Predčasný pôrod
Interaktívna kazuistika
pre študentov pôrodnej asistencie
Podporené projektom KEGA č. 025UK-4/2014

Úvodná kazuistika
• 41 - ročná tehotná žena G. N. prichádza na kliniku s údajom kontrakcií.

• Je v 31. t.t. a je to jej štvrté tehotenstvo (G4/P3).
• Počas rozhovoru s pôrodnou asistentkou uvádza, že kontrakcie sú slabé a bolestivé asi
ako pri menštruácii. Objavujú sa niekoľko krát za hodinu.
• V poslednom týždni zbadala zvýšený vaginálny výtok.

• Kontrakciám nepripisuje význam a na kliniku prišla na naliehanie manžela, pretože
posledný pôrod bol predčasný v 35. t.t.
• Ostatné pôrody boli v termíne a bez komplikácií.

Úvodná kazuistika

(pokračovanie)

• Pani G.N. žije v usporiadanom manželstve.
• Býva v rodinnom dome.

• Finančné zabezpečenie rodiny je dostatočné.
• Momentálne je na materskej dovolenke.

• Na dieťa sa teší.
• Uvádza, že manžel súčasné tehotenstvo prežíva horšie ako ona.
• V minulosti neprekonala žiadne závažnejšie ochorenia.

Doplnenie
gynekologicko – pôrodníckej anamnézy
Z uvedeného zoznamu vyberte informácie, ktoré sú dôležité na doplnenie gynekologicko
– pôrodníckej anamnézy pri podozrení na predčasný pôrod:
a) urologické ochorenia v detstve
b) podrobná anamnéza menštruácie
c) dátum poslednej menštruácie
d) akékoľvek ochorenia počas súčasnej tehotnosti

e) zisťovanie intenzity a lokalizácie bolesti
f) prítomnosť vaginálneho krvácania („špinenia“)
g) MOP pred tehotnosťou

h) aktuálny hmotnostný prírastok

Doplnenie
gynekologicko – pôrodníckej anamnézy
Z uvedeného zoznamu vyberte informácie, ktoré sú dôležité na doplnenie gynekologicko
– pôrodníckej anamnézy pri podozrení na predčasný pôrod:
a) urologické ochorenia v detstve
NESPRÁVNE! urologické ochorenia sú predisponujúcim faktorom predčasného pôrodu,
ale vtedy, keď sa vyskytujú počas tehotnosti a nie anamnesticky v detskom veku.
b) podrobná anamnéza menštruácie
c) dátum poslednej menštruácie
d) akékoľvek ochorenia počas súčasnej tehotnosti

e) zisťovanie intenzity a lokalizácie bolesti
f) prítomnosť vaginálneho krvácania („špinenia“)
g) MOP pred tehotnosťou

h) aktuálny hmotnostný prírastok

Doplnenie
gynekologicko – pôrodníckej anamnézy
Z uvedeného zoznamu vyberte informácie, ktoré sú dôležité na doplnenie gynekologicko
– pôrodníckej anamnézy pri podozrení na predčasný pôrod:
a) urologické ochorenia v detstve
b) podrobná anamnéza menštruácie
NESPRÁVNE! Podrobná anamnéza menštruácie v tomto prípade nie je relevantná!
c) dátum poslednej menštruácie

d) akékoľvek ochorenia počas súčasnej tehotnosti
e) zisťovanie intenzity a lokalizácie bolesti
f) prítomnosť vaginálneho krvácania („špinenia“)

g) MOP pred tehotnosťou
h) aktuálny hmotnostný prírastok

Doplnenie
gynekologicko – pôrodníckej anamnézy
Z uvedeného zoznamu vyberte informácie, ktoré sú dôležité na doplnenie gynekologicko
– pôrodníckej anamnézy pri podozrení na predčasný pôrod:
a) urologické ochorenia v detstve
b) podrobná anamnéza menštruácie
c) dátum poslednej menštruácie
VEĽMI DOBRE! Presný dátum poslednej menštruácie je dôležitý z hľadiska
výpočtu termínu pôrodu!
Ak ste našli 4 správne odpovede, môžete ísť ďalej →
d) akékoľvek ochorenia počas súčasnej tehotnosti
e) zisťovanie intenzity a lokalizácie bolesti
f) prítomnosť vaginálneho krvácania („špinenia“)
g) MOP pred tehotnosťou
h) aktuálny hmotnostný prírastok

Doplnenie
gynekologicko – pôrodníckej anamnézy
Z uvedeného zoznamu vyberte informácie, ktoré sú dôležité na doplnenie gynekologicko
– pôrodníckej anamnézy pri podozrení na predčasný pôrod:
a) urologické ochorenia v detstve
b) podrobná anamnéza menštruácie
c) dátum poslednej menštruácie
d) akékoľvek ochorenia počas súčasnej tehotnosti
VEĽMI DOBRE! Rôzne ochorenia počas tehotnosti môžu významne zvýšiť riziko
Ak ste našli 4 správne odpovede, môžete ísť ďalej →
predčasného pôrodu!
e) zisťovanie intenzity a lokalizácie bolesti
f) prítomnosť vaginálneho krvácania („špinenia“)
g) MOP pred tehotnosťou
h) aktuálny hmotnostný prírastok

Doplnenie
gynekologicko – pôrodníckej anamnézy
Z uvedeného zoznamu vyberte informácie, ktoré sú dôležité na doplnenie gynekologicko –
pôrodníckej anamnézy pri podozrení na predčasný pôrod:
a) urologické ochorenia v detstve
b) podrobná anamnéza menštruácie
c) dátum poslednej menštruácie
d) akékoľvek ochorenia počas súčasnej tehotnosti
e) zisťovanie intenzity a lokalizácie bolesti
SPRÁVNE! Pri predčasnom pôrode sa vyskytujú bolestivé kontrakcie rôzneho charakteru a
intenzity. Lokalizovať sa môžu napr. do krížovej oblasti, prípadne vznikajú ako kŕčovité bolesti
podobné menštruačným.
Ak ste našli 4 správne odpovede, môžete ísť ďalej →
f) prítomnosť vaginálneho krvácania („špinenia“)
g) MOP pred tehotnosťou
h) aktuálny hmotnostný prírastok

Doplnenie
gynekologicko – pôrodníckej anamnézy
Z uvedeného zoznamu vyberte informácie, ktoré sú dôležité na doplnenie gynekologicko
– pôrodníckej anamnézy pri podozrení na predčasný pôrod:
a) urologické ochorenia v detstve
b) podrobná anamnéza menštruácie
c) dátum poslednej menštruácie
d) akékoľvek ochorenia počas súčasnej tehotnosti
e) zisťovanie intenzity a lokalizácie bolesti
f) prítomnosť vaginálneho krvácania („špinenia“)
SPRÁVNE! Krvavý vaginálny výtok vzniká pri predčasnom otváraní krčka maternice. Môže
sa zistiť aj pri bežnom vyšetrení moču u tehotnej ženy. POZOR! Počas pôrodu je však
prítomnosť krvi v moči bežný jav.
Ak ste našli 4 správne odpovede, môžete ísť ďalej →
g) MOP pred tehotnosťou
h) aktuálny hmotnostný prírastok

Doplnenie
gynekologicko – pôrodníckej anamnézy
Z uvedeného zoznamu vyberte informácie, ktoré sú dôležité na doplnenie gynekologicko
– pôrodníckej anamnézy pri podozrení na predčasný pôrod:
a) urologické ochorenia v detstve
b) podrobná anamnéza menštruácie
c) dátum poslednej menštruácie
d) akékoľvek ochorenia počas súčasnej tehotnosti
e) zisťovanie intenzity a lokalizácie bolesti
f) prítomnosť vaginálneho krvácania („špinenia“)
g) MOP pred tehotnosťou
NESPRÁVNE! Je to irelevantné! Iný význam má zisťovanie MOP v tehotnosti a pred
pôrodom.
h) aktuálny hmotnostný prírastok

Doplnenie
gynekologicko – pôrodníckej anamnézy
Z uvedeného zoznamu vyberte informácie, ktoré sú dôležité na doplnenie gynekologicko
– pôrodníckej anamnézy pri podozrení na predčasný pôrod:
a) urologické ochorenia v detstve
b) podrobná anamnéza menštruácie
c) dátum poslednej menštruácie
d) akékoľvek ochorenia počas súčasnej tehotnosti
e) zisťovanie intenzity a lokalizácie bolesti
f) prítomnosť vaginálneho krvácania („špinenia“)
g) MOP pred tehotnosťou
h) aktuálny hmotnostný prírastok
NESPRÁVNE! V danom prípade je to nevýznamný údaj v súvislosti s predčasným
pôrodom.

Rizikové faktory
Vyberte rizikové faktory predčasného pôrodu vyskytujúce sa u pani G. N.:
a) vek matky nad 30 – 40 rokov
b) predčasný pôrod v anamnéze
c) vaginálne alebo urologické infekcie
d) chronický stres
e) nízky socioekonomický status
f) závažné choroby matky v anamnéze

Ak je potrebné, späť na doplnenie anamnézy →

Rizikové faktory
Vyberte rizikové faktory predčasného pôrodu vyskytujúce sa u pani G. N.:
a) vek matky nad 30 – 40 rokov
SPRÁVNE!
Ak ste našli 3 správne odpovede, môžete ísť ďalej →
b) predčasný pôrod v anamnéze
c) vaginálne alebo urologické infekcie
d) chronický stres
e) nízky socioekonomický status
f) závažné choroby matky v anamnéze

Rizikové faktory
Vyberte rizikové faktory predčasného pôrodu vyskytujúce sa u pani G. N.:
a) vek matky nad 30 – 40 rokov
b) predčasný pôrod v anamnéze

SPRÁVNE!

Ak ste našli 3 správne odpovede, môžete ísť ďalej →

c) vaginálne alebo urologické infekcie
d) chronický stres

e) nízky socioekonomický status
f) závažné choroby matky v anamnéze

Rizikové faktory
Vyberte rizikové faktory predčasného pôrodu vyskytujúce sa u pani G. N.:
a) vek matky nad 30 – 40 rokov
b) predčasný pôrod v anamnéze
c) vaginálne alebo urologické infekcie
SPRÁVNE! Pani G. N. udávala zvýšený vaginálny výtok, čo môže svedčiť pre vaginálnu
infekciu. Treba doplniť anamnézu a potvrdiť vhodnými vyšetreniami.
d) chronický stres
Ak ste našli 3 správne odpovede, môžete ísť ďalej →
e) nízky socioekonomický status
f) závažné choroby matky v anamnéze

Rizikové faktory
Vyberte rizikové faktory predčasného pôrodu vyskytujúce sa u pani G. N.:
a) vek matky nad 30 – 40 rokov
b) predčasný pôrod v anamnéze
c) vaginálne alebo urologické infekcie
d) chronický stres
NESPRÁVNE! Patrí medzi rizikové faktory, ale u pani G. N. sa nevyskytoval.
e) nízky socioekonomický status
f) závažné choroby matky v anamnéze

Rizikové faktory
Vyberte rizikové faktory predčasného pôrodu vyskytujúce sa u pani G. N.:
a) vek matky nad 30 – 40 rokov
b) predčasný pôrod v anamnéze
c) vaginálne alebo urologické infekcie
d) chronický stres
e) nízky socioekonomický status
NESPRÁVNE! Patrí medzi rizikové faktory, ale u pani G. N. sa nevyskytoval.
f) závažné choroby matky v anamnéze

Rizikové faktory
Vyberte rizikové faktory predčasného pôrodu vyskytujúce sa u pani G. N.:
a) vek matky nad 30 – 40 rokov
b) predčasný pôrod v anamnéze
c) vaginálne alebo urologické infekcie
d) chronický stres
e) nízky socioekonomický status
f) závažné choroby matky v anamnéze
NESPRÁVNE! Patrí medzi rizikové faktory, ale u pani G. N. sa nevyskytovali.
Treba doplniť anamnézu.

Príznaky predčasného pôrodu
Ktoré z uvedených príznakov sú charakteristické pre predčasný pôrod:
a) hnačka, nauzea, zvracanie
b) Braxton Hicksove kontrakcie frekvencie asi 1kontrakcia/1 hodina, intenzity 15 mmHg
c) zvýšená frekvencia močenia
d) obstipácia počas tehotnosti
e) zmeny vaginálneho výtoku
f) prítomnosť acetónu v moči

Ak je potrebné, späť na rizikové faktory →

Príznaky predčasného pôrodu
Ktoré z uvedených príznakov sú charakteristické pre predčasný pôrod:
a) hnačka, nauzea, zvracanie
Ak ste našli 3 správne odpovede, môžete ísť ďalej →
SPRÁVNE!
b) Braxton Hicksove kontrakcie frekvencie asi 1kontrakcia/1 hodina, intenzity 15 mmHg
c) zvýšená frekvencia močenia
d) obstipácia počas tehotnosti
e) zmeny vaginálneho výtoku
f) prítomnosť acetónu v moči

Príznaky predčasného pôrodu
Ktoré z uvedených príznakov sú charakteristické pre predčasný pôrod:
a) hnačka, nauzea, zvracanie
b) Braxton Hicksove kontrakcie frekvencie asi 1kontrakcia/1 hodina, intenzity 15 mmHg
NESPRÁVNE! Sú charakteristické po 20 t.t. u fyziologického tehotenstva a pripravujú
maternicu na pôrod. Nepresahujú viac ako 15 mmHg, sú nepravidelné a nepretrvávajú.
c) zvýšená frekvencia močenia
d) obstipácia počas tehotnosti
e) zmeny vaginálneho výtoku
f) prítomnosť acetónu v moči

Príznaky predčasného pôrodu
Ktoré z uvedených príznakov sú charakteristické pre predčasný pôrod:
a) hnačka, nauzea, zvracanie
b) Braxton Hicksove kontrakcie frekvencie asi 1kontrakcia/1 hodina, intenzity 15 mmHg
c) zvýšená frekvencia močenia
SPRÁVNE!
Ak ste našli 3 správne odpovede, môžete ísť ďalej →
d) obstipácia počas tehotnosti
e) zmeny vaginálneho výtoku
f) prítomnosť acetónu v moči

Príznaky predčasného pôrodu
Ktoré z uvedených príznakov sú charakteristické pre predčasný pôrod:
a) hnačka, nauzea, zvracanie
b) Braxton Hicksove kontrakcie frekvencie asi 1kontrakcia/1 hodina, intenzity 15 mmHg
c) zvýšená frekvencia močenia
d) obstipácia počas tehotnosti
NEŠPECIFICKÝ PRÍZNAK! Skôr sa vyskytuje hnačka.
e) zmeny vaginálneho výtoku
f) prítomnosť acetónu v moči

Príznaky predčasného pôrodu
Ktoré z uvedených príznakov sú charakteristické pre predčasný pôrod:
a) hnačka, nauzea, zvracanie
b) Braxton Hicksove kontrakcie frekvencie asi 1kontrakcia/1 hodina, intenzity 15 mmHg
c) zvýšená frekvencia močenia
d) obstipácia počas tehotnosti
e) zmeny vaginálneho výtoku
SPRÁVNE!
Ak ste našli 3 správne odpovede, môžete ísť ďalej →
f) prítomnosť acetónu v moči

Príznaky predčasného pôrodu
Ktoré z uvedených príznakov sú charakteristické pre predčasný pôrod:
a) hnačka, nauzea, zvracanie
b) Braxton Hicksove kontrakcie frekvencie asi 1kontrakcia/1 hodina, intenzity 15 mmHg
c) zvýšená frekvencia močenia
d) obstipácia počas tehotnosti
e) zmeny vaginálneho výtoku
f) prítomnosť acetónu v moči
NEŠPECIFICKÝ PRÍZNAK! Skôr sa vyskytuje u diabetičiek a žien, ktoré hladujú.

Vyhodnotenie rizika predčasného pôrodu
pôrodnou asistentkou
a) u pani G.N. ide o bežné prejavy fyziologického tehotenstva, postačia ambulantné
kontroly

b) u pani G.N. sú prítomné Braxton – Hicksove kontrakcie (poslíčkovia) a nejde o predčasný
pôrod
c) u pani G.N. sa pravdepodobne začína fyziologický pôrod v termíne, príjem na kliniku a
vyšetrenie pôrodnou asistentkou
d) u pani G.N. sa pravdepodobne začína predčasný pôrod, príjem na kliniku a vyšetrenie
pôrodníkom

Ak je potrebné, späť na príznaky predčasného pôrodu →

Vyhodnotenie rizika predčasného pôrodu
pôrodnou asistentkou
a) u pani G.N. ide o bežné prejavy fyziologického tehotenstva, postačia ambulantné
kontroly
NESPRÁVNE! Kontrakcie sú slabé ale bolestivé, je u nej pozitívna anamnéza a prítomný
vaginálny výtok.
b) u pani G.N. sú prítomné Braxton – Hicksove kontrakcie (poslíčkovia) a nejde o predčasný
Pôrod

c) u pani G.N sa pravdepodobne začína fyziologický pôrod v termíne, príjem na kliniku a
vyšetrenie pôrodnou asistentkou
d) u pani G.N sa pravdepodobne začína predčasný pôrod, príjem na kliniku a vyšetrenie
pôrodníkom

Vyhodnotenie rizika predčasného pôrodu
pôrodnou asistentkou
a) u pani G.N. ide o bežné prejavy fyziologického tehotenstva, postačia ambulantné
kontroly
b) u pani G.N. sú prítomné Braxton – Hicksove kontrakcie (poslíčkovia) a nejde o predčasný
pôrod
NESPRÁVNE!
c) u pani G.N sa pravdepodobne začína fyziologický pôrod v termíne, príjem na kliniku a
vyšetrenie pôrodnou asistentkou
d) u pani G.N sa pravdepodobne začína predčasný pôrod, príjem na kliniku a vyšetrenie
pôrodníkom

Vyhodnotenie rizika predčasného pôrodu
pôrodnou asistentkou
a) u pani G.N. ide o bežné prejavy fyziologického tehotenstva, postačia ambulantné
kontroly
b) u pani G.N. sú prítomné Braxton – Hicksove kontrakcie (poslíčkovia) a nejde o predčasný
pôrod
c) u pani G.N sa pravdepodobne začína fyziologický pôrod v termíne, príjem na kliniku a
vyšetrenie pôrodnou asistentkou
NESPRÁVNE! Týždeň tehotenstva poukazuje na predčasný pôrod.
d) u pani G.N sa pravdepodobne začína predčasný pôrod, príjem na kliniku a vyšetrenie
pôrodníkom

Vyhodnotenie rizika predčasného pôrodu
pôrodnou asistentkou
a) u pani G.N. ide o bežné prejavy fyziologického tehotenstva, postačia ambulantné
kontroly
b) u pani G.N. sú prítomné Braxton – Hicksove kontrakcie (poslíčkovia) a nejde o predčasný
pôrod

c) u pani G.N sa pravdepodobne začína fyziologický pôrod v termíne, príjem na kliniku a
vyšetrenie pôrodnou asistentkou
d) u pani G.N sa pravdepodobne začína predčasný pôrod, príjem na kliniku a vyšetrenie
pôrodníkom
SPRÁVNE! Sú prítomné viaceré rizikové faktory predčasného pôrodu a tiež prejavy
samotného predčasného pôrodu.
Pokračovať ďalej →

Pôrodník vyhodnotil vysoké riziko predčasného pôrodu. Z hľadiska zdravia matky a plodu je
nutná hospitalizácia. Vyberte správne intervencie, ktoré budete realizovať:

a) voľný pohyb po oddelení
b) obmedzenie tekutín
c) pokoj na lôžku
d) polohovanie na chrbte
e) zabezpečenie intravenózneho prístupu, odber krvi a zabezpečenie ostatných
laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie
f) intermitentné CTG
g) sledovanie oziev plodu a kontrakcií 1 X denne
h) polohovanie na ľavom boku

Ak je potrebné, späť na vyhodnotenie rizika pôrodnou asistentkou→

Pôrodník vyhodnotil vysoké riziko predčasného pôrodu. Z hľadiska zdravia matky a plodu je
nutná hospitalizácia. Vyberte správne intervencie, ktoré budete realizovať:

a) voľný pohyb po oddelení
Závisí od štádia predčasného pôrodu. Pri vysokom riziku sa odporúča pokoj na lôžku.
b) obmedzenie tekutín
c) pokoj na lôžku
d) polohovanie na chrbte
e) zabezpečenie intravenózneho prístupu,odber krvi a zabezpečenie ostatných
laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie
f) intermitentné CTG
g) sledovanie oziev plodu a kontrakcií 1 X denne
h) polohovanie na ľavom boku

Pôrodník vyhodnotil vysoké riziko predčasného pôrodu. Z hľadiska zdravia matky a plodu je
nutná hospitalizácia. Vyberte správne intervencie, ktoré budete realizovať:

a) voľný pohyb po oddelení
b) obmedzenie tekutín
NESPRÁVNE! Je potrebná dobrá hydratácia na podporu placentárnej perfúzie
c) pokoj na lôžku
d) polohovanie na chrbte
e) zabezpečenie intravenózneho prístupu,odber krvi a zabezpečenie ostatných
laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie
f) intermitentné CTG
g) sledovanie oziev plodu a kontrakcií 1 X denne
h) polohovanie na ľavom boku

Pôrodník vyhodnotil vysoké riziko predčasného pôrodu. Z hľadiska zdravia matky a plodu je
nutná hospitalizácia. Vyberte správne intervencie, ktoré budete realizovať:

a) voľný pohyb po oddelení
b) obmedzenie tekutín
Ak ste našli 4 správne odpovede, môžete ísť ďalej →
c) pokoj na lôžku
SPRÁVNE! Bolo vyhodnotené vysoké riziko predčasného pôrodu.
d) polohovanie na chrbte
e) zabezpečenie intravenózneho prístupu,odber krvi a zabezpečenie ostatných
laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie
f) intermitentné CTG
g) sledovanie oziev plodu a kontrakcií 1 X denne
h) polohovanie na ľavom boku

Pôrodník vyhodnotil vysoké riziko predčasného pôrodu. Z hľadiska zdravia matky a plodu je
nutná hospitalizácia. Vyberte správne intervencie, ktoré budete realizovať:

a) voľný pohyb po oddelení
b) obmedzenie tekutín
c) pokoj na lôžku
d) polohovanie na chrbte
NESPRÁVNE! Hrozí supinačný syndróm.
e) zabezpečenie intravenózneho prístupu,odber krvi a zabezpečenie ostatných
laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie
f) intermitentné CTG
g) sledovanie oziev plodu a kontrakcií 1 X denne
h) polohovanie na ľavom boku

Pôrodník vyhodnotil vysoké riziko predčasného pôrodu. Z hľadiska zdravia matky a plodu je
nutná hospitalizácia. Vyberte správne intervencie, ktoré budete realizovať:

a) voľný pohyb po oddelení
b) obmedzenie tekutín
c) pokoj na lôžku
d) polohovanie na chrbte
e) zabezpečenie intravenózneho prístupu,odber krvi a zabezpečenie ostatných
laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie
Ak ste našli 4 správne odpovede, môžete ísť ďalej →
SPRÁVNE!
f) intermitentné CTG
g) sledovanie oziev plodu a kontrakcií 1 X denne
h) polohovanie na ľavom boku

Pôrodník vyhodnotil vysoké riziko predčasného pôrodu. Z hľadiska zdravia matky a plodu je
nutná hospitalizácia. Vyberte správne intervencie, ktoré budete realizovať:

a) voľný pohyb po oddelení
b) obmedzenie tekutín
c) pokoj na lôžku
d) polohovanie na chrbte
e) zabezpečenie intravenózneho prístupu,odber krvi a zabezpečenie ostatných
laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie
f) intermitentné CTG
SPRÁVNE! Jednorazová auskultácia OP nestačí. Je potrebný dlhodobejší záznam akcie
srdca na zistenie stavu plodu a monitoring kontrakcií.
g) sledovanie oziev plodu a kontrakcií 1 X denne
Ak ste našli 4 správne odpovede, môžete ísť ďalej →
h) polohovanie na ľavom boku

Pôrodník vyhodnotil vysoké riziko predčasného pôrodu. Z hľadiska zdravia matky a plodu je
nutná hospitalizácia. Vyberte správne intervencie, ktoré budete realizovať:

a) voľný pohyb po oddelení
b) obmedzenie tekutín
c) pokoj na lôžku
d) polohovanie na chrbte
e) zabezpečenie intravenózneho prístupu,odber krvi a zabezpečenie ostatných
laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie
f) intermitentné CTG
g) sledovanie oziev plodu a kontrakcií 1 X denne
NESPRÁVNE! Jednorazová auskultácia OP nestačí. Je potrebný dlhodobejší záznam akcie
srdca na zistenie stavu plodu a monitoring kontrakcií.
h) polohovanie na ľavom boku

Pôrodník vyhodnotil vysoké riziko predčasného pôrodu. Z hľadiska zdravia matky a plodu je nutná
hospitalizácia. Vyberte správne intervencie, ktoré budete realizovať:

a) voľný pohyb po oddelení
b) obmedzenie tekutín
c) pokoj na lôžku
d) polohovanie na chrbte
e) zabezpečenie intravenózneho prístupu,odber krvi a zabezpečenie ostatných
laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie
f) intermitentné CTG
g) sledovanie oziev plodu a kontrakcií 1 X denne
h) polohovanie na ľavom boku
SPRÁVNE! Poloha podporuje perfúziu fetoplacentárnej jednotky.
Ak ste našli 4 správne odpovede, môžete ísť ďalej →

Záver
• Predčasný pôrod je pôrod dieťaťa pred ukončeným 37 t.t.
• Hlavné riziká sú zo strany novorodenca, ktorý sa hodnotí ako predčasne narodený
alebo nedonosený a môže preukazovať známky nezrelosti.
• Na začiatku bývajú prejavy predčasného pôrodu nešpecifické.
• V praxi sa rozoznáva niekoľko klinických štádií predčasného pôrodu, no pri
vyhodnotení vysokého rizika býva žena vždy hospitalizovaná.
• Úlohou pôrodnej asistentky je identifikácia rizikových faktorov a prvých
symptómov predčasného pôrodu.
Späť na úvod →

Ak je potrebné, späť na intervencie →
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