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Obrat plodu zevními hmaty 

Vážená paní,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o obratu plodu zevními hmaty. 
Před zákrokem budete lékařem informována o důvodech a způsobu jeho provedení, 
možných komplikacích i o dalším postupu léčby. Toto poučení Vám má podat základní 
informace a být návodem k případným dotazům. 
 
 Co je obrat plodu zevními hmaty: 
Jedná se o možnost ještě před začátkem porodu otočit plod v děloze o 180 stupňů tak, že 
hlavička nalehne na pánevní vchod, a dítě je pak v poloze hlavičkou napřed, to znamená 
nejpříznivějším způsobem. Toto otočení plodu se nazývá obrat zevními hmaty. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Jestliže bylo klinickým a ultrazvukovým vyšetřením prokázáno, že se plod nachází v poloze 
podélné koncem pánevním, znamená to, že bude vstupovat do porodních cest a následně 
porozen zadečkem napřed. Jde o polohu méně příznivou, než pokud se rodí hlavičkou. 
Naší snahou je porod maximálně usnadnit a vytvořit co nejbezpečnější podmínky pro 
narození dítěte. Po zvážení Vašeho stavu jsme toho názoru, že tento výkon by byl pro 
zdárné ukončení Vašeho těhotenství optimální. 

Jaký je režim těhotné před výkonem: 
Před vlastním výkonem (cca 25 minut) se podá infuze s preparátem tlumícím děložní 
činnost. Provede se ultrazvukové vyšetření tak, aby se potvrdilo umístění plodu v děloze, 
stanoví se množství plodové vody a zkontroluje se stav placenty. Je proveden 
kardiotokografický záznam z důvodu kontroly kondice plodu. Rh-negativním těhotným je 
aplikován preparát k zabránění tvorby protilátek proti červeným krvinkám plodu. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Obrat plodu zevními hmaty provádí porodník mezi 35. – 38. týdnem těhotenství, kdy není 
plod nadměrně velký a v dutině děložní je dostatek plodové vody. Plod je tudíž dostatečně 
pohyblivý. Těhotná leží na zádech s mírně pokrčenými nohami v kolenou. Porodník přiloží 
obě ruce na její břicho tak, že jedna ruka spočívá na záhlaví plodu a druhá na jeho zadečku. 
Poté mírným tlakem dlaně tlačí hlavičku plodu dolů, směrem k pánevnímu vchodu. 
Druhou dlaní směřuje zadeček plodu vzhůru směrem k hrudníku matky. Výkon by neměl 
být bolestivý. Stav plodu je průběžně sledován ultrazvukem. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Obrat se nemusí podařit provést pro omezenou pohyblivost plodu v děloze. Výjimečně 
může dojít k odloučení placenty nebo ke změnám srdeční akce plodu. Proto se obrat 
zevními hmaty provádí pouze tehdy, je-li možné okamžité ukončení těhotenství císařským 
řezem. 

Jaký je režim těhotné po provedení výkonu: 
Po ukončení výkonu je poloha plodu a stav placenty zkontrolován ultrazvukovým 
vyšetřením a je proveden 30 minutový kardiotokografický záznam srdeční akce plodu.  

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Pokud plod není příliš velký, je možné vedení porodu přirozenými porodními cestami i bez 
obratu, tzv. porod koncem pánevním. Naopak u rodičky s větším plodem nebo tam, kde 
zdravotní stav pacientky vykazuje určitá rizika, je vhodnější pro ženu i pro dítě vést porod 
císařským řezem. 

 

 

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. Měl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem 
vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti 
svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

 

Datum:  

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

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

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 

 

 

http://www.mnof.cz/

