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29 let, graviditas, 75 kg
• 1. Trombofilie: M. Leiden – heterozygot
• 2. Polycystické ledviny
• 3. Thyreopatie na substituci  
• 4. Migrény 
• 5. Sterilitas sanata, stp IVF
• 6. Graviditas h. 34, gemini
• 7. Kolizní postavení dvojčat
• 8. Anaemia gravis komplikující graviditu
• 9. Placenta praevia
• 10. Plánovaný císařský řez
• 11. Haemorhagický šok
• 12. Akutní posthemorhagická anemie
• 13. Odmítá léčbu transfuzními přípravky z důvodu víry



Plánovaný výkon, kde očekávám 
problém

• A komplikovaný pacient
• B komplikovaný výkon
• C komplikované 

požadavky



A komplikovaný pacient: řada 
komorbidit

Pacientka týden před výkonem v 
anesteziologické ambulanci:
Nutno okamžitě řešit:
• Anaemia gravis (Hb 96g/l): iv železo, C vitamin, 

Pyridoxin; D vitamin a B12 i.m., 
• dále Pyridoxin, C vitamin, kys. listová a D 

vitamin denně p.o.
→ Hb těsně předoperačně 105g/l



B komplikovaný výkon

• Placenta praevia: operatér – nachystaný 
podvaz cév před incizí dělohy, event. HYE

• Placenta praevia: anesteziolog 
– hemostatika, ale s ohledem na trombofilii???      

TXA 1g, CaCl2, etamsylát, velmi časná 
pooperační antikoagulace

– typ anestezie s ohledem porodnický nález a 
požadavkem na svodnou anestezii od pacientky: 

EA s přípravou na event. CA



C komplikované požadavky

Pacientka odmítá trf: právní náležitosti: 
• v dokumentaci formulář dříve vyslovené přání
• zápis o poučení pacientky o důsledcích jejího 

rozhodnutí
• anesteziolog i operatér v souladu
• pooperační péče na předem domluveném 

intenzivním lůžku



Vlastní výkon
• Týdenní příprava pacientky k úpravě KO
• Epidurální anestezie s katetrem bez komplikací
• Před výkonem hemostatika po domluvě s hematologií: 

(TXA, etamsylát, CaCl2)
• Vlastní výkon: krevní ztráta (vasa praevia) 1.700ml během 7 

min, HYE nebyla nutná, zástava krvácení po sutuře dělohy a 
uterotonicích

• Iv: krystaloidy 1500ml, Gelafundin 500ml, oxytocin, 
carbetocin, metyergometrin

• Primárně oběhově stabilní, během krevní ztráty PF 
130/min, TK 80/60, úprava po objemových náhradách

• Dvě zdravé holčičky 1.850g a 1930g 



Laboratoř, terapie

• Hb: 105 → 86 → 78 → 96
• Ostatní zcela v normě
• Fraxiparine 6 hod po s.c. 0,6ml 
• antiXa 0,5
• První pooperační den znovu iv železo + 

vitaminy
• Třetí pooperační den na standardní oddělení



372/2011 § 36
Dříve vyslovené přání 

• Odst. 1 Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, 
ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím 
zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas 
předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“).

• Odst. 2 Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-
li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb 
nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v 
takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo 
nesouhlas. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno 
na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to 
lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, 
nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání 
souvisí.

• Odst. 3  Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno 
úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné 
poučení podle odstavce 2.



Na závěr

• Pacientovy požadavky je nutno v poskytování 
zdravotní péče zohlednit

• A to i za cenu personálních a provozních úprav a 
možných vyšších finančních nákladů

• Za dostatečné právní ochrany
• Samozřejmě s dostatkem informací a potřebného 

času na přípravu

• Ale především se jedná o změnu paradigmatu v 
náhledu na léčbu pacienta. 



Děkuji vám za pozornost
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