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ÚVOD 

Tématem mé absolventské práce jsou indikace k transportům předčasných 

porodů, tak i rodiček a novorozenců zajištěné vozidly a personálem záchranné služby. 

V mé práci se dotýkám i akutní péče o kardiopulmonálně nestabilní rodičku i dítě. 

Obsaženy jsou i technické informace o dopravních prostředcích, které se k těmto 

primárním, či sekundárním transportům používají.  

 Hlavním cílem mé práce, byla snaha vytvořit pro studenty oboru Diplomovaný 

zdravotnický záchranář studijní materiál, který by jim byl srozumitelnou formou 

nápomocen pochopit problematiku tohoto tématu, a který jistě patří do práce 

záchranné služby, avšak není tak častý. To znamená, že záchranné služby se netýkají 

jen dopravních nehod a zajišťovaní neodkladné resuscitace, či traumatologické první 

pomoci, jak si často neodborná společnost myslí, ale její součástí je i těhotenství a 

komplikace s ním spojené.  

V mé práci se věnuji převážně teoretické části, která poukazuje na nejčastější 

komplikace postihující těhotné matky, nebo čerstvě narozené novorozence. Zjistíme 

zde, že například preeklampsie, nebo eklampsie není výjmečným onemocněním, a že je 

transport běžným standardem rodičky do komplexních center fakultních nemocnic.  

Tento příklad je jen malým náhledem do následujících stránek.  

Ne vždy je transport bez komplikací, proto se zde snažím nastínit ty nejvážnější 

komplikace, které mohou nastat, tím je v lepším případě porod v terénu (terénem je 

myšlen i prostor sanitního vozidla), nebo případná resuscitace matky i novorozence.  

Jelikož je záchranná služba o převozech, věnuji se, spíše okrajově, sanitním 

vozům a helikoptéře. Dopravním prostředkům a jejich vybavení, kterými záchranná 

služba disponuje.  

V praktické části jsem se zaměřil na výběr těch nejzajímavějších kazuistik, které 

jsem získal z gynekologicko – porodnického oddělení Masarykovy městské nemocnice 

v Jilemnici, tudíž z nemocnice nižšího typu, která je přímým vysílatelem rodiček do 

perinatologických center.  
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Na základě rozhovorů s lékaři z gyn.-por. oddělení i záchranných služeb, každou 

kazuistiku rozebírám mým vlastním náhledem na věc, který jsem však částečně 

konzultoval i s lékařem gynekologicko-porodnického oddělení, tak i s lékařem 

záchranné služby. 

Dále jsem vytvořil dotazník čítající patnáct otázek, ve kterém zjišťuji 

připravenost studentů – záchranářů k tomuto tématu, ze škol vyššího typu i 

z bakalářských programů. Dotazník jsem rozeslal na Vyšší odbornou školu do Čelákovic 

a Prahy. Dále potom na Vysokou školu do Pardubic, Plzně a Brna – vše obor 

Zdravotnický záchrannář. Dotazník je doplněn o grafy a závěrečný komentář. 

Po teoretické části následuje menší fotoseriál techniky zajišťující tyto mnohdy 

neodkladné převozy.  

Nemalým přínosem pro mou práci, je itříletá pracovní poměr u záchranné 

služby. Proto jsem mohl čerpat i z případů, u kterých jsem mohl být fyzicky přítomen a 

nápomocen. Nosnou literaturou mé absolventské práce byly knihy týkající se 

gynekologicko – porodnické a pediatrické tématiky, dalším zdrojem byl též internet a 

konzultace s lékaři gynekology, tak i s lékaři záchranných služeb.  

Doufám, že má práce bude alespoň malým přínosem pro studenty, kteří tím 

získají přehled o indikacích k převozům z terénu, či mezinemocničních transportech 

matek a novorozenců.  
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1 CÍLE PRÁCE 

 

1.1 Hlavní cíl 

 

Vytvořit pro studenty oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář studijní 

materiál, který budesrozumitelnou formou vysvětlovat problematiku a indikace 

k transportům rodiček a novorozenců, případně kuvéz, prostředky a personálem 

záchranných služeb v České republice.  

1.2 Dílčí cíle 

 

Mezi dílčí cíle práce zařazuji prezentaci jednotlivých případů indikující 

k transportu. Dále seznámení studentů s problematikou těchto případů. Poukázat a 

osvětlit případy ohrožující život matky, či novorozence. Popsat a vysvětlit postup při 

akutním porodu v terénu. Popsat a vysvětlit postup při resuscitaci matky a 

novorozence. Představit techniku zajišťující transporty + fotoseriál. Poskytnout 

kazuistiky k danému tématu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Transporty rodiček do porodnice s probíhajícím porodem, či akutními 

komplikacemi v těhotenství 

 

Transporty rodiček do porodnice se konají na základě těchto hlavních indikací. 

Jsou to: nástup porodních kontrakcí, odtok plodové vody, akutní krvácení z rodidel, 

preeklampsie a eklampsie (EPH gestóza, HELLP syndrom) a poruchy vnímání plodu 

matkou.  

2.1.1 Nástup porodních kontrakcí 

 

Pacientky nejčastěji volají záchrannou službu na základě nástupu porodních, či 

předporodních kontrakcí.  

Po příjezdu zajišťujeme vitální funkce matky, případně poslech srdečních ozev 

plodu.  Zjišťujeme osobní a následně gynekologickou anamnézu.  

V gynekologické anamnéze zjišťujeme informace o poslední menstruaci, délce a 

pravidelnosti cyklu a případných obtížích během cyklu. V případě kdy přijedeme 

k těhotné pacientce, se dotazujeme na těhotenský průkaz, ze kterého se dovíme 

většinu důležitých a potřebných informací o zdravotním stavu matky, stupni   a 

průběhu těhotenství. Pokud není k dispozici, pro kontrolu anamnézy se ptáme         na 

počet porodem živého dítěte ukončených těhotenství, jak probíhaly zda byly 

provázenypředporodními a porodními komplikacemi, dále zjišťujeme počet potratů. 

Během vyšetření se matky ptáme na aktuální pohyby plodu a na to kdy žena 

cítila pohyby plodu naposledy. Dále se snažíme ozřejmit životaschopnost plodu na 

základě zjištění jeho pohybů nebo ozev, které můžeme auskultačně vyšetřit 

fonendoskopem. Ve vybraných dopravních prostředcích zdravotnické záchranné služby 

jako je vrtulník, máme k dispozici diagnostický přenosný ultrasonograf.  

Důležitá je informace o hojném výtoku plodové vody a její barva, zda je čirá, 

žlutozeleně zakalená, nebo s příměsí krve. 
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Transport zajišťujeme na levém boku, z důvodu syndromu útlaku dolní duté žíly. 

Vždy zajistíme intravenózní vstup pro možnost rizika rozvoje krvácení či změn krevního 

tlaku. V případě zjištění patologických ozev plodu pod 110 tepů za minutu, nebo 

naopak nad 150 tepů/min, podáváme kyslík obličejovou maskou.  V případě bolestivě 

vnímaných děložních kontrakcí se snažíme rodičku edukovat o tom, aby bolesti v klidu 

prodýchávala a netlačila, abychom oddálili případný porod. [1,2] 

2.1.2 Odtok plodové vody 

 

Další možností výjezdu k rodičce je odtok plodové vody. Zajišťujeme stabilitu 

vitálních funkcí, osobní a gynekologickou anamnézu matky (viz. 2.1.1. Nástup 

porodních kontrakcí). V tomto případě je pro nás důležitý údaj, kdy došlo 

k jednoznačnému odtoku plodové vody a zjišťujeme stáří gravidity. Odtokem vody 

nejčastěji začíná předčasný porod. Sledujeme příznaky infekce – teplota, bolesti břicha, 

otoky, zarudnutí, zažívací potíže. Důležitý je pro nás i vzhled plodové vody, v případě že 

plodová voda je čirého vzhledu jde o normální fyziologické zbarvení, pakliže ježlutavě-

zelená existuje možnost hypoxie plodu. Zjistíme-li že plodová voda je s jasnou příměsí 

velkého množství krve dochází k podezření na riziko předčasného odloučení lůžka či 

úmrtí plodu. 

Léčebné opatření v případě transportu rodičky s čerstvě odteklou vodou je 

podobné jako při nástupu porodních kontrakcí (viz. 2.1.1.), vhodné je vložení absorpční 

pleny (vložky) do oblasti vulvy.  Polohu během transportu i v tomto případě  

zajišťujeme na levém boku z důvodu syndromu útlaku dolní duté žíly. [1, 2] 

2.1.3 Krvácení z rodidel 

 

Krvácení z rodidel je možnou komplikací těhotenství či porodu. Záchranná 

služba velice často vyjíždí k takovýmto případům. Na místě se zjišťuje, již dříve 

zmíněná, osobní a gynekologická anamnéza (viz. 2.1.1.) avšak v prvé řadě se zajišťují 

vitální funkce matky.  
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V případě krvácení je důležité zjistit dataci těhotenství. Pokud je to těhotenství 

v prvním či druhém trimestru, je zde riziko hrozícího potratu, probíhajícího potratu 

nebo již potratu proběhlého. Nemusí jít v každém případě o potrat, ale také o 

mimoděložní těhotenství. Krvácení může být v období nedonošeného, ale i 

donošeného těhotenství. Důvody krvácení z rodidel mohoubýt různé jako například 

předčasné odloučení lůžka, vcestné lůžko, krvácení z vcestných cév nebo krvácení 

z poranění při rychle probíhajícím porodu (například ruptura hrdla děložního). Krvácení 

z předčasně odlučujícího se lůžka může nastat při chronické hypertenzi.  

Důležitým příznakem předčasně se odlučujícího se lůžka je tzv. hypertonus 

děložní- permanentní stah děložního svalu. 

Léčebné opatření v případě krvácení je zajištění základních životních funkcí, 

zajištění intravenózního vstupu a podání krystaloidního roztoku, alespoň 0,5litru. 

Důležité je včasné zkontaktování nejbližší porodnice či gynekologického oddělení. [1] 

2.1.4 Preeklampsie a eklampsie (EPH gestóza, HELLP syndrom) 

Tato těhotenská toxikóza vzniká v průběhu gravidity, pravděpodobnost výskytu 

je s vyšším gestačním stářím, po ukončení těhotenství zpravidla záhy ustupuje. [2] 

2.1.4.1 Preeklampsie 

Příznakové trias jsou hypertenze nad 140/90 mmHg (těžká preeklampsie 

nastává v případě kdy je krevní tlak matky vyšší než 160/110 mmHg), proteinurie, 

edémy. Vyskytují se od II. trimestru, častěji však ve III. trimestru. 

Subjektivně si těhotná stěžuje na bolesti hlavy, nauseu, poruchu vidění, bolesti 

v pravém nadbřišku (možnostsubkapsulárního hematomu v játrech u HELLP 

syndromu), riziko krvácení při hypertenzi pro možnost předčasného odloučení 

placenty.Patogeneze preeklampsie je generalizovaná vazokonstrikce s rizikem 

poškození ledvin, jater či mozku. 

Léčba preeklampsie je za hospitalizace, lehká preeklampsie se řeší 

konzervativně (podáním MgSO4 a sedativ), těžkou formu preeklampsie je nutno řešit 
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ukončením gravidity i za cenu případného přečasného porodu. Z medikace podáváme 

MgSO4 i. v., sedativa a antikonvulziva. 

Eklampsie je záchvat tonicko-klonických křečí, které mohou připomínat záchvat 

epilepsie. Eklampsie je stav navazující na těžkou preeklampsii. Jsou i formy bez 

předcházející fáze preeklampsie. Existují i případy eklampsie bez křečí, kdy dochází jen 

k bezvědomí. Záchvat se nejčastěji vyskytuje na konci těhotenství či v průběhu porodu, 

vzácněji až v časném šestinedělí. Příčinnou eklampsie je generalizovaný spasmus cév 

v centrální nervové soustavě s rizikem následné hypoxie a edému mozku. Průběh 

eklamptického záchvatu může být u každé těhotné ženy různý. 

První fází počínajících příznaků eklamptického záchvatu (prodromů) jsou neklid, 

záškuby v obličeji, stáčení bulbů a hlavy ke straně, silné bolesti hlavy, nauzea, zvracení. 

Druhou fází eklampsie je záchvat tonických křečí, při kterých dochází k 

permanentnímu stažení příčně pruhovaných svalů, nejčastěji stažení svalů žvýkacích, 

svalstva hrudníku a bránice (v tomto případě hrozí apnoe), dále dochází k spasmu 

zádových svalů a horních končetin. V případě spasmu horních končetin zejména pak 

předloktí, dlaní a prstů na obou rukou, dochází k takzvanému boxerskému postavení 

rukou. Tento stav trvá několik sekund. 

V další fázi dochází ke křečím klonickým, kdy se tělo zmítá v nekoordinovaných 

pohybech a záškubech, ruce vykonávají pohyb nerytmického bubeníka a páteř se 

prohýbá do takzvaného opistotonu. 

Poslední je fáze kómatu, jde o situaci, kdy rodička upadá do bezvědomí. V 

komatu se může objevit mydriáza, hyporeflexie, hluboké a nepravidelné  dýchání. Po 

probuzení mají pacientky většinou amnézii. Pokud se stav neléčí, dochází k navazování 

jednoho eklamptického záchvatu za druhým a vytváří se  situace, kdy rodička má 

opakované křeče, tzv. status eklampticus stav obdobný jako status epilepticus. 

Pacientku v eklamptickém záchvatu musíme zajistit vůči okolí tak, aby se při 

křečích neporanila o okolní předměnty. Provedme opatření k prevenci poranění jazyka 

(mulem obalená lžíce laryngoskopu). Zajišťujeme volné dýchací cesty (airway). Z léků 
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podáváme antikonvulziva například Diazepam® (5-10mg )i. v., MgSO4 2% i. v. Pokud 

nastane riziko zvracení, je možné zajištěnínasogastrickou sondou, ve fázi bezvědomí je 

vhodné inhalovat  O2 maskou či nasálními brýlemi. Pokud lze, je vhodné zajistit pro 

takto postiženou rodičku zatemnění prostředí (světlo může vyvolat recidivu záchvatu 

křečí). Pokud vznikne eklamptický záchvat, těhotenství se ukončuje akutním císařským 

řezem i bez ohledu na donošení těhotenství. Před operací se musím rodička vyvést z 

eklamptikého  záchvatu (zpravidla již na odd. ARO) a následně indikovat císařský řez. V 

době preeklampsie či eklampsie existuje velké riziko ohrožení plodu pro rozvoj 

placentární insuficience s následným rizikem hypoxie plodu. [2] 

2.1.5Poruchy vnímání plodu matkou 

 

Jedná se o rodičky, které přestanou cítit pohyby plodu. V tomto případě se 

může jednat o ohrožení životaschopnosti plodu v děloze. V tomto případě při výjezdu 

zkontrolujeme a zajistíme základní životní funkce matky, osobní a gynekologická 

anamnéza je samozřejmostí. Snažíme se ozřejmit životaschopnost plodu auskultací 

srdečních ozev. Pokud máme dostupný přenosný ultrazvuk, vizualizujeme srdeční akci 

přímo pohledem na obrazovku. Vše musí proběhnout v rychlém sledu a následovat 

transport se zajištěnou pacientkou do nejbližšího zdravotnického zařízení vybaveného 

gynekologicko-porodnické oddělení. [2] 
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2.2 TRANSPORTY RODIČEK S PLODEM V DĚLOZE DO 

PERINATOLOGICKÉHO CENTRA (TRANSPORTY IN UTERO, TAK ZVANÉ ŽIVÉ 

KUVÉZY) 

 

Zdravotnická záchranná služba je také využívána k sekundárním transportům 

rodiček s plodem v děloze (tzv. živých kuvéz) z nemocnic nižšího typu                              

do perinatologických center. Princip živé kuvézy je důležitý z důvodu, že ošetření 

patologického novorozence má daleko větší úspěšnost v případě, když k porodu dojde 

v perinatologickém centru, kde koncentrace technického vybavení, personálu a 

zkušeností má lepší výsledky, než ošetření patologického novorozence v nemocnicích 

nižšího typu. 

2.2.1Převozy rodiček, u kterých hrozí předčasný porod 

 

V České republice hranice vitability (životaschopnosti) plodu je u stáří 

těhotenství 24 týdnů + 1 den a více. Od tohoto gestačního stáří je těhotenství 

uznáváno jako porod. Porod je uznáván i v případě pokud má dítě více jak 500 gramů 

porodní hmotnosti. V případě předčasného porodu se očekává nezralost plodu.       

Tato patologie je tím závažnější, čím je nižší gestační týden při porodu. V případě 

předčasného porodu se jedná o situaci kdy u rodičky započala předčasná kontrakční 

činnost dělohy vedoucí k progresi nálezu na děložním hrdle.  

Další indikací převozu rodičky jako živé kuvézy je předčasný odtok plodové 

vody. Rodičky s rizikem předčasného porodu jsou k transportu připraveny z vysílající 

porodnice, která transport indikuje. Podmínky k úspěšnému transportu musí splňovat 

tato hlediska, stav zralosti porodních cest musí předpokládat úspěšné dovezení rodičky 

do centra a vyhnout se tak riziku porodu během transportu, děložní činnost nesmí být 

v takovém stadiu předčasného porodu, kdy by hrozilo, že rodička porodí během 

transportu. Další podmínkou je, že plod v děloze nevykazuje v době indikace 
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k transportu známky nitroděložní tísně. Kontraindikací k transportu je krvácení rodičky 

s rizikem předčasného odloučení lůžka. Během vlastního transportu polohujeme 

rodičku vleže na levém boku, pro riziko syndromu útlaku dolní duté žíly, zajišťujeme 

tepelný komfort rodičce. Nutný je též přístup k monitoraci základních životních funkcí a 

možnost jejich zajištění v průběhu transportu. Důležité je také sledování ozev plodu. 

Samozřejmostí je zajištění permanentním žilním katetrem. Ve vysílající porodnici jsou u 

těchto rodiček podána profylakticky antibiotika při odtoku plodové vody a 

kortikosteroidy k dozrání surfaktantu v plicích plodu. Předčasná porodní činnost         je 

zpravidla tlumena v infuzně podanými  tokolitiky, beta-mimetiky nebo MgSO4,     který 

se podává v dávce 2-4 g (1-2 ampule 2% MgSO4) do 500 ml fyziologického roztoku. 

Beta-mimetikum, Gynipral®, se podává do infuze s fyziologického roztoku 1-4 ampule, 

dle ordinace lékaře. Inhalace O2 (maska, brýle) podáváme v případě, kdy zjistíme 

patologickou frekvenci ozev plodu pod 110 či nad 150 tepů/min. [2] 

2.2.2 Převoz rodiček, u nichž došlo k dekompenzaci základního onemocnění a které je 

nutno v případě porodu zajistit na vyšším pracovišti 

Rodičky trpící nějakým přidruženým interním onemocněním, která vyžadují 

specializovanou péči na vyšším pracovišti, jsou zpravidla koncentrována v průběhu 

těhotenství do rizikových poraden téhož vyššího pracoviště. Jedná se o nemoci 

kardiologické, revmatoidní, nefrologické nebo neurologické. Pokud rodičky během 

těhotenství mají základní onemocnění stabilizované, zpravidla dojíždějí na pravidelné 

kontrolní vyšetření do zařízení vyššího typu po vlastní ose bez nutnosti transportu 

zdravotnickou záchrannou službou. Pokud dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu 

dané choroby, vyhledávají tyto těhotné nebo rodičky ošetření ve spádovém 

zdravotnickém zařízení, které následně řeší případnou indikaci k živé kuvéze podle 

kritérií bezpečného a úspěšného převozu jak pro matku, tak i plod.  [5] 
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2.2.3 Transport živých kuvéz z důvodu patologického stavu vyvolaného těhotenstvím 

Jedna z relativně častých indikací k převozu rodičky s plodem v děloze je 

preeklampsie. 

Při lehké formě preeklampsie, kdy hodnoty krevního tlaku nepřesahují160/ 110 

mmHg a proteinurie pod 3g za 24 hodin, se na pracovišti nižšího typu            přiindikaci 

k převozu zohledňuje stáří gravidity, ve kterém tato komplikace nastupuje. Pokud se 

jedná o těhotenství, které je nezralé s rizikem porodu patologického novorozence, je 

po stabilizaci zdravotního stavu rodičky s preeklampsií indikován převoz na vyšší 

pracoviště pro případ, že by se preeklampsie vystupňovala v tzv. těžkou preeklampsii 

až eklampsii a bude nutné těhotenství ukončit bez ohledu na zralost plodu. U 

donošených těhotenství se preeklampsie řeší i v porodnicích nižšího typu. 

Další komplikací,jenž může vést k indikaci živé kuvézy, je HELLP syndrom 

(Hemolysis Elevated Liver enzyms Low Platelent count nebo-li zvýšení jaterních 

enzymů a snižování počtu krevních destiček). Může být komplikací preeklampsie,        

ale může se vyskytovat i izolovaně.  

Možnou komplikací těhotenství, která vede k transportu živé kuvézy, jsou 

placentární komplikace.  V případě rizika předčasného porodu u těhotné, která má 

vcestné lůžko (placenta praevia) a u které v dané době není akutní krvácení, jsou tyto 

rodičky, též pod dohledem posádky transportovány na vyšší pracoviště. [5] 

2.2.4 Kontraindikace k převozu živé kuvézy 

Nižší pracoviště, ve kterém se uvažuje o převozu rodičky s plodem v děloze, je 

zcela zodpovědné za indikaci k převozu rodičky na vyšší pracoviště. Toto pracoviště je 

zodpovědné za minimalizaci rizik, které by mohly nastat během transportu jak pro 

rodičku, tak pro plod.  

 

 

 

 



17 
 

2.2.4.1 Kontraindikace k transportu  

Bezprostředně hrozící porod – pokud je pozdní stadium porodu (stav porodních 

cest a naléhání velké části plodu v pokročilé fázi porodu), nelze riskovat náhlý porod 

v transportním prostředku.   

Bezprostřední ohrožení zdraví nebo života rodičky, například krvácení (riziko 

předčasného odlučování lůžka), eklampsie, či stav po proběhlém eklamptickém 

záchvatu, případné bezprostřední ohrožení života rodičky při neporodnické komplikaci.  

Akutní stav plodu, zde se jedná o zjištění rizika hypoxie plodu v děloze (CTG 

kardiotokograf), či závažné patologické průtoky při Dopplerovském vyšetření plodu 

(nulové, nebo zpětné toky krve v pupečníku)  

 Lékař nižšího pracoviště musí telefonicky konzultovat s vedoucím služby 

porodnice perinatologického centra a novorozenecké jednotky intenzivní péče vyššího 

pracoviště danou situaci, kterou na svém gynekologicko-porodnickém oddělení řeší. Na 

základě této vzájemné dohody, že dojde k převozu živé kuvézy, dojde ke kontaktování 

dispečinku zdravotnické záchranné služby a ohlášení nutnosti transportu. [5] 

 

2.3 TRANSPORTY RIZIKOVÝCH NOVOROZENCŮ 

 

2.3.1 Předčasně narození novorozenci 

Předčasný porod je ten, který nepřesáhne dokončený 37. týden těhotenství. 

Hranice životaschopnosti plodu se podle kritérií perinatologické společnosti datuje od 

dokončeného 24.  týdne těhotenství, respektive pokud plod dosahuje porodní váhoy 

více jak 500 gramů, či délky více než 25 centimetrů. Mezi Českou neonatologickou 

společností a Českou perinatologickou společností je odborná shoda, že hranice 

k indikaci ponechat předčasně narozený plod na porodnici bez statutu 

perinatologického centra je novorozenec s porodní váhou více jak 2000 gramů a 

zároveň pokud k porodu došlo již po gestačním stáří 35 týden + 0 dní. Takovýto 

předčasně narozený novorozenec by měl splňovat známky zralostia životaschopnosti a 
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tím pádem by nemělo být nutností vyžadovat intenzivní péči v perinatologickém 

centru.  

Novorozenci, která tato kritéria nesplňují a která jsou porozena mimo 

perinatologická centra, jsou na podkladě zvážení indikace vysílajícího neonatologa 

z periferní porodnice indikována k transportu v umělé kuvéze na jednotky intenzivní 

péče perinatologických center. Na základě stupně závažnosti zdravotního stavu 

novorozence dochází k dohodě mezi vysílajícím pracovištěm a perinatologickým 

centrem, zda během transportu bude nutná přítomnost lékaře, či jen doprovod 

neonatologické sestry a zdravotnického záchranáře.  

Nejčastější projevy prematurity u novorozenců je rozvoj dechové tísně 

(respiratory distress syndrom). K nedostatečnému rozvinutí nezralých plic dochází 

podle stupně nezralosti  dané počtem gestačních týdnů v době porodu. Zdravý nezralý 

novorozenec zpravidla po porodu začíná spontánně dýchat, ale s postupem několika 

minut může docházet k postupnému zhoršování spontánní dechové aktivity, 

novorozenec začíná takzvaně „zatahovat“ (grunting), kdy dochází k vtahování bříška 

pod hrudní koš a vtahování měkkých tkání mezižeberních prostor a nadkličkových 

jamek. Saturace tkání kyslíkem u novorozence, kterou měříme na ušním boltci, patičce 

nebo plosce nohy nebo ruky, se snižuje. Novorozenec s rozvíjející se dechovou tísní 

ztrácí rychle energetické zásoby při usilovném dýchání a dochází k jeho rychlému 

vyčerpání. Předčasně narozený plod špatně drží svou tělesnou teplotu, tudíž nestálé 

teplotní prostředí v jeho okolí též výrazně snižuje jeho energetické zásoby.  

Pokud se u novorozence rozvíjí známky respirační insuficience, musí neonatolog 

porodnice včas zajistit dýchací cesty a zahájit adekvátní resuscitaci a  podporou 

dýchání. Transport je umožněn v případě, že neonatologický pacient je dostatečně 

kardiopulmonálně kompenzován. Novorozence k transportu je potřeba  zajistit 

intravenózním vstupem a to buď na periferní žíle nebokanylací pupečníkové žíly. 

Novorozence je potřeba umístit do termostabilního prostředí – vyhřívané poporodní 

lůžko, vyhřívaná podložka, na transport pak přímo v prostředí umělé kuvézy. [2] 
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Personálně technické  podmínky intenzivní péče o nezralého novorozence musí 

splňovat jak pracoviště periferní nemocnice, tak i pracoviště zdravotnické záchranné 

služby, které zajišťuje vlastní transport novorozence.  

2.3.2 Novorozenci s rizikem selhání základních životních funkcí 

V případě porodu novorozence v období, které je považováno za nedonošené 

těhotenství, se může vyskytnout patologická situace u dítěte, která též vyžaduje 

intenzivní péči. Novorozenec, který nesplňuje kritéria takzvaného fyziologického 

novorozence, je indikován k transportu a následnému vyšetření a observaci na 

jednotce intenzivní péče perinatologického centra. Nefyziologický novorozenec je 

novorozenec po resuscitaci, kterou bylo nutno zahájit ihned po porodu. Nefyziologický 

novorozenec je i ten, který i přes donošení vykazuje známky respirační tísně. Respirační 

tíseň je buď projevem nezralosti při špatném vypočítání gestačního stáří, ve kterém je 

novorozenec porozen. V častějších případech se však jedná o rozvoj infekce, takzvaná 

vrozená (adnátní) pneumonie.  

Další indikací k transportu novorozence na jednotku intenzivní péče je rozvoj 

poporodních křečí.   

Neméně častým důvodem jsou převozy novorozenců s kardiologickým nálezem. 

Jedná se buď o nestabilitu krevního oběhu, či diagnostiku vrozené srdeční vady. K 

transportu novorozence dochází i z perinatologického centra na vysoce specializované 

zdravotnické zařízení pro různé patologie. Jedná se o následnou léčbu závažných 

vrozených vad, srdečních operací, metabolických vad, morfologických vad. Takovýto 

patologický novorozenec musí být technicky zajištěn stejnými medicínskými prostředky 

- viz. kapitola 2.3.1. předčasně narození. [5] 
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2.4 POROD VE VOZIDLE ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

2.4.1 Příznaky bezprostředně před porodem 

Jedná se zpravidla o rodičku v termínu porodu (ale může se rovněž jednat o 

předčasný porod),pravidelné bolestivé kontrakce v krátkých po sobě jdoucích 

intervalech do 2 minut,nutkání rodičky připomínající nutkání na stolici            (sestouplá 

hlavička do pánevního dna),krvavé špinění s příměsí hlenu z rodidel rodičky,známky 

prořezávání hlavičky v poševním vchodu,stav po odtoku plodové vody(nemusí být 

pravidlem-vak blan může  přetrvávat i ve II.době porodní-vzácně i porod plodu 

v blanách). [1,3] 

2.4.2 Vedení fysiologického porodu 

Porod v přednemocniční péči musí být zahájen jedním z členů posádky a to 

podáním informace spádové porodnici a dispečinku záchranné služby, o tom že dojde 

k porodu v terénu. 

Druhý záchranář zajistí žilní vstup, změří tlak, puls a umožní rodičce polohu na 

lůžku nejlépe na zádech(nohy koleny přitažené k tělu, ideální zapření), dle možností a 

přání rodičky je možné vést porod v poloze na levém boku, či v „pokleku na všech 

čtyřech“. 

První záchranář přivolá lékaře, poté zajistí porodnický balíček. Podloží rodičku 

rouškou. A podá rodičce masku k inhalaci O2. 

Porodní balíček, který obsahuje roušku na ochranu poševní hráze a kompresi 

případných poranění,rouškuna očištěnínovorozence,roušku a menší deku na jeho 

zabalení, sterilní nůžky na přestřižení pupečníku, 2 peány nebo 2 svorky na zaškrcení 

pupečníku, sterilní rukaviceústní odsávačka pro novorozence, sterilní čtverec               

na překrytí pupečníku, hygienickou vložku a izotermickou fólii. [1,3] 
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2.4.4.1 Porod  

Nejzkušenější člen posádky se věnuje porodu dítěte a koordinuje pokyny 

rodičce a zároveň ostatním členům posádky. Digitálním vyšetřením, při kterém má již 

nasazeny sterilní rukavice kontroluje prořezávání hlavičky.V době průstupu hlavičky 

poševním vchodem chrání roztahující se hráz tak, že mezi roztaženým palcem a prsty, 

zároveň s pomocí roušky, aby zároveň nebránil jejímu prořezávání.Po porodu 

hlavičky,pokud nedojde k následnému zcela spontánnímu porodu, zatlačí lehce na 

temeno hlavičky směrem ke kostrči rodičky a tím umožní plodu dorotovat se raménky                

a dokončit zevní rotaci hlavičky (buď do levého či pravého postavení). Takto 

zrotovanou hlavičku pak uchopí z obou stran dlaněmi,opět ji sklopí směrem ke kostrči a 

umožní tak porod předního raménka (to pod sponou) a po jeho proříznutí ven pak 

stejným úchopem pokračuje v opačném pohybu hlavičky,kdy  elevací hlavičky dlaněmi 

směrem ke sponě, se umožní proříznutí  zadního raménka (to u konečníku).Pokud to 

stihne, v této fázi prořezávání zadního raménka, rovněž tím chrání hráz,jako při 

prořezávání hlavičky.Pokud nevyjde již následně tělíčko z rodidel samo,uchopí se plod 

pod paží prsty a umožní jej vytáhnout takto celé ven.Nástřih hrázese v podmínkách 

přednemocniční péče neprovádí.Pokud dojde ke spontánní ruptuře hráze či stydkých 

pysků,zpravidla dochází k mnohem menšímu krvácení než při nástřihu. Ošetření 

porodníchporanění hráze se následně provede až v porodnici.          V případě silnějšího 

krvácení z poranění zevních rodidel se provede manuální kompresí sterilní rouškou. 

Druhý člen posádky mezi kontrakcemi, auskultačně hodnotí srdeční ozvy plodu 

(norma 110-150 tepů za minutu-dvoudobý rytmus) a v případě alterace ozev plodu 

podává inhalovat kyslík (cca 2l/min), otírá rodičce rouškou čelo aústa,udržuje s ní 

verbální kontakt a doporučuje mezi kontrakcemi klidně a zhluboka dýchat.  Po porodu 

plodu pomáhá ošetřit novorozence. V sanitě v této fázi nevětrat,aby nedošlo                  

k prochladnutí novorozence. 

Novorozence je potřeba bezprostředně po porodu položit na záda,nechat jej 

spontánně nadechnout.Pokud se tak nestane cca do 30 sekund,přetře se pomocí 

roušky obličejíček směrem od čela přes oči,nos a ústa směrem dolů(vytlačí se taksekret 

z dutiny nosní a novorozenec se tak podráží k nádechu). V případě přítomnosti 

sekretu(plodová voda,hlen, krev) v nosní dutině či dutině ústní,či v případě,že se plod 
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do 1minuty spontánně nerozdýchá,provede se pomocí novorozenecké odsávačky 

odsátí sekretu z úst a nosu. Odsátí může reflexně podráždit novorozence k dýchání. 

Pokud novorozenec dýchá, je možné přerušit pupečník, 10cm od odstupu z bříška 

naložit 2 peány cca 1cm od sebe a mezi nimi pupečník přestřihnout. Pahýl pupečníku 

překrýt sterilním čtvercem.Novorozence je nutno zabalit do roušky a deky, kontrolovat 

jeho dýchání,zpravidla jej držet stále v náručí personálu. 

Zajištění rodičky po přerušení pupečníku nechat jej volně trčet z pochvy,ale položit 

jej před rodidla,aby nevisel. Není důvod nutit se do porodu lůžka,pokud nevyjde 

samo.Kontrolovat krvácení z rodidel.Možné podat infuzi s krystaloidem 500ml a nechat 

volně kapat,v případě krvácení infuzi zrychlit,monitorovat krevní tlak, puls    a saturaci. 

Po stabilizaci stavu rodičky a novorozence pokračovat v transportu               do 

porodnice. [1,3,4] 

2.4.3 Syndrom útlaku dolní duté žíly 

Mechanismus tohoto poškození je jednoduchý. Zvětšená děloha s dítětem 

může v poloze na zádech utlačovat dolní dutou žílu, tudíž způsobuje nedokrvení pravé 

části srdce, poté i plic, to má za následek hypoxii. Může vyvolávat mdloby až kolaps. 

Tudíž rodičce na základě saturace podáme kyslík (2 l /min) a vezeme v ležící poloze na 

levém boku, kdy dojde k uvolnění stěn dolní duté žíly a tudíž i k prevenci dalšího 

utlačení. [2] 

2.4.4 Léky první linie u porodu 

Oxytocin®(uterotonikum), tento lék v podstatě používáme ve chvíli, kdy bychom 

potřebovali porodit i placentu, a v případech krvácení z dělohy. [1] 
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2.5 RESUSCITACE NOVOROZENCE 

 

Znalost resuscitačního procesu u novorozence je ne příliš častou, avšak 

nedílnou součástí práce záchranné služby. V globálu se provedením neliší od té 

dospělé, i když je zde několik poznatků a procesů, které rozdílné jsou. Na postupy při  

resuscitaci novorozence také myslely Guidelines 2010 vydané Evropskou resuscitační 

radou a v následující kapitole se budu snažit je představit.  

Jedná se tedy o resuscitaci, kterou zahajujeme bezprostředně po porodu 

(přechodu z intrauterinního do extrauterinního prostředí), dá se však také využít i 

v prvních týdnech života. [1] 

2.5.1 Příprava na resuscitaci 

Zhruba 5-10% dětí vyžaduje intervenci ve smyslu zajištění dýchacích cest, či 

resuscitaci. Většině dětí stačí jen taktilní stimulace nebo několik málo prodechů přes 

masku pomocí samorozpínacího křísícího vaku. Potřeba resuscitace u předčasně 

narozených dětí s porodní hmotností nad 2500 gramů je poměrně nízká, zhruba 1%. 

Ventilaci maskou potřebuje zhruba 8 dětí z 1000 a zajištění intubací asi 2 z 1000. 

Začínáme tím, že odstraníme porodní pleny a dítě usušíme, aby mělo jistý 

tepelný komfort. Důležité je sledování času. I zde se počítají vteřiny, tudíž by tato 

činnost neměla přesahovat 30 sekund.  Poté zhodnotíme tonus, dýchání a akci srdeční.   

Speciální přípravu vyžaduje už i stabilizace novorozence k resuscitaci, kdy je 

potřeba podložit zádíčka v thorakálníoblasti  plenou tak, aby hlavička, jenž má větší 

neurocranium, nebyla z toho důvodu v předklonu a neucpávala tak samovolně dýchací 

cesty. To samé platí naopak v přehnaném záklonu, kdy dochází k zploštění laryngu a 

dýchací cesty se stávají neprůchodnými taktéž. [8] 
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2.5.2 Vlastní resuscitace novorozence 

V následující půl minutě, pokud novorozenec nedýchá nebo má gasping, 

zprůchodníme dýchací cesty, použijeme dětskou odsávačku z porodnického balíčku, 

nikoliv velkou pro dospělého člověka. Odsáváme zbytky plodové vody a hlenu, 

případně krve. Provedeme pět úvodních vdechů samorozpínacím křísícím vakem 

připojeným na kyslíkovou láhev.Začínáme monitorovat saturaci, ideální je kolíček na 

ušním boltci. Pokud se nám novorozenec po těchto iniciačních prodechnutích 

samovolně nerozdýchá, začínáme s kompresemi hrudníku na sternu mezi prsními 

bradavkami do hloubky zhruba 1/3 hrudníčku. Stlačení provádíme palci vedle sebe 

obou rukou. Resuscitační poměr zůstal i v Guidlines 2010 nezměněn, tudíž provádíme 

v klasickém modelu 3 stlačení : 1 prodechnutí.  Po každém mechanickém prodechnutí 

sledujeme v krátkém časovém sledu, zda se zvedá hrudníček, zároveň sledujeme 

srdeční akci (na SpO2, 3-svodové EKG). Pokud se hrudníček nezvedá, pokračujeme 

v resuscitaci. Pokud je akce srdeční menší než 60/min nebo žádná, pokračujeme 

v resuscitaci.  

V průběhu resuscitace je dobré zajistit intravenózní vstup. Kanylu zavádíme do 

umbilikální žíly nebo do externí vena jugularis, případně do jedné z žil viditelných na 

hlavičce novorozence.  

Podání adrenalinu indikujeme při bradykardii novorozence menší než 60/min 

přes probíhající adekvátní srdeční masáž a ventilaci. Podáváme dávku10–30 μg/kg 

intravenózně (endotracheální podání adrenalinu není doporučováno, ale pokud 

nemáme cévní vstup a jsme nuceni podat adrenalin endotracheálně, používáme vyšší 

dávku 50–100 μg/kg). 

Tekutiny (volumoexpanze) podáváme v případě masivní ztráty krve, či při 

šokovém stavu.  Podáváme izotonické roztoky krystaloidů bolusově 10ml/kg.  

Resuscitaci provádíme stejně jako u dospělého do obnovení základních životních 

funkcí, ne však déle než 50 minut. [8] 
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2.5.3 Poresuscitační péče o novorozence 

 

V poresuscitační péči je základním úkonem sledování životních funkcí. Měříme 

také glykémii, která je z hlediska energetických rezerv novorozence velmi důležitá. 

Odběr vzorku krve pro změření glykemie je ideální buď z žíly, kterou máme zajištěnou 

nebo z patičky novorozence. Hypoglykemie následující po hypoxicko-ischemickém 

inzultu může ovlivnit jeho neurologický vývoj. Dále je na místě indukovaná hypotermie, 

což v sanitním voze nelze technicky docílit, tudíž je zhruba dobré udržovat teplotu 33,5 

– 34,5 st. C. Hypotermie jen zcela v indikaci neonatologů intenzivistů,ale je však 

žádoucí ji zahájit do šesti hodin po resuscitaci.   

Takovéhoto novorozence urychleně směřujeme do nejbližšího 

perinatologického centra buď sanitním vozem, nebo vrtulníkem.  

 Ne vždy se přistupuje k resuscitaci novorozence. Resuscitaci nezahajujeme u 

vrozených vad s nepříznivou prognózou a u extrémní nezralosti, děti narozené před 23. 

týdnem těhotenství  nebo s porodní hmotnostní menší než 400 gramů. 

V případě, že dojde k spontánnímu porodu v sanitě s posádkou rychlé 

zdravotnické pomoci bez lékaře, je žádoucí, aby si posádka zavolala ještě před 

porodem posádku s lékařem (Randes-Vous, nebo rychlou lékařskou pomoc) o tom však 

v kapitole 2.4. Porod. [8] 
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2.6 RESUSCITACE MATKY V TĚHOTENSTVÍ 

 

 Posádky zdravotnické záchranné služby se mohou dostat k zásahu, kdy je ohrožena    

na životě těhotná žena. Příčiny, které mohou vést ke klinické smrti těhotné je celá řada. 

K srdeční zástavě může dojít při akutním kardiálním selhání (nejčastěji komplikace 

trombembolické choroby či embolie plodovou vodou), hypovolemický šok - nejčastěji 

spojený s těhotenským krvácením. K bezprostřednímu ohrožení na životě u těhotné 

může dojít při závažném traumatu.   

Po dojezdu k poškozené zjišťujeme co nejrychleji nejzákladnější anamnesu. K 

resuscitaci těhotné ženy přistupujeme v principu jako k resuscitaci dospělé netěhotné 

ženy. Velký význam pro osud těhotenství u ženy v klinické smrti je stáří její gravidity. 

Přístrojové vybavení je standardní jako u resuscitace jiného dospělého pacienta,       

tím jsouodsávačka, kyslíková lahev, samorozpínací křísící vak s rezervoárem, 

endotracheální kanyly, stříkačky 10ml, fixační náplast, defibrilátor či automatický 

externí defibrilátor, stimulační elektrody, kapnometr, pulzní oxymetr,                 

pomůcky k zajištění intra venózního vstupu, případně intra oseálního vstupu, léky první 

linie, krystaloidní roztoky. Pokud výjezdové pracoviště disponuje, používá se přístroj 

pro komprese hrudníku Lucas 2® nebo Corpulse®.  

Resuscitaci zahajujeme, pokud nemáme pozitivní odezvy základních životních 

funkcí, to znamená bezdeší a bezpulzová akce srdce.  Máme v paměti i gasping (lapavé 

dechy), při kterém zahajujeme taktéž resuscitační úsilí. Pokud to technické podmínky 

dovolí, je vhodné pro resuscitaci polohovat poškozenou s natočením trupu na levý bok, 

k vyloučení aortokavální komprese a zajistit tak lepší perfuzi dělohy krví s ohledem na 

riziko hypoxie plodu při srdeční zástavě.  

V případě zjištění srdeční zástavy neodkladně zahajujeme srdeční masáž. 

Stlačování hrudníku, 5-7cm hluboké, ve střední ose sterna, provádíme frekvencí zhruba 

100 - 120 stlačení za minutu. Člen resuscitačního týmu s potřebnou erudicí zajišťuje 

dýchací cesty intubací. U intubace je žádoucí Sellickův manévr, abychom předešli 

aspiraci, která hrozí zejména v posledním trimestru těhotenství. Po zajištění dýchacích 

cest adekvátní endotracheální kanylou je třeba napojit pacientku na umělou plicní 
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ventilaci nebo prodýchávat samorozpínacím křísícím vakem s rezervoárem 

s maximálním průtokem kyslíku. Za stálé zevní srdeční masáže nalepujeme stimulační 

elektrody. Srdeční rytmus hodnotíme po prvních dvou minutách srdeční masáže. 

Některé defibrilátory, zejména automatické, umí rytmus vyhodnotit samy. U starších 

typů přístrojů hodnotíme defibrilovatelný rytmus pohledem na křivku zobrazenou na 

monitoru defibrilátoru. Pokud je výboj nedefibrilovatelný, provádíme dále srdeční 

masáž. V případě defibrilovatelného rytmu provádíme iniciační výboj 150 J. V případě 

nápravy rytmu okamžitě dále masírujeme. Pokud i nadále přetrvává defibrilovatelný 

rytmus, je možné tyto výboje ještě dvakrát zopakovat. Dle Guidelines 2010 je 

prokázáno, že energie defibrilačního výboje je             i v těhotenství stejně účinná. 

Následuje okamžitá srdeční masáž. V této chvíli je indikováno zajištění intravenózního 

vstupu. V situaci, kdy ani na podruhé nejsme schopni zajistit intravenózní vstup, 

přistupujeme ke vstupu intraoseálnímu. Souvisle probíhající masáž přerušujeme po 

dalších dvou minutách pro zkontrolování srdečního rytmu. V případě 

defibrilovatelnosti provádíme výboj a vzápětí ihned masírujeme. Sílu defibrilačního 

výboje postupně zvyšujeme, ideální nastavení výboje  je 150J, 200J, 200J, 360J.  

Po prvních čtyřech minutách podáváme 1mg adrenalinu nitrožilně, který 

v případě potřeby podáváme každé čtyři minuty. Po třetím defibrilačním výboji 

podáváme amiodaron (Cordarone®) 300mg intravenózně. V případě traumatu a 

masivní ztráty krve zajišťujeme druhý i.v. nebo i.o. vstup a doplňujeme krystaloidními 

roztoky přibližnou ztrátu krve.  

Celý tento proces opakujeme do obnovy základních životních funkcí. Pokud je 

hmatný puls na karotidách, případně na periferních arteriích (arteria radialis), zahájíme 

poresuscitaní péči. To znamená snížení tělesné teploty, natočení 12 - ti svodového EKG 

k vyloučení například STEMI infarktu myokardu a nadále monitorujeme základní životní 

funkce. Poškozenou připravíme k transportu. Transport koordinujeme s dispečinkem a 

nemocničním pracovištěm, kam máme nemocnou transportovat.  

Resuscitaci ukončujeme po padesáti minutách neúspěšného resuscitačního 

úsilí. Nezahajujeme ji v případě, kdy tělo vykazuje známky smrti (livor mortis, rigor 

mortis) nebo je natolik traumaticky poškozené, že je to neslučitelné se životem 

(zejména u polytraumatpři autonehodách). [1] 
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Z hlediska plodu má resuscitace matky přednostní právo. Plod je schopen přežít 

zhruba do pěti minut od srdeční zástavy. Do této doby by se musel, pro záchranu 

plodu, provést urgentní císařský řez, což však v podmínkách sanitního vozu lze provést 

jen za cenu velkého rizika úmrtí jak matky, tak i dítěte a pouze za přítomnosti 

zkušeného lékaře. Ve chvíli, kdy je matce podávána včasná a kvalitní masáž, je možné, 

že dítě přežije. Otázkou je poškození mozku jak u matky, tak i u dítěte v závislosti na 

délce resuscitace. Nastávají i situace, kdy jsou u matky obnoveny základní životní 

funkce, avšak její mozek je již nenávratně poškozen. V těchto případech nastává etická 

situace, která je již však v rozhodnutí ošetřujících lékařů a rodiny, kdy je možné využít 

tělo matky s nefunkčním mozkem k dozrání plodu a následnému císařskému řezu. [2] 

 

2.7 TRANSPORTNÍ PROSTŘEDKY PRO PŘEVOZ TĚHOTNÝCH, RODIČEK A 

NOVOROZENCŮ 

 

Zdravotnická záchranná služba disponujedvěma motorovými 

transportnímiprostředky,kterými je schopna zajistit převoz novorozence, případně 

novorozence i matky nebo matky jako živé kuvézy.  V akutních fázích se používá 

standardní sanitní vozidlo zdravotnické záchranné služby či vrtulník zdravotnické 

záchranné služby.  Disponuje-li příslušná zdravotnická záchranná služba sanitním 

vozem s úpravou pro převoz novorozence, je možnost jejího využití na místě. O žádost 

vyslat k těhotné, rodičce či novorozenci dopravní prostředek zdravotnické záchranné 

služby je přes zavolání na tísňovou linku 155. Na linku dispečinku volá jak veřejnost, 

která žádá primární zdravotnickou pomoc, tak i vysílající lékař s požadavkem na 

sekundární transport. Každý, kdo žádá přes tísňovou linku 155 o převoz, podává 

adekvátní informace o pacientovi/pacientech. Důležitou informací je taktéž žádost o 

druh posádky. Zda je potřeba jen nelékařský zdravotnický personál, nebo posádka 

s lékařem. Samozřejmostí je řidič nebo pilot. Dispečer na tísňové lince vyhodnotí 

žádost lékaře a vysílá příslušnou posádku. 

Pro převoz novorozenců je sanita či vrtulník vybaven převozovým mobilním 

inkubátorem. Tímto zařízením disponují pracoviště dětské záchranné služby nebo 
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perinatologická centra. Zdravotnická záchranná služba dává k dispozici transportní 

prostředek spolu s řidičem, perinatologická centra vybaví na převoz sanitu či vrtulník 

mobilní kuvézou a zároveň kvalifikovaným pediatrickým personálem, neonatologem a 

neonatologickou sestrou. V případě, že není možnost využití sanitky státní záchranné 

služby s inkubátorem, oslovují se soukromé subjekty, zabývající se těmito převozy. 

Specializované dětské záchranné služby disponující speciálními sanitami 

s inkubátorem. Jejich výhodou je, že posádky zde stavěné, jsou ve větší míře pediatričtí 

lékaři a pediatrické sestry. V případě státní záchranné služby jsou v největší míře 

zastoupeni lékaři se zaměřením na anesteziologii a resuscitaci, v dnešní době i 

specialisté na urgentní medicínu, a nelékařští zdravotničtí pracovníci – zdravotničtí 

záchranáři, či specializované sestry se vzděláním ARIP. Na pokrytí regionu je zpravidla k 

dispozici jedna mobilní kuvéza. [1] 

2.7.1 Sanitní vůz zdravotnické záchranné služby 

Vozové parky záchranných služeb jsou různé. V největší míře jsou však 

používána vozidla značky Volkswagen typu Transporter. V jednotlivých krajích se liší 

pouze vnitřní zástavbou, případně typem vybavení a polepovým označením. Motory 

v těchto autech jsou buď 2500 cm3 TDi, či novější 2000 cm3 BiTDi. Vozidlo má nejvyšší 

rychlost zhruba 170 km/h. V kabině řidiče jsou všechna vozidla vybavena analogovou 

radiostanicí, případně digitální radiostanicí MATRA. Je zde též GPS navigace, se 

systémem do kterého je možné posádce poslat navigační bod a další informace o 

výjezdu/převozu.  

V zadní části sanitního vozu, je standardní zdravotnické vybavení, nosítka, 

evakuační křeslo (schodolez), monitor s defibrilátorem, odsávačka, ventilátor pro 

zajištění umělé plicní ventilace, ampulárium s léky používanými v přednemocniční péči, 

infuze s roztoky, obvazový materiál, fixační pomůcky – včetně vakuových dlah a scoop 

rámu, pomůcky k intubaci a další alternativní pomůcky k zajištění dýchacích cest, 

výjezdový batoh či kufr. V tomto vozidle jezdí záchranář a řidič-záchranář, v některých 

krajích, kde ještě nefunguje Rendez-vouz systém, jezdí i lékař. [9] 
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2.7.2 Vrtulník zdravotnické záchranné služby 

  

V současné době máme v České republice 10 leteckých základen letecké 

záchranné služby (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Ostrava, 

Brno, Olomouc, České Budějovice a Jihlava). Zřizovatelem jsou soukromé sektory DSA®, 

Alfa helicopters®. Dále pak státní sektor Armáda České republiky a Letecká služba 

Policie ČR. Společné mají označení Kryštof, přejaté z německého Christopher + číslo 

příslušné základny (např. Kryštof 6 – Hradec Králové).    

Vrtulník má stejnou výbavu jako sanitní vozidlo, tudíž zde najdeme věci jako 

monitor s defibrilátorem, odsávačka, ventilátor pro zajištění umělé plicní ventilace, 

ampulárium s léky používanými v přednemocniční péči, infuze s roztoky, obvazový 

materiál, fixační pomůcky – včetně vakuových dlah a scoop rámu, pomůcky k intubaci a 

další alternativní pomůcky k zajištění dýchacích cest, výjezdový batoh či kufr.  

Posádku tvoří pilot, lékař se specializací anesteziologicko – resuscitační nebo 

urgentní medicíny a záchranář.  

Typy vrtulníků u záchranných služeb se liší krajem. V České republice jsou 

zastoupeny typy Eurocopter EC 132 T2®, Bell 427®, Bell 206 L4T® a PZL W-3A Sokol®.  

U nás jsou nejvíce rozšířeny vrtulníky značky Eurocopter EC 132 T2®, jejich 

využitelnost a ovladatelnost je ideální pro práci záchranné služby. Je to lehký 

dvoumotorový vrtulník 1. výkonnostní třídy, kategorie A. Cestovní rychlost                      

je 254 km/h. Ve zdravotní verzi pojme jednoho sedícího/ležícího pacienta, lékaře, 

záchranáře a 2 piloty. Výhodou je, že tento typ vrtulníku je možné řídit pouze jedním 

pilotem, čehož se využívá. Proto je zde jedno místo volné pro případ, že by bylo 

potřeba transportovat matku s dítětem. [7] 

2.7.3 Speciální sanitní vůz s inkubátorem 

Tyto vozy jsou majetkem především soukromých záchranných služeb, případně 

tyto vozy patří nemocnicím, které zřizují perinatologická centra.  K těmto účelům jsou 

rovněž v největší míře používána vozidla značky  Volkswagen, typu Transporter (viz 

kapitola Sanitní vůz zdravotnické záchranné služby). Rozdílem je uspořádání vnitřní 
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zástavby, kde inkubátor je její součástí a vozidlo je tedy možné použít pouze pro účely 

transportů předčasně narozených dětí.  Posádku tvoří vždy neonatolog 

s neonatologickou sestrou.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 Tato část práce je zaměřena na výběr kazuistik směřujících k danému tématu. 

Kazuistiky jsou vybrány z dokumentace gynekologicko – porodnického oddělení 

Jilemnice, Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje a Zdravotnické 

záchranné služby Libereckého kraje.  

 V další části jsem se věnoval dotazníku, kterým jsem chtěl zjistit připravenost 

studentů na dané téma. 

 

3.1 Kazuistiky 

 

Kazuistika 1 

Převoz patologických novorozenců, dvojčat, z porodnického oddělení na 

novorozeneckou  jednotku intenzivní péče vyššího pracoviště.  

18.5. 2014 II.gravida primipara, B.Š. nar. 1982. Předčasný porod dvojčat na porodnici 

v Jilemnici v gestačním stáří 32 +6. V době, kdy nebylo možné zařídit převoz rodičky 

jako živé kuvézy do perinatologického centra, byl kontaktován dispečink na čísle 155 

s žádostí vyslat mobilní převozový inkubátor s příslušnou posádkou z perinatologického 

centra v Hradci Králové a zajistit tak transport předčasně narozených dětí na jednotku 

intenzivní péče. Po porodu dvojčat na porodnici v Jilemnici adekvátní zajištění 

novorozenců personálem neonatologického oddělení nemocnice Jilemnice. Příjezd 

převozové jednotky z Hradce Králové do Jilemnice zhruba jednu hodinu po porodu. 

Zdravotní stav dětí vykazoval pouze lehkou nezralost, proto bylo rozhodnuto 

nepřevážet dvojčata přímo na jednotku intenzivní péče perinatologického centra 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, ale pouze na oddělení intermediární 

neonatologické péče Krajské nemocnice v Pardubicích.  Porodní váha holčiček 

2020gramů a 1590gramů. Oba novorozenci byli zajištěni kanylací pupečníkové žíly. 

Vzhledem k dobré saturaci a volnému dýchání obou plodů, nebylo nutné zajištění 
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dýchacích cest  a transport proveden pouze v kyslíkovém stanu v prostředí mobilní 

kuvézy. Novorozenci byli transportováni s lékařským doprovodem z vysílajícího 

neonatologického centra. Transport proběhl bez komplikací.  

Vlastní komentář:  

 Z mého pohledu se naštěstí jednalo o dobrý zajištěný převoz. Převozový 

inkubátor ideálně zajistil vhodné prostředí pro novorozence, kteří byli v danou chvíli 

stabilní. Pro porodníky i neonatology to byl rutinní převoz, z mého pohledu bych byl 

více obezřetný, neboť možnost zvrácení zdravotního stavu, v takto nízkém věku těsně 

po porodu, je veliká.  

 

Kazuistika 2 

Převoz živé kuvézy po odtoku plodové vody. 

15.5.2014 primipara, J.R., nar. 1992. Transport in utero, živá kuvéza. Vysílající 

pracoviště porodnické oddělení Jičín.  Předčasný odtok plodové vody v 35. týdnu 

těhotenství  s předpokladem předčasného porodu. Vyslána jičínská posádka rychlé 

zdravotnické pomoci zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje  ve 

složení zdravotní sestra a řidič. Převoz domluven na porodní sál gynekologicko-

porodnické kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové. Rodička zajištěna žilním 

vstupem na pravé horní končetině, podáváno tokolytikum Gynipral®v infuzi 

fyziologického roztoku, rychlost infuze regulována podle četnosti děložních stahů 

udávaných rodičkou. V průběhu transportu zvýšení četnosti kontrakcí po šesti 

minutách, po zrychlení infuze zklidnění děložní činnosti a oddálení porodu. Po předání 

rodičky na porodním sále došlo ke spontánnímu porodu zdravé holčičky zhruba za 30 

min po příjezdu. 

Vlastní komentář:  

 U tohoto převozu jsem byl sám přítomen. Největším problémem se zdálo, že 

stahy se v polovině cesty začaly svou četností zvyšovat. Bylo na zvážení si zavolat 

lékaře. Po konzultaci s lékařem a zvýšení rychlosti podání Gynipralu, se pacientka 
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zklidnila, proto jsme nakonec dojeli samotní jako RZP posádka. Zvýšení rychlosti 

převozu se však vyplatilo. Dle lékaře by ke spontánnímu porodu došlo ještě za cesty.  

Cesta do Hradce Králové z Jičína je 45 km, trvá zhruba jednu hodinu.  

 

Kazuistika 3 

Převoz krvácející těhotné ženy ve 33. týdnu těhotenství do porodnice 

24.3. 2013 primipara, P.B., nar.1985, gestační stáří 33 + 4. Primární výjezd semilské 

posádky zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje ke krvácející ženě 

v Košťálově.  Krvácení z rodidel odhadnuto na 500ml krve. Pacientka s normálními 

vitálními funkcemi, auskultačně normální srdeční ozvy plodu (145/min), zjištěn 

hypertonus děložní svaloviny. Vysloveno podezření na předčasné odloučení lůžka. 

K transportu těhotná na místě zajištěna kanylací periferní žíly, podán fyziologický 

roztok 500ml, inhalace kyslíku nasální maskou, transport na levém boku. Dojezd do 

jilemnické porodnice za 12 min. Při příjmu na porodnici stabilizovaný stav rodičky, 

nealterovaný živý plod v děloze na kardiotokografickém záznamu, krvácení jasnou krví 

z rodidel stejné intenzity jako před transportem. Při ultrazvukovém vyšetření zjištěno 

parciální předčasné odlučování placenty. Do 15ti minut po příjezdu rodičky na 

porodnici proveden akutní císařský řez. Narozena zdravá holčička, 2100 gramů. Rodičce 

po porodu bylo nutné podat krevní transfuzi. 

Vlastní komentář:  

Ač je zde udáno, že odhadovná ztráta krve je 500ml, byl bych obezřetný. Po konzultaci 

se mi potvrdilo mé smýšlení na hypovolemický šok. Proto bych kontinuálně po zhruba 

pěti minutách měřil krevní tlak, zahájil infuzní terapii (při větší ztrátě krve, bych 

zvažoval možnost přetlakového podání) a zároveň sledoval srdeční akci a auskultačne 

zjišťoval srdeční ozvy plodu.  Lékem první liniie by byla dle gyn.-por. lékařů Pamba, 

bohužel se v sanitkách nevozí. Tudíž by i lékaři záchranných služeb zprvu volili infuzní 

terapii.  
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Kazuistika 4 

Převoz živé kuvézy pro preeklampsii 

10.05.2013. H.L. Nar. 1977, II.gravida, I.para-gemini monochoriati-biamniati po 

asistované reprodukci, gestační stáří 27+0. Na gynekologickém oddělení městské 

nemocnice v Jilemnici hospitalizována pro riziko předčasného porodu. Během 

hospitalizace rozvoj preeklampsie nereagující na antihypertenzivní léčbu (Dopegyt® 3 x 

2 tablety Presid® 5mg 2x1), rozvoj předčasného porodu-předčasná děložní činnost. Pro 

nutnost ukončit těhotentství indikována živá kuvéza. Transport in utero na porodní sál 

Gynekologicko-porodnické kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové prostřednictvím 

posádky rychlé lékařské pomoci. Na transport zajištěna periferní žilou, během 

transport aplikace infuze Gynipral® 4amp + Lekoptin® 2 amp do infuze fyziologického 

roztoku 500ml. Během transportu děložní činnost minimální, polohovaná na levém 

boku, krevní tlak během transportu 150/95 mmHg. Po převozu na porodnici v Hradci 

Králové ten den proveden porod per Sectionem Caesaream, novorozenci s porodní 

váhou 750g.  

Vlastní komentář: 

Podobný případ jako kazuistika číslo 2. Transport in utero, je vždy velkým rizikem. 

Nicméně s pomocí zaléčení, v tomto případě Gynipralem, je riziko, alespoň částečně 

zmenšeno. Bohužel zde ještě komplikuje stav hypertenze, tudíž bych monitoroval tlak 

cca á 5min a monitoroval, pomocí monitoru, činnost srdce, stejně tak saturaci. 

Transport na levém boku je samozřejmostí. Počítal bych i s rozvojem eklampsie, proto 

případným podáním MgSO4 v infuzi, dle indikace lékaře. Zároveň auskultačne 

hodnotím ozvy plodu.  

 

Kazuistika 5 

převoz živé kuvézy pro HELLP syndrom 

4.6.2010, A.L. nar. 1975, II.gravida,I.para, v 31. přijata na gynekol. odd. v Jilemnici pro 

rozvoj HELLP syndrom, pro výrazně patologické vysoké hodnoty jaterních enzymů 
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(ALT,AST) a nízký počet trombocytů (43) indikováno ukončení těhotenství. Převoz na 

porodnici fakultní nemocnice Hradec Králové v den příjmu posádkou rychlé lékařské 

pomoci. Na transport zajištěna periferní žilou v levé kubitě, během transportu 

aplikován i.v. Transmetil® 500 mg v 500 ml fyziologického roztoku a MgSO4 20%           2 

ampule i. v ve fyziologickém roztoku. Během transportu tlak krve 155/95 mmHg, puls 

88 / minutu, SpO2 96 %.  V HadciKrálové  porod tentýž den per Sectionem Caesaream. 

Dítě nezralé 1300g. 

Vlastní komentář: 

Opakoval bych se, když bych u toho převozu monitoroval  životní funkce, kontinuálně 

během jízdy. Na dobu jízdy zdá se lékové vybavení naordinováné a poslané 

s pacientkou dostatečné. Zdál se mi vyšší tlak krve, dle lékaře je 155/95 mmHg jestě 

v normě. Při zvýšení tlaku je zde možnost podání Ebrantilu, jímž záchranná služba 

disponuje a nemá pro těhotné zásadné negativní účinky.  

 

Kazuistika 6 

Převoz živé kuvézy pro předčasný porod 

14.05.2010 M.L. Nar. 1988, II.gravida, I.para. Předčasný odtok čiré plodové vody v 25. 

gestačním týdnu. Přijata na gynekologicko-porodnické oddělení městské nemocnice v 

Jilemnici, kde stanovena diagnosa bezprostředně hrozícího předčasného porodu. 

Vitální a nealterovaný plod v děloze, nezralé hrdlo, rozhodnuto o transportu in utero 

do perinatologického centra ve fakultní nemocnice Hradec Králové. Transport 

posádkou rychlé zdravotnické pomoci. Poloha rodičky na levém boku, zajištěna 

periferní žíla v levé kubitě, infuze Gynipral® 2 amp. i.v. ve fyziologickém roztoku 500 ml 

tlak krve během, transportu 120/ 80, puls 88 / minutu, afebrilní, SpO2 95%. Během 

transportu bez děložních kontrakcí. Porod oddálen pro možnost aplikace kortikoidů k 

vyzrání plicního surfaktantu u plodu, porod  19.5.2010 chlapec s porodní váhou 680g. 
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Vlastní  komentář: 

Při tomto převozu bylo ideální, že pacientka po odtoku plodové vody neměla 

kontrakce, částečně to přisuzuji podání Gynipralu. Během transportu sleduji základní 

životní funkce a auskultačně opět hodnotím ozvy plodu.  

 

Kazuistika 7 

Převoz patologických novorozenců, dvojčat, z porodnického oddělení na 

novorozeneckou  jednotku intenzivní péče vyššího pracoviště.  

7.5.2014 , P.A. nar. 1980, II.gravida-para, spontánní předčasný porod ve 33.gestačním 

týdnu na porodnici v Jilemnici, gemini monochoriati-biamniati. V době, kdy nebylo 

možné zařídit převoz rodičky jako živé kuvézy do perinatologického centra, byl 

kontaktován dispečink na čísle 155 s žádostí vyslat mobilní převozový inkubátor 

s příslušnou posádkou z perinatologického centra v Hradci Králové a zajistit tak 

transport předčasně narozených dětí na jednotku intenzivní péče. Po porodu dvojčat 

na porodnici v Jilemnici adekvátní zajištění novorozenců personálem neonatologického 

oddělení nemocnice Jilemnice. Příjezd převozové jednotky z Hradce Králové do 

Jilemnice zhruba 20 minut po porodu. Dvojčata převezena na jednotku intenzivní péče 

perinatologického centra fakultní nemocnice Hradec Králové. Porodní váha chlapců 

1850gramů a 1525gramů. Oba novorozenci byli zajištěni kanylací pupečníkové žíly. 

Vzhledem k dobré saturaci a volnému dýchání obou plodů, nebylo nutné zajištění 

dýchacích cest  a transport proveden pouze v kyslíkovém stanu v prostředí mobilní 

kuvézy. Novorozenci byli transportováni s lékařským doprovodem z vysílajícího 

neonatologického centra. Transport proběhl bez komplikací.  

Vlastní komentář: 

Zde bych volil monitoraci základních životních funkcí obou novorozenců, 

samozřejmostí je i kyslíková terapie v umělé kuvéze. Výhodou této speciální převozové 

sanity je neonatologický NLZP i lékař, tudíž pokud bych se takového případu  účastnil, 

naslouchal bych pečlivě rozkazům specialistů. 
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Kazuistika 8 

Převoz živé kuvézy pro hypotrofii plodu 

23.4.2010 M.S. nar. 1992, I. gravida-para, vyšetřena na gynekologicko porodnickém 

oddělení městské nemocnice v Jilemnici, kde ve 33.gestačním týdnu zjištěna hypotrofie 

plodu minus 3 týdny, s normálním kardiotokografickým záznamem, ale s patologickým 

průtoky při ultrazvukovém dopplerovském vyšetření. Vzhledem k suspektnímu stavu 

plodu v děloze, ale ne v dané době akutnímu bezprostřednímu ohrožení plodu, byl 

indikován transport in utero na porodnici intermediárního pracoviště Krajské 

nemocnice v Liberci. Odvoz posádkou rychlé zdravotnické pomoci, během transportu 

rodička na levém boku, pravidelně auskultačně monitoring ozev plodu á 10minut, 

okolo 145/min, bez zaznamenané alterace během převozu, preventivní inhalace kyslíku 

nasální maskou 2 l/min. Převoz bez komplikací. Porod v Liberci císařským řezem 

25.4.2010, hypotrofický novorozenec 1460g, 39cm. 

Vlastní komentář: 

Pro posádky RZP jsou tyto převozy vždy strašákem, z důvodu omezených prostředků pro porod 

v terénu a hlavně dostupnosti lékaře (průměrná doba dojezdu se pohybuje kolem 12-ti min). 

V tomto případě je problémem i to, že paní je prvorodička, to je vždy trochu problémem při 

vybavení plodu. Nicméně vzhledem ke stabilnosti paní i dítěte vypadá převoz celkem 

nekomplikovaně. Já bych ještě doplnil o monitoring základních životních funkcí matky. Zvážil 

bych i preventivní zavedení kanyly. 

 

Kazuistika 9 

Transport rodičky do porodnice po eklamptickém záchvatu. 

25.4.2008, R.Š. nar. 1988, I.gravida, přivezena posádkou rychlé lékařské pomoci          

na neurologické oddělení městské nemocnice v Jilemnici ve 34.gestačním týdnu pro 

předchozí krátkodobý stav bezvědomí spojený s tonickým prohnutím celého těla. Po 

příjezdu posádky do bydliště pacientky byla při vědomí, stěžovala si na únavu, 

nekrvácela, neměla otoky. Na stav bezvědomí si nepamatovala,ale dle objektivní 

anamnézy stav trval necelou minutu. Tlak krve měla 150/100mmHg,                         
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puls88 / minutu, neurologicky bez lateralizace, SpO2 96%. Ozvy plodu auskultačně 

135/minutu. Zajištěna periferní žíla, aplikováno MgSO4 20% pomalu i.v., připraven 

Diazepam® k i.v. podání,ale nepodán. Převezena na levém boku, inhalace O2 nasální 

maskou 2l/min. Převoz bez rušivých příhod, předána na oddělení. Při vědomí. 

Vlastní komentář: 

Eklamptický záchvat prvorodičky je problémem. Dle gynekologů-porodníků je podání 

ještě v terénu MgSO4 20% indikované. Vzhledem k bezvědomí monitoruji základní 

vitální funkce. Tlak 150/100 se mi zdá příliš vysoký, proto bych snížil Ebrantilem, snižuji 

však vždy dle ordinace lékaře, titračně. Při dobré saturaci, by Diazepam i.v. neměl být 

zásadním problémem. Vzhledem k diagnose bych transport provedl tak, abych zajistil 

pacientce šero, z důvodu světloplachosti, která patří k diagnose.  

Kazuistika 10 

Transport rodičky jako živé kuvézy na vyšší pracoviště pro preeklampsii 

25.4.2008, R.Š. nar.  1988, I.gravida, (tatáž rodička z kazuistiky č. 9). Po vyšetření na 

neurologickém a porodnickém oddělení městské nemocnice v Jilemnici 

diagnostikována preeklampsie, i přes prodělaný, pravděpodobně eklamptický záchvat, 

byla rychlá lékařská pomoc požádána o transport in utero do porodnice 

intermediárního centra v Krajské nemocnici v Liberci. Transport bez rušivých příhod, 

tlak krve 130/80 mmHg, puls 80 / minutu, SpO2 95%, plně při vědomí, plod s normální 

akcí- kontrolováno auskultačně á 10min, zajištěna periferní žíla, podávány kontinuálně 

MgSO4 20 % 2 ampule i. v. ve fyziologickém roztoku 500ml v infuzi. Porod v Liberci 

tentýž den císařským řezem, děvče 1980g, 42 cm. 

Vlatsní komentář: 

Stejně tak jako u kazuistiky číslo 9. Zajistím šero při převozu, prevence křečí MgSO4. 

Měřím základní životní funkce. Poloha na levém boku. Vzhledem k předchozí léčbě 

magnesiem bych se tolik neobával dalších křečí, nicméně i ten rozruch kvůli převozu na 

vyšší pracoviště může vyvolat nežádoucí reakci, mám na mysli, tonicko-klonické křeče. 

Pro jistotu bych na cestu měl připravený Diazepam, nebo jeho alternativu.  
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3.2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

1. Jste: 

A. student 

B. studentka 

 

Komentář k výsledkům: Cílem této otázky bylo zjistit, zda ochota vyplnit 

dotazník, je spíše dívčí záležitost, či mužská. Tento základní a jednoduchý dotaz, 

mi ale odhalil v některých následujících otevřených otázkách jednu zásadní věc, a 

to, že některé otázky zodpovězené ženami budou přecijen trochu rozdílné oproti 

mužským. Výsledek, kterýmž jsem zjistil nadpoloviční převahu odpovědí od 

studentek, mě nikterak nepřekvapil. 

 

2. Máte již za sebou blok přenášek z Gynekologie a porodnictví? 

A. ano 

B. výuka probíhá 

 

Komentář k výsledkům: U této druhé otázky jsem rád za kladnou odpověď, která 

tvoří vysoce nadpoloviční většinu studentů, jenž už výuku ukončenou zkouškou 

mají za sebou. Důvodem mé radosti je fakt, že v následujících otázkách, je to 

nespornou výhodou, protože jsem tak mohl sledovat odpovědi lidí, kteří na toto 

téma v rámci NLZP už určitý přehled mají jasně daný díky splnění zkoušky. 
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3. Dostal/a jste se během své praxe na Gynekologicko-porodnické oddělení, při 

kladné odpovědi na jak dlouho? 

Příklady odpovědí:  

ano - souvislá praxe po dobu 2 týdnů 

ANO, dohromady třeba 3-4 týdny 

Dohromady cca na 4 týdny 

(3x) Ne 

Ano, dohromady by to dalo tak 3 týdny 

 

Komentář k výsledkům: Třetí otázku jsem zvolil z důvodu vlastního zájmu a to o to, 

jaká průměrná délka praxe je u ostatních studentů, neboť má praxe na gyn.-por. 

oddělení (Nymburk), trvala dva týdny a přišlo mi to ne úplně dostatečné. Zjistil jsem, 

že praxe v průměru trvá 3-4 týdny, což si myslím, je dostatečné. I když jak v dalších 

otázkách zjišťuji i to se zdá velké většině studentů nedostačující. Hovořit o štěstí 

mohou ti, kteří se dostali v rámci praxe mimo gyn.-por. oddělení i na novorozenecké 

anesteziologicko-resuscitační oddělení, neboť zde se vidí neskutečně zajímavé věci (i 

když chápu, že setrvání zde musí být velice psychycky náročné) 

 

 

4. Dostal/a jste se během své praxe k porodu v nemocničním zařízení? 

A. ano 

B. ne 

 

Komentář k výsledkům: Čtvrtá poměrně tuctová otázka, jejíž výsledek mě potěšil. 

Potěšil mě z důvodu toho, že přes 67% studentů se vůbec k porodu dostalo. Pokud 

to beru z hlediska mé praxe, tak za 14 dní strávených na gyn.-por. oddělení jsem 
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nevidel porod ani jeden. To mě utvrzuje v tom, že jsem byl spíše vyjímka a jsem 

rád, že většina to mohla alespoň vidět. 

 

 

5. Dostal/a jste se během své praxe k porodu v terénu? 

A. ano 

B. ne 

 

 

Komentář k výsledkům: Pátá otázka je z hlediska praxe v terénu taková 

bonusová. Výjezdů záchranné služby, u kterých to končí porodem v terénu není 

mnoho. Není těžké to hodnotit, protože za pět let mého pusobení na pozici řidiče 

ZZS, jsem na takovémto výjezdu byl pouze jednou a to jezdím ve dvou krajích, 

takže výjezdů si užiji dost. Výsledek mě tedy ani nepřekvapuje a dokonce jsem ho 

takový i očekával. Ti kteří se dostali k porodu v terénu v rámci praxe mohou 

hovořit o štěstí. 

 

 

6. Pokud jste se dostal/a k porodu, bylo vám umožněno vést porod pod záštitou 

odborného dohledu? 

A. ano 

B. ne 

C. u porodu jsem byl/a, ale mohl/a jsem se pouze dívat 

D. nemohu hodnotit, u porodu jsem nebyl/a 
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Komentář k výsledkům: V rámci šesté otázky jsem si utvrdil fakt, že studentům se 

přecijen moc nevěří a proto mohou jen přihlížet tomu krásnému aktu přívádění na 

svět dítěte. Přijde mi to ale škoda. Porod s odborným dohledem za zády v zázemí 

porodního sálu, je zřejmě jedna z nejlepších zkušeností, zároveň i zážitkem, z praxe. 

 

 

 

7. Cítíte se dostatečně připravení v tématu Gynekologie a porodnictví v rámci školy 

(VOŠ i Bc.)? 

A. Ano 

B. Ne 

 

Komentář k výsledkům: Výsledek sedmé otázky mě překvapil. Měl jsem za to, že 

splněním zkoušky se budeme jako studenti cítit za odborníky. I když si teď budu 

lehce protiřečit, i já se po absolvování přednášek, praxe a na závěr zkoušky 

necítím plně připraven. A tak aby si byl člověk jistý by musel nad odbornou 

literaturou sedět daleko déle a i praxi navštěvovat podstatně delší dobu. 

 

8. Co by jste uvítali v rámci zlepšení přípravy v oboru Gynekologie a  porodnictví (v 

případě odpovědi č.3 odpovězte prosím vaším názorem)? 

A. Možnost delší praxe na Gyn.-Por. oddělení 

B. Blok přednášek v rámci dvou semestrů 

C. Jiná – příklad odpovědí: Častejší využívání figurín pro nácvik porodu,(8x) kombinace 

výše uvedeného, Nic, záleží na koho narazíš na praxi, jestli je rodička ochotná a 

asistentka/doktor tě nechá. 
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Komentář k výsledkům: V osmé otázce jsem trochu čekal, že vyhraje odpověď 

kdy by studenti uvítali delší praxi na gyn.-por.odděleních. Jsem ale rád, že alespoň 

16% studentů odpovědělo, že by nebylo špatné mít i blok přednášek v rámci dvou 

semestrů. Vzájemně se to podle mne lépe dopluňuje.  Díky otevřené odpovědi 

jsem dostal zajímavých zjištění jako například nejčastější odpověď, že by studenti 

uvítali jak blok přednášek o gynekologii a porodnictví v rámci dvou semestrů, tak i 

možnost delší praxe. Další častou odpovědí byl fakt, že by se mohly častěji 

využívat porodní figuríny - trenážéry. 

 

 

9. Jaké jsou nejčastější komplikace vedoucí k předčasnému porodu? 

 

Otevřená otázka, zde vypíši všechny odpovědi, tak jak jsou: 

 

 DM, preeklampsie / eklampsie, problémy plodu, abrupce placenty, infekce placenty 
 

  Příčiny ze strany matky - nefunkčnost placenty, špatně postavená placenta (vcestná placenta),  

 záněty děložního čípku, metabolické problémy, genetické onemocnění, eklampsie, prolaps 

pupečníku, infekční nebo        orgánové onemocnění, příčiny ze strany plodu - vícečetná těhotenství, 

taktéž poruchy placenty,  

předčasně odteklá plodová voda. 
 

 Všeobecně traumata, stáří rodičky, vrozené vady plodu. 
 

 Preeklampsie, eklampsie 
 

 Porucha funkce placenty, infekce, trauma, vicečetné tčhotenství 
 

 Úraz, špatná životospráva, onemocnění jak plodu tak i matky, eklampsie. 
 

 Eklampsie, masivní krvácení, placenta previa. 
 

 (2x) nevím 
 

 Napadá mě nějaké masivní krvácení, stres, porod velkého dítěte 
 

 Abrubce placenty, úrazy, onemocnění matky, mnohočetné těhotenství, závislost 

matky. 
 

 Asi infekce rodičky, vícečertné těhotenství, poruchy placenty. 
 

 Nesprávná poloha dítěte - porod koncem pánevním 
 

 Krvácení eklampsie 
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 DM, eklampsie 
 

 stres, námahová činnost 
 

 porod KP 
 

 eklampsie, výhřez placenty, vcestné lůžko 
 

 eklampsie, toxikomanie, či alkoholismus matky, trauma 
 

 Úraz matky 
 

 eklampsie, alkoholismus 
 

 eklampsie, výkřez pochvy, předčasná porodní činnost 
 

 masivní krvácení,uzivani drog,koureni,eklampsie,vrozené vyvojové ady dělohy 
 

 krvácení, velký plod 
 

 Matej Briza 
 

 preeklampsie, eklampsie, vícečetné těhotenství, abrupce placenty 
 

 eklamsie 

hypertenze 
 

 abrupce placenty, malý váhový přírůstek plodu, úrazy v těhotenství 
 

 (2x) eklampsie 
 

 Urazy hypertenze onemocneni plodu 
 

 eklampsie, toxikomanie matky, trauma 
 

 masivní krvácení, infekce, dvojčata a vícečetná těhotenství, teda to není komplikace 

no.... 
 

 Epilepsie, traumata 
 

 epilepsie, eklampsie, traumata, toxikomanie 
 

 epilepsie, eklampsie, traumata 
 

 trauma 
 

 Závislost na drogách 
 

 epilepsie 
 

 Placenta praevia, předčasný odtok plodové vody, nefyziologické uložení plodu, nízký 

věk pacientky, eklampsie, status epilepticus, z dřívější anamnézy rodičky třeba 

toxikomanie, teoreticky možné psychické vypětí a trauma 
 

 eklampsie, epilepsie, traumata 
 

 Mimoděložní těhotenství, placenta previa 
 

 velký plod, stres 
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Komentář k výsledkům: Devátou otázku jsem nechal celou otevřenou. Pro mou 

přesnost ve vyhodnocení otázek jsem konzultoval odpověď s lékaři z 

Gynekologicko-porodnického oddělení v Masarykově městské nemocnici v 

Jilemnici. Díky nim jsem zjistil, že je třeba rozdělovat na příčiny ze strany matky a 

ze strany dítěte.  Po konzultaci s lékaři je nečastější příčinou ze strany matky : 

nefunkčnost placenty, špatně postavená placenta (vcestná placenta), záněty 

děložního čípku, metabolické problémy, genetické onemocnění, eklampsie, 

prolaps pupečníku, infekční nebo orgánové onemocnění.  Příčiny ze strany plodu: 

vícečetná těhotenství, taktéž poruchy placenty, předčasně odteklá plodová voda. 

V odpovědích byla nejčastěji úvaděna eklampsie a traumata. Jsou to takové první 

diagnozy, které trochu erudovaného člověka asi napadnou nejdříve. Mě napadli 

taktéž. Zdůraznil bych i velice častou odpověd o toxikomanii a alkoholismu matky. 

To porodníci také přiřazují ke komplikacím. Odpověď, ve které bylo uvedeno mé 

jméno považuji za vtip. 

 

10. Při resuscitaci matky je poměr stlačování hrudníku a umělých vdechů? 

A. 3:1 

B. 30:2 

C. 15:2 

 

 

Komentář k výsledkům: Desátá otázka, klasická testová z první pomoci. Dle 

současných Guidelines masírujeme v poměru 30 stlačení ku 2 vdechům. To že 

správně odpovědělo 93% tázaných je výborné procento. Přikláním se k tomu, že 

většina studentů je v rámci školy hodně "drilováno" v tématu resuscitace, proto 

tak skvělývýsledek. 
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11. Při resuscitaci čerstvého novorozence nejprve? 

A. Provedu 5 umělých vdechů 

B. Začnu okamžitě masírovat hrudník do hloubky 1/3 

C. Odsaji zbytky plodové vody z dýchacích cest 

 

Komentář k výsledkům: Jedenáctá otázka je tak trochu chytákem. Nicméně dle 

odborné literatury i lékařů stačí u fyziologického novorozence stimulovat přejetím 

hranou ruky přes obličej novorozence a ve většině případů začne spontálně 

ventilovat. To že nadpoloviční většina odpověděla, že by nejprve odsávali, 

odpověděla správně. K odsávání přistupujeme, pokud není úspěšná stimulace 

rukou. Pokud by se děťátko rozdýchalo po odsátí, zbytečně bychom dýchali a 

traumatizovali. Čekal jsem, že i poměrně větší procento bude u odpovědi o 

provádění 5-ti umělých vdechů (23%). Ti co by začali masírovat byli pouze v 

minimálním procentu, ale jsou "jen" 2% skutečně málo při záchraně života? 

12. V případě nutné resuscitace ještě těhotné matky 

A. Masíruji v poloze na zádech 

B. Masíruji v poloze na levém boku 

C. Nemasíruji, abych neohrozil plod 

 

Komentář k výsledkům: U této otázky jsem byl zvědav. Je to taková 

pohotovostní otázka, myslím, že jelikož nadpoloviční procento studentů, kteří 

tento výzkum vyplňovali, již absolvovali výuku, zkoušku i praxi. Tak jsem 

čekal, že větší procento odpovědí o masírování v poloze na levém boku. 

Myslím, že je to dosti "propírané" téma. Vímě, že se masíruje na levém boku, 

kvůli syndromu útlaku dolní duté žíly. 58% správných odpovědí mi přijde 

málo, naopak skoro 42% špatných odpovědí mi přijde poměrně hodně. 
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13. Jak by jste prvotně ošetřili novorozence po porodu? 

Zde opět uvedu všechny odpovědi, pro úplný přehled:  

 

 přerušení pupečníku, osušit, popř.odsat pl. vodu z DC, zvážení, změření,... Při tom 

všem Apgar score (1.,5.10.min) 
 

 Odsátí dýchacích cest, otření obličeje od mázku, zajištění pupečníku, zajištění tepla, 

kontrola srdečního rytmu, změřit, zvážit, identifikace - popsat miminko.  

1., 5., a 10. minutu se zapisuje Apgar skóre 
 

 zasvorkoval pupečník, zabalil do termofolie a položil matce na tělo 
 

 Odsát - taktilní stimulace - otření - zaškrcení pupečníku/přestřižení - tepelný komfort 

- zabalení. 
 

 zabezpecit teplo, dat matke na hrudnik na prisatei, odstatie dychacich ciest (usta, 

nos), strihnut pupocnu snuru 
 

 zajištění základních životních funkcí, hodnocení apgar score, samozřejmě zajistit 

tepelný komfort 
 

 osušení, zajištění tepla, v prvních minutách po porodu, i když je nízká saturace 

nepodávat kyslík, hodnocení Apgar skóre 
 

 osušit, tepelně izolovat, odsát z úst a nosu, zjistit APGAR 
 

 Fyziologický novorozenec: Otřít zbytky mázku, plodové vody, odsát, provést taktilní 

stimulaci, určit APGAR skóre, zabalit do roušky, pleny, izoterm. folie a dát matce 

Pokud novorozence otřeme, odsajeme, provedeme takt. stimulaci a stále je APGAR 

skóre nízké, zahájíme neodkladnou resuscitaci novorozence. 
 

 Odsát dýchací cesty, otřít a zabalit do deky, zasvorkovat a odstřihnout pupečník, 

vyšetřit fyziologické funkce a dát k mamince :-) 
 

 Vytřel či odsál dutinu ústní, podvázal pupečník. Zabalil proti ztrátě tělesné teploty. 
 

 Odsat zabalit pak po dotepani pupeční šňůra 
 

 Prohmatani osuseni odsátí přiložení k matce 
 

 Odsátí plodové vody z DC, Tepelný komfort, podvázání pupečníku, po dotepání 

přestřihnutí. Pokud možno osušeneho novorozence zabalit do deky a alu -folie a 

polozit na prsa matce. 
 

 zhlídnutí barvy plodu, zda brečí či nebrečí, odsátí z DÚ, zaskřípnutí pupečníku, pokud 
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je dítě v pořádku osušit teplo a k matce, v případě komplikací postupovat dle dané 

komplikace 
 

 osušení,stimulace,kontrola dýchání,zajištění tepla,vyšetření novorozence,apgar 

skore 
 

 odsát, utřít, zabalit 
 

 očištění od plodove vody, tepelný komfort, pokud možno do náruče matky, apgar 

skore 
 

 Přestřížení pupeční šňůry (1. APGAR), odsátí nejprve z úst, poté z nosu, očistit/osušit, 

provést celkovou prohlídku (5. min - 2. APGAR), zajistit tepelný komfort 

(zavinovačky, alu folie), (10. min 3. APGAR) 
 

 tepelný komfort, zajištění vitálních funkcí, ošetření pupečníku 
 

 odsát z dýchacích cest, otřít od plodové vody a zabalit a dát matce, aby se vytvořilo 

mateřské pouto a sací reflex 
 

 odsátí dých.cest,vyhodnocení stavu novorozence 
 

 Novorozence osušit, třít, zabalit do deky - tepelný komfort. Přestřihnout pupečník. 

Poté položit matce na hruď. 
 

 ... 
 

 Apgar score. Osušit novorozence, zabránit ztrátě tepla zabalit do suchého včetně 

hlavičky. přiložit k matce. Vše dle stavu novorozence 
 

 odsátí hlenů z DÚ 

podvázání,ošetření a desinfekce pupečníku, podvaz pupečníku 1cm od úponu, 

překrýt prubanem 

osušení a zabalení novorozence-nekoupe se, pouze se otře mázek, krev 

označení novorozence- na stehno jméno příjmení, ńesmývatelnou barvou. 
 

 zajištění tepelného komfortu, osušení 

zhodnocení stavu pláče - dýchá pokud NE odsátí z dutiny ústní stimulace 

novorozence 

zhodnocení Apgar skore v 1, 5, 10 mimutě  

pupečník podvazovat nejdříve po 1 minutě nebo po dotepání  

uložit dítě k matce, sledovat stav obou 
 

 tepelný komfort, apgar score 
 

 odsaji zbytky plodove vody.. 
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 Odsati DC osetreni pupecniku tepelny komfort 
 

 Zaprvé vyřeším situaci kolem nastartování dýchacích cest, plus apgar score, 

zasvorkování pupečníku a po dotepání přestřihnutí a sterilní krytí obou konců. 

Důležitý je tepelný komfort pro novorozence... 
 

 po přestřihnutí pupečníku do tepla, zkontrolovat srdeční akci, dýchání 
 

 Podvaz pupečníku,odsátí dých. cest,uložení novorozence do igelit. sáčku,uložení 

novorozence na břicho matky a transport do nemocnice. 
 

 zajištění dýchaní, přerušení pupečníku a jeho sterilní krytí, tepelný komfort 

novorozence, transport na břiše matky... apgar score 
 

 zajištění dýchaní, apgar skore, zaskřípnutí pupečníku a sterilní krytí obou konců, 

tepelný komfort, transport, pokud možno, na prsou matky 
 

 přestřihnutí pupečníku, zajištění tepelneho komfortu 
 

 Zamezit podchlazení dítěte 
 

 zaškrcení a Přestřihnutí pupečníku, odsátí plodové vody z nosánku a úst, otření 

novorozence, uložení na prsa matky 
 

 Odstraním zbytek hlenu a plodové vody z dýchacích cest, v případě že nejde v 

prvních vteřinach vytlačit přejetím dlaní přes obličej, udeřím novorozence mezi 

lopatky v poloze hlavou dolů, případně odsaji z dýchacích cest. Měřím apgar score. 

Samozřejmostí je zaskřípnutí pupečníku a jeho mechanické přerušení, a sterilní krytí 

obou konců. Další důležitou záležitostí je zajištění tepelného komfortu novorozenci-

riziko rychlého podchlazení. Sledování základních životních funkcí a co nejrychlejší, 

ale šetrný transport do nejbližší porodnice s inkubátorem. Transport pokud možno 

na prsou matky. 
 

 Hlavně tepelný komfort 
 

 Nejprve se staráme o dýchání, odsátí z dých cest, dbáme na křik novorozence, dále 

odsajeme novorozence kontrolujeme dech,  při pozitivním dýchání kontrolujeme 

další životní funkce, pulz, saturace a tlak, dbáme dále na tepelný komfort 

novorozence, změříme TT a po přestřižení dotepaného pupečníku přestřihneme a 

dáme novorozence na tělo matky. 
 

 Fyziologický novorozenec: APGAR skóre, (v nemocnici zvážit, změřit,), poslechnout 

tep, zabalit, dát mamince 

Patologický novorozenec: APGAR skóre, setřít mázek z obličeje, v případě JASNÉ 
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aspirace plodové vody odsát nejdřív z nosu pak z dutiny ústní (byť názory jsou na to 

různé, někdo to nedělá), provést taktilní stimulaci, při srd. akci menší nebo rovno 60 

zahájit KPR - poměr stlač. a vdechů 3:1, 120/min a vdechovat do miminka pouze 

obsah z úst-nikoli více, jinak hrozí barotrauma a poškození plic, v případě výskytu KF 

na EKG provést def. výboj a to 4J/kg, dodržujeme tepelný komfort a kontinuální 

monitoraci 
 

 odsátí, taktilní stimulace, otřít mázek, zabalit, popsat, péče o pupečník 
 

Komentář k výsledkům: Odpověď na tuto otázku jsem konzultoval s lékaři gyn.-

por.oddělení i s lékaři zdravotnické záchranné služby. Všichni se shodli na 

následující odpovědi:  Fyziologický novorozenec: APGAR skóre, (v nemocnici 

zvážit, změřit,), poslechnout tep, zabalit, dát mamince Patologický novorozenec: 

APGAR skóre, setřít mázek z obličeje, v případě JASNÉ aspirace plodové vody 

odsát nejdřív z nosu pak z dutiny ústní (byť názory jsou na to různé, někdo to 

nedělá), provést taktilní stimulaci, při srd. akci menší nebo rovno 60 zahájit KPR - 

poměr stlač. a vdechů 3:1, 120/min a vdechovat do miminka pouze obsah z úst-

nikoli více, jinak hrozí barotrauma a poškození plic, v případě výskytu KF na EKG 

provést def. výboj a to 4J/kg, dodržujeme tepelný komfort a kontinuální 

monitoraci.  Potěšením pro mne bylo, že všechny odpovědi byly v souladu s výše 

napsaným schématem. Převážně studentky ve svých odpovědích zdůrazňovali 

předání plodu mamince s polohou obličejíčkem k prsům. V každé odpovědi byl 

taktéž uváděn tepelný komfort. V největší míře chybělo měření APGAR score. 

 

14. Co by měl obsahovat základ gynekologické anamnézy? 

Zde uvádím taktéž všechny odpovědi: 

 

 menstruace (poslední; pravidelnost, délka, síla), HAK, počet těhotenství, počet 

porodů (počet sekcí), počet potratů, interrupcí, 
 

 datum poslední menstruace, počet těhotenstvím počet porodu, počet potratu, 

gynekologické operace 
 

 OA matky, lékovou anamnézu, pracovní, sociální, nynější onemocnění a abuzus.. 
 

 Kolikrát již pacientka rodila, kolikrát byla těhotná, případné komplikace při 
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předchozích těhotenstvích, OA, FA, RA, AA, podstoupené operace,... 
 

 Apgar skore, kedy naposledy bola u gynekologa, kedy mala posledne mesicky, ako 

prebiehalo tehotenstvo, pocet porodov (cisarske), nejake potraty,  uzivanie 

antikoncepcie 
 

 zda-li je matka nullipara nebo multipara,  

pokud už rodila, jestli nebyli komplikace¨ 

jak probíhalo těhotenství-komplikace 

onemocnění matky  

anomálie porodních cest  

zda-li matka kouří nebo bere drogy či požívá alkohol 
 

 1. menstruace, pravidelnost, síla, případná menopauza, počet těhotenství, počet 

potratů, počet potratů, gynekologické operace, užívání antikoncepce, 
 

 poslední menstruace, její pravidelnost, těhotenství ano-ne, pokud ano tak t.g., 

problémy v minulosti, operace, HAK 
 

 Pokud se tím myslí gyn/por anamnéza, tak primárně se podívat do těhotenské 

knížky... Zjistit, po kolikáté je těhotná, po kolikáté rodí, kdy má termín, komplikace 

během těhotenství (poloha plodu, ...), možnost vícečetného těhotenství, jaké má 

kontrakce - má/nemá, pravidelné/nepravidelné, vyšetřit genitál, jak jsou porodní 

cesty otevřené - kouká/nekouká hlavička, odteklá/neodteklá plodová voda, dále 

klasická anamnéza jestli je na něco alergická, léčí se s něčím, ... 
 

 O všech obtížích ženy, pokud není těhotná, tak poslední menzes, pokud je, tak délka 

gravidity, jestli není mnohočetné těhotenství, zda všechna vyšetření proběhla v 

pořádku 
 

 Doba poslední menstruace, počet dnů menstruačního cyklu, počet porodů 

donošených nedonošených, patologie gravidit-potraty, patologie gynekologické. 

Operace 
 

 Posledni mens 

Zda žena užívá HA 

Onemocnění gyn.  

Rodinná anamneza 

Interupce? 

Těhotenství? Prvorodicka... 
 



53 
 

 Počet porodu potratu operace menstruace komplikace alergie 
 

 Datum první menstruace, datum poslední menstruace. Info o prubehu menstruace 

(krvácení silne/slabe, bolesti), info o pravidelnosti menstruace, FA, počet 

těhotenství, jejich pruběh. Gynekologické operace, nemoci. 
 

 kolik porodů bylo, kolik potratů a v jakém čase či na začátku nebo v pokročilém 

těhotenství, kolik porodů bylo porodníma cestama, kolik císařským řezem a proč 

císař, gynekolog 
 

 počet těhotenství,porodů,den termínu porodu,alergie,prodělané nemoci 
 

 menstruace, těhotenství, porody, genetika 
 

 první menstruace, poslední menstruace, abnormality při menstruaci, info o 

těhotenství, dotaz na těhotenskou prukazku, abnormality při těhotenství, kolikáté je, 

prodělane gynekologické operace, nemoci 
 

 Zjistit týden gravidity, komplikace v těhotenství a pak asi záleží na konkrétní situaci - 

jestli odtekla plodová voda, jestli jsou přítomny kontrakce a jak často, bolesti, 

krvácení z rodidel. 
 

 menstruace, jak pravidelně, kdy první, jak silná, jestli při ní bolesti, operace, 

významné onemocnení-vše gyn charakteru, poč. a prubeh těhotenství, těhotenská 

prukazka 
 

 počet porodů/potratů, komplikace před porodem, během porodu a po porodu, 

gynekologické onemocnění, menzés - zda pravidelně menstruuje, délka menstruace, 

množství menstruační krve, zda v normálu, příměsi, event. zápach, zda má žena v 

současné době nějaké gyn. potíže, užívá gyn. léky, zda nemá výtok z pochvy, pálení, 

řezání při močení, inkontinence (?), ochlupení okolo rodidel - v normě, vzhledem k 

věku, bolestivost pohl. orgánů., kdy byl naposledy koitus, zda užívá antikoncepci, 

pravidelně, či zapomíná, nitroděložní tělísko (Dana) 
 

 rodinné udaje 
 

 Kolikáté těhotenství 

Kolikátý porod 

Potraty 

Týden těhotenství 

Komplikace (gestační DM, hypertenze) 
 

 ... 
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 Poslední den menstruace, délka menstruačního cyklu, počet těhotenství, počet 

porodů, počet potratů 
 

 informace o první a poslední menstruraci 

informace o délce a pravidelnosti cyklu a o případných obtížích během menstruace 

zjištění počtu těhotenství a jejich zakončení 
 

 poslední datum menstruace, 

u těhotných týden - týden těhotenství a jeho vývoj  

nejlépe z těhotenského průkazu 

počet těhotenství 

počet porodů 
 

 počet těhotenství, menstruace, gynekologicke komplikace v minulosti 
 

 probehle nemoci gynekologicko-porodního charakteru, menstruace 
 

 Porody potraty menstruace prechod 
 

 Dotazy týkající se menstruace - její pravidelnosti, případně jejích komplikací. Otázka 

by měla padnout i na léčiva, která případně pacientka užívá. Dalé by měla obsahovat 

informace o prodělaných gynekologických operacích, či jiných postiženích. V případě 

těhotenství, se ptáme na počet těhotenství, případně potratů pacientky. Snažíme se 

získat těhotenskou průkazku 
 

 nevím 
 

 Termín poslední menstruace,počet těhotenství,interubcí a porodů,gyn. 

operace,těhotenská průkazka 
 

 pravidelnost a prubeh menstruace, info o lécích a probíhající, či již odeznělé 

gynekologické nemoci, gynekologické operace.. v případě tehotenství-počet porodů i 

příp. potratů, těhotenská průkazka 
 

 Kdy, jak silně, či s jinými komplikacemi je menstruace, antikoncepce, či jine 

alternativní antikoncepční prostředky, gynekologické operace, počty těhotenství, 

případně potratů, komplikace v těhotenství, případně dotaz na těhotenskou 

prukazku 
 

 Kdy byla poslední menstruace, jaké jsou při ni komplikace, jestli jsou... Zda pacientka 

bere antikoncepci. Kolik těhotenství prodělala, kolikrát potratila 
 

 počet těhotenství a potratu, jestli bere antikoncepci 
 

 Hlavně zjištuji pravidelnost a případné neduhy u menstruace, poté zda bere 
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pacientka antikoncepci, kolikrát byla těhotná(i včetně potratů) 
 

 Dotaz na pravidelnost menstruace (pokud již menstruuje), případně na komplikace, 

které při ní žena pocituje. Anamnéza poběhlích nemocí gynekologického typu, 

případně proběhle gyn. operace. Dotaz na antikoncepci, nebo jine alternativní 

antikoncepční zajištění. Ptáme se také na počet těhotenství, jeho případne 

komplikace. Počet potratů je také duležitý udaj. 
 

 menstruace, počet porodů a potratů 
 

 Pravidelná a poslední mestruace, silná, slabá menstruace, kolik dní, uživání 

antikoncepce,  kolik porodů za sebou - prvorodička,  operace gynekologické, kartičku 

rodičky, 
 

 Gynekologická-poslední menzes, průběh menzes (silnější, v normě, slabší, bolesti), 

možnost těhotenství, úraz, znásilnění 

Porodnická-por. knížka, zjistit počet těhotenství, počet porodů, jejich průběh, v 

kolikátém je rodička týdnu těhotenství, chodí/nechodí k doktorovi, v jaké poloze se 

nachází miminko a placenta 

U obou pochopitelně + farm. anamnéza, alergie, nynější onemocnění, ... 
 

 poslední menstruace, moznost těhotenství, počet porodu, počet tehotenství, věk, 

farmakologická anamnéza - antikoncepce a jiné léky související 
 

 

Komentář k výsledkům: Čtrnáctou otázku jsem probíral především s lékaři gyn.-

por. oddělení a to z toho důvodu, jak by se jim líbilo, kdyby od záchrané služby 

přebírali info o pacientce. Na gyn.-por. oddělení v Jilemnici by si to představovali 

takto: "Pokud se tím myslí gyn/por anamnéza, tak primárně se podívat do 

těhotenské knížky... Zjistit, po kolikáté je těhotná, po kolikáté rodí, kdy má 

termín, komplikace během těhotenství (poloha plodu, ...), možnost vícečetného 

těhotenství, jaké má kontrakce - má/nemá, pravidelné/nepravidelné, vyšetřit 

genitál, jak jsou porodní cesty otevřené - kouká/nekouká hlavička, 

odteklá/neodteklá plodová voda, dále klasická anamnéza jestli je na něco 

alergická, léčí se s něčím, ... " Já bych ještě v rámci gynekologické anamnézy 

zjišťoval info o menstruaci (jak pravidelná, silná, či jine s ní spojené komplikace), 

případné gynekologické operace a jiné gynekologické postižení. Ač byla tato 
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otázka otevřená a k rozepsání, všichni do jednoho odpověděli stejně, dobře. Tudíž 

jsem spokojen, protože všichni by předávali kompletně zjištěné informace o 

pacientce. 

 

15. Víte o možnosti využití sanitního vozu s inkubátorem? 

A. Ano 

B. Ne, nikdy jsem o tom neslyšel  

 

Komentář k výsledkům: Jelikož i novorozenci potřebují sanitku, položil jsem tuto 

doplňkovou otázku. Chtěl jsem pouze zjistit, zda je povědomí o tom, že něco 

takového existuje, jelikož sanitek s inkubátorem není mnoho. Trochu mě 

překvapilo, že 35% lidí o tom neví. Naopak 65% o něčem takovém povědomí má, 

takže jsem s výsledkem spokojen. 

 

Závěr k dotazníku 

Byl jsem poměrně mile překvapen, i když praxe není úplně dostačující, tak studenti 

v rámci Zdravotnického záchranáře jsou jak se dalo očekávat vzděláváni zhruba 

stejně. To se odrazilo převážně v otázkách číslo 13 a 14, kde se dalo rozepsat 

spousty věcí, ale ty základní tam vždy byly obsaženy. Tudíž si myslím, že studentům 

byla vždy dodána základní znalost tématu. Bohužel, v rámci studia není během tří let 

možno pořádně zajistit praxi, tak jak by byla potřeba, což je škoda.  

 

 

 

 



57 
 

DISKUZE 

 Téma Indikace pro zdravotnickou záchrannou službu k transportu předčasných 

porodů v rámci přednemocniční a meziústavní péče,jsem si vybral z jednoho prostého 

důvodu, škola nás v největší míře připravuje na práci záchranáře, kde největší 

zastoupení má výuka urgentní medicíny, jenž je alfou a omegou této práce. Do této 

práce, ale patří i urgentní stavy v gynekologii a porodnictví, které jsou ve školních 

lavicích probírány taktéž, avšak není jím kladen moc velký důraz.  

 Proto jsem se snažil vypracovat pomůcku pro studenty, kteří by chtěli více 

prostoupit do tohoto výše uvedeného tématu. Otázkou zda se mi to podařilo, či 

nepodařilo se sám zabývat nemohu, protože jsem tuto práci ještě nikde nepublikoval.  

 K diskuzi přichází fakt, zda se mi podařilo vytvořit publikaci, která by dávala 

stručně a jednoduše chápat problematiku daného tématu. Podle mého názoru a 

názoru pár vyvolených se mi snad tento problém podařil vyřešit kladně.  

 Práce není určena laikům, i když pokud by chtěli prostoupit do tématu 

transportů předčasných porodů myslím, že by po osvětlení pár latinských výrazů nebyl 

problém tématiku pochopit.  

 Profesním řidičům a pilotům záchranných služeb, myslím těm, kteří  nemají 

vystudován obor zdravotnický záchranář,  by mohla tato práce pomoci pochopit stav, či 

lépe „zdravotní“ problém, kvůli kterému musí vyjíždět/vzlétat ze základny a být 

nápomocni k realizaci transportu. 

 Praktická část, která je zaměřena na vybrané kazuistiky k danému tématu, 

nastiňuje jednotlivé případy, tak aby bylo jednodušší si představit teorii v praxi. 

Kazuistiky mohou některým pomoci lépe pochopit problematiku a spojit si tak teorii 

s praxí. Možná, že už o školní praxi, či v zaměstnání jsme podobný případ vezli, po 

prostudování a spojení si informací zjistíme a začneme se zajímat o daný problém. 

V tuto chvíli by mohla být nápomocna má práce a hlavně, člověk prohlubuje a 

zapamatovává si znalosti, k méně známé problematice a v praxi si to poté lépe vybaví a 

podá ještě lepší péči pacientovi.  
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ZÁVĚR 

 Hlavním cílem mé absolventské práce bylo vytvořit pro studenty jednoduše 

pochopitelný tahák k tématu transportů předčasných porodů v rámci přednemocniční 

péče. Téma jsem si zvolil z několika důvodů, prvním bylo  vytvořit  studentům oboru 

Diplomovaný zdravotnický záchranář pomůcku, kde bude srozumitelnou a zábavnou  

formou představena problematika tématu.  

 Samozřejmě, že na téma se nabalují další problematiky, proto jsem si vymezil 

dílčí cíle a následně popsal. V těchto dílčích cílech jsem chtěl studentům a kolegům 

přiblížit  vedení porodu. Taktéž popsat resuscitaci těhotné matky nebo novorozence, 

kde jsou určité rozdíly oproti standardní resuscitaci dospělého. 

 Jedna z částí je spíše technického rázu, protože k transportům je třeba nějakých 

dopravních prostředků. V tomto případě dopravních prostředků, kterými disponuje 

Záchranná služba. Proto jsem se věnoval krátkému představení sanitního vozu a 

helikoptéry.  

 Praktickou část doplňují kazuistiky, ty jsem zvolil proto, že krásně spojují teorii 

s praxí a napomáhají lépe pochopit téma.  

 Poslední věcí jenž je v praktické části obsažena je výzkum, který zjišťuje 

připravenost studentů na dané téma. Výzkum mi potvrdil mou myšlenku, kdy jsem 

zjistil, že po teoretické části jsou studenti vesměs dobře připraveni, zatímco velká 

většina z nich cítí nedostatek praktických zkušeností.  

 V úplném závěru práce jsem se věnoval fotoseriálu, několika fotkami jsem chtěl 

přiblížit zajímavou techniku, která se k transportům používá. 
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SUMMARY 

Indications for Transportsof Premature Births in Ambulances 

  

The assignment deals with transports ofmothersgiving birthas the result of 

ongoingoracute complicationsinpregnancy. These transports depend on the indications 

e. g.  the onset of obstetric complications, reflux of amniotic fluid, acute bleeding from 

the female genitals, preeclampsia and eclampsia (EPH gestosis, HELLP syndrome), and 

psychic disorders of perception of a foetus by a mother.  These indications can be 

reasons for ambulance dispatches to the terrain, or transports between small hospitals 

to perinatological centres. The aim of the assignment is to present difficulties in 

transports of premature birth children.   

The assignment is focused on transports in-utero.  Ambulances are used for so-

called secondary transports from small hospitals to perinatological centres.  The 

principle of transport in-utero is important in cases, when mothers deliver 

prematurely; births in perinatological centres are conducted by high quality staff, with 

better technical equipment and experiences.  The indications of these transports are 

different: transports of mothers with threat of premature birth; transport of pregnant 

mothers whose basic illness is not adequately compensated;  transport in utero in 

cases  with  pathological findings during  pregnancy.  Finally, there exist some 

contraindications for transport in utero. The next part of the assignment is aimed at 

transports of risk newborns.  This includes transports of premature babies, who are 

born to 37th completed weeks of pregnancy.  The body weight of newborns is 500 

grams; the body length is 25 centimetres.   They need specialized care during 

transport. High temperature inside an ambulance must be monitored. They need a 

special ambulance with an incubator. Transports of cardiopulmonary non-stabilized 

newborns are also mentioned. 

Parturition in an ambulance is also described, as well as specific skills of the 

ambulance staff, and specific care about a baby and a mother. 
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Both cardiopulmonary resuscitation of a pregnant mother and cardiopulmonary 

resuscitation of a newborn baby are the integral part of the assignment. Finally, 

vehicles by which these transports are provided are described. 

The practical part contains ten cases histories from practical training of the 

author of the assignment. These cases are observed and collected in General Hospital 

in Jilemnice, Central Ambulance Station in the Region of Hradec Králové and Central 

Ambulance station in the Region of Liberec. Next part of practical part contain 

research, where I examined how are students ready to work at real practise in this 

topic. 

Photos of incubator indicated for transports, helicopter, and ambulances are 

also presented. 

Key words: 

ambulance, premature baby, case histories, complications, helicopter, monitoring of 

basic  human vital functions, mother, newborn, parturition, perinatology, pregnancy, 

resuscitation, risk, transport 
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