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1. Údaje o povaze onemocnění a předpokládaném vývoji onemocnění: 

Císařský řez je jedna z možností jak ukončit těhotenství, nebo již běžící porod. O provedení této 

operace vždy rozhoduje lékař po pečlivém vyšetření ženy a stavu plodu. Plánovaný císařský řez 

se provádí ze zdravotních důvodů matky nebo plodu či matky a plodu, které znemožňují 

přirozený vaginální porod. Akutní císařský řez se provádí většinou až během porodní činnosti, 

kdy nastaly náhlé okolnosti, které by při pokračování v přirozeném průběhu porodu mohly ohrozit 

matku a plod. 

 

 

2. Údaje o plánovaných postupech při léčbě, předpokládaný prospěch léčby a 
význam pro zdravotní stav pacientky: 

Operační postup:  

Plánovaný císařský řez se provádí většinou v částečné (spinální, nebo epidurální) anestezii, kdy 

anesteziolog podáním léků do páteřního kanálu způsobí ženě znecitlivění v dolní polovině těla. 

Žena je tedy během operace při vědomí, může komunikovat s operačním týmem, stejně jako 

může být přítomen partner, který ženu psychicky podporuje. V případě akutního císařského řezu 

je žena během operace v celkové anestezii. Partner ženu v této akutní situaci neprovází.  

Po zahájení anestezie operatér proveden břišní řez, který je většinou příčný a těsně nad 

stydkou sponou. Po otevření dutiny břišní je proveden příčný řez na děloze a následně vybaven 

plod a placenta. Novorozenec je po přestřižení pupečníku předán do péče pediatra, který jej 

okamžitě ošetří v prostorách operačního sálu. Pokud je žena v částečné anestezii, pediatr dítě 

ženě ukáže (někdy může i přiložit na hrudník ženy) a společně s partnerem odcházejí na 

novorozenecké oddělení, kde je dítě v péči do té doby, než se o něj žena může sama postarat. 

Porodník po vybavení plodu a placenty zašije dělohu a břišní stěnu. Celková doba operace je 

přibližně 45 minut. Po dokončení operace je žena na chvíli v péči anesteziologa a pak odvezena 

na gynekologické oddělení. 

Po spinální nebo epidurální anestezii žena leží po dobu 24 hodin a následující den vstane. Po 

tuto dobu dětská sestra opakovaně přináší dítě za matkou na oddělení šestinedělí. Pokud je 

žena schopna, okamžitě dostane dítě do vlastní péče. Po celkové anestezii vstává žena dříve.  

Běžná doba hospitalizace po císařském řezu je 5 dní. 5. den gynekolog ženu vyšetří, a pokud je 

ona i dítě v pořádku, je propuštěna domů.  

 

 

3. Dnešního dne jsem byla lékařem poučena o zdravotním výkonu, který mi má být 
proveden:     

císařský řez 

 

 

4. Účelem výše uvedeného zdravotního výkonu je: 

vybavení plodu břišní cestou 
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5. Zdravotní výkon bude probíhat: 

V částečné (spinální, epidurální) nebo celkové anestezii.  Způsob anestezie určuje anesteziolog 

po domluvě s porodníkem. 

 

 

7. Byla jsem také poučena, že jako alternativu lékařem doporučeného výkonu, lze 

provést: 

Tento operační výkon nemá jinou alternativu. Případné odmítnutí císařského řezu ohrožuje na 

životě Vás i Vaše nenarozené dítě.  

 

 

8. Dále jsem byla poučena o rizicích doporučeného výkonu, která jsou: 

žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. 

Závažné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně vzácné. Pro 

pooperační průběh po císařském řezu jsou typické některé komplikace, které souvisí nejen se 

samotnou operací, ale i se změnou celkového zdravotního stavu ženy po porodu. Jde o silné 

krvácení z dělohy, infekce a komplikované hojení operační rány. Dále může být pooperační 

průběh komplikován infekcí močových cest, žilní trombózou a velmi vzácně i plicní embolií.  

 

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k nepředpokládané závažné situaci 

(prudké nezastavitelné krvácení, placenta vrostlá do dělohy, porucha srážlivosti krve a jiné), 

která vyžaduje v zájmu záchrany života ženy okamžité odstranění dělohy. Taktéž může dojít 

k náhodnému a neúmyslnému poškození okolních orgánů, např. močového měchýře, močovodu 

a střeva. Tato poškození mohou vést k rozšíření stávajícího operačního výkonu o další výkon.  

 

 

9. Byla jsem poučena a beru na vědomí, že po provedení doporučeného zdravotního 

výkonu budu: 

A) omezena v obvyklém životě: 6 týdnů omezení fyzické zátěže 

B) v pracovní neschopnosti: po nekomplikované operaci je rekonvalescence cca 6-8 týdnů 

C) dodržovat léčebný režim a preventivní opatření: 6 týdnů omezení fyzické zátěže, pečlivá 

osobní hygiena a pohlavní abstinence 
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Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem stvrzuji, že jsem byla poučena 

výše uvedeným lékařem, který mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto informovaného 

souhlasu a také potvrzuji, že jsem měla možnost položit mu otázky, na které mi řádně 

odpověděl. 

 

Dále prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím 

s provedením zdravotního výkonu:  

 

 

............................................................................................................................................................... 

 

Byla jsem také poučena o tom, že tento informovaný souhlas mohu kdykoli odvolat. 

Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících 

neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví 

souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné 

k záchraně mého života a zdraví. 

 
 
 
V Ivančicích dne..............................................čas........................... 

 

 

Vlastnoruční podpis pacienta nebo zákonného zástupce….......................................................... 

 

 

Jméno, příjmení a podpis lékaře, který poučení provedl................................................................ 

 

 

 

U pacienta, který není schopen  se vlastnoručně podepsat: 
 

 

 

Důvod, pro který se pacient nemohl podepsat: 

 

 

 

Způsob jakým pacient projevil svou vůli: 

 

 

 

Jméno, příjmení a podpis svědka – dalšího zdravotnického pracovníka ................................... 


