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ANOTACE 

Diplomová práce se zaměřuje na pooperační adaptaci žen po císařském řezu a rozděluje se na 

část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části je popsán císařský řez a jeho indikace, 

komplikace, druhy anestezie, adaptace a faktory, které ji ovlivňují. Dále se věnuje 

pooperačnímu období a péči, která s ní souvisí. Je zde také popsán test soběstačnosti podle 

Barthelové. Výzkumné šetření bylo provedeno metodou kvantitativního výzkumu formou 

analýzy zdravotnické dokumentace u žen, které podstoupily císařský řez v období od července 

do listopadu roku 2017 ve zdravotnickém zařízení ve Středočeském kraji. Cílem výzkumu 

bylo posoudit faktory, které ovlivňují adaptaci žen v pooperačním období. Dalšími cíli bylo, 

jak se ženy adaptovaly v závislosti na typu anestezie a jakou pociťovaly intenzitu bolesti. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Adaptace, bolest, ovlivňující faktory, pooperační období, test soběstačnosti dle Barthelové 

TITLE 

Women´s adaptation in postoperative period after Caesarean section 

ANNOTATION  

This diploma thesis focuses on postoperative adaptation of women after Caesarean section 

and it is divided into the theoretical and research part. Caesarean section and its indication, 

complications, types of anaesthesia, adaptation and factors which affect it, are described in the 

theoretical part. It also deals with the postoperative period and the care associated with it. 

Barthel ADL Index is also described here. The research was carried out by the method of 

quantitative research in the form of analysis of medical documentation of women who 

underwent Caesarean section from July to November 2017 in a health-care facility in the 

Central Bohemia Region. The aim of the research was to assess the factors that influence 

women´s adaptation in the postoperative period. Other goals were how women adapted 

depending on the type of anaesthesia and how they felt the intensity of pain. 
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ÚVOD 

Císařský řez je nejčastější a nejstarší porodnickou operací, kterou se plánovaně ukončuje 

těhotenství ve třetím trimestru nebo se k ní přistupuje v průběhu spontánního porodu. První 

zmínky o provedení císařského řezu sahají až do starověku (Hanáková a kol., 2015, s. 157).  

V České republice je tímto způsobem vedeno průměrně 20 % porodů (Gregora a Velemínský 

(b), 2011, s. 52).  

Celosvětově počet císařských řezů stoupá. Důvodů vzestupu je několik, zejména je to 

zdokonalení techniky operativy i neonatologické péče, používání moderních šicích materiálů, 

možnost hemostázy, antibiotická terapie, miniheparinizace, ale i demografické změny 

v populaci a jiné. Od 90. let minulého století počet císařských řezů vzrostl z 5 % téměř na        

20 % a od té doby jejich frekvence stoupá (Mardešicová a Velebil, 2010, s. 171-172). 

V České republice vzrostl počet císařských řezů v roce 2011 na dvojnásobek v porovnání 

s rokem 2002 a představoval tak více než 24 % z celkového počtu porodů. Poměr porodů, 

které byly ukončeny císařským řezem v České republice, je srovnatelný s ostatními 

perinatologicky vyspělými zeměmi, jako je Belgie 18 %, Francie 19 %, Velká Británie 24 %, 

USA 30 %, Austrálie 31 % či Itálie 37% (Bláha a kol. (d), 2013, s. 288-289). V České 

republice v roce 2012 absolvovalo císařský řez 26 477 žen z celkového počtu 105 799 

rodiček, což bylo zhruba 25% (ÚZIS, 2013, s. 77). V dalším roce 2013 bylo v České 

republice provedeno celkem 26 551 císařských řezů z celkového počtu 103 902 porodů, což 

představovalo přibližně 26 % (ÚZIS, 2015, s. 77). V roce 2014 byl v České republice 

proveden císařský řez u 27 945 žen z celkového počtu 106 971 rodiček, což bylo okolo 26 %.  

Z těchto údajů vyplývá, že se v České republice zvyšuje počet císařských řezů (ÚZIS, 2017,  

s. 79). 

Podle urgentnosti je císařský řez rozdělen na plánovaný (primární) a akutní (neplánovaný).  

Důvodem provedení plánovaného císařského řezu je indikace, která se projevila již 

v těhotenství. K akutnímu císařskému řezu je přistupováno v situaci, kdy je 

nepředpokládatelně ohrožena matka či plod nebo oba zároveň (Hájek a kol., 2014, s. 493). 

Indikace císařského řezu můžeme rozdělit na porodnické a neporodnické, nebo dle jiného 

dělení ze strany matky, plodu či sdružené. V současnosti byl celosvětově zaznamenán trend 

benevolentnosti k přístupu vedení porodu císařským řezem. Zvláštní kategorií je provedení 

císařského řezu na přání ženy. Tento trend s sebou nese určitá rizika, jelikož císařský řez je 

velká břišní operace, která je spojená s perioperačními a pooperačními komplikacemi, které 
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někdy mohou být i život ohrožující. Incidence komplikací stoupá s počtem absolvovaných 

císařských řezů (Binder a kol., 2014, s. 266). Komplikace císařského řezu je možné rozdělit 

na anesteziologické, chirurgické, pooperační a neonatologické (Roztočil a kol., 2017, s. 504). 

V současné době při volbě typu anestezie u císařského řezu celosvětově převažují 

neuroaxiální metody znecitlivění (Bláha a kol. (c), 2013, s. 186). Celková anestezie je 

metodou volby v emergentních situacích, například při prolapsu pupečníku a těžké hypoxii 

plodu, masivním krvácení, těžce korigované hypovolémii matky či při nesouhlasu ženy 

s regionální blokádou (Nosková (a), 2016, s. 93-94). 

Pooperační období nastává po skončení operačního výkonu. Bezprostřední pooperační období 

se pohybuje od 2 hodin od ukončení operace až do několika dnů, kdy má být žena 

stabilizována. Na pooperační péči je kladen veliký důraz z důvodu předcházení pooperačních 

komplikací, které by se mohly vyskytnout (Jedličková a kol., 2012, s. 239). Také by měla být 

zaměřena na hodnocení intenzity bolesti a její následné mírnění (Rokyta a kol., 2009,             

s. 34-35). 

Adaptaci ženy v pooperačním období po císařském řezu může ovlivnit několik faktorů. Po 

porodu dochází k celkovým změnám organismu ženy a na celý tento proces působí                   

i hormonální vlivy (Koudelková, 2013, s. 19-20). Časná mobilizace šestinedělky po císařském 

řezu je významným preventivním opatřením ke snížení rizika tromboembolických nemocí 

(Bláha a kol. (a), 2015, s. 88). Zároveň přispívá k dosažení dobrého fyzického a psychického 

stavu (Roztočilová, 2009, s. 29). Po císařském řezu by měla žena dodržovat pooperační dietu 

(Koudelková, 2013, s. 65). Je důležité, aby strava, kterou žena přijímá, byla pestrá, rozmanitá, 

nedráždivá a vyvážená pro lepší nástup laktace (Podroužková a Muknšnáblová, 2014, s. 9). 

Psychika ženy je vystavena vysoké zátěži, jelikož je ovlivňována zejména psychickými           

i hormonálními změnami, a také si šestinedělka zvyká na novou roli matky. Z tohoto důvodu 

by komunikace s ženami v šestinedělí měla být obzvlášť citlivá (Takács a kol., 2015, s. 33).  

Pooperační bolesti vycházejí převážně z operační rány. Zpočátku jsou vyšší intenzity, poté se 

zmírňují (Michalský a Volfová, 2008, s. 28). Správná diagnostika intenzity bolesti je důležitá 

pro adekvátní a cílenou léčbu akutní bolesti. V české klinické praxi je nejrozšířenější metodou 

hodnocení intenzity bolesti Vizuální analogová škála (VAS) (Málek a kol. (b), 2009, s. 22).  

U ženy se mohou vyskytnout pooperační komplikace ve formě embolie, dehiscence sutury, 

krvácení či postpunkční bolesti hlavy. Tento faktor výrazně ovlivňuje adaptaci ženy 

v pooperačním období (Koudelková, 2013, s. 101). 
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K tomu, aby žena mohla pečovat o novorozence, musí být soběstačná. K posouzení 

soběstačnosti může porodní asistentka využít test všedních denních činností dle Barthelové. 

Podle počtu dosažených bodů porodní asistentka zhodnotí stav ženy (Pokorná a Mrázová, 

2012 (b), s. 52). 

Péče o novorozence má pozitivní vliv na adaptaci ženy a přispívá k tomu systém rooming in. 

Tento systém je přínosem k upevnění citového vztahu mezi matkou a dítětem a také vede 

k časnému nástupu a rozvinutí laktace (Slezáková a kol. (a), 2011, s. 232). Velmi důležitou 

roli zde sehrává porodní asistentka, která matku dítěte učí kojení, správné péči o novorozence 

a psychicky ji při tom podporuje (Sedlářová a kol., 2008, s. 57).  
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CÍLE PRÁCE 

Teoretické cíle: 

Teoretickým cílem diplomové práce je popsat problematiku císařského řezu a anestezie. Dále 

shrnout rizika a faktory, které mohou ovlivnit adaptaci ženy po císařském řezu a zaměřit se na 

využitelné metody hodnocení bolesti a soběstačnosti. 

Výzkumné cíle: 

Hlavním výzkumným cílem je zmapovat, jak se respondentky adaptují po císařském řezu        

a jakými faktory je tato adaptace ovlivněna. 

Dílčí cíle: 

Zjistit rozdíly v pooperační adaptaci u žen s regionální a celkovou anestezií. 

Zjistit rozdíly ve vnímání intenzity bolesti u žen v závislosti na aplikovanou analgezii. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 CÍSAŘSKÝ ŘEZ, JEHO INDIKACE A KOMPLIKACE 

Císařský řez je porodnická operace, při níž je plod extrahován z dutiny děložní břišní cestou. 

Tento výkon je prováděn v případech, kdy by vaginální porod byl rizikem poškození zdraví 

nebo smrti pro ženu či plod (Roztočil a kol., 2017, s. 499). Císařský řez má své komplikace    

a k jeho provedení vede několik indikací.  

 

1.1 Císařský řez  

Císařský řez (sectio caesarea) je nejčastější operací, kterou se ukončuje porod a těhotenství ve 

třetím trimestru. Rozhodování o provedení císařského řezu má svá pravidla: podmínky, 

indikace, předoperační vyšetření, informovaný souhlas ženy, předoperační přípravu, vlastní 

provedení operace, pooperační péči a rehabilitaci. V dnešní době je zásadní podmínkou pro 

provedení tohoto výkonu, aby plod nebyl vstouplý a fixovaný velkou částí v pánevním 

vchodu (Hájek a kol., 2014, s. 492-493). Sectio caesarea se provádí v těhotenství nebo 

v průběhu porodu po nástupu děložních kontrakcí (Pařízek a kol. (b), 2012, s. 181). 

Císařský řez můžeme rozdělit na neurgentní, urgentní a (hyper)akutní. Neurgentní je předem 

plánovaný. Urgentní je sice neplánovaný, ale je při něm čas k podání neuroaxiální anestezie 

(např. konec pánevní neúplný - nožkou). Při (hyper)akutním je neuroaxiální anestezie 

kontraindikována a sebemenší časová prodleva ohrožuje plod i ženu (např. předčasné 

odlučování placenty, prolaps pupečníku, eklamptický záchvat) (Pařízek a kol. (b), 2012,         

s. 181).  

Pro vstup do břišní dutiny je možné volit řez ve střední čáře od pupku směrem ke sponě 

stydké, či Pfannestielův řez, který se volí dnes více, a to z kosmetických důvodů (Hudáková    

a Kopáčiková, 2017, s. 40).  Rozlišujeme několik variant způsobu císařského řezu na děloze. 

Směr řezu na děloze se ale nemusí shodovat s řezem na kůži. Po nejčastěji prováděném 

způsobu císařského řezu dle Gepperta (příčný řez na dolní části dělohy) je možné vedení 

dalšího porodu přirozenou cestou. Záleží však na mnoha okolnostech, které musí být 

posouzeny zkušeným porodníkem. Po několika dalších typech řezů na děloze, nebo je-li 

rodička po dvou císařských řezech, bývá porod veden primárně císařským řezem, protože 

největším nebezpečím při porodu je ruptura dělohy, která by mohla vážně ohrozit ženu            

i dítě. Vlastní operační výkon je prováděn ve svodné (spinální či epidurální), nebo celkové 
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anestezii a nenastanou-li žádné komplikace, trvá okolo 45 minut. Poporodní období po 

císařském řezu je bolestivější než po spontánním porodu a i tvorba mléka nastupuje pomaleji. 

Císařský řez je velkou operací stejně jako jiná břišní operace a může mít závažné, i život 

ohrožující komplikace (Gregora a Velemínský (a), 2013, s. 125). 

 

1.2 Indikace k císařskému řezu 

Indikace, které vedou k provedení císařského řezu, je možno rozdělit ze strany matky, ze 

strany plodu či sdružené indikace (Hájek a kol., 2014 s. 493). 

Mezi indikace můžeme zařadit např. nepoměr mezi naléhající částí plodu a porodními cestami 

(kefalopelvický či fetopelvický nepoměr), patologické procesy v malé pánvi, vrozené 

vývojové vady dělohy (uterus duplex) nebo získané (myomatózní uterus). Dále to mohou být 

pooperační stavy i porodnické krvácení (ruptura uteri, vasa praevia, abrupce placenty, 

placenta praevia či krvácení nejasné etiologie). Také se sem řadí patologie naléhání plodu 

(vysoký přímý stav, asynklitismy, naléhání hlavy čelem nebo obličejem, šikmá a příčná 

poloha, poloha plodu koncem pánevním – nožkami, kolénky). Další indikací může být velký 

plod (> 4500g), stav po prodělaném eklamptickém záchvatu či medikamentózně 

nekorigovaná preeklampsie (TK vyšší 160/110). Indikací také může být vícečetné těhotenství 

(u dvojčat kromě polohy podélné hlavičkou (PPHL) obě a PPHL a polohy podélné koncem 

pánevním (PPKP)) či primárně kontraindikované použití břišního lisu z důvodu rozsáhlé 

břišní hernie. Mezi další indikace patří infekce matky, nepostupující porod, akutní a chronická 

hypoxie plodu, prolaps pupečníku, neporoditelná vrozená vývojová vada plodu, dvakrát 

neúspěšná indukce porodu, zatížená porodnická anamnéza (komplikovaný předchozí porod, 

masivní porodnické poranění atd.), jizva na děloze (Hájek a kol., 2014, s. 493-494; Roztočil   

a kol., 2017, s. 500). 

 

1.3 Komplikace císařského řezu 

Komplikace císařského řezu se dělí na anesteziologické, chirurgické, pooperační                      

a neonatologické (Roztočil a kol., 2017, s. 504). 

 

1.3.1 Anesteziologické komplikace 

Na vzniku anesteziologikých komplikací se podílí celá řada nepříznivých okolností, mezi 

které se řadí vysoký stav bránice v těhotenství, vyšší kyselost žaludečního obsahu, zvýšená 

hladina progesteronu, náplň žaludečního obsahu u nepřipravených rodiček, některé léky 
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(opioidy, tokolytika) a jiné. Při celkové anestezii může dojít k bronchospasmu, riziková je 

neúspěšná intubace, aktivní zvracení nebo pasivní regurgitace žaludečního obsahu, které 

mohou vést k aspiraci do dýchacích cest. Takto může u ženy vzniknout tzv. Mendelsonův 

syndrom (Hájek a kol., 2014, s. 500).  

 

1.3.2 Chirurgické komplikace 

Mezi chirurgické komplikace patří krvácení jako následek poranění dělohy (ruptura stěny 

nebo hran děložních), placenta praevia a placenta increta, accreta nebo percreta, děložní 

atonie a poranění močového měchýře (Roztočil a kol., 2017, s. 506).  

 

1.3.3 Pooperační komplikace 

Pooperační komplikace zahrnují embolické, infekční, algické, hemoragické, urologické, 

respirační a gastroenterologické (Roztočil a kol., 2017, s. 507).  

Embolické příhody jsou závažnými komplikacemi. Embolie plodovou vodou či vzduchová 

embolie se můžou vyskytnout v průběhu operace, v pooperačním období je nebezpečná 

embolie při tromboflebitidě (Hájek a kol., 2014, s. 500).    

Infekce, jako pooperační komplikace, může být manifestována jako lokální infekt v operační 

ráně břišní stěny nebo dělohy až po přestup na adnexa, parametria, peritoneum malé pánve, 

další šíření na peritoneum s následnými celkovými septickými projevy. Infekce může 

postihnout i močové cesty (Hájek a kol., 2014, s. 500). 

 Při komplikovaném nebo rychlém operačním přístupu může být poškozena klička střeva či 

močový měchýř. Vzácnou komplikací může být poranění nebo podvázání močovodu při 

zástavě krvácení hluboko v pánvi či při následné hysterektomii (Hájek a kol., 2014, s. 500).  

Pooperační krvácení se projevuje metroragií, vznikem hematoperitonea či krvácením 

v laparotomické ráně. Vznik a průběh pooperační komplikace je signalizován nadměrnou 

bolestivou reakcí ženy (hlava, končetiny, hrudník, břicho) (Roztočil a kol., 2017, s. 506).   

Mezi respirační komplikace spadá pneumonie a vznik atelektáz. K nejčastějším urologickým 

komplikacím patří pooperační cystitidy a retence moči, která většinou pramení z pooperační 

hypotonie močového měchýře (Roztočil a kol., 2017, s. 506).  
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Pooperační gastroenterologickou komplikací může být paralytický ileus. Dilatace stěny 

tlustého střeva je způsobena tlakem dělohy. Následkem výrazné perioperační hemoragie je 

vznik pooperační anemie (Roztočil a kol., 2017, s. 506). 
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2 DRUHY ANESTEZIE A JEJICH VOLBA 

Při císařském řezu se v dnešní době používá jak celková, tak svodná míšní anestezie. Oba tyto 

postupy mají své přednosti i nedostatky a je nutné na ně brát zřetel. Volba anestezie při 

císařském řezu závisí na několika faktorech. Anesteziolog i porodník musí u každé ženy 

individuálně zvážit časovou naléhavost a důvod k provedení císařského řezu. Dále by měl brát 

zřetel i na preference ženy (Málek a kol. (a), 2016, s. 159).  Anestezie je také jedním z mnoha 

faktorů, které ovlivňují adaptaci žen v pooperačním období po císařském řezu. 

 

2.1 Celková anestezie 

Celková anestezie je metodou volby jak pro akutní, tak i pro plánovaný císařský řez 

v případě, kdy je regionální anestezie kontraindikována nebo pokud ji žena odmítá (Hájek      

a kol., 2014, s. 203). 

 Aby se minimalizovala doba, po kterou je plod vystaven účinkům anestetik, zahajuje se 

indukce do anestézie až po dezinfekci a zarouškování operačního pole. K indukci do anestézie 

se nejčastěji používají barbituráty (Thiopental). Benzodiazepiny přispívají k oběhové stabilitě 

a používají se až po vybavení plodu. Relaxancia se mohou použít standardně v běžné dávce. 

Inhalační anestetika lze použít v netokolytické koncentraci (Halotan 0,5%) již při úvodu do 

anestezie. Mezi hlavní rizika celkové anestezie patří aspirace, útlum plodu i obtížná intubace 

(Binder a kol., 2014, s. 277-278). 

Mezi výhody celkové anestezie patří spolehlivý a rychlý účinek, menší nebezpečí hypotenze 

vlivem poklesu tonu sympatiku a vyšší komfort ženy během operace (Málek a kol. (a), 2016, 

s. 160). 

Naopak k nevýhodám patří zvýšené riziko aspirace a dále není možný okamžitý kontakt 

matky s narozeným dítětem. Celková anestezie také může být příčinou dechového útlumu 

novorozence (Hájek a kol., 2014, s. 203). 

 

2.2 Regionální (svodná míšní) anestezie  

Pro císařský řez je možno podat regionální anestezii (subarachnoidální, epidurální nebo 

kombinovaná sabrachnoidální/epidurální). Pro tyto techniky bývá užíván výraz centrální či 

neuroaxiální blokáda (Hájek a kol., 2014, s. 204). 
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Podíl neuroaxiálních anestezií narůstá, a to z několika důvodů, např. nehrozí farmakologický 

útlum plodu či rodičky si přejí být při narození svého dítěte při vědomí. Dalším důvodem je 

větší komfort pro porodníka, jenž není nucen k překotné práci (Binder a kol., 2014, s. 278). 

Mezi výhody neuroaxiální anestezie můžeme zařadit minimální riziko aspirace či  

nepřítomnost technických problémů s endotracheální intubací. Další předností je nižší krevní 

ztráta a dostatek času na stavění krvácení. Pokud je zaveden epidurální katétr, tak je možné 

pokračovat v pooperační epidurální analgezii (Hájek a kol., 2014, s. 204). 

Nevýhodami neuroaxiální anestezie může být nedostatečná relaxace příčně pruhovaného 

svalstva, riziko poklesu krevního tlaku matky s následnou hypoxií plodu, vznik postpunkční 

bolesti hlavy a syndromu likvorové hypotenze při nechtěné punkci tvrdé pleny (Hájek a kol., 

2014, s. 204).  

 

2.2.1 Spinální (subarachnoidální) anestezie 

Při spinální anestezii je lokální anestetikum aplikováno do subarachnoidálního prostoru, kde 

pak bezprostředně působí na nervové struktury (Pařízek a kol. (a), 2012, s. 319). Lokální 

anestetikum se podává přímo do mozkomíšního moku v oblasti, kde končí mícha a ještě 

pokračuje míšní vak, je to úsek bederní páteře L2-L5, z něhož nejbezpečnějšími prostory jsou 

L4/5 a L3/4 (Wichsová a kol., 2013, s. 146). 

Spinální anestezie je metoda neuroaxiální anestezie, jejíž provedení je technicky jednodušší 

než epidurální anestezie. Díky rychlému nástupu účinku je spojena s vyšším rizikem 

hypotenze, jelikož blokáda sympatiku je velmi rychlá a dávku nelze titrovat. Proto podstatná 

je volumoterapie, prevence aorto-kavální komprese a včasné podání vazopresorů (Efedrinu). 

Tato anestezie je podána jako jednorázová aplikace. Lokální anestetikum pro intratekální 

podání je v současné době např. 0,5% bupivacain.  Těhotné ženy potřebují menší dávky při 

intratekálním podání, a to z důvodu menšího množství mozkomíšního moku v těhotenství        

a vyšší citlivostí nervových vláken na lokální anestetika. Standardně se při císařském řezu 

aplikuje dávka 10-15 mg (2-3 ml). Pro prodloužení analgetického účinku pro pooperační 

analgezii je možné spolu s lokálním anestetikem podat i opiod. Purifikovaný morfin je 

nejlepší možností v dávce 0,1 mg, kdy tato dávka dokáže zajistit dobrou analgezii během 

následujících 12-24 hodin. Po intratekálním podání morfinu je nezbytně nutné ženu 

dostatečně monitorovat a sledovat pro riziko vzniku pozdního dechového útlumu (Bláha         

a kol. (b), 2014, s. 33-34).  
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Subarachnoidální punkce má typickou komplikaci, kterou je postpunkční bolest hlavy, jež 

vzniká tím, že otvorem ve vaku plen uniká mozkomíšní mok, a to vede k libovolné hypotenzi. 

Tato bolest je typická tím, že se objevuje při posazení či postavení ženy a mizí vleže. Riziko 

se zvyšuje především s průměrem punkční jehly. Aby bylo toto riziko omezeno, jsou 

používány tenké jehly. Další prevencí je požadavek, aby žena 12-24 hodin po aplikaci 

nevstávala. V případě, že se postpunkční bolest objeví, žena dobře reaguje na běžná 

analgetika, dostatek tekutin a klid na lůžku. Pokud potíže přetrvávají, použije se tzv. krevní 

zátka, kdy se nad místo punkce epidurálně podá sterilně odebraná krev ženy, která zalepí 

otvor a tlakem na vak plen okamžitě zvýší tlak mozkomíšního moku, a tím potíže odstraní 

(Málek a kol. (a), 2016, s. 113). 

 

2.2.2 Epidurální anestezie 

Epidurální anestezie je aplikace lokálního anestetika do epidurálního prostoru, který se 

nachází uvnitř páteřního kanálu vně vaku tvrdé pleny míšní. Epidurální prostor je vyplněn 

žilními plexy a tukovým vazivem, které umožní zavedení katétru. Identifikace tohoto prostoru 

je založena na existenci podtlaku v epidurálním prostoru a provádí se buď metodou visací 

kapky, anebo metodou ztráty odporu. Při punkci epidurálního prostoru je nejčastěji používána 

Tuoyho jehla, která má zahnutý hrot a otvor na straně, který umožňuje zavedení katétru 

(Málek a kol. (a), 2016, s. 111). Nejčastěji používaným lokální anestetikem při epidurální 

anestezii u elektivního císařského řezu je bupivakain. V případě urgence výkonu je jeho 

pomalý nástup účinku nevýhodný, proto není vhodné jej využívat při akutním císařském řezu. 

Naopak jeho výhodou je pomalu nasedající sympatická blokáda, což ve srovnání s rychlými 

anestetiky a především se spinální anestezií vede k malému výskytu poklesů tlaků. Volbou 

lokálního anestetika v případě akutního císařského řezu je 2% lidokain. Jeho nástup účinku je 

poměrně rychlý a trvání účinku je dostatečné pro potřeby standardního císařského řezu            

(Pařízek a kol. (a), 2012, s. 322). 

 

2.3 Volba anestezie 

Volba typu anestezie při císařském řezu záleží na několika faktorech, které jsou spojeny 

s plodem a matkou. Z  hlediska porodníků při volbě typu anestezie jde o urgenci výkonu,       

a tím i o čas, který je k dispozici pro přípravu rodičky a podání anestezie anesteziologem. 

Přání ženy při akutních stavech je většinou teprve až na druhém místě. Neuroaxiální techniky 

(spinální, epidurální, kombinované) jsou obecně u císařského řezu preferovány před celkovou 
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anestezií.  Významným faktorem je snaha minimalizovat přestup anestetik do oběhu plodu     

a omezovat vysoké riziko obtížné intubace na konci těhotenství, které je 10krát vyšší, než               

u netěhotných žen. Přestože je celá řada důvodů, proč je regionální anestezie u císařského 

řezu výhodnější, je nutno zdůraznit, že celková anestezie v rukou zkušeného anesteziologa 

splňuje většinu požadavků na bezpečnost a spolehlivost jak pro dítě, tak pro matku. V případě 

emergenčního císařského řezu, či při stavech ohrožujících život matky, kdy hlavním kritériem 

je urgence výkonu, je celková anestezie metodou volby (Pařízek a kol. (a), 2012, s. 297-299).  
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3 ADAPTACE A FAKTORY, KTERÉ JI OVLIVŇUJÍ 

Po porodu císařským řezem dochází v organismu ženy ke změnám. Existuje několik faktorů, 

které tuto adaptaci ovlivňují.  

3.1 Změny v organismu ženy v šestinedělí 

Po porodu dochází k celkovým změnám organismu ženy, které se projevují na jednotlivých 

orgánech. V močovém měchýři zůstává zbytkové reziduum, jež je důsledkem nadměrného 

rozpětí močového měchýře, které bylo v graviditě. K normálu se vrací hypotonie ledvinných 

pánviček a ureterů, již v těhotenství způsobuje hormon progesteron. U zvětšených ledvin 

dochází k pomalé involuci. Funkce trávicího ústrojí je rychle normalizována a střevní kličky 

zaujímají svoji původní polohu. Často převládá obleněná peristaltika, která u ženy může vést 

k zácpě. Dále dochází k normalizaci hemodynamických změn vzniklých v těhotenství. Po 

porodu dochází k mírnému vzestupu leukocytů, přetrvává zvýšení aktivity koagulačního         

a zároveň fibrinolytického systému. Vzestup srážlivých faktorů během gravidity je rezervou 

pro minimalizaci krevních ztrát při porodu. Naopak jejich zvýšená aktivace může v šestinedělí 

způsobit tromboembolickou komplikaci. Těhotenská děloha se zvětšuje na hmotnost okolo 

1000 g a porodem novorozence se začíná zavinovat. Děložní involuce je podmíněna několika 

faktory, mezi které patří stahování děložní svaloviny, děložní tonus, stlačení cév a snížení 

přívodu krve do dělohy. Na celý tento proces působí i hormonální vlivy. Pomaleji se děloha 

retrahuje po polyhydramniu, vícečetném těhotenství nebo protrahovaném porodu. Dochází 

k poklesu bránice a snížení frekvence dechů a tepů za minutu. Dále klesá celkový objem krve 

z 5-6 litrů na 4 litry (Koudelková, 2013, s. 19-20; Slezáková a kol. (a), 2011, s. 231). 

 

3.2 Psychický stav ženy 

Psychika ženy nejen po porodu císařským řezem je vystavena vysoké zátěži. Kromě 

biologických změn, které zahrnují fyzické i hormonální změny, únavu a vyčerpání, patří mezi 

faktory ovlivňující psychiku ženy i faktory psychosociální povahy. Psychika ženy se 

vyrovnává s přijetím novorozence, navazuje s ním citový vztah při péči o něj, během kojení    

a adaptuje se na novou roli matky (Ratislavová, 2008, s. 82).  

Změny psychiky v šestinedělí vycházejí ze somatických a hormonálních změn po porodu            

a také z adaptace na roli matky. Ženy si utvářejí vztah k novorozenci, který podporuje časný 

kontakt a přiložení dítěte k matčinu prsu. K tomuto procesu v porodnici přispívá systém 

rooming in (společný pobyt matky a dítěte na jednom pokoji). V prvních dnech po porodu 
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převládá u šestinedělek pocit zvýšeného sebevědomí a uvolnění. V následujících dnech se      

u některých žen může objevit přechodná emocionální a vegetativní labilita, která se projevuje 

nespavostí, plačtivostí, podrážděností, nepokojem, psychickou labilitou, špatnou koncentrací 

a smutkem. Žena také může hůře komunikovat s okolím a trpět poruchou sebedůvěry. Může 

se u ní dostavit pocit, že k dítěti necítí takovou lásku, jaká je od ní očekávaná nebo že na dítě 

nestačí. Tento stav se označuje jako poporodní blues a není nutné ho léčit. Prevencí tohoto 

stavu je dobrá předporodní příprava a vstřícný přístup okolí – zdravotnického personálu, 

rodiny či přátel (Hanáková a kol., 2015, s. 170; Slezáková a kol. (a), 2011, s. 231). Nejčastěji 

se projevuje 3. - 5. den po porodu a příčinou vzniku je například sociální izolace ženy od 

rodiny a pocit přetížení v péči o novorozence. Poporodní blues je normální involuční 

fenomén, který samovolně odezní do 10. dne po porodu (Koudelková, 2013, s. 128).  

Komunikace s šestinedělkou by měla být obzvlášť citlivá, protože v tomto období mohou být 

ženy emočně zranitelné. Jakékoliv nevhodné chování ze strany porodních asistentek                 

a lékařů, ve formě odměřeného tónu nebo nevlídných, kritických či ironických poznámek, se 

jich může velmi dotknout. Žena by měla být informována o vyšetřeních či zákrocích, které se 

týkají nejen jí, ale i novorozence. Je třeba, aby se porodní asistentka vyvarovala 

zpochybňování a kritizování schopnosti matky kojit, pečovat o novorozence anebo stresovala 

ženu vyvoláním či zesílením strachu o zdraví novorozence. Ženám by měly být vysvětleny 

základní zásady v péči o novorozence a rady či pomoc při kojení. Není vhodné ženu zahrnout 

příliš velkým množstvím informací najednou. Efektivnější než slovní vysvětlení je názorná 

ukázka. Ženy oceňují individuální přístup a osobní podporu porodní asistentkou. Je nutné dbát 

na to, aby se rady a informace, které se týkají péče o dítě či kojení podávané různými 

porodními asistentkami či novorozeneckými sestrami, nerozcházely. V případě výskytu 

komplikací je důležitý vstřícný přístup, podpůrná atmosféra a aby se k ženě dostalo dostatek 

informace i praktické pomoci (Takács a kol., 2015, s. 33-34). 

Plánovaný císařský řez je zpravidla ženami dobře tolerován a spokojenost s tímto způsobem 

porodu bývá značně vysoká. U akutního císařského řezu je tomu naopak, protože představuje 

jeden z nejsilnějších ukazatelů nespokojenosti s porodním zážitkem (Takács a kol., 2015,         

s. 65). 

Každý porodník by měl myslet na výskyt duševních poruch v puerperiu. Jedná se zejména      

o poporodní deprese a psychózy, u kterých hrozí suicidium a vyžadují pomoc psychiatra 

(Hájek a kol., 2014, s. 449; Takács a kol., 2015, s. 75).  
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3.3 Rehabilitace a mobilita 

Rehabilitace je jedním z faktorů ovlivňujích adaptaci žen v pooperačním období. Rehabilitace 

po císařském řezu je podobná jako po vaginálním porodu, ale návrat do původního 

psychického a fyzického stavu je pomalejší (Roztočilová, 2009, s. 28). Všechny rehabilitační 

kroky jsou zaměřeny k časné vertikalizaci, jež ženám umožní větší soběstačnost (Formanová, 

2016, s. 152). Poporodní rehabilitace zahrnuje pooperační hrudní i břišní dýchání, cvičební 

jednotky, opatření k zabezpečení pohodlí a relaxace. Přestože tyto nedělky mají větší 

poporodní bolest, jakmile jsou soběstačné, chtějí pečovat o novorozence (Roztočilová, 2009, 

s. 28).  

Během prvního a druhého pooperačního dne by měly být pohyby na lůžku a při vstávání 

z lůžka pomalé tak, aby se zabránilo napětí břišní stěny a následnému vzniku bolesti. Nedělka 

by si měla podepírat oblast laparotomie polštářem nebo rukama (Roztočilová, 2009, s. 28). 

Vzhledem k operačnímu přístupu břišní cestou, je nejvhodnější posadit ženu přes bok, kdy si 

nejprve pokrčí dolní končetiny v kolenou, otočí se na bok a s oporou horní končetiny se 

zvedne do sedu. Přes bok by se měla i pokládat do lůžka (Formanová, 2016, s. 153). Před 

vstáváním z lůžka je pro ženy po císařském řezu výhodné mít horní polovinu těla ve 

vertikální poloze. Pro snadnější pohyblivost nebo přemisťování může také využít hrazdu nad 

hlavou. Po dosažení vertikální polohy při vstávání má žena tendenci k předklonu, aby chránila 

bolestivou přední stěnu břišní (Roztočilová, 2009, s. 29-30).  

Aby žena po císařském řezu byla schopna realizovat rehabilitační cvičení, potřebuje 

psychologickou podporu a také být ubezpečena, že bolestivost ustoupí a tělesná pohyblivost 

se zlepší se zvyšující se aktivitou. Časná tělesná aktivita po císařském řezu je základní 

činností k dosažení dobrého fyzického a psychického stavu. Pozvolná a pomalá tělesná 

aktivita zvyšuje motilitu gastrointestinálního traktu, činnost ledvin a vyprazdňování 

močového měchýře. Dále stimuluje cévní cirkulaci a přispívá ke snížení bolestivosti               

a ztuhnutí svalstva. Také napomáhá k rychlejšímu vylučování anestetik z organismu                

a přispívá k lepšímu hojení operační rány. Časná a nenáročná pohybová aktivita nedělky po 

operaci napomáhá i ke snížení potřeby analgetik. Ideálně by žena měla vstávat z lůžka             

a pohybovat se po pokoji a na sociální zařízení do 12 až 24 hodin po císařském řezu 

(Roztočilová, 2009, s. 29-30).  

Časná mobilizace po císařském řezu je významným preventivním opatřením ke snížení rizika 

tromboembolické nemoci (TEN). Jako časná mobilizace šestinedělky po císařském řezu je 
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brána vertikalizace mezi 6 až 24 hodinami od operace. Limitujícími faktory časné mobilizace 

mohou být nedostatečná analgezie, přetrvávající motorická blokáda po neuroaxiální anestezii 

či pooperační nauzea a zvracení. Dalším významným faktorem limitace mobilizace ženy po 

císařském řezu může být postpunkční cefalea, která typicky vzniká 24-48 hodin po 

subarachnoidální punkci či perforaci. Postpunkční cefalea většinou není limitací časné 

mobilizace. Rozvinutý postpunkční syndrom se následně stává limitací ženy při mobilitě          

a péči o novorozence (Bláha a kol. (a), 2015, s. 88). 

Nejzávažnějším rizikem při časné mobilizaci po císařském řezu je pád ženy. Proto ošetřující 

porodní asistentka ještě před vertikalizací zhodnotí všechny rizikové faktory a u vlastní 

vertikalizace je vždy přítomna. Mezi hlavní rizikové faktory pádu patří oběhová nestabilita 

(při absolutní či relativní hypovolémii), výraznější anemie (Hemoglobin < 70 g/l) nebo 

nedostatečné zotavení z účinku regionální či celkové anestezie. K ortostatické hypotenzi          

a vzniku synkopy může dojít při rychlé vertikalizaci (Bláha a kol. (a), 2015, s. 88).  

Při abdominální operaci dochází k plynatosti střev, a to zejména pokud je použita celková 

anestezie snižující střevní motilitu. Abychom předešli obtížím, které mohou pramenit 

z plynatosti, je vhodné polohování na levém boku s pokrčeným pravým kolenem. Tato poloha 

pomáhá k uvolnění análního svěrače, a tím i odchodu plynů. Časné vstávání, břišní dýchání     

a cviky relaxace pánevního dna stimulují činnost zažívacího traktu (Roztočilová, 2009,              

s. 29-30). 

 

3.4 Výživa 

Výživa patří mezi jeden z mnoha faktorů, které ovlivňují adaptaci ženy v pooperačním 

období. Je důležité, aby porodní asistentka myslela na to, že trávicí trakt ženy po císařském 

řezu by měl být postupně zatěžován, a proto jí zajistí pooperační dietu. Neměl by být 

opomenut ani příjem dostatku tekutin, které žena může přijímat až za 2 hodiny po operaci. 

Během nultého operačního dne pije žena pouze čaj, první pooperační den má tekutou dietu 0, 

jejíž součástí jsou ke snídani i večeři piškoty a mléčné produkty (jogurty, ovocné tvarohy, 

mléko), k obědu je polévka (většinou vývar), bramborová kaše a tekutá omáčka s mletým 

masem. Druhý pooperační den má většinou dietu 3 (racionální), která může být obohacena      

o bílkovinné přídavky. Dietní stravování určuje lékař a na různých odděleních je různá 

(Koudelková, 2013, s. 65). 
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Je důležité, aby porodní asistentka pečovala o stravu ženy (Podroužková a Muknšnáblová, 

2014, s. 9). Dále by měla kojící ženu upozornit, že je důležitý nejen přísun živin, ale také 

dostatečný pitný režim (2,5 až 3 l za den) (Koudelková, 2013, s. 63) Porodní asistentka ženě 

nepodává žádná dráždivá ani nadýmavá jídla. Pro lepší nástup laktace a regenerace ženy je 

nutný zvýšený příjem bílkovin a minerálů. Je také důležité, aby porodní asistentka 

informovala ženu o stravování v průběhu kojení (Podroužková a Muknšnáblová, 2014, s. 9). 

 

3.5 Anestezie 

Anestezie je dalším faktorem, který může ovlivnit adaptaci ženy po císařském řezu. Většina 

císařských řezů je v současné době prováděna v regionální anestezii s převahou 

subarachnoidální anestezie, jejímž důvodem je pooperační analgezie závislá na výběru            

a aplikaci lokálních anestetik a opioidů již perioperačně. Preferuje se podání intrathekální        

a epidurální, jejichž výhodou je účinná analgezie, minimální dávky opioidů a jejich kumulace 

v kolostru nebo příznivý vliv epidurální blokády na peristaltiku. V některých případech je 

však metodou první volby celková anestezie, jak již bylo zmíněno v kapitole 2 Volba typu 

anestezie (Nosková (a), 2016, s. 93-94). 

 

3.6 Bolest 

Bolest je velmi zásadním faktorem, který má vliv na adaptaci v pooperačním období. Bolest 

je definována jako nepříjemná emocionální a senzorická zkušenost spojená s potencionálním 

či akutním poškozením tkání. Bolest je vždy subjektivní a vnímání bolesti se liší podle 

pohlaví, věku, etnika a rasy (Rokyta a kol., 2009, s. 21).  

Pooperační bolest převážně vychází z operační rány a je způsobena drážděním nervových 

zakončení chemickými mediátory, které se uvolňují z tkání porušených operací. Počitky 

bolesti jsou vedeny ascendentně senzitivními nervovými vlákny somatických nervů. Tím, že 

je bolest vedena převážně somatickými nervy, může žena pooperační bolest přesně 

lokalizovat. Pooperační bolest je obvykle vyšší intenzity, záleží také na prahu bolesti, který je 

u každé ženy individuální. Bolesti z operační rány trvají obvykle 48-72 hodin od skončení 

operace, pak se zmírňují (Michalský a Volfová, 2008, s. 28).     

Správná diagnostika intenzity a typu bolesti je důležitá pro cílenou a adekvátní léčbu akutní 

bolesti. Klíčovou roli v léčbě pooperační bolesti hraje typ a rozsah operačního výkonu, což 

v tomto případě je císařský řez. Další roli má typ anestezie, výskyt komplikací a kvalita 
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pooperační péče. V rámci specifického vyšetření se porodní asistentka zaměřuje na lokalizaci, 

charakter a vyvolávající faktory bolesti. Dále zjišťuje kvalitu spánku, doprovodné symptomy 

a v neposlední řadě zaměřuje pozornost na hodnocení očekávání ženy, individuálního přístupu 

k bolesti, zvládání strategie bolesti a preference jednotlivých typů analgetické léčby. V české 

klinické praxi je nejrozšířenější metodou numerického hodnocení intenzity bolesti Vizuální 

analogová škála (VAS), v rámci které žena hodnotí intenzitu popisované bolesti na 

horizontální úsečce, na níž jsou z druhé části číslice od 0 do 10 (Příloha A). Číslo 0 není 

žádná bolest a 10 vyjadřuje největší bolest, jakou si žena dokáže představit. Nejvyšší 

přípustnou hodnotou je VAS 3 a od VAS 4 je vhodné léčebně reagovat. Pomocí VAS také 

porodní asistentka hodnotí účelnost léčby, např. žena uvedla před léčbou VAS 5 a po léčbě 

VAS 1 (Málek a kol. (b), 2009, s. 22-24).  

Intenzita bolesti je vždy subjektivním hodnocením ženy a někdy může být porodními 

asistentkami či lékaři podhodnocena. Je účelné VAS zaznamenávat společně s údaji o měření 

frekvence tepu, dechu a tlaku (Rokyta a kol., 2009, s. 37).  

Léčba bolesti přináší kromě odstranění subjektivního utrpení i pozitivní vliv na hojení 

pooperační rány.  Je důležité vyšetřit původ i povahu každé pooperační bolesti, aby nebyla 

mylně za bolest z operační rány považována jiná bolest, která by mohla signalizovat 

přidružené onemocnění, např. infarkt myokardu, trombózu či embolii. Mezi typické příznaky 

doprovázející akutní bolest po operaci patří např. pocení, zrychlené dýchání, zrychlený tep, 

vazokonstrikce, rozšíření zornic, hyperglykemie, retence moči, katabolismus a jiné (Rokyta    

a kol., 2009, s. 34). Podrobnější informace o léčbě bolesti jsou uvedeny v kapitole 4 

Pooperační analgezie. 

 

3.7 Hojení operační rány 

Operační rána musí být sterilně kryta, ale již první pooperační den se ošetřuje otevřeně. 

Porodní asistentka ošetří ránu dezinfekčním prostředkem s filtrem a poté ji může žena 

osprchovat (Podroužková a Muknšnáblová, 2014, s. 9). 

Péče o drenáž po císařském řezu není pravidlem, ale většinou bývá zavedena podtlaková 

drenáž, u které porodní asistentka sleduje charakter a množství tekutiny v nádobě, do které 

odvádí drén. Délka zavedení drénu je individuální, většinou 1-2 dny, a dle ordinace lékaře jej 

musí porodní asistentka sterilně převazovat. Lékař také ordinuje jeho odstranění 

(Podroužková a Muknšnáblová, 2014, s. 9). 
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Hojení operační rány probíhá ve fázích exsudační, proliferační a diferenciační. Tyto fáze na 

sebe navazují a výsledkem hojení je vznik pevné koagulační jizvy. Tento proces odpovídá 

primárnímu hojení, při němž na sebe naléhají porušené tkáně, které jsou ošetřené suturou. 

Pokud porušené tkáně nejsou na sebe přiloženy nebo infekce způsobí rozestup tkání, jedná se 

o sekundární hojení. Při sekundárním hojení trvá proces hojení delší dobu (Michalský              

a Volfová, 2008, s. 33).  

Pro hojení operační rány je důležité, aby žena věnovala zvýšenou pozornost osobní hygieně, 

což znamená 2x denně se mýt mýdlem a sprchovat vlažnou a studenou vodou. Pokud je rána 

zarudlá, je doporučeno přikládat obklady z řepíku lékařského nebo dubové kůry. Proces 

hojení rány trvá týdny, ale nejdůležitější při hojení je první pooperační týden              

(Contreras - Šklíbová, 2018). 

Infekce v operační ráně se projevuje přetrvávající teplotou po dobu 4-5 dní, zvýšenou 

citlivostí a erytémem, v podkoží vzniká zánětlivý proces a může se vytvořit i absces. Porodní 

asistentka lokálně aplikuje chlad pomocí chladících balíčků a celkově podává antibiotika dle 

ordinace lékaře po předchozím stěru na kultivaci a citlivost z postiženého místa. Pokud 

infekce postupuje, provádí se incize. Subfasciální absces se musí vyprázdnit, odstranit 

nekrózy, drénovat a později se provede resutura, která následuje po vyčištění postiženého 

místa metodou vlhkého hojení ran (Koudelková, 2013, s. 101). 

 

3.8 Péče o novorozence v rámci rooming in a kojení 

Péče o novorozence má pozitivní vliv na adaptaci žen po císařském řezu, jelikož mají 

motivaci, těší se na dítě a vědí, že se o něj musí postarat. K této skutečnosti přispívá bonding       

a systém rooming in. 

 

3.8.1 Bonding a kontakt skin to skin 

Kontakt skin to skin mezi matkou a dítětem podporuje bonding, a napomáhá tak upevnění 

citového vztahu mezi nimi, vylučování oxytocinu a mateřského mléka. Dále pomáhá 

regulovat srdeční frekvenci, dýchání a udržení teploty novorozence (Lewis, 2015, s. 217). Při 

porodu císařským řezem může tento kontakt zastoupit otec dítěte (Mrowetz a kol., 2011,         

s. 28). 
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3.8.2 Rooming in 

Rooming in je systém spočívající v zajištění ženy a novorozence po porodu na jednom pokoji. 

Tento systém je přínosem z hlediska psychického, protože vede k upevnění citového vztahu 

mezi matkou a dítětem (žena se naučí během pobytu v porodnici porozumět projevům svého 

dítěte, naučí se přebalovat, kojit, koupat). Dále je přínosem z hlediska fyzického, jelikož vede 

k časnému nástupu a rozvinutí laktace. A také je přínosem z hlediska epidemiologického, 

který spočívá v prevenci nozokomiálních infekcí (Slezáková a kol. (a), 2011, s. 232). Matku  

a dítě oddělujeme pouze v indikovaných případech, které jsou většinou dány zdravotním 

stavem matky či novorozence, a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Tento systém je 

v současné době zavedený ve většině porodnic. Je všestranně výhodný a umožňuje matce 

zácvik v péči o novorozence pod dohledem odborníků (Sedlářová a kol., 2008, s. 56). 

První a velmi důležitou činností, kterou se žena učí, je kojení. Porodní asistentka by měla 

matku maximálně podporovat a pomáhat jí. Dále se žena zacvičuje ve správném způsobu 

přebalování dítěte, kdy je zejména důležitá technika a pravidelnost přebalování. Dále se 

zaučuje v koupání a péči o pokožku novorozence pod dohledem porodní asistentky. Žena je 

také informována o péči o pupek dítěte (Sedlářová a kol., 2008, s. 57). 

 

3.8.3 Kojení  

Důležitým prvkem matčiny péče o novorozence je kojení. Z psychologického a sociálního 

hlediska poskytuje posílení interakce mezi dítětem a matkou, která je založena již prenatálně  

a kojením se dále upevňuje. Kojící žena rychleji dosáhne tělesné hmotnosti, již měla před 

těhotenstvím. Laktace je proces, na který se organismus budoucí matky připravuje a je řízen 

hormony hypofýzy – oxytocinem a prolaktinem. Prolaktin je produkován předním lalokem 

hypofýzy a přímo podporuje tvorbu mléka v mléčné žláze. Nejvyšší jeho koncentrace je 

v krvi ženy v první hodině po porodu, proto je v této době důležité přiložit novorozence           

k prsu. Oxytocin je tvořen v zadním laloku hypofýzy a vyvolává kontrakci myoepiteliárních 

buněk, které obkružují vývodné kanálky mléčné žlázy. Zajišťuje vylučování již vytvořeného 

mléka pomocí tzv. vypuzovacího, neboli let-down, reflexu. Tvorba mateřského mléka je 

proces, který nelze navodit, podpořit ani udržet pomocí léků či jinými prostředky, ale jen 

vhodnou stimulací, kterou je sání dítěte z prsu. Schopnost tvorby mléka příliš nezávisí na 

velikosti prsou a způsobu porodu. Bolest, únava, strach či stres mohou snižovat produkci 

prolaktačních hormonů. První mléko (kolostrum) se u některých žen tvoří již před porodem.  

U některých žen je opožděný nástup laktace a začíná 5. – 6. poporodní den. Zvýšené produkci 
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mléka předchází zvětšení prsů (otok, nalití prsů), což žena pociťuje jako napětí a teplo. Pokud 

v této situaci nejsou prsa dostatečně vyprazdňována, nejlépe přikládáním novorozence, může 

retence mléka vytvořit příznivou situaci pro vznik mastitidy (Ratislavová, 2008, s. 87; 

Stožický a kol., 2015, s. 60-61). 

  

3.8.4 Problémy při kojení 

Je důležité, aby porodní asistentky nabízely ženě podporu a poradenství nejen při kojení, ale    

i při výskytu problémů, které jsou s ním spojeny. Výsledkem špatné techniky kojení jsou 

obvykle ragády, k jejichž léčení přispívá změna polohy při kojení. Potíž při kojení mohou 

způsobovat krátké či vpáčené bradavky, které lze vyřešit vytvarováním bradavky těsně před 

kojením nebo použitím speciálního silikonového kloboučku. Dalším problémem je retence 

mléka, jež se projevuje zarudnutím a bolestivým zatuhnutím části prsu, a může se objevit         

i vysoká teplota. Není důvodem k přerušení kojení, ale léčí se teplými obklady těsně před 

kojením a studenými mezi kojením, masáží a antipyretiky. Mastitis je infekční zánět mléčné 

žlázy, při němž je prs zarudlý a bolestivý. Nejčastěji se léčí protistafylokovými antibiotiky      

a lokální léčba je stejná jako při retenci mléka. Výjimečně je nutné chirurgické ošetření (Dort 

a kol., 2013, s. 26; Marshall ed., 2014, s. 505).  

 

3.9 Výskyt pooperačních komplikací 

Po operačním výkonu se mohou objevit patologické procesy, které lze rozdělit dle doby 

výskytu na časné a pozdní. Mezi časné pooperační komplikace můžeme zahrnout infekce 

(nejčastěji rané), embolie či problémy hojení operační rány, zejména dehiscence rány                  

u obézních pacientek. Jako prevence embolie je včasná mobilizace ženy a antikoagulační 

léčba ve formě nízkomolekulárního heparinu a jako prevence infekcí se podávají antibiotika. 

Dále sem můžeme zařadit krvácení ve formě hypotonie až atonie děložní, subinvoluce dělohy 

či poruchy krevní srážlivosti. K pozdním pooperačním komplikacím patří postpunkční cefalea 

(bolest hlavy) a chronická pánevní bolest, která souvisí s vytvořením pooperačních srůstů. 

Může se objevit i kýla v operační jizvě (Koudelková, 2013, s. 101; Slezáková a kol. (a), 2011, 

s. 237-238).  

Postpunkční cefalea (bolest hlavy) vzniká jako následek perforace dura mater a arachnoidy, 

kdy dojde ke snížení intrakraniálního tlaku v souvislosti s předchozí punkcí epidurálního 

respektive subarachnoidálního prostoru. Bolest se projevuje v souvislosti s polohou ženy. 

Začíná vsedě nebo ve stoje a zhoršuje se při malých pohybech i při kašli. Úleva je vleže na 
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zádech. Charakter bolesti hlavy je od tupého tlaku v záhlaví, přes temeno hlavy do oblasti 

čela a očí. Připojuje se i reflexní spasmus krčního a zádového svalstva. Vznik bolesti většinou 

nastává s odstupem několika dní po punkci, vzácně bývá okamžitý. Obvykle se objevují 

příznaky 48 hodin po punkci. K dalším přidruženým příznakům patří nauzea, vomitus, změny 

vidění a sluchu. Žena musí zaujmout polohu vleže bez polštáře. Porodní asistentka dbá na 

dostatečnou hydrataci a také podává dle ordinace lékaře relaxancia a nesteroidní 

antirevmatika. (Doležal a kol., 2007, s. 73; Koudelková, 2013, s. 101). 
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4 POOPERAČNÍ OBDOBÍ 

Pooperační období nastává po skončení operačního výkonu a anestezie (Jedličková a kol., 

2012, s. 239).   

 

4.1 Pooperační péče 

Pooperační péče je součástí ošetřovatelské a léčebné péče. Jejím úkolem je prevence, 

rozpoznání a zajištění okamžité léčby případných pooperačních komplikací (Jedličková a kol., 

2012, s. 239). Pooperační péče je určena dle stavu pacientky, přidružených nemocí, rozsahu 

operačního výkonu, perioperačních komplikací a způsobu anestezie (Jedličková a kol., 2012, 

s 239; Schneiderová, 2014, s. 72). 

Bezprostřední pooperační období se pohybuje od 2 hodin až do několika dnů po ukončení 

operačního výkonu. Je to rizikové období z hlediska celkového stavu ženy, a z tohoto důvodu 

je potřeba monitorovat a sledovat její vědomí, dýchání, krevní oběh a vnitřní prostředí 

(Jedličková a kol., 2012, s. 239).   

Po operačním výkonu, dle zvyklostí zdravotnického zařízení, anesteziolog předává pacientku 

s dokumentací do další péče a ta je buď převezena na dospávající pokoj, nebo rovnou na 

oddělení, které je mimo operační sály, na JIP či ARO (Jedličková a kol., 2012, s. 239; 

Wichsová a kol., 2013, s. 138). Dokumentace obsahuje operační protokol, záznam o vedení 

anestezie, ordinace a doporučení pro bezprostřední péči (rozsah monitorace a frekvence 

záznamu do dokumentace, oxygenoterapie, infúzní terapie, pooperační analgezie, prevence či 

léčba pooperační nauzey či zvracení, laboratorní a jiná vyšetření, fyzioterapie, péče o drény, 

operační ránu, možnosti polohování atd.) (Jedličková a kol., 2012, s. 239).  

Porodní asistentka si na operačním sále převezme ženu po císařském řezu od anesteziologa. 

Zkontroluje její vědomí a celkový stav. Zjistí druh anestezie, při kterém byl proveden císařský 

řez. Na oddělení jednotky intenzivní péče uloží ženu po neuroaxilární anestezii do vodorovné 

polohy a zajistí, aby po dobu uvedenou anesteziologem nevstávala. Dále u této ženy sleduje 

citlivost dolních končetin, zvracení, bolest hlavy a problémy s hybností. Ženu po celkové 

anestezii může uložit do mírně zvýšené polohy, kontroluje zvracení a snaží se zabránit 

případné aspiraci. Všem ženám, bez ohledu na typ anestezie, upevní na přilepené elektrody 

svody EKG.  Na horní končetinu, kde je aplikovaná kanyla, upevní na prst ženy saturační 

čidlo. Na druhou končetinu upevní manžetu na měření krevního tlaku. Na monitoru nastaví 

intervaly měření a sleduje křivku EKG, pulz, krevní tlak, saturaci O2  a dechovou křivku. 
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Zkontroluje krvácení z rodidel a množství moče ve sběrném sáčku. Pokud má žena v ráně 

zavedený Redonův drén, zkontroluje množství tekutiny a operační ránu (krvácení). Dále 

intenzivně sleduje celkový stav ženy, vědomí, odeznění anestezie, reakci zornic, zavinování 

dělohy, krvácení z rodidel, bolest, edémy a diurézu za 24 hodin. Provádí odběry biologického 

materiálu, pravidelně dle ordinace lékaře podává uterotonika, antibiotika, opiáty, krevní 

deriváty, nízkomolekulární heparin a sleduje jejich účinky. Zajistí ženě vhodné tekutiny (po 

anestezii jí dá napít až za 2-3 hodiny) a dietu (1. den čaj, 2. den 0, 3. den 3P). Provádí péči     

o operační ránu a i.v. vstupy, kdy po 6 hodinách proplachuje kanyly   a po 3 dnech provádí 

jejich výměnu. Změny zdravotního stavu okamžitě hlásí lékaři a zaznamenává do 

zdravotnické dokumentace.  Porodní asistentka se ženou vstává přibližně za 12 hodin do 

sprchy a ještě ji poučí o nácviku vstávání z lůžka a uléhání do lůžka přes bok. Důvodem je 

uvolnění stěny břišní a snížení bolestivosti operační rány. Porodní asistentka nechá ženu 

chvilku sedět, aby zvládla vyrovnání tlaku po vyprázdnění dělohy, poté jí pomáhá postavit se 

na nohy, podpírá ji a společně pomalu odcházejí do sprchy. Pomáhá jí s hygienou a poučí ji, 

aby si nenamočila operační ránu a osprchovala rodidla (Kadlecová, 2010, s. 83; Koudelková, 

2013, s. 103-104). 

Další den aplikuje porodní asistentka podle ordinace lékaře další infuzní terapii. Po dokončení 

infuzní terapie a vyrovnání bilance tekutin provede extrakci permanentního močového katétru 

dle ordinace lékaře. Pokud ale má žena malý výdej tekutin a kolabuje, ponechá se močový 

katétr ještě další den. Musí sledovat spontánní vymočení ženy (mělo by být do 6 hodin po 

extrakci katétru) a pomáhá jí s použitím alternativních způsobů (např. dostatek tekutin, 

pouštění vody do umyvadla atd.). Pokud se žena nevymočí, porodní asistentka informuje 

lékaře a vycévkuje ji. Potom znovu porodní asistentka kontroluje spontánní vymočení. Dále 

sleduje vyprazdňování stolice a odchod plynů. Pokud drén z operační rány neodvádí tekutinu, 

pak jej podle ordinace lékaře sterilně odstraní. Krytí operační rány se odstraňuje dle zvyklostí 

pracoviště 1. nebo 2. pooperační den. Každý den se provádí převazy. Porodní asistentka po 

odstranění krytí poučí ženu, jak pečovat o operační ránu (sprchovat, sušit a větrat). Provádí 

s ženou také rehabilitační cvičení jako prevenci tromboembolie. U Rh negativních žen a Rh 

pozitivního novorozence porodní asistentka  aplikuje  ženě Igamad, který by měl být podán 

do 72 hodin po porodu (Kadlecová. 2010, s. 84; Koudelková, 2013, s. 105). 

Na standardním oddělení šestinedělí sleduje porodní asistentka celkový stav ženy, její 

vědomí, fyziologické funkce, bolest, zavinování dělohy, vzhled očistků a projevy krvácení.  

Dále sleduje vyprazdňování stolice a moči, odchod plynů, zajistí ženě vhodné stravování         
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a tekutiny. Podle ordinace lékaře provádí odběry biologického materiálu. Podává léky dle 

ordinace a sleduje jejich účinky. Změny zdravotního stavu okamžitě hlásí lékaři                       

a zaznamenává do zdravotnické dokumentace (Koudelková, 2013, s. 105-106). 

 

4.2 Pooperační analgezie a hodnocení bolesti 

V pooperačním období by se porodní asistentka měla zaměřit na pooperační bolest                    

a analgezii. 

 

4.2.1 Hodnocení bolesti 

Důležitým předpokladem pro správnou léčbu bolesti je pravidelné hodnocení její intenzity 

(Rokyta a kol., 2009, s. 35).  

Intenzita bolesti může být hodnocena pomocí verbální škály bolesti, vizuální analogové škály, 

numerické škály, mapou bolesti nebo dotazníkem bolesti. Při hodnocení bolesti porodní 

asistentka sleduje i neverbální projevy (mimiku) ženy (Slezáková a kol. (b), 2010, s. 234). 

Podrobnější informace o hodnocení bolesti jsou uvedeny v kapitole 3 Bolest. 

 

4.2.2 Pooperační analgezie 

Mírnění bolesti je základním etickým požadavkem a pro každého lékaře je důležité se stále 

v této oblasti vzdělávat (Rokyta a kol., 2009, s. 34). 

Cílem pooperační analgezie je kromě zajištění účinné analgezie i rychlé a úplné obnovení 

obranných reakcí, normalizace dýchání či prevence orgánového poškození, které může 

vzniknout v důsledku vegetativní a reflexní odpovědi na traumatizaci tkání. Na celkovém 

pooperačním průběhu se negativně odráží absence kvalitní pooperační analgezie. 

Nedostatečně tlumená pooperační bolest se podílí na aktivaci sympatického nervového 

systému, zvýšení spotřeby kyslíku, mortalitě a morbiditě. Nejčastějšími komplikacemi jsou 

tachykardie, hypertenze a dále se mohou vyskytnout i závažnější komplikace, např. poruchy 

hojení rány, infekční komplikace, snížená mobilizace, zvýšené riziko tromboembolické 

nemoci, poruchy spánku, nedůvěra ve zdravotnický personál, úzkost, stresová hyperglykemie, 

ileus a jiné (Bláha a kol. (a), 2015, s. 88). 

V prvních hodinách po císařském řezu, kdy je laktace ještě nerozvinuta, jsou indikována 

nejsilnější (opioidní) analgetika. Pooperační bolest, která se objevuje po císařském řezu, je 

bolestí akutní a maximální intenzity dosahuje bezprostředně po výkonu a v první pooperační 
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den. Podle principu analgetického žebříčku WHO postupujeme od nejsilnějších analgetik 

(silné opioidy, které jsou vhodné pro předpokládanou intenzitu pooperační bolesti) 

k neopioidním analgetikům, přičemž je snahou, co nejdříve přejít na perorální příjem léků 

(Bláha a kol. (a), 2015, s. 89-91).  

V rámci pooperační analgezie u žen po císařském řezu v celkové anestezii se uplatňuje 

kombinace různých skupin analgetik (princip multimodulární analgezie), jejímž cílem je 

redukovat dávky opioidů a minimalizovat jejich nežádoucí účinky (Nosková (a), 2016, s. 94). 

Multimodulární přístup zlepšuje léčbu pooperační bolesti a redukuje výskyt komplikací, např. 

nauzey a zvracení (Rokyta a kol., 2009, s. 38). 

 

4.3 Test soběstačnosti dle Barthelové 

Test soběstačnosti dle Barthelové je jeden z testů, který se hojně používá v české klinické 

praxi. Adaptace ženy v pooperačním období je důležitá, a proto i hodnocení její soběstačnosti 

je důležité. Z tohoto důvodu se domnívám, že je využíván test Barthelové jako metoda 

hodnocení soběstačnosti u žen po císařském řezu v rámci jejich adaptace, i přestože veškeré 

publikace o Barthelové testu soběstačnosti (například Ošetřovatelství v geriatrii: Hodnotící 

nástroje) jsou spíše zaměřeny na geriatrické pacienty, u kterých je téma soběstačnosti aktuální 

(Pokorná a kol. (a), 2013, s. 88). 

Povinností porodní asistentky, která poskytuje ošetřovatelskou péči, je vyhledávat způsoby 

naplnění základních biologických potřeb, tzn. vytvářet vhodné prostředí ke spánku, nabízet 

tekutiny a vhodné stravování atd. (Šamánková a kol., 2011, s. 34). 

K posouzení stupně soběstačnosti a sebepéče slouží test Barthelové (Příloha B) všedních 

denních činností (ADL – Activity Daily Living test). ADL posuzuje základní důležité funkce 

denního života v těchto deseti oblastech: Najedení, napití; Oblékání; Osobní hygiena; 

Koupání; Kontinence moči; Kontinence stolice; Použití WC; Chůze po schodech a Chůze po 

rovině (Pokorná a Mrázová, 2012, s. 52). Dle počtu dosažených bodů porodní asistentka 

posoudí zdravotní stav ženy, a tím i stanoví navazující kroky ošetřovatelského procesu, jimiž 

naplní základní potřeby ve zvládnutí činností v nejnutnější sebeobsluze ženy (Pokorná                 

a Mrázová (b), 2012, s. 52; Šamánková a kol., 2011, s. 34). 

Adaptace po císařském řezu je u každé ženy individuální. Některé ženy jsou soběstačné již po 

pár hodinách a jiné až po 24 hodinách. Také můžeme říci, že to může být i v závislosti na 
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zvyklosti oddělení. V některém zdravotnickém zařízení porodní asistentky asistují při 

vertikalizaci žen po 12 hodinách od operace, jinde po 24 hodinách. V dnešní době zůstává 

žena po císařském řezu na oddělení šestinedělí většinou 5-7 dní, poté je propuštěna do domácí 

péče (Koudelková, 2013, s. 23). 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

5 VÝZKUMNÉ CÍLE A OTÁZKY 

Cíl hlavní: 

Hlavním cílem je zmapovat, jak se respondentky adaptují po císařském řezu a jakými faktory 

je tato adaptace ovlivněna. 

Dílčí cíle: 

Zjistit rozdíly v pooperační adaptaci u žen s regionální a celkovou anestezií. 

Zjistit rozdíly ve vnímání intenzity bolesti u žen v závislosti na aplikovanou analgezii. 

 

Na základě studia literatury a stanovených výzkumných cílů diplomové práce byly 

formulovány tyto výzkumné otázky: 

1. Jaké faktory mohou ovlivňovat adaptaci žen po císařském řezu? 

2. Jaké jsou rozdíly v pooperační adaptaci u žen s regionální a celkovou anestezií? 

3. Jakou intenzitu bolesti měly ženy v pooperačním období po císařském řezu? 
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6 METODIKA VÝZKUMU 

Výzkumné šetření probíhalo metodou kvantitativního výzkumu formou analýzy zdravotnické 

dokumentace v období od července do listopadu 2017. Výzkumu předcházelo schválení 

Žádosti s provedením výzkumného šetření a písemný souhlas vedení nemocnice 

Středočeského kraje. 

 

6.1 Metodika sběru a zpracování dat 

 Do výzkumného šetření byly zařazeny všechny ženy, které podstoupily císařský řez               

v období od července do listopadu 2017. Záměrně byly vybrány respondentky po císařském 

řezu, při jejichž výběru byl kritériem souhlas se zařazením do výzkumného šetření a souhlas 

s nahlížením do zdravotnické dokumentace. Z celkového počtu 112 žen, které v uvedeném 

období podstoupily císařský řez, souhlasilo 103 a 9 žen nesouhlasilo. Tyto souhlasy jsou 

součástí každé zdravotnické dokumentace na oddělení šestinedělí a fyziologických 

novorozenců v daném zdravotnickém zařízení. Respondentky zařazené do výzkumu byly ve 

věku od 20 do 45 let. 

 Pro získání dat byla zvolena metoda kvantitativního sběru dat, kde byla užita zdravotnická 

dokumentace sledovaných žen. Po předchozím studiu literatury, prostudování dokumentace   

a konzultaci s vedoucím diplomové práce byl vytvořen záznamový arch (Příloha C), do 

kterého byly posléze potřebné údaje zaznamenávány. V záznamovém archu byla obsažena 

tato data: věk, parita, zvláštnosti z anamnézy, typ anestezie, indikace a urgence císařského 

řezu, Apgar skóre, první kontakt matky s novorozencem, komplikace po císařském řezu, 

dimise, zvláštnosti při podávání analgetik, hodnocení intenzity bolesti dle Vizuální analogové 

škály (VAS) po překladu na oddělení, potom za 12 hodin po operačním výkonu a následně po 

vertikalizaci ženy. Dále obsahoval informace o hodnocení soběstačnosti dle testu Barthelové 

za 12 a 24 hodin po císařském řezu. Poslední informace souvisely s tím, kdy žena začala 

samostatně pečovat o dítě v rámci systému rooming in a kdy byla s novorozencem propuštěna 

do domácího prostředí. 

Získaná data byla zanalyzována a zpracována v programu Microsoft Office Excel a dále byl 

využit pro detailní vyhodnocení získaných dat program STATISTICA©. Výsledky byly 

zpracovány do jednotlivých přehledových tabulek. V tabulkách jsou údaje vyjádřeny pomocí 

absolutní četnosti (ni), relativní četnosti (fi) a dalších veličin popisné statistiky.   
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6.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor tvoří ženy v pooperačním období, které podstoupily akutní nebo plánovaný 

císařský řez od července do listopadu 2017. Z celkového počtu 462 žen, které rodily 

v uvedeném období, byl proveden u 112 žen císařský řez. 

Ve výzkumném souboru bylo nejmladším 2 ženám 20 let a nejstarší ženě 45 let. Nejčastěji se 

respondentky nacházely ve věkové kategorii od 31 do 35 let (34,95 %). Průměrný věk žen byl 

32 let. Pro přehlednost jsou tyto údaje obsaženy v přehledové Tabulce 1.  

 

Tabulka 1 - Věková kategorie ženy  

Věk ni fi (%) 

20 2 1,94 

21 – 25 14 13,59 

26 – 30 26 25,24 

31 – 35 36 34,95 

36 – 40 23 22,33 

41 – 45 2 1,94 

Celkem 103 100 

 

Podle počtu porodů byly respondentky rozděleny na primipary, sekundipary, tercipary               

a kvartipary. Nejvíce zastoupenou skupinou bylo 50 primipar  (48,54 %) a nejméně 2 

kvartipary (1,94 %). Druhou nejvíce vyskytovanou skupinou bylo 40 sekundipar (38,83 %). 

Poměrně málo se vyskytovaly tercipary, kterých bylo 11 (10,68 %) (Tabulka 2). 

 

Tabulka 2 - Parita 

Parita ni fi (%) 

I 50 48,54 

II 40 38,83 

III 11 10,68 

IV 2 1,94 

Celkem 103 100 

 

Nejčastěji vyskytované anamnestické údaje u respondentek se týkaly gynekologické 

anamnézy 24 žen (23,30 %) (umělé ukončení těhotenství (UUT), spontánní abort, konizace 

čípku, ektopická gravidita (GEU), laparoskopie). U 1 respondentky (0,97 %) byla uvedena In 

vitro fertilizace (IVF). Druhou nejvíce zastoupenou skupinou počtem 19 (18,45 %) byly 

respondentky, které neměly žádné zvláštnosti v anamnéze. Onemocnění související 

s těhotenstvím (gestační diabetes mellitus a hypertenze) se objevilo u 13 respondentek    
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(12,62 %). Hematologickým a kardiovaskulárním onemocněním trpělo 7 žen (6,79 %). 

Onemocnění respiračního a gastrointestinálního traktu včetně onemocnění jater uvedlo 12 

respondentek (11,65 %). Další hojně zastoupenou skupinou byly alergie a endokrinologické 

onemocnění u 16 žen (15,54 %). Neurologické onemocnění patřilo k těm, které se tak často 

nevyskytovalo, objevilo se pouze u 4 respondentek (3,88 %). K dalším méně zastoupeným 

patří oční, kožní, ortopedické či psychické onemocnění, a to u 1 až 3 žen (0,97 až 2,91 %). 

Pro přehlednost jsou tyto uvedené údaje zpřehledněny v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3 - Zvláštnosti v anamnéze 

Zvláštnosti z anamnézy ni fi (%) 

Bez zvláštností 19 18,45 

Gynekologická anamnéza (UPT, spont. 
ab., konizace čípku, GEU, laparoskopie) 

24 23,30 

IVF 1 0,97 

Gestační diabetes mellitus 8 7,77 

Gestační hypertenze 5 4,85 

Kardiologické onemocnění 

(nedomykavost chlopně), cévní 

onemocnění (varixy) 
2 1,94 

Hematologické onemocnění (Leidenská 

mutace) 
5 4,85 

Respirační onemocnění (Tuberkulóza, 

ASTMA bronchiale) 
9 8,74 

Onemocnění gastrointestinálního trakru 
(Ulcerózní kolitis) 

1 0,97 

Jaterní onemocnění (Hepatitida A, 

Giuberova choroba) 
2 1,94 

Neurologické onemocnění (Epilepsie, 

Roztroušená skleróza) 
4 3,88 

Endokrinologické onemocnění 
(onemocnění štítné žlázy) 

7 6,80 

Alergie 9 8,74 

Ortopedické onemocnění (polytrauma 

pánve) 
1 0,97 

Psychické onemocnění (úzkostné stavy) 1 0,97 

Oční onemocnění (glaukom) 2 1,94 

Kožní onemocnění (atopický ekzém, 
lupénka) 

3 2,91 

Celkem 103 100 

 

Výzkumný soubor tvořilo celkem 103 respondentek ve věku od 20 do 45 let. Nejvíce 

zastoupenou skupinou byly primipary a nejméně kvartipary. Z hlediska anamnézy se 

nejčastěji vyskytovaly údaje v rámci gynekologické anamnézy.                                                 
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7 PREZENTACE VÝSLEDKŮ 

V této kapitole jsou zpracovány výsledky průzkumného šetření. Výsledky jsou zpracovány ve 

formě tabulek, grafů a popisné statistiky.  

 

7.1 Faktory ovlivňující adaptaci žen po císařském řezu 

Z faktorů, které by mohly ovlivnit adaptaci v pooperačním období po císařském řezu, byly 

vybrány a zaznamenávány: urgence císařského řezu, typ anestezie, indikace císařského řezu, 

komplikace v pooperačním období, intenzita bolesti a míra soběstačnosti.  

Tabulka 4 - Urgence císařského řezu 

Urgence císařského řezu ni fi (%) 

Akutní 58 56,31 

Plánovaný 45 43,69 

Celkem 103 100 

 

Z Tabulky 4 je zřejmé, že častěji se jednalo o akutní císařský řez než plánovaný císařský řez. 

Rozdíl mezi nimi činil 12,35 %. 

 

Tabulka 5 - Typ anestezie během císařského řezu  

Typ anestezie ni fi (%) 

Celková 39 37,86 

Spinální 57 55,34 

Epidurální + Celková 7 6,80 

Celkem 103 100 

 

Z Tabulky 5 je možno vidět, že více jak polovina císařských řezů - 57 (55,34 %) - byla 

provedena ve spinální anestezii. Celková anestezie se vyskytla méně než spinální, a to u 39 

respondentek (37,86 %). Nejméně zastoupená byla kombinace celkové a epidurální anestezie 

u 7 žen (6,80 %). Tento poslední typ anestezie se vyskytl u respondentek, kterým byla 

aplikována epidurální anestezie v průběhu porodu na porodním sále, ale pro hrozící hypoxii 

plodu jim byl následně proveden akutní císařský řez v celkové anestezii.  
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Tabulka 6 - Indikace k plánovanému císařskému řezu 

Indikace u plánovaného 

císařského řezu 
np fp (%) 

Císařský řez v anamnéze 26 57,78 

Poloha plodu koncem pánevním 15 33,33 

Onemocnění matky (neurologické, 

ortopedické, oční) 
4 8,89 

Celkem 45 100 

np, fp – hodnoty pro soubor respondentek s plánovaným císařským řezem (n= 45) 

 

V Tabulce 6 jsou zahrnuty indikace k plánovanému císařskému řezu. Nejčastěji zastoupenou 

indikací je císařský řez v anamnéze ženy u 26 respondentek (57,78 %), a naopak nejméně 

zastoupená jsou onemocnění matky, a to u 4 žen (8,89 %). Další, často vyskytovanou 

indikací, je poloha plodu koncem pánevním u 15 respondentek (33,33 %). 

 

Tabulka 7 - Indikace u akutního císařského řezu 

 

na, fa – hodnoty pro soubor respondentek s akutním císařským řezem (n = 58) 

 

Tabulka 7 obsahuje indikace, které vedly k provedení akutního císařského řezu. Nejvíce 

vyskytovanou indikací byla hrozící hypoxie ze strany plodu u 15 respondentek (25,86 %).  

Dále hojně zastoupená byla poloha plodu koncem pánevním u 9 žen (15,52 %), která byla 

taktéž hojně vyskytovanou indikací u plánovaného císařského řezu. Ze strany matky se 

nejvíce vyskytl kefalopelvický nepoměr u 8 žen (13,79 %), a z hlediska porodního placentární 

komplikace u 5 žen (8,62 %). Mezi méně objevené indikace je možné zařadit předčasný porod 

nebo vysoký přímý stav u 3 respondentek (5,17 %). Nejméně se vyskytla indikace související 

Indikace u akutního císařského 

řezu 
na fa (%) 

Placentární komplikace (abrupce 

placenty, placenta praevia) 
5 8,62 

Kefalopelvický nepoměr 8 13,79 

Nepostupující porod 4 6,90 

Císařský řez v anamnéze 5 8,62 

Předčasný porod 3 5,17 

Vysoký přímý stav 3 5,17 

Poloha plodu koncem pánevním 9 15,52 

Hrozící hypoxie plodu 15 25,86 

Onemocnění matky (neurologické, 

infekční)  
2 3,45 

Onemocnění matky v souvislosti s 
těhotenstvím (preeklampsie) 

1 1,72 

Nezdařená indukce 3 5,17 

Celkem 58 100 
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s onemocněním matky v těhotenství u jedné ženy (1,72 %). Indikace jako císařský řez 

v anamnéze a onemocnění matky se též vyskytovaly i u plánovaného císařského řezu.  

 

Tabulka 8 - Komplikace v pooperačním období po císařském řezu 

Komplikace ni fi (%) 

Bez komplikací 70 67,96 

Nauzea 11 10,68 

Zvracení 5 4,85 

Svědění 11 10,68 

 Postpunkční cefalea 3 2,91 

Svědění, zvracení 3 2,91 

Celkem 103 100 

 

V Tabulce 8 jsou uvedeny komplikace, které se vyskytly u žen v pooperačním období. U víc 

než poloviny respondentek - 70 (67,96 %) - se nevyskytly žádné komplikace. Nejméně 

vyskytovanou komplikací byla postpunkční cefalea a zvracení v kombinaci se svěděním          

u 3 žen (2,91 %). Poměrně četnou komplikací bylo svědění a nauzea u 11 žen (10,68 %). 

 

Tabulka 9 - Komplikace v souvislosti s typem anestezie v pooperačním období 

Typ anestezie 
Komplikace 

bez 

komplikací 
nauzea  zvracení svědění 

postpunkční

cefalea 
svědění, 

zvracení 
Celkem 

celková  26 11 1 0 0 0 38 

spinální  37 0 4 11 3 3 58 

epidurální + celková 7 0 0 0 0 0 7 

Celkem 70 11 5 11 3 3 103 

 

Tabulka 9 zpřehledňuje komplikace v závislosti na typu anestezie. Po celkové anestezii se 

vyskytla komplikace u 38 žen a po spinální u 58 žen. Naopak po kombinované epidurální 

s celkovou anestezií se žádná komplikace neobjevila. Nejčetnější komplikací po celkové 

anestezii byla nauzea a po spinální svědění. Zvracení se objevovalo více po spinální než po 

celkové anestezii. Překvapivě postpunkční cefalea a svědění v kombinaci se zvracením se 

vyskytla pouze u 3 respondentek po spinální anestezii a po celkové se žádná z těchto 

komplikací nevyskytla.  

 

7.2 Hodnocení bolesti 

Intenzita bolesti je důležitým faktorem, který ovlivňuje adaptaci v pooperačním období  po 

císařském řezu. Intenzita bolesti respondentek byla hodnocena dle Vizuální analogové škály 
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(VAS) od 0 do 10 ve třech časových obdobích. První období bylo po přeložení ženy na 

oddělení (Tabulka 10), po podání první medikace (Tabulka 11) a druhé medikace         

(Tabulka 12). Dále byla hodnocena bolest po 12 hodinách od operace (Tabulka 13) a nakonec 

po vertikalizaci ženy (Tabulka 14).  

Dále byla hodnocena intenzita bolesti v závislosti na typu anestezie ve třech obdobích, a to po 

přeložení na oddělení, po 12 hodinách od operace a po vertikalizaci. Tyto údaje jsou 

zpřehledněny pomocí krabicového grafu (Obrázek 1) a histogramů (Obrázek 2 a Obrázek 3). 

Nakonec pomocí popisné statistiky byla intenzita bolesti porovnána po přeložení na oddělení, 

po 12 hodinách od operace a po vertikalizaci ženy. 

 

7.2.1 Hodnocení intenzity bolesti po překladu na oddělení 

Data o hodnocení intenzity bolesti po příjezdu na oddělení jsou pro lepší přehlednost uvedena 

v Tabulce 10. Dále bolest byla hodnocena po podání prvního analgetika, které bylo podáno po 

příjezdu na oddělení (Tabulka 11). Některým respondentkám ale bolest přetrvávala, nebo se 

dokonce zhoršila. Tyto ženy si vyžádaly i podání druhého analgetika. Tudíž byla hodnocena 

intenzita bolesti i po podání druhého analgetika (Tabulce 12).  

 

Tabulka 10 - Hodnocení intenzity bolesti dle Vizuální analogové škály (VAS) bez podání 

medikace po překladu na oddělení 

VAS po překladu na 

oddělení 
ni fi (%) 

0 58 56,31 

1 0 0,00 

2 0 0,00 

3 2 1,94 

4 16 15,53 

5 10 9,71 

6 6 5,83 

7 11 10,68 

8 0 0,00 

9 0 0,00 

10 0 0,00 

Celkem 103 100 

 

Tabulka 10 zahrnuje hodnocení intenzity bolesti dle Vizuální analogové škály (VAS) po 

překladu na oddělení po operaci. Více než polovina respondentek - 58 (56,31 %) -zhodnotila, 
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že žádnou bolest nemá. Žádná respondentka nehodnotila intenzitu bolesti číslem 8, 9 a 10. 

Tím můžeme říci, že ženy nevnímaly bolest po operaci tak nesnesitelně. Podle VAS číslem    

4 hodnotilo intenzitu bolesti 16 žen (15,53 %). Překvapivě 27 respondentek (26,22 %)  

hodnotilo intenzitu bolesti pdle VAS číslem 5, 6 a 7, což není nesnesitelná bolest ani mírná, 

ale už je to více bolí. 

 

Tabulka 11 - Hodnocení intenzity bolesti dle VAS po podání jedné medikace po překladu na 

oddělení 

VAS po 1. medikaci po 

překladu na oddělení  
nj fj (%) 

0 14 31,11 

1 7 15,55 

2 3 6,66 

3 6 13,33 

4 1 2,22 

5 4 8,88 

6 2 4,44 

7 8 17,77 

8 0 0,00 

9 0 0,00 

10 0 0,00 

Celkem 45 100 
nj, fj – hodnoty pro soubor respondentek s podáním jednoho analgetika při překladu na oddělení (n = 45) 

 

Analgetikum bylo podáno 45 respondentkám, které hodnotily intenzitu bolesti podle VAS 3, 

4, 5, 6 dle předchozí Tabulky 10. U 58 žen žádné analgetikum podáno nebylo, jelikož 

hodnotily intenzitu bolesti dle VAS 0 (viz Tabulka 10), což žádná bolest není.                        

Z Tabulky 11 je zřejmé, že po podání jednoho analgetika došlo ke zlepšení intenzity bolesti 

celkem u 37 respondentek (82,19 %), které zhodnotily bolest podle VAS 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6.       

U 8 respondentek (17,77 %) nyní zhodnotilo intenzitu bolesti podle VAS číslem 7, což 

znamená, že u nich došlo ke zhoršení bolesti, přestože jim bylo podáno analgetikum. 

Respondentkám, které verbalizovaly zhoršení bolesti, bylo podáno i druhé analgetikum. 

Přestože u některých z respondentek došlo po podání analgetika ke zmírnění bolesti, taktéž si 

vyžádaly podání druhého analgetika. Podle jejich vyjádření bylo důvodem nevymizení                

a obtěžování bolestí, i přestože byla méně intenzivní. 
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Tabulka 12 - Hodnocení intenzity bolesti dle VAS po podání druhé medikace 

VAS po 2.medikaci 
nd fd (%) 

1 3 16,66 

2 8 44,44 

3 7 38,88 

Celkem 18 100 
nd, fd – hodnoty pro soubor respondentek s podáním druhého analgetika (n = 18) 

 

Tabulka 12 zpřehledňuje reakci po podání druhého analgetika u 18 žen. U všech uvedených 

respondentek došlo ke zlepšení intenzity bolesti, včetně těch, které předtím verbalizovaly 

zhoršení intenzity bolesti podle VAS číslem 7 (viz Tabulka 11). Tyto respondentky 

zhodnotily nyní intenzitu bolesti dle VAS 1-3. 

 

7.2.2 Hodnocení bolesti po 12 hodinách 

Druhým obdobím, kdy byla hodnocena intenzita bolesti, bylo 12 hodin po operaci            

(Tabulka 13). Dále byla hodnocena intenzita bolesti po podání analgetika u respondentek, 

kterým bolest přetrvávala a vyžádaly si jeho podání (Tabulka 14). 

 

Tabulka 13 - Hodnocení intenzity bolesti dle VAS bez podání medikace v období po 12 

hodinách od operace 

VAS po 12 hodinách bez 

medikace 
ni fi (%) 

0 30 29,13 

1 16 15,53 

2 17 16,50 

3 25 24,27 

4 10 9,71 

5 2 1,94 

6 3 2,91 

7 0 0,00 

8 0 0,00 

9 0 0,00 

10 0 0,00 

Celkem 103 100 

 

V Tabulce 13 je vidět, že intenzita bolesti po 12 hodinách od operace byla u žen mírnější než 

po překladu na oddělení, i přestože jim nebyla podána žádná analgetika. Pouze                         

3 respondentky (2,91 %) zhodnotily silnější bolest VAS 6 a 2 ženy (1,94 %) číslem 5. Mírnou 

bolest dle VAS 1 a 2 zhodnotilo 33 žen (32,03 %). Téměř mírnou bolest dle VAS 3 a 4 uvedlo 
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35 respondentek (33,98 %). Nepřítomnost bolesti podle VAS 0 uvedlo 30 žen (29,13 %). 

Velmi silnou a nesnesitelnou bolest podle VAS 7, 8, 9 a 10 neuvedla žádná z žen. 

 

Tabulka 14 - Hodnocení intenzity bolesti dle VAS po podání medikace v období 12 hodin po 

operaci 

VAS po 12 hodinách 

s podáním medikace 
nm fm (%) 

0 37 78,72 

1 7 14,89 

2 3 6,38 

Celkem 47 100 
nm, fm – hodnoty pro soubor respondentek s podáním medikace (n = 47) 

 

Analgetika byla podána u žen, které uvedly bolest dle VAS 2-6 dle předchozí Tabulky 13.  

Překvapivě některé respondentky, které hodnotily bolest podle VAS číslem 2, nežádaly 

podání analgetik. Dále nebyla podána analgetika u respondentek, které hodnotily bolest dle 

VAS číslem 0 a 1. Tabulka 14 zpřehledňuje reakci 47 žen po podání analgetik. U všech 

respondentek, kterým byla podána analgetika, došlo ke zlepšení bolesti a zhodnotily ji číslem 

0, 1 a 2 dle VAS. 

 

7.2.3 Hodnocení intenzity bolesti po vertikalizaci 

Třetím obdobím, kdy byla bolest hodnocena, bylo po vertikalizaci (Tabulka 15). Některé ženy 

po vertikalizaci začaly pociťovat mírnou bolest a vyžádaly si podání analgetika. Proto po 

podání analgetika byla také hodnocena intenzita bolesti (Tabulka 16). 

 

Tabulka 15 - Hodnocení intenzity bolesti dle VAS bez podání medikace po vertikalizaci 

VAS po vertikalizaci ni fi (%) 

0 12 11,65 

1 36 34,95 

2 46 44,66 

3 8 7,77 

4 1 0,97 

5 0 0,00 

6 0 0,00 

7 0 0,00 

8 0 0,00 

9 0 0,00 

10 0 0,00 

Celkem 103 100 
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Tabulka 15 obsahuje informace o hodnocení intenzity bolesti po vertikalizaci, kdy převážná 

část žen - 82  (79,61 %) - pociťovala velmi mírnou bolest a zhodnotila ji na VAS číslem 1 a 2.  

Žádnou bolest nemělo 12 žen (11,65 %). Nejméně respondentek - 9 (8,74 %) - verbalizovalo 

mírnou bolest dle VAS 3 a 4. Podání analgetik si vyžádalo 46 respondentek, které hodnotily 

bolest číslem 2, 3 a 4 na VAS.  Překvapivě několik respondentek, které uvedly intenzitu 

bolesti VAS 2, nežádaly žádná analgetika. Po podání analgetik verbalizovaly všechny ženy 

vymizení bolesti a dle VAS zvolily číslo 0. 

 

 
Obrázek 1 - Krabicový graf Hodnocení intenzity bolesti dle VAS po celkové anestezii 

 

Z krabicového grafu (Obrázek 1) je možno vidět, že bolest po celkové anestezii se postupně 

zmírňovala. Po překladu na oddělení se nejčastěji intenzita bolesti pohybovala okolo VAS         

4-7, po 12 hodinách od operace VAS 2-4 a po vertikalizaci VAS 1-2. Na grafu je vidět, že se 

intenzita bolesti pohybuje v malém rozmezí. Mediánem (střední hodnotou) po překladu na 

oddělení byla VAS 5, po 12 hodinách od operace VAS 3 a po vertikalizaci VAS 2. Minimální 

hodnotou po překladu na oddělení byla VAS 0 a stejně tomu bylo i po 12 hodinách od 

operace a po vertikalizaci. Naopak maximální hodnota se lišila. Po překladu na oddělení byla 

VAS 7, po 12 hodinách od operace VAS 6 a po vertikalizaci VAS 4.  
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Obrázek 2 - Histogram Hodnocení intenzity bolesti dle VAS po spinální anestezii 

 

Histogram (Obrázek 2) znázorňuje, že po spinální anestezii neměla ani jedna žena žádnou 

bolest po překladu na oddělení. Po 12 hodinách od operace některé respondentky také neměly 

žádnou bolest, ale většina žen začala pociťovat mírnou bolest, kterou zhodnotily dle VAS 

číslem 1, 2, 3 a 4. Po vertikalizaci většina respondentek pociťovala velmi slabou bolest, 

kterou zhodnotila číslem 2 dle VAS. 
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Obrázek 3 - Histogram Hodnocení intenzity bolesti dle VAS po kombinované celkové a 

epidurální anestezii 

 

Dle histogramu (Obrázek 3) je patrné, že po překladu na oddělení většina respondentek 

pociťovala poměrně silnou bolest VAS 5, 6 a 7. Jen u menšiny byla mírná bolest VAS 3 a 4. 

Po 12 hodinách od operace došlo ke zmírnění bolesti a nejsilnější uváděnou bolestí byla VAS 

4. Po vertikalizaci většina respondentek zhodnotila, že má velmi slabou bolest VAS 1,            

a některé ženy měly mírnou bolest VAS 2. 

 

Tabulka 16 - Hodnocení intenzity bolesti 

VAS 

Popisná statistika - Hodnocení VAS 

Počet 

respondentek Průměr Medián Modus 

Četnost 

modu Minimum Maximum 

Směrodatná 

odchylka 

po překladu 

na oddělení 
103 2,26 0 0 58 0 7 2,72 

po 12 

hodinách 
103 1,87 2 0 30 0 6 1,61 

po 

vertikalizaci 
103 1,51 2 2 46 0 4 0,84 

 

Z Tabulky 16 je patrná průměrná hodnota, která se u všech pohybuje okolo 2. Mediánem 

(střední hodnotou) v období 12 hodin po operaci a v období po vertikalizaci byla shodně 

mírná bolest dle VAS 2. Z  tohoto zjištění můžeme usoudit, že respondentky prožívaly bolest 

intenzivněji než respondentky po přeložení na oddělení, kde střední hodnotou byla VAS 0, a 

tudíž žádnou bolest neměly. Nejvyšší modus (nejčastější hodnota) byl zaznamenán po 
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vertikalizaci podle VAS číslem 2. Naopak nejnižší VAS 0 byl hodnocen po přeložení na 

oddělení a v období 12 hodin po operaci. Četnost modu byla nejvyšší 58 po překladu na 

oddělení, méně 46 po vertikalizaci a naopak nejnižší 30 v období 12 hodin po operaci. 

Minimální hodnota byla po překladu, po 12 hodinách i po vertikalizaci VAS 0. Nejvyšší 

možné hodnoty 10 podle VAS ani v jednom období dosaženo nebylo, protože po překladu na 

oddělení zhodnotily respondentky intenzitu bolesti maximálně VAS 7, v období 12 hodin po 

operaci zhodnotily maximálně VAS 6 a po vertikalizaci hodnotily ženy bolest maximálně 

VAS 4. Z tohoto zjištění vyplývá, že ani jedna z respondentek neprožívala nesnesitelnou 

bolest. Směrodatná odchylka (stupeň rozptýlení) ukazuje, že se hodnocení intenzity bolesti 

respondentek moc nelišilo. 

 

7.3 Hodnocení soběstačnosti dle testu Barthelové  

Soběstačnost respondentek byla v pooperačním období hodnocena podle Barthelové testu 

v deseti oblastech a zároveň ve 2 obdobích (nejdříve za 12 hodin a poté za 24 hodin po 

operaci). Mezi oblasti, které byly hodnoceny, spadá najedení a napití, oblékání, koupání, 

osobní hygiena, kontinence moči, kontinence stolice, použití WC, přesun na lůžko – židli         

a chůze po rovině (Příloha B). 

 

Tabulka 17 - Hodnocení soběstačnosti dle testu Barthelové po 12 hodinách od operace 

Barthelové test po 12 hodinách ni fi (%) 

Vysoká závislost 0 0,00 

Závislost středního stupně 95 92,23 

Lehká závislost 7 6,80 

Nezávislost 1 0,97 

Celkem 103 100 

 

Tabulka 17 zpřehledňuje hodnocení soběstačnosti žen dle testu Barthelové v období 12 hodin 

po operaci. Z tabulky je vidět, že většina respondentek - 95 (92,23 %) - byla středně závislá,    

a to zejména v oblasti hygieny. Žádná z žen nebyla vysoce závislá. Překvapivě pouze             

1 respondentka (0,97 %) byla nezávislá, z čehož vyplývá, že byla plně soběstačná. Méně 

zastoupených bylo 7 (6,80 %) žen, které byly lehce závislé zejména v oblasti chůze                

a potřebovaly doprovod porodní asistentky při chůzi na toaletu a do sprchy z důvodu vertiga a 

hrozícího pádu.  
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Tabulka 18 - Hodnocení soběstačnosti dle testu Barthelové po 24 hodinách od operace 

Barthelové test po 24 

hodinách 
ni fi (%) 

Vysoká závislost 0 0,00 

Závislost středního stupně 0 0,00 

Lehká závislost 7 6,80 

Nezávislý 96 93,20 

Celkem 103 100 

 

Tabulka 18 obsahuje Hodnocení soběstačnosti žen dle testu Barthelové v období 24 hodin po 

operaci. Většina respondentek - 96 (93,20 %) - byla plně soběstačných. Pouze 7 žen (6,80 %) 

bylo lehce závislých, a to v oblasti chůze, kdy byla nutná dopomoc porodní asistentkou 

z důvodu vertiga. Žádná z respondentek nebyla vysoce ani středně závislá.  
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8 DISKUZE 

Diskuze je zaměřena na analýzu získaných dat, která jsou porovnávána s odbornými články         

a literaturou. Dále se také věnuje zodpovězení výzkumných otázek, které byly stanoveny na 

začátku diplomové práce. 

Cílem výzkumného šetření diplomové práce bylo zaměřit se na faktory, jež ovlivňují adaptaci 

žen v pooperačním období po císařském řezu. Pomocí retrospektivní analýzy zdravotnické 

dokumentace byly získávány potřebné údaje, které byly zaznamenávány do předem 

připraveného záznamového archu a následně zpracovány a vyhodnoceny. Data byla 

zjišťována na oddělení šestinedělí a fyziologických novorozenců v nemocnici ve 

Středočeském kraji. Respondentkami byly cíleně ženy po císařském řezu v období od 

července do listopadu roku 2017. Kritériem pro získání respondentek a údajů byl jejich 

souhlas se zařazením do výzkumného šetření a souhlas s nahlížením do zdravotnické 

dokumentace. Výzkumný soubor převáženě tvořily primipary, nejmladším respondentkám 

bylo 20 let a nejstarší 45 let. Průměrnou věkovou kategorií žen byl věk 32 let. Nejvíce se 

nacházely ženy ve věku od 31 do 35 let (34,95 %). Výzkumu se účastnilo celkem 103 

respondentek. Z hlediska anamnézy byly nejčastěji uváděny údaje, které se týkaly 

gynekologické anamnézy (23,30 %). Poměrně početně zastoupenou skupinou bylo také  

onemocnění v souvislosti s těhotenstvím (gestační diabetes mellitus (7,77 %) a gestační 

hypertenze (4,85 %). Tyto údaje korespondují s tvrzením Gregory a Velemínckého (2011 (b), 

s. 45-46), kteří ve své publikaci uvádějí, že frekvence gestačního diabetu mellitu je mezi        

2-6 % těhotných žen. Dále uvádějí, že výskyt hypertenze v těhotenství je 3-9 %.  

Diplomová práce má název Adaptace žen v pooperačním období po císařském řezu, tudíž 

považuji za důležité se vyjádřit i k výskytu císařského řezu ve zdravotnickém zařízení, kde 

bylo prováděno průzkumné šetření, vzhledem k jejich zvyšující se frekvenci, jak již bylo 

zmíněno v teoretické části. V roce 2017 v období od července do listopadu bylo provedeno 

112 císařských řezů, což je více než v roce 2016, kdy jich bylo 105. Rostoucí trend počtu 

císařských řezů je také evidentní z celkového ročního počtu porodů v námi zvoleném 

zdravotnickém zařízení ve Středočeském kraji, kdy v roce 2017 v období od ledna do 

prosince bylo provedeno 247 (22,87%) císařských řezů z celkového počtu 1080 porodů oproti 

roku 2016, kdy jich bylo provedeno u 243 (22,42 %) žen z celkem 1086 rodiček.   
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8.1 Výzkumné otázky  

Na základě stanovených cílů diplomové práce a studia odborné literatury byly vytvořeny         

3 výzkumné otázky (VO). 

8.1.1 Výzkumná otázka č. 1 

VO 1:  Jaké faktory mohou ovlivnit adaptaci žen po císařském řezu? 

První výzkumná otázka byla zaměřena na zmapování adaptace žen po císařském řez a faktory, 

kterými je ovlivněna.  

Z analýzy zdravotnické dokumentace v námi zvoleném zdravotnickém zařízení bylo zjištěno 

několik faktorů, které ovlivňují adaptaci v pooperačním období po císařském řezu. 

Urgence císařského řezu je faktor, který ovlivňuje adaptaci žen v pooperačním období. 

Pařízek (2012 (b), s. 181) ve své publikaci rozděluje císařský řez na neurgentní, urgentní         

a (hyper)akutní. Naproti tomu Hájek (2014, s. 493) rozděluje císařský řez na akutní 

(neplánovaný) a plánovaný. Toto tvrzení Hájka se shoduje s poznatky průzkumného šetření 

v této diplomové práci, kdy ze zdravotnické dokumentace byl zaznamenán akutní a plánovaný 

císařský řez. U více než poloviny respondentek byl proveden akutní císařský řez. Je možno 

říci, že akutní císařský řez podstoupilo o 13 % více žen než plánovaný. Nejčastější indikací    

u akutního císařského řezu byla hrozící hypoxie plodu a nejméně zastoupenou indikací bylo 

onemocnění matky v souvislosti s těhotenstvím (preeklampsie). U plánovaného císařského 

řezu byla nejčastější indikace císařský řez v anamnéze a nejméně zastoupenou indikací bylo 

onemocnění matky. U akutního i plánovaného řezu se shodovala jak indikace poloha plodu 

koncem pánevním, tak i císařský řez v anamnéze a nakonec i onemocnění matky. Při 

porovnání provedených císařských řezů s výsledky výzkumu Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky České republiky (ÚZIS) bylo v roce 2014 v České republice provedeno 

celkem 27 945 císařských řezů, a z toho bylo 14 258 plánovaných a 13 687 akutních. 

Nejzastoupenější indikací císařského řezu v roce 2014 byla poloha plodu koncem pánevním,   

a to u 14 410 žen (ÚZIS, 2015, s. 83).  Dále můžeme výsledky průzkumného šetření porovnat 

s výzkumem Patočkové (2017, s. 48-49), která ve svém výzkumném šetření uvádí polohu 

plodu koncem pánevním jako nejčastější indikací u plánovaného císařského řezu a u akutního 

císařského řezu jako nejčastější indikaci uvádí hrozící hypoxie plodu, stejně jako v našem 

výzkumném šetření.  
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Anestezie je dalším faktorem, který ovlivňuje adaptaci ženy v pooperačním období. Během 

císařského řezu byla využita celková, spinální a kombinace celkové a epidurální anestezie. U 

7 respondentek byl nejdříve veden porod spontánní cestou společně s aplikací epidurálního 

katétru. Později u těchto žen hrozila hypoxie plodu a bylo nutné u nich provést akutní císařský 

řez, ale z časového hlediska nebylo možné využít epidurální anestezii, z toho důvodu byl 

nakonec císařský řez proveden v celkové anestezii. Bláha (2013 (c), s. 186) uvádí, že celková 

anestezie je metodou volby při emergentním ohrožení života plodu či matky. Fuňka (2008,          

s. 35) popisuje, že celková anestezie je z časového hlediska nejrychlejší a za ideálních 

podmínek je nástup účinku za 90 vteřin od podání anestetika. Naproti tomu účinek epidurální 

anestezie nastupuje za 10-20 minut podle použitého anestetika. Bláha (2011 (e), s. 189-190)  

uvádí, že neuroaxiální techniky jsou u císařského řezu v České republice i celosvětově na 

vzestupu i díky rostoucímu počtu epidurálních porodnických analgezií se zavedeným 

epidurálním katétrem umožňujícím rychlý a snadný přechod epidurální analgezie v anestezii. 

Také zmiňuje, že dalším z mnoha důvodů vzestupu tohoto typu anestezie je aktivní účast 

matky při narození dítěte. Dále uvádí, že v roce 2010 celosvětově i v České republice byla 

výrazně převažující spinální anestezie než epidurální či kombinované epidurální a spinální 

anestezie. 

Komplikace po výkonu jsou dalšími z mnoha faktorů, které mohou ovlivnit adaptaci 

v pooperačním období po císařském řezu. Nejčastěji vyskytovanou komplikací uvedenou ve 

zdravotnické dokumentaci byla u sledovaného souboru nauzea u respondentek po celkové 

anestezii a svědění u respondentek po spinální anestezii. Pouze u 3 respondentek se vyskytla 

postpunkční cefalea po spinální anestezii, kterou ženy verbalizovaly při poloze vestoje a která 

jim vymizela vleže. Málek (2016 (a), s. 113) ve své publikaci uvádí, že subarachnoidální 

punkce má typickou komplikaci, jež je postpunkční bolest hlavy (cefalea). Tato bolest se 

objevuje při posazení či postavení a mizí vleže. Z výzkumu této práce vyplývá, že 

postpunkční bolest hlavy se u respondentek objevila přibližně 40 hodin po punkci. Toto 

zjištění je možno porovnat s Bláhou (2015 (a), s. 88), který uvádí, že postpunkční bolest hlavy 

vzniká 24-48 hodin po subarachnoidální punkci či perforace. Naproti tomu Doležal (2007,      

s. 73) uvádí, že postpunkční cefalea se obvykle objevuje za 48 hodnin po punkci. Nosková 

(2014) uvádí, že postpunkční cefalea se vyskytuje u 18 % žen v poporodním období. S jejím 

výskytem souvisí tloušťka i tvar jehly a technická zručnost anesteziologa. Žena je také po 

císařském řezu nucena velmi brzy vstávat a pohybovat se, aby byla schopna pečovat                

o novorozence. Nejpodstatnější prevencí při spinální anestezii je volba velikosti jehly                 
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a minimalizace opakovaných pokusů (Nosková (b), 2014, s. 196-199). Respondentky měly 

naordinovaný klidový režim na lůžku. U 2 z nich, i po několikahodinovém klidovém režimu, 

příznaky přetrvávaly a byla jim aplikována krevní zátka. Nosková (2014 (b), s. 196-199) 

popisuje, že základem konzervativní terapie je dostatečná hydratace, klidový režim na lůžku    

a podávání analgetik. Pokud jsou projevy postpunkční cefaley i před dvacetičtyřhodinovou 

konzervativní terapií, je nutné zvážit invazivní postup, a to aplikaci krevní zátky. 

Intenzita bolesti je také faktor, který může ovlivnit adaptaci po císařském řezu. 

Z průzkumného šetření vyplynulo, že respondentky po císařském řezu nevnímaly bolest 

z operační rány tak intenzivně. Více o vnímání intenzity bolesti v pooperačním období je 

diskutováno v kapitole Výzkumná otázka č. 3. 

První kontakt s novorozencem byl u většiny respondentek po spinální anestezii na operačním 

sále, kde byl navíc proveden u některých žen současně i bonding dítěte. U respondentek po 

celkové anestezii byl první kontakt s novorozencem na pooperačním pokoji v rámci oddělení 

šestinedělí za hodinu až hodinu a půl po operaci. U obou typů anestezie první kontakt závisel 

na stavu matky a novorozence. Apgar skóre novorozence bylo v 85 % mezi 8-10 body 

v mezích normy, z čehož vyplývá, že většina novorozenců se adaptovala dobře a první 

kontakt s matkou byl do hodiny a půl. U 15 % novorozenců byla potřeba prodloužená 

adaptace a první kontakt s matkou bylo nutno odložit kvůli stavu dítěte. U dvou respondentek 

bylo nutné novorozence přeložit na specializované pracoviště. Tyto výsledky jsou srovnatelné 

s výzkumem Maškové (2011, s. 58), která ve svém výzkumu též uvádí, že první kontakt 

s novorozencem byl u většiny žen na operačním sále po spinální anestezii a po celkové 

anestezii u všech žen na pooperačním pokoji. 

Doba, za kterou byly respondentky zotavené natolik, aby byly schopny samostatně pečovat           

o novorozence, se pohybovala po operaci nejčastěji okolo 24-36 hodin. Překvapivě                  

1 z respondentek začala pečovat o novorozence za 12 hodin.  Tato žena vstávala po operaci za 

3 hodiny a druhý den odcházela s novorozencem do domácího prostředí na negativní revers. 

Pozdější schopnost péče o novorozence u některých respondentek byla kvůli výskytu 

postpunkční cefaley nebo stavu dítěte. Bláha (2015 (a), s. 88) uvádí, že rozvinutý postpunkční 

syndrom je limitací pro mobilitu ženy s možností  péče o novorozence. 

Většina respondentek byla propuštěna s novorozencem do domácího prostředí 4. den po 

císařském řezu. Z tohoto zjištění vyplývá, že jejich adaptace byla dobrá. Koudelková (2013,   

s. 23) tvrdí, že v dnešní době je většina žen hospitalizována na oddělení šestinedělí 5-7 dní po 
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operaci a poté je propuštěna do domácího ošetřování. U zbytku respondentek, které zůstaly 

v nemocnici delší dobu, byl důvodem stav dítěte, jenž vyžadoval delší hospitalizaci, či výskyt 

postpunkční cefaley. 

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že faktory, které mohou ovlivnit adaptaci žen po 

císařském řezu, byly urgence císařského řezu, typ anestezie, indikace císařského řezu, výskyt 

komplikací v pooperačním období, intenzita bolesti, první kontakt s novorozencem i bonding 

a také péče o novorozence v systému rooming in. Faktorem, který měl největší vliv, byl typ 

anestezie zejména spinální a s ním spojená komplikace ve formě postpunkční cefaley, která 

limitovala ženy v mobilitě a péči o novorozence.  

 

8.1.2 Výzkumná otázka č. 2 

VO 2: Jaké jsou rozdíly v pooperační adaptaci u žen s regionální a celkovou anestezií? 

Druhá výzkumná otázka byla zaměřena na rozdíl v adaptaci po celkové a regionální anestezii. 

Většina respondentek byla mobilizována za 24 hodin po operaci podle jejího stavu a podle 

zvyklosti oddělení daného zdravotnického zařízení, kde byl výzkum prováděn. Výjimkou 

byly respondentky po celkové anestezii, ze kterých 1 žena vstala po 3 hodinách od operace a 7 

žen, které vstaly do 12 hodin po operaci. Těchto 7 respondentek bylo závislých na pomoci 

porodní asistentky zejména při osobní hygieně. Nejzávažnějším rizikem časné mobilizace je 

pád ženy, a proto by ošetřující personál měl být přítomen při vertikalizaci ženy a zhodnotit 

před jejím uskutečněním rizikové faktory (Bláha a kol.(a), 2015, s. 88). Vertikalizace 

respondentek po celkové anestezii závisí na ženě, ale nezávisí na ordinaci anesteziologa, na 

rozdíl od spinální anestezie. Mobilizace respondentek po spinální anestezii byla závislá nejen 

na ženě, ale i na ordinaci anesteziologa, jenž ordinoval vertikalizaci po operaci. U většiny 

respondentek byla naordinována vertikalizace po 12 či 24 hodinách. Málek (2016 (a), s. 113) 

ve své publikaci uvádí, aby ženy 12-24 hodin po aplikaci spinální anestezie nevstávaly. 

Důvodem je prevence vzniku postpunkční cefaley.  

Po 24 hodinách byla většina (93,20 %) respondentek soběstačná. Pouze 6,80 % respondentek 

bylo lehce závislých na pomoci porodní asistentky, zejména v oblasti chůze na sociální 

zařízení. Tím by se mělo předejít riziku mdloby. Tyto výsledky můžeme porovnat 

s výzkumem Maškové (2011, s. 50), která v něm uvádí dobu, za kterou ženy vstaly z lůžka po 

císařském řezu v regionální a celkové anestezii. Po regionální anestezii vstala více než 

polovina žen, na rozdíl od našeho šetření, kdy většina žen vstala až za 24 hodin po operaci. Po 
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celkové anestezii dle Maškové (2011, s. 50) vstalo nejvíce žen okolo 12 hodin od operace, na 

rozdíl od našeho výzkumu, kdy nejvíce respondentek vstalo až za 24 hodin po operaci.              

Z našich výsledků výzkumu plyne, že většina respondentek byla mobilizována až za 24 hodin. 

Tyto rozdíly ve vertikalizaci žen mohou být z důvodu zvyklostí oddělení v daném 

zdravotnickém zařízení. Dalším důvodem může být i ordinace anesteziologa, který uvádí, za 

jakou dobu po spinální anestezii mohou ženy být vertikalizovány. Velmi záleží rovněž na 

stavu ženy. Po celkové anestezii vstalo 8 respondentek dříve než za 24 hodin na rozdíl od 

spinální anestezie. Bláha (2015 (a), s. 88) uvádí, že časná mobilizace ženy je její vertikalizace 

mezi 6 až 24 hodinami po císařském řezu. Dále uvádí, že časná mobilizace u jinak 

nerizikových žen po císařském řezu je nejvýznamnějším preventivním opatřením snížení 

rizika tromboembolické nemoci. Podle jeho tvrzení je 72 % žen ve Velké Británii 

mobilizováno do 12 hodin po císařském řezu nebo po odeznění neuroaxiální blokády. Dále 

popisuje, že mezi limitující faktory časné mobilizace patří nedostatečné zotavení z účinků 

anestezie, nedostatečná analgezie, přetrvávající motorická blokáda po neuroaxiální anestezii, 

pooperační nauzea či zvracení. 

Podle výsledků našeho výzkumu vyplynulo, že většina žen byla vertikalizována až za 24 

hodin po operačním výkonu. Výjimkou však byly některé respondentky po císařském řezu, 

které vstaly dříve. Rozdíly v pooperační adaptaci podle typu anestezie, vyplývající z našeho 

zjištění, spočívají v tom, že po spinální anestezii byly ženy více limitovány než po celkové 

anestezii, protože mohly vstát i dříve než za 12 hodin.  Oproti tomu po spinální anestezii byly 

ženy omezeny z hlediska anesteziologa, který naordinoval vertikalizaci nejdříve za 12 nebo 

24 hodin. 

 

8.1.3 Výzkumná otázka č. 3 

VO 3: Jakou intenzitu bolesti měly ženy v pooperačním období po císařském řezu? 

Třetí výzkumná otázka byla zaměřena na rozdíl v prožívání bolesti žen v pooperačním období 

po císařském řezu.  

Z hodnocení intenzity bolesti dle VAS po přeložení žen na oddělení plyne, že více než 

polovina respondentek (56,31 %) neměla žádnou bolest. Ani jedna z žen nepociťovala 

nesnesitelnou bolest hodnoty 8, 9 a 10 dle VAS. Dále bylo zjištěno, že ženy prožívaly bolest 

intenzivněji po celkové anestezii a kombinaci epidurální a celkové anestezie než po spinální 

anestezii. Po celkové anestezii či kombinaci celkové a epidurální anestezie bylo u 18 
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respondentek podáno i druhé analgetikum, protože po podání prvního analgetika se jim bolest 

nedostatečně zmírnila, či naopak zhoršila. Důvodem, proč respondentky po spinální anestezii 

neprožívaly bolest tak intenzivně, byla aplikace purifikovaného morfinu, který jim byl podán 

na operačním sále v rámci spinální anestezie. Bláha (2014 (b), s. 34) ve své publikaci uvádí, 

že v rámci spinální anestezie je možno pro prodloužení analgetického účinku v pooperačním 

období aplikovat purifikovaný morfin, který dokáže zajistit dobrou analgezii během 

následujících 12-24 hodin po operaci. Z vyhodnocených údajů plyne, že respondentky 

nevnímaly bolest po operaci tak nesnesitelně. Tento výsledek byl poměrně překvapující, 

předpokládala jsem, že respondentky budou bolest vnímat intenzivněji. Můžeme říci, že podle 

výsledků šetření je intenzita bolesti dle VAS po přeložení žen na oddělení celkem stabilní,     

a proto se s tím dá lépe pracovat v praxi. Výsledky výzkumu jsou srovnatelné s výsledky 

Maškové (2011, s. 53), která ve svém výzkumném šetření uvádí, že všechny ženy v první 

hodině po spinální anestezii nepociťovaly bolest a po celkové anestezii ji pociťovaly 

intenzivněji. Naopak po pár hodinách byla bolest po spinální anestezii intenzivnější než po 

celkové. 

Po 12 hodinách od operace většina respondentek po celkové anestezii či kombinaci celkové         

a epidurální anestezie pociťovala bolest mírněji než po přeložení na oddělení. Jedním                    

z důkazů, že pociťovaly bolest mírněji, je podání pouze jednoho analgetika, nikoli dvou, jak 

tomu bylo v prvním období po přeložení na oddělení. Dalším důkazem může být i odlišná 

maximální hodnota intenzity bolesti dle VAS 6 na rozdíl od VAS 7, jenž respondentky 

hodnotily po překladu na oddělení. Naopak ženy po spinální anestezii v tomto období začaly 

bolest pociťovat a intenzita bolesti dosahovala maximální hodnoty dle VAS 4. Důvodem, 

proč respondentky začaly bolest pociťovat, bylo to, že přestával působit analgetický účinek 

purifikovaného morfinu, který jim byl aplikován při spinální anestezii. Z výsledků plyne, že 

po 12 hodinách od operace respondentky pociťovaly mírnou bolest.  

Po vertikalizaci pociťovaly ženy mírnou bolest jak po spinální, tak i po celkové anestezii či 

kombinaci celkové a epidurální a 46 respondentek si vyžádalo podání analgetika. U všech žen 

po podání analgetika došlo ke zlepšení bolesti. Z výsledků plyne, že respondentky po 

vertikalizaci pociťovaly menší bolest než po 12 hodinách od operace jak po spinální, tak i po 

celkové anestezii či kombinaci celkové a epidurální. Tvrzení podporuje i fakt, že maximální 

hodnota intenzity bolesti byla dle VAS 4 na rozdíl od předchozích dvou období, kde byla 

maximální intenzita bolesti VAS 7 a VAS 6. V porovnání s vertikalizací ženy byla 

bolest jedním z faktorů, který ji ovlivnil. Většina respondentek vstala po operaci až za 24 



64 

 

hodin a důkazem je i jejich pociťování mírné bolesti v tomto období. Bláha (2015 (a), s. 88) 

uvádí, že kvalitně nastavená pooperační analgezie je jedním z mnoha faktorů, které mohou 

pooperační mobilizaci ovlivnit. 

Většina respondentek nevnímala bolest tak intenzivně, jelikož se snažily být soběstačné co 

nejdříve podle svých možností, jelikož byly motivovány novorozencem. Polovina žen zažije 

po výkonu střední bolest VAS 4-7 (Bláha a kol. (a), 2015, s. 88). Většina respondentek byla 

schopna samostatně pečovat o novorozence druhý den po operaci. Tyto výsledky je možno 

srovnat s výzkumem Dvořákové (2013, s. 55), která ve svém průzkumném šetření také uvádí, 

že většina žen byla druhý den po císařském řezu zotavená a schopna samostatně pečovat        

o novorozence.  

Z těchto výsledků lze vyvodit, že celkově ženy nevnímaly bolest tak intenzivně 

v pooperačním období po císařském řezu, což můžeme považovat za odpověď na Výzkumnou 

otázku č. 3. 

 

Shrnutím výsledků výzkumu lze konstatovat, že adaptaci v pooperačním období ovlivnilo 

několik faktorů, které působily jak negativně tak pozitivně. Nejvýznamnějším negativně 

ovlivňujícím faktorem byl výskyt komplikace ve formě postpunkční cefaley, která měla velký 

vliv na pooperační adaptaci, jelikož oddálila schopnost matky pečovat o novorozence. Tato 

komplikace se vyskytla pouze u 3 respondentek. V další části bylo zjištěno, že většina 

respondentek byla vertikalizována po 24 hodinách a zbývající po 12 hodinách dle zvyklostí 

oddělení. Jejich vertikalizace byla závislá na stavu ženy a typu anestezie, kdy po spinální 

anestezii byly ženy limitovány ordinací anesteziologa. Nakonec bylo zjištěno, že 

respondentky prožívaly bolest operační rány po výkonu podle VAS 4-7, z čehož lze odvodit, 

že nepociťovaly bolest tak nesnesitelně. Nejvýznamnějším důvodem a zároveň i faktorem 

takto dobré adaptace žen byla motivace péče o novorozence. 
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9 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce je zaměřena na faktory, které ovlivňují adaptaci žen v pooperačním 

období po císařském řezu. Práce se skládá z části teoretické a praktické.  

V teoretické části byla nejdříve rozebrána problematika císařského řezu, jeho indikace              

a komplikace. V další kapitole byly popsány druhy anestezie a jejich volba. Následující 

kapitola zahrnuje adaptaci ženy a faktory, které ji ovlivňují zejména změny v organismu, 

psychický stav, rehabilitaci a mobilitu, výživu, anestezii, bolest, hojení operační rány, kojení        

a péči o novorozence v systému rooming in. V závěru teoretické části se nachází kapitola 

pooperační péče, která se zabývá pooperačním obdobím a péčí, která s ním souvisí, a také 

zahrnuje hodnocení bolesti, pooperační analgezii a hodnocení soběstačnosti podle testu 

denních aktivit dle Barthelové. Teoretickým cílem byl popis aktuálních důležitých informací 

týkajících se daného tématu. Tento cíl byl splněn vypracováním teoretické části této 

diplomové práce.  

Ve výzkumné části je zahrnuta metodika výzkumu, výzkumný vzorek a prezentace výsledků, 

které jsou již vyhodnoceny. Výzkumná část byla vytvořena na základě metody kvantitativního 

průzkumného šetření formou analýzy zdravotnické dokumentace, kdy se do výzkumného 

šetření zapojilo 103 žen po císařském řezu ve věku 20-45 let v nemocnici Středočeského kraje 

v období od července do listopadu roku 2017. Tyto respondetky souhlasily se zařazením do 

výzkumného šetření a s nahlížením do zdravotnické dokumentace. S provedením výzkumu 

dále také souhlasilo vedení nemocnice ve Středočeském kraji, kde bylo šetření provedeno. 

Hlavním výzkumným cílem bylo zmapovat adaptaci žen po císařském řezu a faktory, jimiž je 

ovlivněna. Z výzkumného šetření vyplynulo, že je několik faktorů, které ovlivňují adaptaci.     

I přesto, že některé z těchto faktorů působily na ženy negativně, snažily se co nejdříve 

zadaptovat a být soběstačné, jelikož byly motivovány péčí o novorozence. Faktorem, který 

nejvíce ovlivnil pooperační adaptaci žen, byl výskyt komplikace ve formě postpunkční 

cefaley, která se vyskytla pouze u 3 respondentek, ale nejvýznamněji ženy ovlivňovala ze 

všech faktorů, jelikož byly schopny pečovat o novorozence až o několik hodin později než 

ženy, u kterých se postpunkční cefalea nevyskytla. Dalším cílem bylo zjistit rozdíly 

v pooperační adaptaci u žen s regionální a celkovou anestezií. Většina žen byla 

vertikalizována po 24 hodinách od operace. Velkou výjimkou byla 1 žena, která vstala po      

3 hodinách od operace. Ženy po spinální anestezii byly limitovány ve vertikalizaci 

anesteziologem, který naordinoval, za kolik hodin po císařském řezu mohou vstát. Posledním 

cílem bylo zjistit rozdíly ve vnímání bolesti u žen v závislosti na aplikovanou analgezii. Ženy 
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po spinální anestezii po přeložení na oddělení nepociťovaly žádnou bolest a po celkové 

anestezii ji pociťovaly mnohem intenzivněji. Důvodem, proč ženy po spinální anestezii 

nepociťovaly žádnou bolest, byla aplikace purifikovaného morfinu, který jim byl podán na 

operačním sále. Po 12 hodinách od operace ženy po celkové anestezii pociťovaly bolest méně 

intenzivně a ženy po spinální anestezii začaly bolest pociťovat, jelikož účinek purifikovaného 

morfinu přestával působit. Po vertikalizaci většina žen pociťovala slabou bolest. Z tohoto 

zjištění můžeme odvodit, že u všech žen byly minimální odchylky ve vnímání intenzity 

bolesti po vertikalizaci. Z výzkumu vyplývá, že celkově ženy nepociťovaly bolest tak 

intenzivně 

Stanovených cílů bylo dosaženo a zároveň byly zodpovězeny všechny výzkumné otázky.  

Tato diplomová práce sledovala ženy v daném období v jejich  pooperačním období po 

císařském řezu. Výsledky průzkumného šetření mohou být podkladem pro hodnocení kvality 

poskytované péče ženám v průběhu perioperační péče u žen s porodem císařským řezem. 

Zároveň mohou posloužit jako studijní materiál pro studentky porodní asistence či 

perioperační péče v gynekologii a porodnictví.   
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Příloha A - Vizuální analogová škála (VAS) 

 

 

Zdroj: Málek a kol., 2009, s. 24 
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Příloha B - Test základních všedních činností dle Barthelové (Activity Daily Living, 

ADL) 

 

Zdroj: Šamánková a kol., 2011, s. 35 
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Příloha C - Záznamový arch 
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