
V jednoduchosti je krása,
aneb máme k dispozici levná, 

ale účinná opatření?
Martina Kosinová (Brno)



Vzdělávání rezidentů



Residenti a porodnická anestezie

33 otázek

1. Fyziologické změny v těhotenství

2. Farmakologie

3. Dopady těhotenství na anestezii

4. Principy managementu a krizových situací

Sledovány 3 skupiny:

• Edukovaná skupina rezidentů

• Rezidenti bez lekce porodnické anestezie

• Skupina starších residentů a „attending anesthesiologists“



• Předoperační anxieta sledována u 160 rodiček před plánovaným SC (80 CA vs. 
80 SAB)

• Sledována pooperační bolest a spotřeba analgetik během prvních 24h po SC

Výsledky:

• Žádný rozdíl ve výši anxiety předoperačně

• Žádný rozdíl v konzumpci analgetik

• Prvních 12h po SC nižší VAS ve skupině s SAB – bez korelace se 
skórovacími systémy předoperační anxiety

• Prvních 12h po SC vyšší VAS u pacientů s SAI skóre ≥45



Předoperační postupy
– premedikace?

Benzodiazepiny – vhodné u rodiček s výraznou anxietou

Midazolam 0.025 mg/kg i.v. před vstupem na OS vede s 
snížení anxiety, nevede k ovlivnění novorozence (APGAR, 
NACS)

August 2012



Předoperační postupy
– (pre)oxygenace?

O2 u plánovaného císařského řezu vedeného v SAB/CSE 10L/min 

obličejovou maskou

• Vede k zvýšení pvO2 i paO2 v porovnání se vzduchem

• Nevede ke změně ostatních parametrů ABR novorozence či ovlivnění 

výskytu novorozeneckých či mateřských komplikací

U rizikových rodiček, známek hypoxie plodu je podání O2 indikováno



Obvod krku a predikce obtížné intubace?

• Obvod krku, Mallampati skóre a IDS (Intubation difficulty score) 
jsou pozitivními prediktory obtížné intubace u těhotných

• „Cutoff“ hodnota pro obvod krku ≥ 33.5 cm (100% sensitivity, 50% 
specificity)



Acta Obstet Gynecol Scand 1933;13:67

• 34/40 supinní poloha → nausea, 
dyspnoea, bledost, bezvědomí, cyanóza, 
vypadala „bez života“

• Doporučení vyvarování se supinní p.

• V supinní poloze vývoj hypotenze → 
Ukončeno položením na bok, zvednutím 
dělohy nahoru, pronací, 45° hlavou 
nahoru

• Císařský řez provádět v poloze 45° 
hlavou nahoru



Kerr, Scott, Samuel. 1964.

Studies of the inferior vena cava in late 
pregnancy.
Br Med J 1964;1(5382):522





OBAAMA-CZ … OBAAMA-INT

Česká republika Slovensko

rok 2011 2015 2015

Počet pacientek 1166 1689 859

Záda 758 (65%) 801 (47.4%) 568 (66.1%)

Levý bok 239 (20%) 165 (9.8%) 52 (6.1%)

Náklon pacientky 15° 104 (9%) 624 (36.9%) 209 (24.3%)

Anti-Trendelenburgova poloha 55 (5%) 68 (4%) 24 (2.8%)

neuvedeno 10 (1%) 31 (1.8%) 6 (0.7%)



• 16 anesteziologů
• Většina považovala 

použitý úhel náklonu za 
přesný nebo větší, než je 
doporučený

• Vybavení operačních 
stolů zařízením měřícím 
úhel náklonu by mohlo 
vést jednak k připomenutí 
nutnosti náklonu a jednak 
k přesnému provedení



Jaký má zdravotnický personál odhad?
Dowse & Kinsella. Int J Obstet 
Anesth 2008;17: S28



Supinní poloha

• 80% - bez většího vlivu

• 20% - tachykardie

• 8% - supinní hypotenzní 
syndrom

Supinní poloha  +/- 
náklon

• 90% - hypoteze, nutná 
podpora vazopresory

• 2% - závažná hypotenze, 
nutné zvýšení náklonu/ 
poloha na boku

• 0.05% - šok, potřeba 
vybavení plodu

SAB



Supinní pozice rodičky před plánovaným císařským řezem

• Neovlivní novorozenecký outcome za podmínky udržení krevního 

tlaku rodičky pomocí co-loadu tekutin a vasopresorů

August 2017



Závěr:

• Pozice usínání těhotné na zádech ve 28. t.g. a vyšším je 
spojena s 2,3x vyšším rizikem porodu mrtvého plodu!



• i.v. ATB profylaxe podaná předoperačně signifikantně snižuje 
incidenci morbidity spojené s mateřskou poporodní infekcí ve 
srovnání s podáním ATB po přestřižení pupečníku!

• Nebyly nalezeny rozdíly mezi nežádoucími efekty na 
novorozence

• Ženy podstupující porod císařským řezem by měly mít 
podanou ATB profylaxi předoperačně k redukci mateřské 
morbidity spojené s infekcí.

OBAAMA-IN
T studie v ro

ce 2015

Podání ATB profylaxe předoperačně

ČR: 21%

SVK: 10%
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