Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Informovaný souhlas

Indukce porodu
Pacientka (štítek)
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Bydliště:

Zákonný zástupce
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Vážená paní, vážení rodiče,
v předkládaném formuláři si přečtete informace o indukci porodu.
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat
o navrhovaném postupu, abyste se mohla rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení.
Co je indukce porodu:
Indukce porodu je definována jako vyvolání děložní činnosti za účelem ukončení
těhotenství. Porod se indukuje v případech, kdy pokračování těhotenství zvyšuje riziko
poškození zdraví matky a/nebo plodu. Indukce neřeší samotnou příčinu, ale včasným
ukončením těhotenství může zabránit poškození plodu nebo zlepšit zdravotní stav
pacientky – rodičky. Pokud nejsou porodní cesty pacientky dostatečně připraveny
k indukci porodu, provádíme tzv. preindukci porodu.
Programovaný porod je indukce porodu v termínu porodu na přání pacientky
a bez lékařské indikace.
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:
Důvodem indukce bývá nejčastěji:
 potermínová gravidita, rodička je 7–14 dní po termínu porodu, termín porodu je
stanoven podle poslední menstruace nebo podle ultrazvukového vyšetření v I.
trimestru.
 diabetes mellitus (cukrovka – narušený metabolismus cukrů) – v případě
nedostatečné kompenzace a u vysoce rizikových diabetiček (léčených inzulinem ve
vysokých dávkách)
 odtok plodové vody, hypertenzní a ledvinová onemocnění při neúspěšné
konzervativní terapii a při ohrožení života a zdraví matky, plodu nebo obou
 nedostatečný růst plodu při neúspěšné konzervativní terapii
 konec pánevní splňující podmínky vaginálního vedení porodu
 mrtvý plod
 programovaný porod
Jaký je režim pacientky před výkonem:
Pacientka je přijata k porodu na porodním sále, dodržuje běžná doporučení v rámci
průběhu porodu.
Jaký je postup při provádění výkonu:
Metody indukce porodu jsou:
 dirupce (protržení) vaku blan. Nedojde-li samovolně k nástupu děložní činnosti,
aplikují se farmakologické metody (oxytocin – lék vyvolávající děložní činnost
v infuzi).
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 zavádění tablet s obsahem prostaglandinů do pochvy či děložního čípku. Účinkem
léků se zkrátí děložní hrdlo, většinou se rozvine i děložní činnost.
 mechanické metody přípravy porodních cest (určené k preindukci porodu). Jedná se
o metody, při nichž je hrdlo děložní mechanicky rozšiřováno pomocí: Dilapan S,
Foleyův balónkový katétr, Cookův balónkový katétr a další.
Programovaný porod:
Programovaný porod je indukce děložní činnosti za účelem ukončení fyziologické gravidity
v termínu porodu v dopoledních hodinách tak, aby porod proběhl při úplném personálním
obsazení oddělení, za podmínek určených matkou a se souhlasem porodníka. Mezi výhody
medicínské patří možnost monitorování porodu od jeho počátku, vyloučení možnosti
porodu mimo zdravotnický ústav. K psychologickým výhodám patří snížení psychického
napětí matky při očekávání začátku porodu, plánovaná organizace chodu domácnosti
v době pobytu v porodnici a naplánování přítomnosti otce dítěte u porodu.
Jaké jsou možné komplikace a rizika:
Nebyly potvrzeny námitky proti programovanému porodu týkající se zvýšení frekvence
ukončení porodu operativně. Uměle vyvolané děložní kontrakce mohou být silnější
a bolestivější. Z psychologického hlediska mohou vzniknout námitky, že nejde o přirozený
porod.
Jaký je režim pacientky po provedení výkonu:
Režim pacientky je shodný s běžným režimem v průběhu porodu.
Jaké jsou možné alternativy výkonu:
Indukce (resp. preindukce) porodu nemá alternativu.
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob
provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měla jsem možnost zeptat se
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržela jsem
vysvětlení, kterému jsem porozuměla. Lékařem jsem byla poučena o možnosti svůj
souhlas s navrženým postupem odvolat.
Prohlašuji, že mi byly sestrou/porodní asistentkou náležitě objasněny veškeré
informace z hlediska ošetřovatelské péče vzhledem k provedenému lékařskému
výkonu.
S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.
Datum:
___________________________________

___________________________________

Podpis pacientky nebo zákonného zástupce

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
lékaře, který vysvětlující pohovor provedl

___________________________________
Razítko a podpis sestry/porodní asistentky, která
vysvětlující pohovor provedla

Pacientka není schopna podpisu. Svůj souhlas vyjádřila:
popište způsob:
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___________________________________

___________________________________

Jméno, příjmení a podpis svědka

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis lékaře
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