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Súhrn: Cisársky rez je jednou z najstarších a najčastejšie vykonávaných pôrodníckych 

operácií na svete. Väčšina pôrodníckych operácii sa prevádza z akútnej indikácie. Súčasná 

doba informačného systému umožňuje žene získať informácie o vykonaní cisárskeho rezu. Sú 

rôzne názory žien na cisársky rez. U niektorých sa prejaví úzkosť, strach z pôrodu vaginálnou 

cestou a okolností, ktoré spontánny pôrod sprevádza. Často hodnotia obdobie pôrodu ako 

bolestivé, s pocitmi úzkosti a strachu o seba a dieťa. Psychiku rodičky tiež veľmi ovplyvňuje 

predchádzajúce neúspešné tehotenstvo, pôrodom mŕtveho plodu, narodením rizikového 

novorodenca. Negatívne spomienka na predchádzajúci pôrod evokujú ženu, aby ďalšie 

tehotenstvo bolo ukončené cisárskym rezom. Tehotenstvo však kladie na organizmus ženy 

mimoriadne nároky, na ktoré nemusí byť dostatočne pripravená. Pôrodná asistentka zohráva 

dôležitú úlohu v prevencii ako eliminovať negatívne faktory pôsobiace na rodičku a to 

na zníženie strachu z pôrodu a pôrodných bolestí, ktoré aktívne môže odstraňovať v rámci 

psychofyzickej prípravy na pôrod. 

 

Kľúčové slová: Pôrodná asistentka. Psychofyzická príprava tehotných žien. Vaginálny pôrod. 

Operačný pôrod. Matka. Novorodenec. 

 

Cisársky rez  

V posledných rokoch nastal nebývalý nárast tejto abdominálnej operácie. Začiatky cisárskeho 

rezu patria už do staroveku. V tomto období sa cisársky rez robil na mŕtvych a umierajúcich 

ženách. 

 Prelomovým obdobím pre vývoj cisárskeho rezu bolo zavedenie anestézie. Stále však 

pretrvával problém infekcie. Cisárskym rezom sa tehotenstvo končí väčšinou skôr, na rozdiel 

od vaginálnych operácií, ktoré pôrod ukončujú až v závere druhej doby pôrodnej.  

Indikácie k cisárskemu rezu 

- primárne (plánovaný) cisársky rez: jeho indikácia je dopredu známa a už v tehotenstve je 

rozhodnuté o jeho vykonanie či už v termíne alebo skôr (napr. ochorenia matky, panvové 

indikácie), 
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- sekundárne (neplánovaný) cisársky rez: indikácia sa vyvinula akútne, kedy neočakávane 

bola na živote ohrozená matka alebo plod, či obaja naraz. 

Cisársky rez na želanie - podľa vyjadrenia FIGO nie je vykonanie cisárskeho rezu na prianie 

z lekárskej indikácie eticky odôvodnené. Cisársky rez na želanie je v pôrodníckom prostredí 

už roky veľmi diskutovanou otázkou. Interpretácia je rôznorodá a líši sa od rôznych autorov, 

pôrodníkov, pôrodných asistentiek a dokonca aj tehotných žien (Roztočil, 2008). 

 Pre uskutočnenie cisárskeho rezu je dôležitý názor a súhlas tehotnej ženy. Samotné želanie 

rodičky či jej rodiny však nie je indikáciou a právnym zdôvodnením tohto výkonu, pretože 

nevyvažujú jeho prípadné riziká a komplikácie.  

 

Súčasnosť a ženy 

Mnoho žien posudzuje vaginálny pôrod ako bolestivé obdobie s pocitmi úzkosti, 

osamelosti a beznádeje a radšej by zvolili cisársky rez na želanie, pretože túto pôrodnícku 

operáciu považujú za bežnú a bezpečnú. (Roztočil, 2008). 

Narodenie dieťaťa patrí medzi najdôležitejšie okamihy v živote ženy. Ženy pripravujúce sa 

na spontánny pôrod sú väčšinou edukované v predpôrodných kurzoch. Ženy, u ktorých je 

predpoklad ukončenia pôrodu cisárskym rezom, spravidla nie sú pripravené vôbec. Nevedia, 

čo ich čaká pred operáciou, nevedia, čo ich čaká na operačnom sále (tab 1). Tehotná žena 

zdieľa tieto obavy dvojnásobne. Má strach nielen o seba, ale i o svoje nenarodené dieťa. 

Výhody Nevýhody 

- umožňuje porodiť zdravé dieťa 

v situáciách, keď by spontánny vaginálny 

pôrod mohol predstavovať pre matku 

i dieťa neúnosné riziko, eventuálne by 

pokračovanie tehotnosti mohlo matku 

a dieťa ohroziť 

- minimalizované riziko ruptúry maternice 

- jasne daný termín operácie s možnosťou 

prípravy 

- výkon prebieha v krátkom čase, 

bezbolestne, s nejasným výsledkom 

- ochrana pánevného dna, .... 

- obchádza panvové pôrodné cesty 

- dlhšie zotavovanie ako po fyziologickom 

pôrode 

- neonatologické komplikácie, ťažšia a 

popôrodná adaptácia dieťatka  

- krvácavé komplikácie, tromboembólické 

komplikácie, poranenia postihujúce uterus, 

močový mechúr 

- pri opakovaných rezoch - riziko ruptúry 

jazvy na maternici v nasledujúcej tehotnosti 

- riziko vzniku vnútrobrušných hernii  

- potrebný pokoj na lôžku kvôli hojeniu rany 
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Tabuľka 1 Výhody a nevýhody cisárskeho rezu (operačného pôrodu) 

 

Rizika cisárskych rezov zahrňujú (avšak neobmedzujú sa na): infekcie, chronickú bolesť, 

obtiaže s nadviazaním prvotnej väzby a dojčením, zranenia a úmrtie matiek i novorodencov, 

dýchacie problémy novorodenca, potiaže v nasledujúcich tehotenstvách - napr. zvýšené riziko 

ruptúry maternice, mimomaternicové tehotenstvo, predčasného pôrodu, vzrastenej placenty a 

predčasného odlučovania placenty, ktoré môžu vyústiť v nutnosť prevedenia hysterektómie, či 

viesť k úmrtiu matky (IMBCI, 2008). 

 

Faktory ovplyvňujúce rozhodnutie rodičky 

- sú dobre informované o vykonaní cisárskeho rezu 

- nedostatok vedomostí z možných komplikácií 

- obavy z pôrodu vaginálnou cestou a okolností, ktoré spontánny pôrod sprevádza 

- emocionálne vyvíjajúci sa tlak a napätie z pôrodu 

- bolestivé obdobie s pocitmi úzkosti, osamelosti a beznádeje 

- podceňovanie svojich schopností, strata sebadôvery 

 

Starostlivosť v období tehotenstva  

 Tehotenstvo sa týka nielen matky a rodiaceho sa dieťaťa, ale aj otca a preto by mal byť 

aktívne zapojený do psychosomatickej prípravy pred pôrodom. Simočková (2002) uvádza, že 

dôležitú úlohu vo vytváraní procesu väzby matka – dieťa, majú tiež zmeny, ktoré nastali 

v pôrodniciach.  

Narodenie dieťaťa patrí medzi najdôležitejšie okamihy v živote ženy. Ženy by mali byť 

pripravované na spontánny pôrod a to väčšinou v predpôrodných kurzoch. U žien, u ktorých 

je predpoklad ukončenia pôrodu cisárskym rezom, často nevedia, čo ich čaká 

pred a po operácii. Peřinová, Baňasová (2009) zdôrazňujú, že pôrod a prítomné pôrodné doby 

majú svoje špecifiká, ktoré môžu vplývať na matku a dieťa. Pri prirodzenom priebehu pôrodu 

- fyzické problémy - zotavenie po operačnom 

pôrode je ťažšie, dlhšia hospitalizácia 

- ženy po cisárskom reze sú viac ohrozené 

rizikom vzniku emocionálnych problémov 

- predlžený začiatok dojčenia, ...  
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je možné tieto javy ovplyvňovať tak, aby neskôr v živote nespôsobovali problémy. Kalabová 

et al. (2010) uvádza, že nastáva posun vo vnímaní žien pred pôrodom a po pôrode. 

 

 Tehotenstvo však kladie na organizmus ženy mimoriadne nároky, na ktoré nemusí byť 

dostatočne pripravená. Máloktorú tehotnú ženu občas nepochytí úzkosť, obavy, strach 

o zdravie dieťaťa, strach o zdravé dieťa, strach z pôrodu a prípadných komplikácií. 

 Nagy, Huvar (2010) zisťovali postoj tehotných žien k cisárskemu rezu na prianie a ich 

vedomosti o prípadných rizikách cisárskeho rezu a vaginálneho pôrodu. Tehotné ženy dávajú 

v 82,7 % prednosť pôrodu vaginálnou cestou, cisársky rez na prianie by chcelo 12,8 % žien, 

4,5 % nevie. Hlavným dôvodom pre vaginálny pôrod je, že je to prirodzené, cisársky rez je 

odmietaný kvôli strachu z operácie, z prípadných komplikácií alebo pre jazvu na bruchu. 

Skupina žien, preferujúcich cisársky rez, udáva ako dôvod tohto rozhodnutia strach z pôrodu, 

niekedy podložený zlou skúsenosťou pri predchádzajúcom pôrode, alebo strach z poškodenia 

dieťaťa. 

Melenderová (2002) vo výskume obáv a strachu spojených s tehotenstvom apeluje 

na odborníkov starajúcich sa o tehotné ženy, aby sa pýtali žien na ich pocity spojené 

so súčasným tehotenstvom, pôrodom a budúcim materstvom a aby dávali ženám, ktoré 

vyjadrujú obavy možnosť zdieľať prediskutované a venovali zvláštnu pozornosť tehotným 

(prvorodičkám) ženám, ktoré trpia obavami viac. 

 Kodyšova, Morovetz.(2010) poukazujú na významnosť psychologických aspektov pôrodu. 

Pocity úzkosti a ohrození v priebehu pôrodu môžu totiž spôsobiť komplikácie v priebehu 

pôrodu a viesť až k ohrozeniu plodu. Pokiaľ je rodička v kŕčoch – fyzických, či psychických, 

ktoré u nej vyvolávajú úzkosť a strach – stúpa riziko hypoxie plodu či spomalenie pôrodu, 

častejšie je pôrod ukončený cisárskym rezom. Komplikácie pre novorodenca po pôrode 

cisárskym rezom sú neonatológom dôverne známe (Kodyšova, Morovetz., 2010). 

Měchurová (2010) poukazuje, že ak nedokážeme počas prenatálného obdobia rozptýliť 

obavy rodičky zo spontánneho pôrodu a rodička je pred pôrodom anxiozná a stresovaná 

a vyžaduje cisársky rez, je to jedna zo situácií, kedy je vhodné prianiu rodičky vyhovieť. 

 

 Neoddeliteľnou súčasťou prenatálnej starostlivosti je psychofyzická príprava, ktorej 

význam spočíva v príprave tehotných žien psychicky a fyzicky zvládnuť záťaž organizmu 

počas tehotenstva a naučiť ich spolupracovať pri pôrode (Eliašová et al., 2004, Mokraňová, 

1996, Bašková, 1999). 
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Hájek (2010) uvádza, že nezastupiteľnú úlohou pôrodnej asistentky je vedenie prípravných 

predpôrodných kurzov pre tehotné. Žena má možnosť sa spýtať na všetky nejasnosti okolo 

pôrodu a po ňom. Stráca strach a obavu z nemocničného prostredia príslušné pôrodnice, ktorú 

si ešte pred pôrodom  prehliadne a vyberie. Pri pôrode sa vo väčšine prípadov stretáva 

so svojou už známou pôrodnou asistentkou. 

 Eliašová et al. (2004) poukazujú na výsledky prieskumu, že je potrebné rozšíriť 

kompetencie pôrodných asistentiek v oblasti prenatálnej starostlivosti a legislatívne ich 

upraviť a zvýšiť informovanosť tehotných žien o význame psychofyzickej prípravy na pôrod 

prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. 

 Simočková (2011) poukazuje na význam PF prípravy, ktorá spočíva v zbavení sa strachu 

a obáv z pôrodu a zároveň vo zvýšení celkovej fyzickej a psychickej kondícií budúcej matky. 

 Americká pôrodná asistentka Ine May Gaskin (2011), ktorej bola udelená cena za 

celoživotnú prácu, pri nej vyučuje a presadzuje bezpečné pôrodné metódy vychádzajúce 

z potrieb žien a detí, čím podstatne prispieva k ich fyzickému a psychickému zdraví, uvádza 

vo svojom predslove: „Naučili sme sa pomocou dobrej predpôrodnej starostlivosti 

predchádzať komplikáciám a vyvinuli sme praktické metódy, ako predísť cisárskym rezom 

a zbytočnému vyvolávaniu pôrodu.“ 

Psychofyzická príprava tehotných žien  

Cieľom výchovy a vzdelávania žien v prenatálnom období je bezproblémový pôrod 

a predchádzanie možným komplikáciám (Eliašová et al., 2004).  

 Súčasťou by okrem informácií o tom, ako pôrod prebieha, mala byť podpora ženinej 

sebadôvery, ubezpečenie o tom, že pôrod je fyziologická záležitosť a žena je schopná 

samostatne porodiť. 

 Mala by sa dozvedieť, že môže načúvať svojim pocitom, dôverovať svojmu telu a jeho 

potrebám a nechať sa nimi viesť, pretože sama pozná svoje telo najlepšie.  

 Dôležitú úlohu hrá aktívny prístup ženy, ktorá môže ovplyvniť okolnosti pôrodu tak, aby 

sa cítila čo najlepšie, mohla sa uvoľniť, cítiť sa pohodlne. Môže rozhodovať o tom, kde, 

v akom prostredí a akým spôsobom porodí, kto ju bude k pôrodu sprevádzať a čo sa s ňou 

a dieťaťom bude diať po pôrode. 

 Cieľom je, aby rodička prichádzala do pôrodnice pripravená nielen po stránke fyzickej ale 

aj psychickej a bola oboznámená s prostredím i personálom. Dôležité je podávať informácie, 

vzdelávať budúcich rodičov, zamedziť vzniku rôznych domnienok a mýtov. Budúcej matke sa 

odporúča: 

• zabezpečiť si podporu rodiny, priateľov 
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• prehodnotiť priority, nezaoberať sa nedôležitými úlohy  

• nesnažiť sa všetko zvládať a správať sa dokonale 

• neodmietať obľúbené, príjemné aktivity (znížiť ich náročnosť) 

• po pôrode sa snažiť veľa odpočívať a relaxovať 

• hovoriť o svojich problémoch s priateľmi, rodinou  

• zabezpečiť si spoľahlivého lekára pre seba aj dieťa (Praško, 2002,  s 54 - 55). 

 

 Simočková (2011) vyzdvihuje hlavný význam prípravy spočíva v zbavení sa strachu 

a obáv z pôrodu a zároveň vo zvýšení celkovej fyzickej a psychickej kondícií  budúcej matky. 

 Heretik (2007) vidí hlavný efekt prípravy na pôrod v lepšej sebakontrole a 

kooperácií rodičky, v redukcii úzkosti, v lepšej tolerancii bolesti, redukcii materskej 

morbidity a redukcii fetálného distresu. 

 

Popôrodná starostlivosť 

Popôrodná starostlivosť je zameraná na zmiernenie strachu, úzkosti a získanie nových 

vedomostí a zručností, ktoré ženy budú vedieť využiť v popôrodnom období a v starostlivosti 

o dieťa. 

S humanizáciou pôrodníctva dochádza i k zmenám v úlohe pôrodnej asistentky. Cieľom 

alternatívneho vedenia pôrodu je zabezpečiť rodičke pokojné rodinné zázemie a pre dieťa pripraviť 

príchod na svet v prostredí, kde nebude nikým a ničím rušené a odohrá sa v tichu a pokojnej atmosfére 

pôrodnej sály. Obidvom rodičom umožni, naplno precítiť jednu z najkrajších chvíľ ich spoločného 

rodinného šťastia (Peřinová, Baňasová, 2008). 

Dôležitý význam má aj prítomnosť otca pri pôrode. Prístup spoločnosti sa k úlohe otca 

výrazné zmenil. Byť otcom dnes neznamená iba splodiť dieťa, otcovstvo v sebe nesie 

psychologickú aj sociálnu funkciu, pričom na upevnenie oboch funkcii výrazne vplýva aj jeho 

aktivita počas tehotenstva a pôrodu (Simočková, 2004). 

Ošetrujúci personál by sa mal snažiť vytvárať priaznivú emočnú klímu, ktorá by pomohla 

žene prekonať náročné popôrodné obdobie. Prístup k rodičke a k jej rodine má byť taktný 

a empatický. Zo strany zdravotníckeho personálu je dôležité vykonávať ošetrovateľské 

intervencie dôsledne a vytvárať podmienky pre aktívnu spoluprácu so ženou (Simočková, 

2010). 

Humanizačné zmeny v popôrodnej starostlivosti: 

- nemocnice priateľské matkám a deťom (MBFIH) 
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- podporovať materské kompetencie - aktívne zapájať matky do starostlivosti od dieťa, aby 

sa učili novým veciam 

- prirodzený priebeh prirodzeného pôrodu - poskytovať odbornú pomoc len nevyhnutne 

- prostredie: vytváranie príjemných podmienok , intimita, teplo, šero, pocit bezpečia 

- neustále zlepšovať výsledky v oblasti zdravia a spokojnosti rodičiek (pravidelný prieskum 

spokojnosti, postoj matiek k redukcii úzkosti, strachu, obáv, ...) 

- spolupracovať s inými zdravotníckymi odborníkmi, aby získané poznatky boli založené 

na dôkazoch a osvedčených postupov (Evidence-Based Practice) 

 

 

Obr 1 Schéma vplyvu očakávania pacienta a miery jeho naplnenia na konečnú spokojnosť 

pacienta (Kalabová et al., 2010)  

 

 

Záver: Cisársky rez by sa mal vykonávať len pri presne stanovených chorobných stavoch, či 

pôrodných komplikáciách. Nemal by sa stať metódou prvej voľby alebo náhradou 

prirodzeného vaginálného pôrodu. Je otvorená brušná operácia, s ktorou je spojené vyššie 

riziko anesteziologických, operačných, či pooperačných ťažkostí (Paučin, 2011). 

 S humanizáciou pôrodníctva dochádza i k zmenám v pôrodnej asistencii. Súčasná pôrodná 

asistencia, reaguje na zavádzanie nových vedecky overených spôsobov starostlivosti o tehotnú 

ženu, rodičku, matku a novorodenca (Peřinová, Baňasová, 2008). 

 Pri fyziologickom pôrode, žena potrebuje radu a dohľad pre bezpečný priebeh pôrodu. 

Uspokojenie, alebo naopak nedostatočné uspokojenie potrieb sa odráža ako subjektívne 
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pociťovaná spokojnosť alebo nespokojnosť (obr 1), a to buď s celkovou starostlivosťou, alebo 

s niektorými jej aspektmi (Derňarová, Rybárová, 2008). Hodnotenie „spokojnosti tehotných 

žien a rodičiek“ s poskytovanou starostlivosťou vychádza ako najnáročnejšia a najkritickejšia 

(Kalabová et al., 2010).  

Ale aj z hľadiska psychologického i celospoločenského je na mieste sa zamyslieť 

nad zdrojom podpory pre zdravotníkov asistujúcich pri pôrode a sprevádzajúce ženy 

v predpôrodnej, pôrodnej i popôrodnej starostlivosti (Kodyšova, Morovetz., 2010). 

 Kodyšova, Morovetz (2010) poukazujú na supervíziu ako prevenciu vyhorenia, ktorá 

a pomáha v práci s náročnými prípadmi. Pôrodnici a pôrodné asistentky pracujú denne veľa 

hodín v silnej náročných a zdraviu ohrozujúcich emočných situácii. V situácii, kedy emócie 

pracujú ako na strane rodičiek a ich doprovodov, tak na strane tých, ktorí im asistujú. 

Zdravotnícki pracovnici sprevádzajúci ženu pôrodom - lekári, pôrodnici, neonatológovia, 

pediatri, sestry a pôrodné asistentky - by mali mať povedomie o psychosocialných 

a emočných aspektoch a úskaliach vlastnej práce. 

 Pôrodná asistentka zohráva dôležitú úlohu v prevencii ako eliminovať negatívne faktory 

pôsobiace na rodičku ako aj v budúcom rozhodovaní sa o spôsobe pôrodu, zbavení sa strachu 

a faktorov ovplyvňujúcich rozhodnutie rodičky.  
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