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Porodnictví – změny v posledních letech

• vzestup počtu císařských řezů
• vzestup poruch placentace – accreta, percreta
• vzestup počtu žen s pokusem o vaginální porod SC 
• vzestup počtu starších žen
• vzestup žen s vícečetným těhotenstvím



Hlavní porodnické katastrofy

• dystokie ramének

• eklampsie

• bezvědomí matky a KPR

• resuscitace novorozence

• prolaps pupečníku

• urgentní císařský řez

• PŽOK
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Maltofer®

Sirup
Kapky

Žvýkací tablety





Kritické stavy v porodnictví

Vše k dispozici:

• propracované doporučené postupy

• léky

• nové postupy

• technika – operační, intenzivistická



V ČR zatím chybí



Krizový plán 
(forma postupu)

Krizový tým  
(organizačně odborné role)

…každé porodnické zařízení 



Kritický stav v porodnictví

„Ukolébaný“ tým

Netečnost – ignorace

Časová prodleva



Chaos

Panika
Útěk

Alibi



Trénink (modelových situací)  je nutný…

- trénink  dril
- simulace katastrofických příhod 



Proč dril v porodnictví?

• velmi  málo příležitostí vystavení akutním stavům

• velmi málo osobních zkušeností

• nácvik série postupů u plánovaně simulovaných 

událostí je jediný prostředkem vzdělání

(zejména porodnictví)

• záchrana života našich pacientek

Správný management:

• záchrana vlastní kůže







Modelová situace – všichni běží…







Multidisciplinary

Anesteziolog
Porodník

Porodní asistentka

Neonatolog

Hematolog





PIT STOP 1000 x





Nácvik, trénink, dokonce drill ???





Existence formalizovaných protokolů 

vede pravděpodobně k lepšímu klinickému výsledku 

u pacientů s traumaty 

(Shafi S et al: Compliance with recommended care at trauma centers: association 
with patient outcomes. J Am Coll Surg. 2014;219(2):189–198., 

Shafi S et al: Moving from “optimal resources” to “optimal care” at trauma 
centers. J Trauma Acute Care Surg. 2012;72(4):870–877) 



93 nemocničních zařízení

46 odpovědí

36 nemocnici - 10 (ARO a GP) současně 

39%









Porodník, porodní asistentka 

Anesteziolog 

Hematolog

nelékařský personál

- nejen porodní asistentka

- výběr sanitáře !!!

- výběr administrátora !!!

Krizový tým



Řešení krizové situace

1. znalosti

2. dovednosti

3. organizace práce 









NE !





Změna myšlení



Návrh formalizovaného protokolu
Workshop 







Děkuji za pozornost…..



Video, video, video…

Nejlepší pomocník
Modelové situace
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