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PRINCIPY PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY V TĚHOTENSTVÍ 

 

Těhotenství je fyziologický proces dlouhý přibližně 40 týdnů, který začíná početím a končí 

porodem.  Každá těhotná žena má právo na kontinuální péči porodní asistentky (dále PA), 

která zohlední její individuální potřeby. U nízkorizikových žen poskytuje péči v těhotenství 

jedna porodní asistentka samostatně, případně spolupracující tým porodních asistentek. U 

žen s diagnostikovaným rizikovým těhotenstvím probíhá poskytování péče ve spolupráci s 

lékařem/gynekologem/porodníkem. 

Cíl péče: 

• podpora zdravého těhotenství, prevence komplikací a jejich včasné rozpoznání, 

• selekce rizikových žen dle Seznamu indikací, 

• příprava ženy a celé rodiny na porod a rodičovství, kojení a péči o dítě, 

• poskytování pravdivých a ucelených informací tak, aby žena mohla učinit 

informované rozhodnutí o svém těhotenství, porodu a péči, kterou si přeje, 

• podpora a respektování rozhodnutí a potřeb ženy a její rodiny. 

https://www.unipa.cz/wp-content/uploads/2018/01/Seznam_porodnickych_indikaci.pdf
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Forma poskytování péče: 

• poradna porodní asistentky, 

• konzultační činnost, 

• příprava k porodu – individuální, nebo skupinová (kurz), 

• a další. 

 

Základní pomůcky: 

• tonometr + fonendoskop, 

• kapesní fetální Doppler (UDOP) nebo fetoskop, 

• hodinky s vteřinovou ručičkou nebo digitální, nejlépe podsvícené, 

• teploměr, 

• testovací proužky na moč (např. HeptaPhan), 

• metr (krejčovský nebo navíjecí), 

• nádoba na přepravu biologického materiálu, 

• váha. 

 

Ženy potřebují především: 

• informace a poradenství o 

◦ tělesných a psychických změnách, 

◦ prevenci a léčbě těhotenských obtíží, 

◦ vývoji dítěte, 

◦ výživě, 

◦ cvičení a odpočinku, 

◦ sexuálním životě, 

• zaměstnání a případné nutnosti převedení na jinou pracovní pozici, 
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• čerpání mateřské dovolené a sociální podpory, 

◦ porodu, 

◦ šestinedělí a raném mateřství, 

• podporu při obavách ze sociální izolace, z porodu, při ambivalentních pocitech z 

těhotenství apod. 

Během těhotenských poraden a zdravotnických vyšetření ženy je důležité zachovat 

intimitu, teplo, klid, ticho a pohodlí, umožnit setkání bez partnera i s partnerem a dát ženě 

dostatek prostoru pro dotazy.  

HARMONOGRAM PÉČE 

(pravidelná i nepravidelná vyšetření v těhotenství v České republice dle doporučení České 

gynekologicko-porodnické společnosti (ČGPS) a dle doporučení WHO): 

Doporučená četnost těhotenských poraden:  

• do 34. t.g. 1x za 4–6 týdnů,  

• od 34. t.g. 1x za 1–2 týdny,  

• po 40. t.g. 2x týdně, z toho alespoň jednou v porodnici,  

• od 42. t.g. porodní asistentka předává ženu do péče lékaře. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby žena absolvovala minimálně 8 

těhotenských poraden. 

Pravidelná vyšetření dle doporučeného harmonogramu péče obsahují: 

• posouzení stavu matky 

• zhodnocení klinického stavu – krevní tlak, puls, moč chemicky (bílkovina, cukr, 

aceton, bilirubin), hmotnost, subjektivní potíže (otoky, bolest hlavy,…), 

• vývoj těhotenství (zevní hmaty, měření symfýza-fundus, obvod břicha, velikost, tvar, 

uložení dělohy, reaktivita dělohy, diastáza), 

• bimanuální vaginální vyšetření se stanovením cervix-skóre provádíme, pouze pokud 

jsou přítomny symptomy hrozícího předčasného porodu, či shledáme jiný závažný 

důvod (tlaky v podbřišku, bolesti břicha, v zádech apod.), 

• posouzení stavu dítěte: 
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◦ poslech ozev plodu, pohyby plodu, množství plodové vody, 

◦ od 30. t.g. stanovení polohy, postavení a naléhání plodu, 

• informování ženy o dalších doporučených vyšetřeních dle harmonogramu péče 

(krevní testy, ultrazvuková vyšetření,…), 

• stanovení termínu další konzultace při každé návštěvě. 

Časová dotace: min. 30 minut 

Přitom porodní asistentka využívá znalosti o: 

• fyziologickém průběhu těhotenství, 

• fyzických a psychických změnách těhotné ženy, 

• Leopoldových hmatech – zevním porodnickém vyšetření, 

• bimanuálním vaginálním vyšetření a stanovení cervix-skóre, 

• vývoji plodu, 

• poloze, postavení, držení a naléhání plodu v děloze, 

• těhotenských obtížích, jejich prevenci a léčbě, 

• metodách rozpoznání a vyhodnocení komplikací, 

• uložení, růstu dělohy a změnách v oblasti vazivového aparátu dělohy, 

• známkách předčasného porodu, 

• fyziologických hodnotách laboratorních vyšetření, 

• metodách stanovení termínu porodu, 

• vytváření kontaktu mezi matkou a dítětem, 

• výživových doporučeních v těhotenství, 

• důležitosti správného vyprazdňování, 

• doporučené fyzické aktivitě v těhotenství, 

• sociální pomoci (sociální dávky, mateřská dovolená, azylové domy). 
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Základní úkony porodní asistentky při vedení těhotenské poradny: 

 

První setkání (doporučeno ve 12.–14. t.g.) 

• sdělení představ o péči, přání klientky, možnosti PA, vysvětlení způsobu péče PA, 

• odběr anamnézy, celkové posouzení stavu ženy, 

• potvrzení těhotenství a založení těhotenské průkazky (pokud není již potvrzeno od 

lékaře), 

• zhodnocení klinického stavu – krevní tlak, puls, moč chemicky, otoky, hmotnost, 

výška, subjektivní potíže, vyšetření pohledem, 

• zhodnocení vývoje těhotenství – zevní hmaty a měření (rozměr symfýza-fundus, 

obvod břicha), 

• zhodnocení psychického stavu, sociálního a finančního zázemí a případných 

známek domácího násilí, 

• předání informací o doporučených vyšetřeních v těhotenství viz Harmonogram 

péče, 

• předání informací o zdravém životním stylu v těhotenství a možnostech přípravy na 

porod, 

• zapsání všech zjištění do dokumentace a těhotenské průkazky. 

Časová dotace: 60 minut 

 

Nepravidelná vyšetření dle doporučeného harmonogramu péče: 

Do 14. t.g. 

• laboratorní vyšetření: stanovení KS + Rh, screening nepravidelných 

antierytrocytárních protilátek, krevní obraz (KO), sérologické vyšetření HIV, HBsAg a 

protilátek proti syfilis (BWR), glykémie na lačno. 

• ultrazvukové vyšetření do 14. t.g. (14+0) hodnotí: počet plodů, u vícečetného 

těhotenství chorionicitu a amnionicitu, vitalitu, biometrii, při které je měřen  
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parametr CRL. Podle ní je určen termín porodu = datace těhotenství. Dále viz 

kombinovaný screening v I. trimestru. 

• kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screening vrozených vývojových vad 

v I. trimestru těhotenství (11.–14. t.g.) 

20.–22. t.g. 

• ultrazvukové vyšetření ve 20.–22. t.g. (20+0–22+0) – je speciálním             

screeningovým vyšetřením pro záchyt vrozených vývojových vad (VVV). Hodnotí: 

počet plodů, vitalitu, biometrii, morfologii plodu, lokalizaci placenty, množství 

plodové vody. 

24.–28. t.g.  

• orální glukózový toleranční test (OGTT) 

◦ Gestační diabetes mellitus je porucha metabolismu glukózy různého stupně. V 

ČR se provádí dvoufázový screening: 

◦ I. fáze: do 14. týdne (stanovení glykémie nalačno z žilní krve) 

◦ II. fáze: ve 24.–28. týdnu (tříbodový 75g oGTT - orálně glukózotoleranční test) 

◦ Prenatální péči o ženy s GDM se zvýšeným rizikem zajišťuje perinatologické 

centrum intenzivní péče nebo perinatologické centrum intermediární péče. 

Ve 28. t.g. 

• antepartální profylaxe RhD aloimunizace u RhD negativních žen 

27.–32. t.g. 

• laboratorní vyšetření: krevní obraz, případně opětovné vyšetření protilátek proti 

syfilis (BWR) 

30.–32. t.g. 

• ultrazvukové vyšetření ve 30.–32. t.g.  (30+0–32+0) hodnotí: počet plodů, morfologii 

plodu, vitalitu, polohu plodu, biometrii, lokalizaci placenty, množství plodové vody. 

35.–37. t.g. 

• vaginorektální detekce streptokoků skupiny B 
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Po 40. t.g. 

• kardiotokografický non-stress test 

Hematologické změny v graviditě: 

 Netěhotná žena Těhotná žena  Komentář 

  12. týden 36. týden  

Erytrocyty (mm2) 4,7 mil. 4 mil. 3,9 mil.  

Hemoglobin (g/l) 133 120 111 Udržení dostatečné 
hodnoty je v těhotenství 
důležité. Hodnota ale 
klesá během prvního 
trimestru bez ohledu na 
to, zda žena bere 
doplňky se železem 
nebo kyselinu listovou. 

Hematokrit (%) 39 35 33 V těhotenství je běžně 
nižší. 

Prům. objem ery (μm) 84 85 85  

Celk. objem ery (ml) 1400 1450 1550 V těhotenství 
fyziologicky stoupá. 

Objem plazmy (ml) 2600 3150 3750 V těhotenství 
fyziologicky stoupá. 

Celk. objem krve (ml) 4000 4600 5300 V těhotenství 
fyziologicky stoupá. 

Leukocyty (mm3) 510 tis.  5–12 tis. /  

po porodu až  

25 tis. 

V těhotenství je jejich 
nárůst běžný. Zvýšení 
při infekci. 

Trombocyty (ml) 150–400 tis.  jemný pokles -  

hranice 120 

Nemá funkční význam. 

Zdroj: 

HÁJEK, Zdeněk a ČECH, Evžen a MARŠÁL, Karel a kol. Porodnictví: 3. zcela přepracované a doplněné vydání. Grada, 2014. 

576s. ISBN 978-80-247-4529-9 

MARSHALL, Jayne E. a RAYNOR, Maureen D. Myles Textbook for Midwives. 16th ed. Churchill Livingstone, 2014. 796s. ISBN 

9780702051456 
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Rh-izoimunizace 

Izoimunizace Rh-antigeny vzniká jako následek fetomaternální transfuze u Rh-negativních 

žen s Rh-pozitivním plodem. Může způsobit hemolytické onemocnění plodu a následně 

může být příčinou perinatální mortality nebo morbidity. Projevem izoimunizace je vzestup 

anti-D protilátek. U malého počtu žen může nastat již okolo 28. týdne během prvního 

těhotenství. 

 Na začátku těhotenství odebíráme těhotné ženě krev na KS + Rh. Při nálezu 

protilátek předáváme ženu na vyšší úroveň péče. 

 Pokud žena s krevním faktorem RhD „minus“ porodí dítě s krevním faktorem RhD 

„plus“, doporučujeme po porodu podat injekci s protilátkou „anti-D“. 

  

Screening zaměřený na pre-eklampsii 

Screening zaměřený na preeklampsii spočívá ve sběru anamnestických dat, pečlivém a 

pravidelném měření hodnot krevního tlaku, orientačním vyšetření moči na bílkovinu a 

hodnocení otoků při každé konzultaci v prenatální poradně. Při zjištění jakýchkoli 

odchylek je těhotná žena předána ke konzultaci lékaři. 

 

Specifická ultrazvuková vyšetření nehrazená z veřejného pojištění 

 

Prenatální screening vrozených vývojových vad (VVV) 

Při plánování screeningu VVV je třeba seznámit ženu s předpokládaným užitkem i možným 

rizikem vyšetření tak, aby na základě objektivních informací mohla učinit svobodné 

rozhodnutí, zda si vyšetření přeje, či nikoliv.  

Porodní asistentka poskytuje rodičům psychickou podporu, informuje je o průběhu 

vyšetření, komunikuje s ostatními zdravotníky, poskytuje krizovou intervenci, provází 

rodiče při perinatální ztrátě. 

Odbornou konzultaci v případě pozitivního výsledku testu provádí genetická 

poradna. 
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Kombinovaný screening vrozených vývojových vad (VVV) v I. trimestru 

Kombinovaný screening VVV pomocí ultrazvukového vyšetření plodu a biochemických 

markerů v séru matky v I. trimestru se provádí v období mezi 11.–14. týdnem těhotenství. V 

této době se vyšetřuje krev těhotné ženy na plazmatický protein A (PAPP-A) a volnou beta 

podjednotku hCG (free ß-hCG). Následuje podrobné ultrazvukové vyšetření přímých a 

nepřímých známek vývojových vad a chromozomálních odchylek (nuchální translucence - 

NT, nosní kůstka - NB a další).  

Tento typ vyšetření se zaměřuje hlavně na zjištění rizika chromozomálních aberací 

plodu (např. Downův syndrom, Edwardsův syndrom), dále na morfologické vady (např. 

kardiovaskulární) a na zjištění porodnických komplikací (např. hrozící potrat). 

Vyšetření předpokládá 90% záchyt postižených při 3–5% falešné pozitivitě (v případě 

vyšetření většího množství ultrazvukových markerů je záchyt 90–95% a falešná pozitivita 

do 3 %). 

 

Prenatální screening VVV ve II. trimestru / triple test  

Triple test je odběr žilní krve v 15.–18. týdnu gravidity. Vyšetřují se tři biochemické 

markery: alfa-fetoprotein (AFP), lidský choriogonadotropin (hCG) a estriol (uE3). Uvedené 

markery se vyhodnocují v souvislosti s věkem matky, který je z hlediska výskytu Downova 

syndromu zvlášť významný. Vyšetření se zaměřuje na zjištění rizika defektů kožního krytí 

plodu (např. defekty neurální trubice, rozštěpy břišní stěny), chromozomálních aberací 

plodu (např. Downův syndrom, Edwardsův syndrom) a na zjištění porodnických komplikací 

ve III. trimestru. 

V případě pozitivního výsledku je ženě doporučena další konzultace v genetické poradně.  

 Věrohodnost vyšetření pro rozštěpové vady páteře se pohybuje kolem 70 %. 

Nevýhodou triple testu je poměrně vysoká falešná pozitivita (20–40%), což vede ke 

zbytečné psychické zátěži těhotných žen. 


