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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

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

 

Informovaný souhlas pacientky s výkonem 
 
 
 

 
Vážená paní, 
vzhledem k tomu, že se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném postupu navrženém u Vaší 
osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informována. 
 
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu a Vašeho přání Vám byl navržen porod do vody. 
 
Co je porod do vody: 
Porodem do vody myslíme takový způsob vedení porodu, kdy závěrečná fáze II. doby porodní probíhá pod úrovní 
vodní hladiny. Po porodu plodu porodní asistentka novorozence zachytí a položí jej na hrudník matky k dotepání 
pupečníku a bondingu.  
Tento způsob vedení porodu je bezpečný při fyziologicky probíhajícím těhotenství s jedním plodem v poloze podélné 
hlavičkou, po dokončeném 37.týdnu těhotenství. Dosavadní průběh porodu musí být také fyziologický.  
 
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Porod do vody je alternativou spontánního vedení porodu. 
 
Jaký je režim pacientky před výkonem: 
Při vstupním vyšetření se zhodnotí celkový stav rodičky a plodu a zkonzultuje přání pacientky. Dle tohoto přijímající 
lékař – porodník schválí vedení porodu do vody. Porod do vody je umožněn pouze rodičkám s doprovodem.  
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Před vstupem do vany je nutné podat očistné klyzma (nálev), a to jako prevenci infekce novorozence a rodičky. 
U porodu do vody zajišťujeme rodičkám na konci první doby porodní žilní vstup na předloktí. Srdeční akce plodu je 
i ve vodě monitorována vodotěsnými bezdrátovými sondami. Vaginální vyšetření probíhá, po domluvě s rodičkou, na 
vyšetřovacím lehátku ev. ve vaně s vodou. V průběhu porodu je možné využít pobytu ve vaně opakovaně. Vhodné 
je doplňovat ztráty tekutin vzniklé pocením dostatečným příjmem slazeného čaje nebo minerálních vod. Pravidelně 
bude monitorovat Váš tlak, pulz, tělesnou teplotu a také teplotu vody ve vaně. 
Ve vypuzovací fázi II. doby porodní a v průběhu III. doby porodní je přítomen porodník, porodní asistentka, pediatr, 
novorozenecká sestra.  
Po porodu novorozence je rodičce položen na hrudník a po dotepání a přerušení pupečníku se rodička přemístí na 
porodnické křeslo k porodu placenty a ošetření porodního poranění. Zde probíhá i bonding. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Rizika pro matku/plod: 
V současné době nejsou k dispozici relevantní data, která by popisovala komplikace spojené s porodem do vody. 
V případně nutnosti řešení náhle vzniklých porodnických komplikací (hrozící tíseň plodu, krvácení z porodních cest, 
dystokie ramének, …), je nutné pobyt ve vodě bezprostředně ukončit a uposlechnout doporučení odborného 
personálu o vedení porodu jiným způsobem. 
 
Péče o novorozence: 
Po porodu bude novorozenec uložen na hrudník matky. Pediatr zhodnotí zdravotní stav dítěte poslechem srdeční 
frekvence, sestra jej překryje suchým nahřátým ručníkem nebo osuškou, maminka si může přinést i vlastní. Po 
přerušení pupečníku předá porodní asistentka dítě novorozenecké sestře, která jej na vyhřívaném lůžku ošetří 
a připraví k následnému kontaktu skin to skin (bondingu) u matky. Tento kontakt bude zahájen po přesunu matky na 
porodní lůžko. 
V případě výskytu komplikací u novorozence po porodu bude dítě ihned předáno do péče pediatra a novorozenecké 
sestry.  
 
Jaký je režim pacientky po provedení výkonu: 
Péče o rodičku a novorozence je po porodu do vody stejná jako u běžného porodu. Rodička setrvává dvě hodiny na 
porodním sále, kde kontrolujeme tlak krve, pulz, teplotu matky a poporodní krvácení. Poté je rodička přeložena na 
oddělení šestinedělí. 

Porod do vody 
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Jaké jsou možné alternativy: 
Alternativou je vedení porodu mimo vanu s vodou. Pobyt ve vaně lze v tomto případě využít k relaxačnímu účelu. 
 

Identifikační údaje pacientky: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  
Plánovaný výkon: 

Porod do vody 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 

 
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky 
i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly 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. S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informovala ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji 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 

 
 


