ve chvíli porození obličeje plodu, záhlaví se stočí buď k levému nebo pravému  stehnu matky 

a provede zevní rotaci z důvodu průchodu ramének, které jsou v přímém průměru děložní 

úžiny [viz. obrazová příloha, obrázek č. 1]. Je nutné, aby byla hlavička vedena v ose 

porodních cest. Nejdůležitější je to při prořezávání vulvou a chránění hráze.  Levou rukou 

vedeme hlavičku v ose, aby se náhle neporodila, pravou přiložíme a chráníme hráz sterilním 

krytím. Pokud se hráz příliš napíná a bledne, provede se profylaktická episiotomie mediálně 

nebo laterálně vložením dvou prstů mezi hráz a hlavičku v délce max. 2 cm na vrcholu 

kontrakce. Po porodu hlavičky uchopíme porozenou část a sklopíme ji k podložce, abychom 

umožnili porod předního raménka, tj. raménko pod stydkou sponou. Pak zvedneme hlavičku 

levou rukou podhmatem v ose porodních cest a tělíčko zvedneme ke sponě k vybavení 

zadního raménka. Pravou rukou opět chráníme hráz při výstupu zadního raménka [viz. 

obrazová příloha, obrázek č. 2]. Po porodu hlavičky uchopíme dítě oběma rukama za ramena 

nebo v podpaží a vybavujeme porod trupu a nohou v ose porodních cest, což už obvykle jde 

snadno. Dítě uložíme napříč mezi pokrčené nohy rodičky na čistou podložku. Po porodu 

hlavičky aplikujeme i.v.  směs oxytocinu a methylergometrinu  k zahájení odloučení porodu 

placenty a snížení krvácení. Pupečník položíme na sterilní roušku, podvážeme 10 cm od 

místa úponu k trupu a provedeme další podvaz v délce 10 cm. Mezi těmito dvěma podvazy 

sterilními nůžkami pupečník přestřihneme, pahýl u novorozence sterilně překryjeme a 

přiložíme k tělu. Dítě ukážeme rodičce a můžeme ho přiložit na její tělo. Rodička má zaveden 

i.v. katheter k podání a doplnění fyziologických tekutin a k vyrovnání krevních ztrát. Krevní 

ztráta u fyziologického porodu je asi 500 ml krve. 
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2.5.3 Třetí doba porodní – doba k lůžku 

         Porozením plodu začíná třetí porodní doba-porodem lůžka (placenty). Pupečník na 

sterilní roušce položíme na podbřišek. Po vypuzení plodu a klidové několikaminutové fázi, 

začne děloha opět kontrahovat, čímž se odloučí placenta od děložní stěny. Žena může 

pomoci břišního lisu placentu vytlačit. Porodník uchopí placentu a lehkým otáčení a 

kývavými pohyby napomůže porodu lůžka. Ale velmi opatrně bez spěchu a námahy aby 

nedošlo k přetržení. Po porodu je nutné udělat celkovou inspekci placenty, celistvost všech 

blan, neporušenost otřením koagul z povrchu. Pokud je zjištěný defekt nebo chybějící část, je 

nutné vybavení manuelní v celkové anestezii na gynekologii. Trvání třetí doby je 5-15 minut. 

[KOBILKOVÁ 2006, 1.] 

 

 

2.6 Porodní asistence záchranáře 

      Porod a jeho vedení je v pravomoci lékaře. U záchranné služby v režimu RZP může ale 

nastat situace, kdy do doby příjezdu lékaře je nutné, aby tuto práci zahájil a vedl 

zdravotnický záchranář. I po příjezdu lékaře je nutné, aby vzhledem k okolnostem, místu a 

situaci záchranář dokázal asistovat a pomoci lékaři zejména v improvizovaných podmínkách, 

které mohou nastat. Znát co v této situaci dělat a co použít. To je cílem mé absolventské 

práce. 

 

 

2.7 Překotný porod, vedení porodu a první pomoc 

      Někdy může nastat situace, že porodní činnost nastane náhle s intenzitou, která ženu 

překvapí doma, v zaměstnání, na cestě, na veřejnosti. Nejenom lékař, ale i zdravotnický 

záchranář je povinen poskytnout první pomoc. Řešení situace v náhlém porodnickém stavu 

je dáno především místem události, ale každopádně by to mělo proběhnout na klidném 

místě, vleže, bez přítomnosti ostatních přihlížejících osob. Chráníme hráz proti náhlému a 

prudkému porodu a proti jejímu protržení. Chráníme novorozence, aby nám nevyklouzl 

z rukou a neupadl na zem. Důležitá je sterilita pupečního pahýlu, první pomoc poskytnutá 

dítěti a především matce, která je v těchto náhlých stavech prioritní. Novorozence je třeba 

zabalit a chránit termoizolační folií proti podchlazení, popřípadě improvizovaně zahřívat do 

příjezdu do zdravotnického zařízení.  
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U dětí donošených a fyziologických je nutno přiložit novorozence co nejdříve po základním 

vyšetření a ošetření na prsa matky ke stimulaci a zahájení laktace. Porozené celé lůžko 

posíláme společně k dalšímu vyšetření s matkou a dítětem. [KOBILKOVÁ] 

     

2.7.1 Porodnický balíček, součást vozidla RLP a RZP, obsah a použití 

         Součástí výbavy každého vozidla RLP a RZP je porodnický balíček a dalších komponentů 

pro vedení náhlého/překotného porodu a náhlých gynekologických stavů. 

 

 

OBSAH PORODNICKÉHO BALÍČKU:  

      Sterilní část:                    4 x obvaz plošný Duonet 100x100 mm 

                                                3 x tkaloun bavlněný 300 mm 

                                                1 x bavlněná dětská plena 700 x 900 mm 

                                                1 x rouška pro ošetření rodičky 450 x 450 mm 

                                                1 x chirurgický skalpel jednorázový 

     Nesterilní část:                1 x hygienická dámská vložka 

                                                1 x mycí houba 

                                                1 x podložní rouška pod rodičku 500 x 600 mm 

                                                1 x podložní rouška pro odložení dítěte 500 x 600 mm 

                                                [viz. obrazová příloha, obrázek č. 3] 

 

VOLNÉ PORODNICKÉ KOMPONENTY: 

   Sterilní komponenty:      2 x chirurgické rukavice 

                                               1 x prostěradlo 1600 x 2200mm 

                                               2 x ZETUVIT plošný čtverec 200 x 400 mm 

   Nesterilní komponenty: 1 x izotermická folie 700 x 1000 mm 

                                               1 x sáček k uložení a transportu lůžka 

                                               1 x akumulátorová odsávačka hlenů 

                                               1x dětská maska a 2l láhev O2 

                                               [viz. obrazová příloha, obrázek č. 4] 
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2.7.2 Farmakoterapie 

         Vedení porodu by mělo probíhat ve fyziologických mezích, ale lze vedení a případné 

urychlení, popřípadě zpomalení průběhu ovlivnit podáním farmakologických preparátů.  

Vždy je nutná konzultace s lékařem k podání farmakoterapie, pokud není přítomen. Musíme 

také zvážit možností komplikací a průběh porodu za přítomnosti patologických zjištění a 

podle dynamiky porodu raději směřovat rodičku na specializované pracoviště. 

 

Fyziologické tekutiny:  500ml 1 F/F, 500ml 1R/R, Hartman 500ml, Voluven 500ml, [viz. 

obrazová příloha, obrázek č. 6] 

 

Analgezie:  Plegomazin 25mg, Dolsin 100mg 

Uterotonika:   Oxytocin 5 IU/1ml ampulka, i.v. v 200-300ml 5%G  5 IU (nebo 2 IU) v 500 ml 

5% glukózy jako intravenózní infúze za průběžné kontroly děložní práce a plodových ozev 

(KTG). Rychlost infúze je zcela individuální, na začátku obvykle 0,005 IU za minutu - to 

odpovídá 10 kapek za minutu (nebo 25 kapek za minutu). Podle individuální citlivosti je 

možné dávku zvýšit až na 0,015 IU/min - 30 kapek za minutu. Infúzi ponecháme až do konce 

porodu, s výhodou i krátce po porodu lůžka, [viz. obrazová příloha, obrázek č. 5] 

Tokolitika:  Hexoprenalin - úskalím jejich aplikace je fakt, že žádné z  β-mimetik není 

selektivní. Je třeba počítat s vedlejšími β2 (hypotenze, snížení diuresy, hypokalemie a plicní 

edém) i β1 účinky (tachykardie, palpitace, zácpa, zpomalené vyprazdňování žaludku a 

hypokalemie). Zvláště nebezpečným může být rozvoj těžkých arytmií, infarkt myokardu, 

postpartální kardiopatie, plicní edém. Tyto komplikace mohou vést v extrémním případě až 

ke smrti rodičky. K zásadám bezpečného podání β-mimetik ve smyslu prevence rozvoje 

nebezpečného plicního edému je pečlivé hodnocení bilance tekutin, omezení jejich příjmu a 

vyloučení podání jiných tokolytik. Častou chybou je aplikace β-mimetik ve velkém objemu 

intravenózně podaných tekutin a neefektivní dlouhodobé podávání nízkých, neúčinných 

dávek. 

MgSO4 - je tradiční tokolytikum, antikonvulsivum a profylaxe při eklampsii. MgSO4 je svou 

tokolytickou účinností srovnatelný s β-mimetiky. Účinná tokolytická dávka je však poměrně 

vysoká.  
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Používány jsou dva protokoly aplikace MgSO4. První protokol spočívá v intravenózní aplikaci 

4-8 g během 20-60 minut s udržovací dávkou 2-4 g/1 hodinu. Druhý protokol začíná bolusem 

2-4 g s udržovací dávkou 1 až 2 g/1 hodinu.  MgSO4 prochází placentární bariérou a dosahuje 

vysoké koncentrace i ve fetálním oběhu. Vede ke snížení variability srdeční akce plodu a 

dechové aktivity novorozence. Neonatální magnesinémie > 4 mg/100 ml vede k hypotonii, 

dechovému útlumu a nízkému skore dle Apgarové, [viz. obrazová příloha, obrázek č. 5] 

 

Hemostatikum, PPH (primární poporodní hemoragie): Methylergometrin 0,2mg/1ml 

ampulka, podává se 1 ampulka i.v. vždy pomalu (při současném sledování krevního tlaku) 

během 1 minuty nebo i.m. s.c., popř. do stěny děložního těla (po císařském řezu) nebo do 

děložního hrdla (po přerušení těhotenství). Injekce se může opakovat za 2-4 hodiny. Nejvyšší 

jednotlivá dávka je 0,3 mg, nejvyšší denní dávka 0,6 mg. Ke snížení krevních ztrát a zkrácení 

III. doby porodní se podává 1 ampulka i.v. těsně po porodu hlavičky nebo ramének plodu. 

Podáváme i.v. nebo i.m., [viz. obrazová příloha, obrázek č. 5] 

Edém: diuretikum Manitol, Furosemid Forte, 125 - 250mg i.v. v infuz, [viz. obrazová příloha, 

obrázek č. 6] 

Antihypertenzivum: druh antihypertenziv podle klinického obrazu Isoket, Ebrantil, [viz. 

obrazová příloha, obrázek č. 6] 

Antikonvulzivum, křeče: MgSo4 10%, 20% v infuzi, [viz. obrazová příloha, obrázek č. 5] 

 

2.7.3 Epiziotomie 

         Nástřih perinea - oblasti mezi pochvou a konečníkem. Provádí se v době intenzivního 

tlačení rodičky, na napjaté hrázi, takže rodička nástřih necítí. Epiziotomie zvětší vaginální 

otvor pro prostupující část plodu. Není nutné provádět vždy. Provedeme, když nemůže plod 

proříznout hlavičku, hráz se extrémně napíná, bledne a hrozí její ruptura, při porodu koncem 

pánevním, při známkách hypoxie plodu. Epiziotomie patří do výkonu lékaře!!                                

[viz. obrazová příloha, obrázek č. 7] 
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2.8 Péče o rodičku 

      Kvalitní péče by měla probíhat jak při porodu, tak ihned zhodnocením všech aspektů, 

které by mohli zkomplikovat rekonvalescenci po porodu, případně přivodit trvalé následky či 

ženu ohrozit na životě. 

Vyhodnocení stavu fyziologických funkcí (dechová frekvence, SpO2, hypertenze, hypotenze, 

tachykardie, bradykardie, glykémie, uremie, doplnění krevních ztrát, hygiena, sterilita. Při 

případných komplikacích zajištění ZŽF, dostatečná pulmonální ventilace – intubace, periférní 

katetr, močový katetr, farmakoterapie, směřování na specializované oddělení šetrně ale 

rychle (LZS). Nelze ani opomenout podat informaci ženě o porodu, o stavu a pohlaví dítěte a 

tím minimalizovat psychické aspekty. Současně je třeba navodit co nejrychlejší osobní 

kontakt dítěte a matky a přiložení k prsu ke stimulaci laktace. 

   

 

2.9. Péče o novorozence 

        K posouzení stavu novorozeného dítěte slouží tři stupně kontroly. První, Apgar skóre, 

kdy je nutné rychle zjistit, zda novorozenec potřebuje v dané chvíli lékařskou pomoc a neříká 

tedy nic o prognóze vývoje dítěte v delším období. Druhý, resuscitace novorozence při jeho 

kritickém stavu a třetí, rozšířený stupeň vyhodnocení stavu pro další vývoj. Všechny použité 

stupně vyhodnocení stavu a péče se provedou před předáním do odborné péče a 

zaznamenají se do dokumentace. 

   

2.9.1 Primární péče o novorozence - APGAR SKORE 

         Apgar skore je celosvětově používané hodnocení zdravotního stavu novorozence krátce 

po porodu.  Pojmenováno je podle americké anestezioložky a pediatričky Virginie Apgarové, 

která toto hodnocení vypracovala v roce 1952.  

Při hodnocení se sleduje pět kritérií: srdeční tep, dýchání, napětí svalů, reakce na 

podráždění a barva kůže. Každé je ohodnoceno 0, 1 nebo 2 body a stav novorozence se 

hodnotí v 1., 5. a 10. minutě. Pokud je hodnota skóre v 1. minutě po narození 8 až 10, je dítě 

obvykle v dobrém stavu a nevyžaduje po porodu zvláštní péči. Hodnota mezi 5 až 7 body 

znamená, že dítě potřebuje zvýšenou pomoc lékařů nebo sester, např. opakované odsátí 

plodové vody z dýchacích cest nebo krátkodobé podání kyslíku.  
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Při hodnotě Agpar skore 4 a méně je dítě v přímém ohrožení života a vyžaduje mimořádnou 

lékařskou pomoc, např. masáž srdce. 

 

                                            APGÁR SKORE NOVOROZENCE 

 2 body 1 bod 0 bodů 

Srdeční frekvence >100/min <100/min nepřítomna 

Dýchaní přiměřené/křičí pomalé/nepravidelné apnoe 

Svalový tonus aktivní pohyby částečná flexe konč. chabý 

Na podráždění kýchání/křik/kašel grimasuje Žádná reakce 

Barva kůže růžová akrální cyanóza Cyanóza/bledost 

 [http://www.wikipedia.org/maminkam.cz/apgar-skore] 

 

2.9.2 Resuscitace novorozence 

          Jestliže je Apgar skore pod 4, nebo dítě nezačne spontáně dýchat ani po stimulaci 

plosek nohou, je nutné začít s intenzivním dýcháním ambuvakem přes obličejovou masku 

s přívodem 100% O2, frekvencí 40/min. Hlava je v mírném záklonu. Jestliže dítě nezačne ani 

do 5 minut pravidelně dýchat, je nutná intubace a další řízené dýchání. Při srdeční frekvenci 

pod 60 tepů za minutu zahájíme zevní masáž srdce. Nejlépe dvěma palci se stlačuje sternum 

ve střední části do hloubky 1/3 předozadního průměru hrudníku. Rytmus je asi 90 tepů za 

minutu. Účinnost srdeční masáže se hodnotí stavem zornic. Jsou li úzké nebo střední je 

prokrvení mozku dostatečné. Při srdeční masáži nepřerušujeme dýchání a koordinuje se 

s nepřímou srdeční masáží v poměru   3 : 1 ( 90 stlačení srdce : 30 vdechů / min ). 
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Farmakologická podpora je nutná při neúspěchu dosavadního postupu. Je nutno zajistit 

přístup do oběhu, nejčastěji kanelací véna umbilicalis, pupeční žíly nebo i.o. vstupu. 

Léky a infusní roztoky používané v rámci resuscitace jsou podávány za účelem stimulace 

srdeční frekvence, pro zlepšení tkáňové perfuze a za účelem obnovení acidobazické 

rovnováhy:  Adrenalin  0,01mg/kg intravenózně, fyziologické roztoky nebo volumexpandery 

k doplnění cirkulujícího objemu, oboje dle potřeby tak aby se dítěti začal zvyšovat tlak a 

kapilární návrat.  Je li stav stabilizován, předáme dítě k observaci na specializovanou nebo 

intenzivní novorozeneckou péči. 

 

2.9.3 Sekundární péče o novorozence 

          Dalšími kontrolními znaky zdravého, donošeného novorozence jsou: obvod hlavy 34 

cm, šíře ramínek 12 cm, lanugo na lopatkách a ramínkách, ohraničená vlasová část s délkou 

vlasů 2-3 cm. Kožní kryt těla je růžový, pokrytý mázkem s dostatečnou tukovou zásobou 

v podkoží.  

Nos a uši mají pevnou chrupavku. Nehty na rukou a nohou jsou pevné a přečnívají. Chlapci 

mají sestouplá testes v šourku, děvčata mají kryté malé stydké pysky velkými. Průměrná 

hmotnost zralého dítěte u chlapců je 3400 g, u děvčat 3200 g, délka plodu bývá od 45 cm 

výše. Co nejdříve po porodu po očištění očí borovou vodou a kontrole, kápnout do každého 

očního spojivkového vaku 1 kapku Septonexu jako prevenci proti zánětu - kredeizace. 

Novorozence je třeba chránit proti podchlazení zabalením do suchého prostěradla, deky a 

termoizolační folie a improvizovaně ho zahřívat. [KOBILKOVÁ 2006, 1.] 

 

2.9.4 Dokumentace 

         Součástí diferenciální diagnostiky novorozence při porodu v terénu mimo porodnické 

zařízení je také pečlivě vedená dokumentace vydáním nové výjezdové karty ZZS, kam se 

uvede čas narození, budoucí jméno, průběh porodu, vyšetření, Apgar skore, případná 

farmakologická terapie a opatření. Hmotnost a délka se uvede po zvážení a změření při 

předání na porodnickém oddělení,[viz. obrazová příloha, obrázek č. 8]. 

 

 

 

 



27 
 

2.10 Transport, předání matky a novorozence 

         Po porození dítěte, ošetření matky a dítěte, popřípadě zajištění ZŽF matky či dítěte 

šetrně směřujeme matku vleže a dítě zabalené v náruči zdravotníka či lékaře do 

specializovaného zdravotnického zařízení. 

 

2.11 Dílčí cíle – náhlé stavy a komplikace spojené s porodem 

         Dílčími cíly mé absolventské práce je popsání dalších, většinou patologických stavů 

v porodnictví, se kterými se můžeme v terénu jako záchranáři setkat. Není prioritou a ani 

nelze v terénu tyto stavy řešit, ale řešit a zajistit životní funkce rodičky, jelikož některé tyto 

krvácivé stavy mohou ohrozit její život. Cílem je jejich popis a seznámení se s těmito 

komplikacemi. 

 

2.11.1 Krvácivé stavy  

           Patologické stavy, které dělíme na období v těhotenství a za porodu. U všech těchto 

stavů s přihlédnutím k možnostem řešení v terénu, je prioritou sledování ZŽF matky a 

vyloučení hemoragického šoku. 

  

2.11.1.1 Vcestné lůžko 

              (placenta praveia), v těhotenství, usídlení - inzerce lůžka v dolním segmentu dělohy, 

kdy překrývá cervikální kanál. Je doprovázeno mírným krvácením (špiněním) již v časném 

těhotenství a vystupňuje se ve III. trimestru, což je hlavním příznakem. Častým krvácením, 

bezbolestným, ač malým, může být rodička ohrožena anemií a plod anemií a hypoxií. 

Nevyšetřujeme bimanuálně, riziko silného krvácení. Je-li toto podezření, směřujeme na 

gynekologii, vyšetříme rodičku ultrazvukem a ukončíme těhotenství císařským řezem (sekcio 

cesare). 

 

2.11.1.2 Předčasné odlučování lůžka  

              (abruptio placentae), za porodu bývá silné a bolestivé krvácení s předpokladem 

těžkého hemoragického šoku a vede k akutní insuficienci placenty a hypoxii plodu. Děloha 

bývá prknovitá a palpačně bolestivá. Příčinou může být děložní trauma, nadměrná děložní 

činnost nebo krátký pupečník při pohybech plodu. 
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2.11.1.3 Porucha odlučování placenty  

              Jde o poruchu mechanizmu ve III.době porodní doprovázenou silným krvácením. 

Příčinami bývají: plný močový měchýř, únava děložního svalu při protrahovaném porodu, 

abnormalita placenty, abnormalita dělohy, srůst placenty s myometriem (placenta increta-

vzácné), nešetrný zásah, malá dávka farmak pro odloučení a následný spasmus svaloviny 

děložního hrdla. 

 

2.11.1.4 Atonie děložního svalu 

               Krvácení z prázdné dělohy, která není schopna retrahovat a z cév proudí krev. Příčiny 

jsou vyčerpání děložního svalu, prodloužený porod, nadměrné dávky uterotonik, vícerodičky, 

překotný porod, po léčbě preklampsie. Terapií je komprese břišní aorty, tamponáda dělohy, 

krevní náhrada, přetlaková infuze k vyrovnání krevních ztrát, sledování klinických příznaků – 

bledost, chladné periférie, bradykardie, prohloubené dýchání, hypotenze, kolaps, šok. 

[KOBILKOVÁ 2006, 1.] 

 

2.11.2 Gestózy (praeeclampsia) 

           Jedná se o skupinu patologických příznaků, které se vyskytují pouze v těhotenství a 

jsou vyvolávány biologickou změnou a zátěží způsobenou těhotenství. U zdravé ženy se tyto 

příznaky většinou neobjevují. 

Rané - v období první poloviny gravidity, do asi 20. týdne, projevují se sliněním, zvracením 

poruchami neurovegetativními. 

Pozdní – v druhé polovině gravidity, jedná se především o poruchy látkové výměny, změny 

chutí, s vaskulárním postižením EPH (edém, proteinurie, hypertenze), eklampsie-tonicko-

klonické křeče, generalizované edémy končetin při oligurii. 

 

2.11.2.1 EPH gestóza 

              Příznakem jsou (E) edémy DK v okolí kotníků, bérců, rukou i obličeje způsobené 

poruchou koloběhu vody v ledvinách, jejichž příčina je porucha endotelu ledvin. S tím souvisí 

retence moči (P) proteinurie nad 5g/l/24h a oligurie pod 400ml/24h. Vše bývá doprovázeno 

hypertenzí (H) zvýšené o 30 mm Hg systol. tlaku a o 15 mm Hg diastol. tlaku  nad normu  

(140/90). V konečné fázi EPH gestózy se mohou přidat nervové příznaky, bolest hlavy, 
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migréna a poruchy vidění. Tyto symptomy jsou rizikem pro plod rozvojem placentární 

insuficience a hypoxie. Ohlašují příchod křečí - eklampsii. 

 

2.11.2.2 Eklampsie (božec) 

             Jedná se o vyvrcholení EPH gestózy. Zpočátku jsou klinické projevy ve formě krátkých 

záškubů obličejových svalů, víček, úst. Později se rozšiřují na horní končetiny. Tonické křeče 

přecházejí na hrudník, břicho a k dolním končetinám. Postupují od hlavy k nohám po dobu 

10 - 30 sekund, rodička má apnoe, cyanotická na perifériích, dusí se. Klonické křeče postihují 

celé svalové skupiny v záchvatech po 20, 30, 50 minutách. Střídají se stavy ztráty vědomí 

s prudkými záškuby. Rodička upadá do bezvědomí (komatu), cyanotická po celém těle, 

mydriáza zornic bez reakce, vysoký krevní tlak, moč tmavá, kalná. Smrt může nastat 

udušením, selháním KVS, edémem mozku nebo plic, CMP, krvácením do mozku. Jde také o 

těžké stavy pro plod projevující se hypoxií, krevními výlevy do placenty, hemoragií, 

předčasným odlučováním lůžka. U počínajících příznaků je nutné zajistit průchodnost 

dýchacích cest a zabránění pádů rodičky a sekundárnímu zranění. 

Terapie: klid, dieta, omezení soli, lehká strava - ovoce.  

Farmakologie: edémy - diuretika, Manitol, Furosemid, roztok 40% glukózy, proteinurie- 

lidský albumin, hypertenze - dle klinického stavu volíme antihypertenziva, Isoket, Ebrantil 

(pozor na rychlý pokles tlaku!!!), antikonvulziva - MgSo4, 10%, 20% + Kalium, popřípadě 

s 5% glukózou (pozor na pokles tlaku a sníženou dechovou frekvenci pod 14/min.) -

antidotum je 1 mg Calcium chlorátum nebo 960 mg Calcium gluconicum podané i.m. U 

křečových stavů lze podat 10 mg Diazepam i.m. Jako profylaxi tomboembolýzy lze podat 

nízkomolekulární hepariny. [KOBILKOVÁ 2006, 1.] 

 

 

2.11.3 Diabetes mellitus 

           Závažná komplikace pro matku i plod. V poradnách je pátráno po rizikových faktorech 

a cukrovka se může projevit jako gestační cukrovka. V těhotenské průkazce musí být 

uvedena diagnóza diabetu jako rizikového faktoru u: 

-velikého makrosomního plodu nad 4000 g v anamnéze 

-úmrtí dítěte v těhotenství, za porodu, po porodu 

-obezita matky BMI nad 25 
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-diabetes v rodině 

-přenášení plodu nad 42 týdnů 

Závažnost pro matku je komplikací ve funkci orgánů (srdce, ledviny, oči), gestózy u porodu, 

hypoglykemické koma, ketoacidoza. Pro plod jsou komplikace kardiovaskulární, anomálie, 

vývoj štítné žlázy, defekty neurální trubice, dědičný DM.  

Terapií je potřebná spolupráce rodičky a úprava režimů a návyků. Dieta, pohyb, kontrola 

očního pozadí, udržování optimální hladiny glykémie 5,5-6,7 mmol/l. Úprava podávaného 

inzulínu v době těhotenství. Syntetický humánní inzulín-snižuje tvorbu protilátek. 

[KOBILKOVÁ 2006, 1.] 

 

2.11.4 Neočekávané události při porodu 

           Níže uvedené patologie v těhotenství jsou náhlé události, se kterými se jako záchranáři 

můžeme setkat a je dobré o nich vědět, seznámit se s nimi, popřípadě je umět řešit. 

 

2.11.4.1 Polohy komplikující porod 

              Jedná se o polohy nefyziologické, způsobené anomálií dělohy, zmnožením plodové 

vody, vcestným lůžkem, vícečetným těhotenstvím, kdy jeden plod bývá uložen na branku 

pánví a u mrtvého plodu, kdy je porušeno fyziologické držení plodu. Při vyšetření rodičky 

jsou palpační ozvy slyšitelné nad pupkem. Všechny tyto patologie nejsou diagnostikovány 

pro vedení porodu v terénu, patří na specializované porodnické oddělení. 

-poloha koncem pánevním 

-abnormální rotace 

-dystokie ramének 

-deflexní držení polohy hlavičky 

-poloha příčná a šikmá,  [viz. obrazová příloha, obrázek č. 9] 

 

2.11.4.2 Předčasný odtok plodové vody, patologie plodové vody 

              Příčinou předčasného odtoku plodové vody bývá nejčastěji poševní infekce a infekce 

cervixu, ale i nedostatek stopových prvků, jako vitamínu C, mědi nebo magnezia. Provádí se 

Temesvaryho zkouška nitrazinem nebo Kittrichova zkouška nilskou modří. Odteče-li voda po 

36. týdnu gravidity, vyčkáme, porodní činnost nastoupí sama do 4 - 6 hodin, u 

nepřipraveného děložního hrdla do 24 hodin. U plodu s nízkou porodní hmotností dojde 
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odtokem k oligohydramnionu – útlaku plodu, jeho hrudníku s omezením dýchání a jeho 

hypoxii. V tomto případě se do plodového vejce dodá 250 ml fyziologického roztoku 

zahřátého na 37C. Podává se profylaxe cefalosporinovými antibiotiky před případnou sepsí a 

intrauteropacentární infekcí. Indikuje se předčasný porod a ukončení těhotenství. 

Patologie plodové vody – pro plod má velký význam, plod ji polyká, vylučuje do ní moč a 

nacvičuje dýchání. Další funkcí je ochranný val před infekčními agens, mechanická ochrana 

plodu a je dilatátorem porodních cest před porodem. Denně plod vymění polykáním asi 500 

ml plodové vody. Při patologii plodové vody může být příčinou vadné polykání, sekrece plic a 

porucha transsudace plic po porodu. Patří sem i Oligohydramnion (viz.výše)-kdy plod 

z nedostatku plodové vody a vylučováním smolky plodovou vodu zkalí. 

 

2.11.4.3 Patologie a nepravidelnosti pupečníku 

             Pupečník může být patologicky změněn v délce, úponu a pevnosti. 

Úchylky v délce se dělí na absolutně krátký, kdy jeho délka je 40 cm a může způsobit 

předčasné odlučování placenty, ztížit vstup hlavičky do porodních cest, přetržení pupečníku 

nebo abrupci či inverzi placenty a na dlouhý pupečník měřící až 70 cm, kdy může způsobit 

torzi i omotání kolem těla plodu. Torze, kdy se otočí pupečník kolem své osy, někdy i na více 

místech (torsio nimia) způsobí uzavření cévního zásobení plodu a jeho smrt. 

Úpon a pevnost je snížena, pokud není pupečník upnut na středu placenty. Poté jeho 

pevnost při uchycení na okrajích klesá a hrozí přetržení pupečníkových vén při porodu a tím 

dojde k ohrožení plodu.  

 

2.11.4.4 Potrat 

            Mimo zdravotnické zařízení se jako záchranáři můžeme setkat s potratem. Můžeme 

řešit samovolný, nekomplikovaný. Potrat časný (do 12. týdne), pozdní (do 28. týdne) a 

samovolný během celého období II. trimestru. Potratem rozumíme vypuzení mrtvého plodu 

do hmotnosti 1000 g. Příčinami bývají infekční choroby, poruchy kardiovaskulární, psychické, 

stres, hepatitida, toxoplazma, zhoubné novotvary, vývojové vady plodu. Krevní ztráty 

nebývají obvykle velké, ale vždy se jedná o stav k okamžité hospitalizaci. Při běžícím potratu 

lze aplikovat směs infuze 1F/F + Oxytocin. [KOBILKOVÁ 2006, 1.] 
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           ZÁCHRANA ŽIVOTA ŽENY MÁ VŽDY PRIORITU PŘED DÍTĚTEM!!! 

 

 

2.11.5 Kritické situace v těhotenství a za porodu 

           Jsou situace a stavy, kdy dochází k přímému ohrožení zdraví a života rodičky. Je ku 

prospěchu zdravotnického záchranáře o nich vědět a poskytnout profesionální první pomoc. 

 

2.11.5.1 Aortokavalní komprese  

            Aortokavalní komprese má za následek celkovou dokompenzaci krevního návratu 

v cévním řečišti, zásobení srdce a mozku krví, přenosu kyslíku, živin a hormonů. Dochází 

k šoku, hypovolemii, bezvědomí, komatu. Příčinou je útlak dolní duté žíly a aorty dělohou 

s plodem o obratle páteře v poloze na zádech. Mechanizmus uvolnění komprese spočívá 

v otočení těhotné ženy na levý bok. [viz. obrazová příloha, obrázek č. 10] 

 

2.11.5.2 Embolie (trombus, krevní vmetek) 

             Příčiny mohou být krevním vmetkem u rodiček s žilními onemocněními DK, 

nemocemi pánve a zevních rodidel, dědičná ateroskleroza. TEN (tromboembolická nemoc) se 

projevuje tachykardií, subfebrilií a motorickým neklidem. K profylaxi používáme 

anrtiagregancia a antikoagulancia.  Další závažná, vzácná komplikace je embolie plodovou 

vodou, vedoucí k rychlé smrti rodičky s příznaky šoku. Může nastat při předčasném 

odlučování lůžka, kdy se plodová voda prosakem dostane do krevního oběhu rodičky. 

Způsobí embolizaci plic drobnými vmetky s následnou dilatací srdce. Terapií je antikoagulace, 

podpora dýchání, stabilizace šoku, KPR. Vzduchová embolie vznikne vniknutím většího 

množství vzduchu přes uteroplacentární cévy, dolní dutou žílou do pravého srdce nasledně 

do arteria pulmonalis. Dochází při předčasném odlučování lůžka. Přerušením malého 

krevního oběhu rodičku zadusí. Zahájíme ihned protišoková opatření.   

 

2.11.5.3 Šok, hypovolemický šok 

              Při náhlém a výrazném poklesu tlaku i bez závažného krvácení může dojít k šoku. Je 

to dáno vazokonstrikcí cév v oblasti dělohy, ale vazodilatací oblasti splanchnické. 

Vazodilatací se náhle sníží tlak, čímž vznikne relativní hypovolemický šok. Srdce nemá 
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dostatek krve pro zásobování mozku a těla kyslíkem. Příčinami bývají protrahované porody 

nebo při poloze na zádech útlakem dělohy na aortu a venu cava inferior (aortokavalní 

komprese). Hemoragický šok může nastat při masívním krvácení z rodidel a velkých krevních 

ztrátách. Terapií je zajištění žilního vstupu, objemové náhrady infuzemi, antiaortokavalní 

poloha – na levý bok s hlavou níže než končetiny, autotransfuze (zaškrcováním končetin), 

sledováním ZŽF, oxygenoterapií, průchodnost dýchacích cest, intubace. 

               

 2.11.5.4 Selhání kardiovaskulárního systému 

              Příčinami kardiovaskulárního selhání bývají v těhotenství vrozené a dědičně získané 

srdeční vady, nebo poruchy srdečního svalu. Prevencí je především osvěta a kontrola 

v poradnách.  Ženy s kontraindikací kardiovaskulárního systému během těhotenství bývají 

hospitalizovány včas před termínem porodu a vedeny jako rizikové rodičky. Těhotenství bývá 

ukončeno sekcio cesare – císařským řezem a v šestinedělí pod dohledem proti případné 

embolii. Příznaky jsou bledost a cyanoza, chladné periferie, bez krevního návratu, puls 

nitkovitý, nehmatný na art. radialis, slabě na art. carotis, bradykardie. Dýchání povrchní 

s tachypnoí, které s blížícím se komatem přechází do Kussmaulova dýchání. Tlak krve <TKsys 

90 mmHg. Zorničky z miózy přecházejí do mydriázy. 

 

2.11.5.5 KPR rodičky  

             Standarty postupu KPR u rodičky jsou totožné jako u dospělé osoby, jen s nutností 

potřeby posunout dělohu s plodem a uvolnit místo v oblasti sterna k provádění nepřímé 

srdeční masáže. [viz. obrazová příloha, obrázek č. 11] 

 

2.11.5.6 Hypertense a CMP     

             Hypertenze je komplikovaný stav v těhotenství, který může vyústit až k mozkovému 

krvácení a CMP. Průvodním jevem jsou gestózy a eklampsie (viz. kapitola 2.11.2.1 a 2.11.2.2). 

Nejvíce kritická doba při porodu je druhá doba porodní. Projevuje se neurologickými projevy 

poruchami čití poloviny obličeje nebo těla, brněním, parézami, asymetrií zorniček a jejich 

stáčením k ložisku krvácení, šokem a bezvědomím. 
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2.11.5.7 DIK – koalugopatie, (DIC- diseminovaná intravaskulární koalugace) 

               Porucha krevní srážlivosti v těhotenství je zapříčiněna abrupcí placenty, těžké 

gestózy, sepsí, mrtvým plodem, embolií plodovou vodou. Patologie vzniká postupně 

vyplavením tomboplasminu do oběhu matky z děložní stěny nebo placenty snížením 

fibrinogenů a trombocytů v krvi. V mateřském oběhu se předčasnou aktivací mění 

protrombin v trombin, který mění fibrinogen na fibrin. Fibrin se ukládá v cévách a hlavně 

v plicích. Takto vymizí fibrinogen z cirkulující krve a dochází k poruše srážlivosti krve a tím ke 

krvácení bez možnosti hemostázy. Terapie je dodávka fibrinogenu infuzí, krevní transfuzí, 

erymasy a doplňováním objemu před hypovolemickým šokem. Jen utné zjistit příčinu a řešit 

ji. [KOBILKOVÁ 2006, 1.] 
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3. Praktická část 

 

      3.1 Kazuistika č. 1 (porod ve voze RLP na cestě) 

    

Dne 9. března 2010 v 16.18 voláno na tísňovou linku 155 gravidní ženou pro bolesti 

v podbříšku. V 16.20 operátor vysílá posádku RLP Broumov na místo oznámení, ČSA  374,  

Broumov 1. Posádka RLP přijíždí na místo po 2 minutách v 16.22, vzdálenost ze základny ZZS 

2 kilometry.  

 

Pacientka: H.B. (rok narození 1983). 

F.A.: sine 

A.A.: sine 

O.A.: zdravá, neudává žádné zdravotní problémy 

G.A.: multipara, 2. gravidita, předešlý  porod bez komplikací, fyziologické v porodním 

termínu.  41. týden gravidity ( 37+4), těhotenský průkaz bez udaných komplikací a patologií, 

žena není diabetička, netrpí hypertenzí. 

N.O.: pacientka orientovaná, při vědomí, bez dušnosti, afebrilní, bez otoků DK, udává bolesti 

po 2-3 minutách, asi 2 hodiny nazpět, trpící 2 dny průjmy, tak neví, jestli jsou bolesti spojeny 

s graviditou nebo gastroentiritídou, nekrvácí, zpočátku bolesti s delší prodlevou, asi před 

hodinou se bolesti začali zkracovat, pohyby cítí, chtěli s manželem na porodnici vlastním 

transportem, ale z důvodu stupňování kontrakcí a bolesti  volali 155. 

Obj.: TK: 110/70, P: 85/min., DF: 16/min., SpO2: 97%, GCS: 4,5,6, doma vleže provedeno 

zevní vyšetření rodidel pohledem a bimanuální vyšetření lékařkou RLP, bez krvácení a koagul 

s počátečním otevíráním branky na 2 prsty. Vyšetření plodu poslechem: srdeční akce 

140/min. 

Th.: proveden periferní žilní vstup na LHK G/20, podán udržovací 100ml 1F/F. Z důvodu 

uzavření porodnického oddělení ONN pacientka transportována na náhradní porodnické 

oddělení v Trutnově v režimu K1, jako: AKUTNÍ POROD. 
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Pacienta naložena vleže s elevací dolních končetin, podložena separačními plenami s volnými 

porodními cestami. RLP odjíždí po 8 minutách v 16.30 do porodnice v Trutnově, vzdálenost 

38 km, dojezdový čas 30 minut. V 16.55 v obci Chvaleč posádka RLP je nucena zastavit pro 

kontrakce do půl minuty, odteklou plodovou vodu a splynutí branky s pochvou. Následný 

fyziologický porod během 4. kontrakce, bez obtíží, bez nutnosti provést profylaktickou 

epizotomii, podání premedikace ani nutnosti premedikace hemoragie. U dívky provedeno 

sterilní ošetření pupečníku, kontrola ZŽF, Apgar skore: 9-10-10, zabalena do sterilního 

prostěradla, izotermické folie, ošetřeny oči, dutiny a položena k matce ke stimulaci laktace. 

Matka stabilizovaná, genitálie lékařkou zkontrolovány, překryty sterilním krytím, bez 

vybavení placenty, podáno 500 ml 1R/R, vystavena druhá výjezdová karta pro dívku H.V., 

rodička i dívka ukázány otci, který následoval vozidlo RLP cestou do porodnice. V 17.45 

posádka ukončuje porod bez komplikací a pokračuje na novorozenecké oddělení ONT.  

Resume.: V 18.00 předána rodička na porodní sál k revizi dělohy a k vybavení placenty. 

Děvčátko předáno na novorozenecké oddělení. Porodní váha: 2900 gramů, délka: 48cm, 

Apgar skore: 10-10-10 
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       3.2 Kazuistika č. 2 (porod na cestě, strangulace pupečníkem+KPR novorozence) 

        

Dne 9. prosince 2010 v 16.18 voláno na tísňovou linku 155 gravidní ženou pro bolesti 

v podbříšku s odtokem plodové vody. V 16.20 operator vysílá posádku RLP Broumov na 

místo oznámení, Pěkov 38. Posádka RLP přijíždí na místo po 11 minutách v 16.31, vzdálenost 

ze základny ZZS 11 kilometrů.  

 

Pacientka: S.L. (rok narození 1977). 

F.A.: sine 

A.A.: pyl, prach 

O.A.: zdravá, neudává žádné zdravotní problémy 

G.A.: multipara, 2. gravidita, předešlý  porod bez komplikací, fyziologické v porodním 

termínu.  41. týden gravidity, těhotenský průkaz bez udaných komplikací a patologií, žena 

není diabetička, netrpí hypertenzí. 

N.O.: pacientka orientovaná, při vědomí, bez dušnosti, afebrilní, bez otoků DK, udává bolesti 

po 2-3 minutách, asi 2 hodiny nazpět, plodová voda odtekla, nekrvácí, zpočátku bolesti 

s delší prodlevou, asi před hodinou se kontrakce začali zkracovat, pohyby cítí. 

Obj.: TK: 130/70, P: 90/min., DF: 18/min., SpO2: 99%, GCS: 4,5,6, G: 6,8mmol, doma vleže 

provedeno zevní vyšetření rodidel pohledem a bimanuální vyšetření lékařkou RLP, bez 

krvácení a koagul s počátečním otevíráním branky. Vyšetření plodu poslechem: srdeční 

frekvence 140/min. Přiložena čistá vložka a separační plena. 

Th.: proveden vstup do krevního řečiště periférním katetrem G20, LHK. Podána udržovací 

infuze  100ml 1F/F. Pacientka uložena na nosítka v úlevové poloze s mírným podložením 

horní části těla a hlavy a s elevací dolních končetin o cca 40cm.  

V 16.40 posádka RLP odjíždí do ONN (Oblastní nemocnice v Náchodě) v režimu K1, spojena 

s operátorem dispečinku ZZS. Operátorovi nahlášena pracovní diagnóza: „HROZÍCÍ AKUTNÍ 

POROD“ s žádostí o ohlášení příjezdu do spádové porodnice v Náchodě a přípravou 

porodního sálu a personálu, dojezdový čas cca 15 minut (vzdálenost 23 km). Během 

transportu kontrakce zesílili a zkrátili se na 1 minutu, rodička bimanuálně vyšetřena 
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lékařkou, otevřena na 4 prsty. V areálu porodního oddělení počal fyziologický porod, podán 

k urychlení bolusově Oxytocin v 500ml 1R/R i.v.  

Porozen novorozenec mužského pohlaví, bez nutnosti episiotomie, s dvojitou strangulací 

pupečníku okolo krku, akrálně cyanotický, P: 100, Apgar skore: 6. Pupečník lékařkou RLP 

odstraněn, zahájena KPR lehkou stimulací hrudníku, plosek nohou a prodýchávání 

novorozence ručním ambuvakem 30/min + s oxygenoterapií 2l/min. Do několika sekund 

zahájeno spontánní dýchání bez nutnosti intubace a UPV, Apgar skore: 6 - 9 - 10. 

DF: 32/min., P:140/min. 

Resume: Chlapec po primárním ošetření přenesen k matce ke stimulaci laktace na porodní 

sál, doporučeno následné neurologické vyšetření. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

  

      3.3 Kazuistika č. 3 (porodní bolesti v 42. týdnu gravidity) 

 

Dne 15. října 2011 v 04.45 voláno na tísňovou linku 155 gravidní ženou pro bolesti 

v podbříšku. V 04.57 operator vysílá posádku RZP Broumov na místo oznámení, Soukenická 

18, Broumov III. Posádka RZP přijíždí na místo po 3 minutách v 05.00, vzdálenost ze základny 

ZZS 1 kilometr.  

 

Pacientka: B.Z. (rok narození 1988). 

F.A.: sine 

A.A.: sine 

O.A.: zdravá, neudává žádné zdravotní problémy 

G.A.: multipara, 3. gravidita, předešlé 2 porody bez komplikací, fyziologické v porodním 

termínu. Termín porodu 13. října 2011, 42. týden gravidity, těhotenský průkaz bez udaných 

komplikací a patologií, žena není diabetička, netrpí hypertenzí 

N.O.: pacientka orientovaná, při vědomí, bez dušnosti, afebrilní, bez otoků DK, udává bolesti 

po 2-3 minutách, asi 3 hodiny nazpět, plodová voda neodtekla, nekrvácí, zpočátku bolesti 

s delší prodlevou, asi před hodinou se kontrakce začali zkracovat 

Obj.: TK: 130/70, P: 90/min., DF: 18/min., SpO2: 99%, GCS: 4,5,6, G: 6,8mmol, doma vleže 

provedeno zevní vyšetření rodidel pohledem, bez krvácení a koagul, bez výtoku plodové 

vody. Vyšetření plodu poslechem: srdeční frekvence 140/min. Přiložena čistá vložka a 

separační plena. 

Th.: proveden vstup do krevního řečiště periférním katetrem G20, LHK. Podána udržovací 

infuze  100ml 1F/F. Konferenčním hovorem se sloužícím lékařem požádáno o možnost 

podání profylaktické dávky 1 amp. MgSo4 (10ml) do udržovacího fyziologického roztoku. 

Premedikace lékařem schválena.  Pacientka uložena na nosítka v úlevové poloze s mírným 

podložením horní části těla a hlavy a s elevací dolních končetin o cca 40cm.  

V 05.22 posádka RZP odjíždí do ONN (Oblastní nemocnice v Náchodě), spojena s operátorem 

dispečinku ZZS. Operátorovi nahlášena pracovní diagnóza: „HROZÍCÍ POROD“ s žádostí o 

ohlášení příjezdu do spádové porodnice v Náchodě, dojezdový čas cca 20 minut (vzdálenost 
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35 km). Během transportu se stav pacientky nezměnil, transport bez komplikací, pacientka 

předána v 05.45 na porodnické oddělení ONN. 

Resume : Fyziologický porod bez komplikací na porodnickém oddělení ONN. 
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      3.4 Kazuistika č. 4 (porodní bolesti v 32. týdnu gravidity) 

 

Dne 10. listopadu 2011 v 17.44 voláno na tísňovou linku 155 manželem gravidní ženy pro 

bolesti v podbříšku. V 17.48 operator vysílá posádku RLP Broumov na místo oznámení, 

Dvořáková 83, Broumov III. Posádka RLP přijíždí na místo po 2 minutách v 17.50, vzdálenost 

ze základny ZZS 1 kilometr.  

 

Pacientka: B.K. (rok narození 1984). 

F.A.: sine 

A.A.: sine 

O.A.: sine 

G.A.: multipara, 3. gravidita, předešlé 2 porody bez komplikací, fyziologické v porodním 

termínu, dnes na kontrole u ošetřujícího gynekologa + UZ plodu. 

Termín porodu 26. prosince 2011, dnes 32. týden gravidity, těhotenský průkaz bez udaných 

komplikací a patologií, žena není diabetička, netrpí hypertenzí. 

N.O.: pacientka orientovaná, při vědomí, bez dušnosti, afebrilní, bez otoků DK, udává bolesti 

v podbříšku, asi 3 hodiny nazpět, plodová voda neodtekla, nekrvácí. 

Obj.: TK: 120/70, P: 70/min., DF: 14/min., SpO2: 99%, GCS: 4,5,6, doma vleže provedeno 

lékařem zevní vyšetření rodidel pohledem, bez krvácení a koagul, bez výtoku plodové vody. 

Přiložena čistá vložka a separační plena. 

Th.: proveden vstup do krevního řečiště periférním katetrem G20, LHK. Lékařem podána 

udržovací infuze  100ml 1F/F, 1 amp. MgSo4 (10ml) do udržovacího fyziologického roztoku.   

Pacientka uložena na nosítka v úlevové poloze s mírným podložením horní části těla a hlavy a 

s elevací dolních končetin o cca 40cm. Operátorem přivolána posádka RZP na místo zásahu, 

pacientka předána posádkou RLP posádce RZP, sekundární transport do spádové ONN na 

gynekologické oddělení. 

V 18.16 posádka RZP odjíždí do ONN (Oblastní nemocnice v Náchodě). Operátorovi 

nahlášena pracovní diagnóza: „HROZÍCÍ POTRAT“ s žádostí o ohlášení příjezdu na spádové 

gynekologické oddělení v Náchodě, dojezdový čas cca 20 minut (vzdálenost 35 km). Během 

transportu se stav pacientky nezměnil, transport bez komplikací, pacientka předána v 18.38 

na gynekologické oddělení ONN. 
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Resume: Pacientka přijata od RZP Broumov na gynekologickém odděleni ONN po předchozí 

vstupní prohlídce. Hospitalizovaná k observaci a kontrolnímu UZ vyšetření. Po 3 dnech 

propuštěna do domácí péče s doporučením návštěvy svého ošetřujícího gynekologa, 

v případě komplikací telefonické kontaktování tísňovou linku 155. 
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      3.5. Kazuistika č. 5 (gynekologické krvácení, potrat)  

 

Dne 16. prosince 2011 v 07.30 voláno na tísňovou linku 155 gravidní ženou pro 

gynekologické krvácení. V 7.37 operační vysílá posádku RZP Broumov na místo oznámení, 

Polákovy domy 190, Broumov III. Posádka RZP přijíždí na místo po 4 minutách v 7.41, 

vzdálenost ze základny ZZS 3 kilometry.  

 

Pacientka: B.V. (rok narození 1987). 

F.A.: sine 

A.A.: sine 

S.A.: samoživitelka, závislá na dávkách hmotné nouze, kuřačka 

G.A.: multipara, 2. gravidita, předešlý porod bez komplikací, 12. týden gravidní. 

Termín porodu: 5. květen 2012. Pacientka není diabetička, netrpí hypertenzí.  

Vyšetření: TK: 90/70, P:72/min., SpO2: 99%, DF: 17/min., GCS: 4,5,6 

N.O.: pacientka uvádí, že asi před hodinou začala silně krvácet se silnými bolestmi 

v podbříšku, vzápětí spontánně potrácí. 

Obj.: nalezena na lůžku v polosedě v úlevové poloze, opocená, při vědomí, orientovaná, 

afebrilní, bez dušnosti, bez otoků DK, sedící v krvi smísené s krevními koagulami, plodovou 

vodou a vypuzeným plodem v amniovém vaku společně s placentou. Krevní ztráta 400 -

500ml. RZP přes operátora volá RPL. Po příjezdu RLP lékařem ohledán mrtvý plod. 

Th.: Mrtvý plod zajištěn společně s placentou. Jejich celistvost neporušena, uloženo. 

Pacientka vyšetřena lékařem RLP, zajištěn periferní žilní vstup G20, PHK, podán infuzní 

roztok 1F/F 500ml s 1 amp. MgSO4 10ml. Pacientka v 8.34 předána s mrtvým plodem 

posádce RZP a odeslána na spádovou gynekologii ONN k celkovému vyšetření, hospitalizaci, 

revizi dělohy a pochvy. Vzdálenost 38 km, dojezdový čas 25 minut. V 9.05 předána posádkou 

RZP na příjmovou ambulanci gynekologie v Náchodě. 

 

Resume: Provedena celková revize pochvy a dělohy v celkové anestezii, hospitalizace 3 dny, 

zřejmou příčinou potratu – intoxikace plodu (kuřačka), psychosociální aspekt. 
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       3.6. Kazuistika č. 6 (gynekologické bolesti, porod, JIP-FNHK - inkubátor)  

 

Dne 11. února 2012 ve 4.27 voláno na tísňovou linku 155 manželem gravidní ženy pro 

gynekologické bolesti. Ve  4.32 operační vysílá posádku RZP Broumov na místo oznámení, 

Hejtmánkovice 216. Posádka RZP přijíždí na místo po 6 minutách v 4.38, vzdálenost ze 

základny ZZS  5 kilometrů.  

 

Pacientka: V.M. (rok narození 1978). 

F.A.: sine 

A.A.: Penicilin 

O.A.: sine 

G.A.: primipara, 1. gravidita, termín porodu 15. dubna 2012, 30.týden gravidity, těhotenský 

průkaz bez udaných komplikací a patologií, žena není diabetička, netrpí hypertenzí, bez 

otoků DK. 

N.O.: pacientka orientovaná, při vědomí, bez dušnosti, afebrilní, bez otoků DK, 1.den udává 

mírné bolesti v podbříšku, pohyby cítí, plodová voda neodtekla, slabě krvácí s koagulami. 

Obj.: TK: 120/70, P: 140/min., DF: 13/min., SpO2: 98%, GCS: 4,5,6, doma vleže provedeno 

zevní vyšetření rodidel pohledem sestrou RZP. Krevní ztráta cca 200 ml. 

Th.: proveden vstup do krevního řečiště periférním katetrem G20, LHK. Podána udržovací 

infuze  100ml 1F/F. Pacientka uložena na nosítka v úlevové poloze s mírným podložením 

horní části těla a hlavy a s elevací dolních končetin o cca 40cm. Přiloženy 2 separační pleny 

pod pacientku s možnosti vizuální kontroly genitálií.  Kontaktován dispečink pro vyslání 

Rendez vouz posádky RLP. Negativní pro vlastní výjezd. Ve 4.43 operačním v režimu K1 

vyslána posádka RZP do spádové porodnice ONN, vzdálenost 38 km, dojezdový čas 25 minut. 

Po 10 minutách krvácení zesílilo, kontrakce po 3 minutách, kontaktován operační o přípravu 

personálu a porodního sálu v ONN pro HROZÍCÍ PŘEDČASNÝ POROD, po konferenčním 

hovoru s lékařem podána infuze 500ml 1F/F i.v. s 1 amp. MgSO4 10ml.  V 5.14 předána 

pacientka na porodní sál porodnice ONN. 
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Resume: Pacientka přijata od RZP na porodní sál, podána předporodní premedikace 500ml 

1F/F + 1 amp. Oxytocinu pro vyvolání fyziologického porodu. Následně fyziologicky porozená 

dívka, stáří 30. týden, porodní váha 1600 g, Apgar skore: 7. Zahájena nutná podpora 

ventilace, 4 hodinová monitorace ZŽF, po ošetření vyžádán sekundární transport RZP Náchod 

s inkubátorem a převoz novorozence do Fakultní nemocnice HK na novorozeneckou JIP. 

Matka ponechána na oddělení péče o matku a dítě v ONN s doporučením po jejím 

propuštění o následnou hospitalizaci ve FNHK, oddělení JIP-novorozenecké péče, kde bude 

dívka hospitalizovaná do 38. týdne stáří a váhy nejméně 2500 gramů. 
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 4 Obrazová příloha 

                         

     Poloha dítěte při fyziologickém porodu podélném hlavičkou záhlavím 

 

                                      

                                                                                                                                                  

                                                                              Obrázek č. 1 
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                           Mechanika porodu při poloze podélné, hlavičkou záhlavím 

    

 

 

                                                                         Obrázek č. 2 
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                                 Porodnický balíček k vedení překotného porodu v terénu 

 

                                                                              Obrázek č. 3 
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          Sterilní rukavice                           Sterilní prostěradlo               Sterilní pl. čtverec 20x40cm 

            

 Láhev O2 (2l) s dětskou maskou.                                   Elektrická odsávačka. 

        

                                                                        Obrázek č. 4 
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             Hemostatikum, PPH(primární poporodní hemoragie) - METHYLERGOMETRIN 

 

                 Uterotonikum - OXYTOCIN                                     Antikonvulsivum - MgSO4 

        

                                                                        Obrázek č. 5 
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    Diuretikum - FUROSEMID FORTE 125mg               Krystaloidy - 1F/F, RINGERŮV ROZTOK 

        

    Antihypertensivum – EBRANTIL 25mg                 Antihypertensivum ISOKET roztok, spray 

        

                                                                         Obrázek č. 6 
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                                               Profylaktická epiziotomie – nástřih perinea 

 

 

                                                                          Obrázek č. 7 
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                                             Výjezdová karta ZZS-KHK vozů RPL, RZP, RV 

 

                                                                          Obrázek č. 8 
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                                             Polohy dítěte při porodu koncem pánevním 

      

 

 

                                                                         Obrázek č. 9 
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                    Aortokavální komprese, mechanismus uvolnění aorty a dolní duté žíly 

                                                                        Obrázek č. 10 

 

                                                                     

                                                                        Obrázek č. 11 

                          Mechanismus odsunutí dítěte vlevo při nutnosti zahájit KPR rodičky 
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5 Závěr 

          Hlavním cílem mé absolventské práce bylo shrnutí a vytvoření základních standardů a 

postupů pro zdravotnické záchranáře, kteří pracují tak jako já, nebo budou v budoucnosti 

pracovat na výjezdových stanovištích Zdravotnické záchranné služby. Ačkoli dle statistiky jde 

o 6 % všech výjezdů Zdravotnické záchranné služby v České republice za rok 2011, jedná se o 

stresující situace jak pro rodičku, tak i v neposlední řadě pro lékaře a zdravotníky. Důvodem 

tohoto stresujícího faktoru je nemožnost v případě komplikací poskytnutí plnohodnotné, ale 

pouze základní péče. Proto bych byl velmi rád, kdyby tato moje absolventská práce byla 

alespoň malým přínosem pro eliminaci komplikací a s tím spojených stresujících stavů jak pro 

nastávající maminky, tak i pro ošetřující personál Zdravotnické záchranné služby. V praktické 

části jsem uvedl kazuistiky za poslední dva roky, se kterými se můžeme nejčastěji setkat 

v gynekologické PNP.  

         Stanovené cíle jsem splnil a doufám, že moje absolventská práce bude přínosem jak 

studentům zdravotnických oborů, tak i zdravotnickým záchranářům i odborné veřejnosti. 
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6 Summary 

  

Out-of-hospital delivery 

   

       The topic of my final project is out-of-hospital delivery. I chose this topic because 

working as a paramedic I can face such a situation any time. The distance to the nearest 

hospital with maternity and gynaecology departments is almost 45 km. In winter time it may 

take approximately half an hour to drive there. During this time a mother may start 

delivering a baby while out of hospital. 

         The project has two main parts – the theoretical and practical one. In the theoretical 

part there are chapters dealing with categorising possible emergency cases in gynaecology, 

their rapid diagnoses, reviewing situations and last but not least cautious and fast 

transportation to a hospital. 

         In the project I also consider a paramedic job description, how to act when facing a 

precipitous delivery without a doctor´s presence and how to solve such a situation. 

A paramedic should be able to solve both a physiological birth and its possible complications, 

such as an emergency delivery, bleeding, preeclampsia (EPH-gestosis, edema, proteinuria, 

hypertension) or eclampsia (seizures due to EPH). All of the above mentioned complications 

of pregnancy are life-threatening for a mother and her newborn. 

         Some parts of my project cope with first aid practices during and after a precipitous 

delivery, using the Apgar scoring system, common  medicine that is given to a patient 

before, during and after a delivery, such as tocolytic drugs for labour delaying, uterotonic 

drugs for stimulating contractions (oxytocin) and drugs for preventing excessive bleeding 

(methylergometrine). There are also descriptions of documentation and a place where to 

take a mother and a newborn immediately after a delivery. 

         The practical section includes common situations of cases and complications I could 

deal with. I obtained some of the above mentioned facts from my employer´s material. 
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Key words:  

precipitous delivery – out-of-hospital birth 

preeclampsia – a situation when a pregnant woman has hypertension 

eclampsia – a complication caused by tonic-clonic seizures 

the Apgar scoring system – a method for evaluating newborn babies according to their  

appearance, pulse, grimace, activity and respiration  

tocolytic drugs – medications for preventing premature labour and birth 

uterotonic drugs – medications for increasing contractions 

excessive bleeding – great loss of blood  
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6 Seznam použitých zkratek 

 

RZP-Rychlá zdravotnická pomoc 

RLP-Rychlá lékařská pomoc 

RV-Rendez-Vous, potkávací systém 

LZS-Letecká záchranná služba 

ZZS-Zdravotnická záchranná služba 

ZZS-KHK-Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 

ONN-Oblastní nemocnice v Náchodě 

ONT-Oblastní nemocnice v Trutnově 

FNHK-Fakultní nemocnice Hradec Králové 

FSH- folikuly stimulující hormon 

JIP-jednotka intenzivní péče 

1F/F-Fyziologický roztok 

1R/R-Ringerův rozotk 

EKG-elektrokardiograf 

UZ-ultrazvuk 

IU-International Unit, mezinárodní léková jednotka 

PPH-primární poporodní hemoragie 

ZŽF-základní životní funkce 

ON-FLY-vyšetření pacienta: „od hlavy k patě“ 

EPH-edém, proteinurie, hypertenze 

BMI-body mass index 

DM-diabetes mellitus 

DK-dolní končetina, -ny 

HK-horní končetina, -ny 

TEN-tromboembolická nemoc 

KPR-kardiopulmonální resuscitace 

CMP-cévní mozková příhoda 

DIK-Diseminovaná Intravaskulární Koagulopatie 

DIC- Disseminated Intravascular Coagulation  

FA-farmakologická anamnéza 
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AA-alergická anamnéza 

OA-osobní anamnéza 

GA-gynekologická anamnéza 

NO-nynější onemocnění 

Obj.-objektivní stav pacienta 

GCS-Glasgow coma scalle, stav vědomí dle klasifikace 0-15 

TK-tlak krve 

P-puls srdeční 

DF-dechová frekvence 

SpO2-saturace (nasycení) hemoglobinu kyslíkem 

MgSO4- Magnesii sulfas (magnézium, hořčík) 

Th.-terapie 

LHK-levá horní končetina, -ny 

PHK-pravá horní končetina, -ny 

PNP-přednemocniční péče 
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