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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

 
Informovaný souhlas pacientky 

 
 
 
 
 
 
Vážená paní,  
vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném 
postupu navrženém u Vaší osoby, máte právo se svobodně rozhodnout o dalším navrhovaném postupu a máte 
nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informována. Je velmi důležité, 
abyste si pečlivě pročetla následující text.  
 
Stručný laický popis vyšetření:  
Cílem tohoto vyšetření je identifikovat ty pacientky s předčasným odtokem plodové vody před 35. týdnem 
těhotenství, u kterých je možné oddálit porod do vyšších gestačních týdnů. Hodnocení se provádí pomocí 
stanovení hladiny IL-6 v plodové vodě, což je jedna z chemických látek vylučujících se v oblasti zánětu. 
 
Postup řešení u konkrétního pacienta: 
Při potvrzeném odtoku plodové vody před 35. týdnem těhotenství se těhotné při příjmu provede odběr plodové 
vody, ze které se stanoví hladina IL-6. Jeho vysoká hladina koreluje s přítomností a intensitou infekce v amniální 
dutině. Při negativitě IL-6 vás čeká příprava kortikoidy, podání antibiotik, kontrola CRP z periferní krve každý den 
po první týden. Poté CRP 2x týdně. Po ukončeném 34. týdnu těhotenství pak plánování porodu. Při pozitivitě IL-6 
je vhodný aktivní přístup k porodu.  
 
Předpokládaný přínos: 
Stanovení individuálnějšího přístupu k těhotným s předčasným odtokem plodové vody. Možné oddálení porodu  
při negativních zánětlivých markerech v plodové vodě. Předpokládaný přínos spočívá především ve snížení 
morbidity dítěte spojené s předčasným porodem a ve zvýšení pravděpodobnosti vaginálního porodu.  
 
Alternativy výkonu: 
Pokud se rozhodnete vyšetření nepodstoupit, budete nadále léčena dosud běžně používanými postupy. 
 
Jak odběr plodové vody čili amniocentéza probíhá? 
Odběr se provádí se za sterilních podmínek v poloze vleže. Vpichem v oblasti podbřišku se do dutiny děložní 
zavede jehla na jedno použití o průměru 0,53 mm. Poloha hrotu jehly je stále kontrolována ultrazvukem. Poté  
se odebere asi 20 ml plodové vody, což je pouze malá část celkového objemu, která se rychle nahradí. Odběr 
plodové vody lze přirovnat k odběru krve. Většina žen udává, že vpich je nebolestivý a je vnímán jen jako tupý tlak. 
Celý zákrok trvá několik minut. 
 
Možné komplikace: 
Mezi možné komplikace výkonu patří špinění až krvácení, infekce dutiny děložní, předčasný nástup děložní 
činnosti. Jako zcela vzácné komplikace jsou popisována poranění orgánů malé pánve matky, alergické 
komplikace, poranění plodu.  
 
Jaký je režim pacientky po provedení výkonu: 
Odběr plodové vody se provádí za hospitalizace, ambulantní sledování těhotné není doporučeno. Další postup 
k těhotné s předčasným odtokem plodové vody závisí na přítomnosti zánětu v amniální dutině. V případě negativity 
volíme observační přístup s odběrem plodové vody v týdenních intervalech.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odběr IL-6 z plodové vody při jejím předčasném odtoku před 35. t.g. 
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Identifikační údaje pacientky: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
 
Plánovaný výkon  

Odběr IL-6 z plodové vody při jejím předčasném odtoku před 35. t.g 

 
Vysvětlující pohovor provedl: 

 
 

datum, identifikace a podpis lékaře 
 
Prohlašuji, že jsem byla plně a podrobně seznámena s plánovaným výkonem – odběr plodové vody. Byl mi 
vysvětlen důvod, předpokládaný prospěch a možné komplikace výkonu. Byly mi vysvětleny možné 
alternativy výkonu a zdravotní důsledky nepodstoupení lékařského výkonu. Byly mi zodpovězeny veškeré 
mé dotazy a nemám již žádné nejasnosti týkající se plánovaného výkonu. Poučení plně rozumím a s 
odběrem plodové vody – amniocentézou plně souhlasím, včetně dalších nutných výkonů, při jejichž 
neprovedení by bylo ohroženo mé zdraví, život a zdraví, život mého nenarozeného dítěte. Tento souhlas je 
udělen svobodně dle mé vlastní vůle a bez jakéhokoliv nátlaku. Jsem informována, že výkon nemusí 
provádět ošetřující lékař. Byla jsem poučena o významu audiovizuálních záznamů, které jsou pořizovány 
pouze z vyšetřovaných oblastí mého těla a souhlasím s jejich využitím pro vědecké a publikační účely při 
zachování mé úplné anonymity. 
 
Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informovala ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji svého zdravotního 
stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými 
poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech 
podstatných pro poskytování zdravotních služeb a nezatajila jsem žádné okolnosti svého zdravotního 
stavu, které jsou překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací. 
 
Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny. 
 
 

 
 

V Ostravě dne:    
 podpis pacientky, zákonného zástupce, opatrovníka 

 


