Vážená slečno, paní,
jsme rádi, že jste se rozhodla rodit v Nemocnici Havlíčkův Brod. Budeme se snažit vyhovět Vašim
přáním a představám, avšak vždy s ohledem na možná rizika a komplikace pro Vás nebo Vaše
miminko. Ke zdárnému průběhu porodu Vám chceme poskytnout potřebné informace o našich
standardních postupech. Pro minimalizaci rizik komplikací je třeba respektovat určité zásady:










Při přijetí na porodní sál budete vyšetřena lékařem, bude natočeno vstupní CTG (monitor
plodu) a provedeno ultrazvukové vyšetření.
Frekvenci vaginálního vyšetření i natáčení CTG určuje lékař s ohledem na bezpečí Vaše i
miminka. (Standardně budete vyšetřena minimálně 1x za 2 až 3 hodiny a CTG natočeno každé
2 hodiny.)
Bude-li to nutné k odvrácení komplikací nebo úpravě patologického stavu, budete při porodu
dostávat potřebné léky (např. oxytocin, antibiotika, léky k úpravě srážení krve a další). O
důvodech podávání léku budete samozřejmě informována. Veškeré dotazy Vám zodpoví
lékař.
Budeme přihlížet k Vašim přáním ohledně polohy při porodu. Při komplikacích nebo vysokém
riziku komplikací lékař rozhodne o porodu na porodním sále. Tím předejdeme nechtěným
rizikovým situacím a ohrožení plodu.
V případě ohrožení miminka nedostatkem kyslíku, kdy je nutné porod urychleně dokončit,
může být provedení nástřihu hráze nevyhnutelné.
Při krvácení nebo komplikacích s odloučením lůžka Vám bude po porodu aplikován oxytocin
nebo jiné léky vedoucí ke stažení dělohy, odloučení lůžka a minimalizaci krevních ztrát.



U porodu s Vámi může být samozřejmě doprovod. Veškerá vysvětlení ohledně
průběhu porodu bude však lékař a porodní asistentky směřovat k Vám a Vy máte
rozhodující slovo.



V krajních situacích může personál porodního sálu vykázat doprovod mimo prostory
oddělení. Doprovod musí respektovat lékařská doporučení a rozhodnutí lékaře.

Naší prioritou a hlavní snahou je, aby Váš porod proběhl pokud možno bez komplikací, které
však nikdy nelze vyloučit. Tyto zásady umožní jejich včasné řešení a dopomohou k tomu,
abyste Vy i Vaše miminko odcházely zdrávy. Pokud se rozhodnete rodit v naší porodnici, je
důležité se s nimi v předstihu obeznámit a respektovat je.
Náš tým lékařů a porodních asistentek udělá vše pro to, abyste byla u nás spokojená.

