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Szanowna Przysz a Matko!

Lekarz udzieli informacji na temat ró nych mo liwo ci 
przebiegu porodu. Niniejszy arkusz informacyjny ma pomóc 
w przygotowaniu do rozmowy informacyjnej. Nale y do
k adnie si  z nim zapozna  przed rozmow  i skrupulatnie 
wype ni  kwestionariusz.

Poród

Poród to naturalny proces. Zabiegi medyczne podejmowane 
s  tylko wtedy, gdy s  niezb dne dla zapewnienia bezpie
cze stwa matki lub dziecka. Nowoczesne rodki stosowane 
w po o nictwie, w szczególno ci tak e metody zwi zane z 
kontrolowaniem akcji porodowej, przyczyni y si  do znacz
nego zmniejszenia zagro enia dla matki i dziecka. Obecnie 
ewentualne zagro enia mo na w wi kszo ci przypadków 
odpowiednio wcze nie rozpozna , co pozwala na szybk  in
gerencj  lekarsk . Jednak zwi zane z tym dzia ania medycz
ne wymagaj  wyra enia przez Pani  odpowiedniej zgody.

rodki stosowane przed porodem

Na pocz tku akcji porodowej w yle na przedramieniu cz s
to umieszczany jest elastyczny wenflon, który pozwala 
w razie potrzeby i bez zb dnej straty czasu na zaaplikowa
nie leków, w tym równie  leków przeciwbólowych lub le
ków poprawiaj cych stan zdrowia dziecka.

W niektórych przypadkach, np. przy przedwczesnym p k
ni ciu p cherza p odowego, konieczne jest sztuczne wywo
anie czynno ci porodowej za pomoc  leków (hormony po

rodowe, leki homeopatyczne). Je eli przewidziane jest u Pa
ni wywo anie porodu, lekarz omówi to z Pani  podczas 
osobnej rozmowy.

Z agodzenie bólów porodowych

Poród jest bardzo m cz cy fizycznie oraz bolesny. Je li tech
niki poznane w szkole rodzenia (np. wiczenia relaksacyjne, 

techniki oddechowe) nie wystarcz , bóle mo na z agodzi  
farmakologicznie. Do dyspozycji s  nast puj ce mo liwo ci:

• Bóle okresu rozwierania – od rozpocz cia bólów do 
ca kowitego rozwarcia uj cia szyjki macicy na oko o 
10 cm – mo na agodzi  metodami naturalnymi (np. k
piel z dodatkiem olejków eterycznych, ró ne leki ho
meopatyczne) lub rodkami uspokajaj cymi i u mierza
j cymi ból w formie tabletek, czopków, zastrzyków lub 
wlewów. Inn  metod  jest akupunktura, która jednak 
nie jest oferowana na wszystkich oddzia ach po o ni
czych. W tej metodzie stosuje si  bardzo cienkie ig y, 
umieszczane w ró nych miejscach. Znieczulaj ce dzia

 

Rys. 1: Normalne po o enie p odu (po o enie g ówkowe)
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anie igie  mo e zosta  wzmocnione przez ciep o lub 
lekki pr d elektryczny (stymulacja).

• W ostatniej fazie porodu, tzw. okresie wydalania, mo
na dodatkowo znieczuli  przepon  miednicy (znieczu
lenie nerwu sromowego). Lekarz wstrzykuje rodek 
znieczulaj cy miejscowo przez pochw  w pobli u ner
wów przewodz cych ból. Je li konieczne jest wykona
nie naci cia krocza, to równie  w tym miejscu mo na 
zastosowa  znieczulenie miejscowe.

• Szczególnie skuteczn  metod  eliminowania bólu jest 
znieczulenie zewn trzoponowe (PDA). Znieczulane s  
przy tym nerwy w przestrzeni w pobli u rdzenia kr go
wego. W przypadku konieczno ci zastosowania tej me
tody u Pani, zostanie Pani osobno poinformowana o sa
mej metodzie i zwi zanych z ni  zagro eniach.

Zostanie Pani osobno poinformowana przez lekarza o meto
dach u mierzania bólu oraz powi zanym ryzyku i mo li
wych powik aniach. Nast pnie wraz z lekarzem zdecyduje 
Pani, jakie zabiegi maj  zosta  zastosowane.

W jaki sposób nadzorowany jest poród?

W trakcie porodu Pani oraz dziecko znajduj  si  ca y czas 
pod kontrol  po o nych i lekarzy. Wymienione metody kon
trolowania akcji porodowej gwarantuj  wysoki poziom bez
piecze stwa, poniewa  umo liwiaj  odpowiednio wczesne 
wykrycie zagro enia dla dziecka.

• Kardiotokografia (KTG)

Elektrody u o one na cianie jamy brzusznej matki 
umo liwiaj  rejestrowanie przebiegu czynno ci poro
dowej i bicia serca dziecka.

Je li p cherz p odowy ju  p k , to – je li to konieczne – 
do g ówki dziecka mo na przymocowa  elektrod , cze
go skutkiem jest niewielkie skaleczenie skóry dziecka. 
W celu mierzenia nacisku porodowego do macicy mo e 
zosta  wprowadzona sonda.

• Badanie mikropróbek krwi

Je li istnieje podejrzenie, e dziecko w onie matki jest 
zagro one, to lekarz – w zale no ci od pozycji dziecka – 
pobiera ze skóry g owy lub po ladka kilka kropli krwi 
do bli szej analizy. Uzyskuje w ten sposób informacje 
(np. o ewentualnym niedotlenieniu) i mo e podj  dzia
ania konieczne do dalszego prowadzenia porodu.

 

Rys. 2: Naci cie krocza

rodki dodatkowe

Leki nasilaj ce/hamuj ce skurcze

Leki nasilaj ce skurcze s  niezb dne np. w przypadku braku 
czynno ci skurczowej. rodki hamuj ce czynno  skurczo
w  macicy podawane s  na przyk ad, gdy

• konieczne jest spowolnienie akcji porodowej w celu 
skorygowania u o enia dziecka,

• bóle s  zbyt cz ste,

• zmiany w KTG wykazuj , e dziecku potrzebna jest faza 
odpoczynku,

• konieczne jest wype nienie czasu do cesarskiego ci cia 
w sytuacji nag ej.

Naci cie krocza

Poród nast puje dzisiaj w miar  mo liwo ci bez nacinania 
krocza. Naci cie krocza mo e jednak by  wskazane lub ko
nieczne. Zabieg ten zapobiega ekstremalnemu naci gni ciu 
przepony miednicy i urazom w wyniku p kni cia (równie  
cewki moczowej i zwieracza odbytu). Ponadto naci cie kro
cza s u y zmniejszeniu nacisku na g ówk  dziecka przy jej 
przechodzeniu przez przepon  miednicy i skraca cz sto 
krytyczn  faz  parcia. Dlatego przy zmianach w KTG, które 
wskazuj  na niedotlenienie, w przypadku wyd u onej fazy 
parcia, bardzo ma ego lub bardzo du ego dziecka oraz poro
du przy u yciu pró noci gu i porodu kleszczowego lekarz 
stosuje naci cie krocza. Lekarz wybierze najodpowiedniej
sz  dla Pani metod  poprowadzenia ci cia (patrz rys. 2).

Pró noci g lub kleszcze

W sytuacji zagro enia dla dziecka lub matki (np. w przy
padku zatrzymania akcji porodowej lub zwolnienia akcji 
serca dziecka w fazie parcia, gdy g ówka dziecka jest ju  ni
sko) lekarz u ywa pró noci gu lub kleszczy, aby przyspie
szy  poród. Instrument jest wprowadzany przez pochw , 
przyk adany z boku (kleszcze porodowe) lub od góry (pró
noci g) do g ówki dziecka. Oba instrumenty wspomagaj  

matk  przy parciu przez ostro ne wyci ganie g ówki dziec
ka na zewn trz.

Cesarskie ci cie (sectio caesarea)

Je li jeszcze przed porodem znane s  okre lone czynniki ry
zyka (np. nieprawid owe u o enie dziecka, takie jak po o e
nie po ladkowe), w wi kszo ci przypadków cesarskie ci cie 
stanowi optymaln  alternatyw  dla porodu samoistnego. 
Lekarz omówi z Pani  korzy ci i wady cesarskiego ci cia 
w porównaniu z porodem naturalnym, aby mog a Pani sama 
podj  odpowiedni  decyzj .

Mo e si  zdarzy , e b dzie u Pani planowany normalny po
ród, a jednak podczas akcji porodowej pojawi  si  sytuacje 
wymagaj ce wykonania cesarskiego ci cia (np. nadmierne 
krwawienia, owini cie p powin , p kni cie macicy, zmiana 
rytmu bicia serca dziecka z potencjalnym zagro eniem, cho
roby towarzysz ce matki, zatrzymanie akcji porodowej). 
Mo liwe, e w takiej sytuacji nie b dziemy mogli poinfor
mowa  Pani o zaletach i wadach, ryzykach i obci eniach 
zwi zanych z cesarskim ci ciem oraz uzyska  Pani zgody. 
Dlatego ju  teraz prosimy o wyra enie zgody na wypadek 
wyst pienia sytuacji krytycznej.

W przypadku niewyra enia zgody na cesarskie ci cie mo e 
doj  do sytuacji zagro enia ycia zarówno dla Pani dziecka, 
które mo e zosta  ci ko upo ledzone i wymaga  opieki 
przez ca e ycie, a w ekstremalnym przypadku nawet um
rze  w macicy, jak i dla Pani (np. w przypadku przedwczes
nego odklejenia o yska).
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W przypadku cesarskiego ci cia lekarz najpierw wykonuje 
ci cie – najcz ciej tu  nad lini  w osów onowych – i ot
wiera cian  jamy brzusznej, ew. ostro nie uwalnia p cherz 
moczowy znajduj cy si  pomi dzy cian  jamy brzusznej 
i macic , otwiera macic  i wyjmuje dziecko. Nast pnie usu
wane jest o ysko, a macica oraz ciany jamy brzusznej zos
taj  zamkni te.

Poród w wodzie

Je li rozwa a Pani poród w wodzie, lekarz poinformuje Pa
ni  osobno o zwi zanych z nim ryzykach.

Profilaktyka konfliktu serologicznego

Je li ma Pani grup  krwi Rh-ujemn , a grupa krwi dziecka 
jest Rh-dodatnia, to po porodzie otrzyma Pani szczepionk  
zapobiegaj c  komplikacjom podczas pó niejszych ci . 
Wi cej szczegó ów otrzyma Pani od nas przy okazji osobnej 
rozmowy na ten temat.

Dodatkowe rodki

W indywidualnych przypadkach konieczne mo e by  pod
j cie dalszych dzia a  (np. pomoc r czna przy po o eniu 
miednicowym p odu), o których lekarz poinformuje Pani  
osobno we w a ciwym czasie.

Poród samoistny po cesarskim ci ciu

Zasadniczo nawet po wcze niejszym ci ciu cesarskim mo
liwy jest normalny poród (poród samoistny). Sporadycznie 
po porodzie samoistnym konieczne mo e by  zbadanie 
ciany macicy w celu stwierdzenia, czy wcze niejsza blizna 

jest nadal zamkni ta. Jednak e równie  po cesarskim ci ciu 
mog  pojawi  si  powody, które zmusz  do wykonania po
nownego cesarskiego ci cia (np. gdy o ysko znajduje si  
przed uj ciem szyjki macicy).

Mo liwe ryzyka/powik ania

Proces porodu niesie ze sob  pewne ryzyko, dlatego nawet 
mimo profesjonalnego przeprowadzenia porodu zasadniczo 
brak gwarancji na to, e dziecko b dzie zdrowe.

Mimo najwi kszej staranno ci mo e dochodzi  do – niekie
dy nawet zagra aj cych yciu – powik a , które wymagaj  
dalszych zabiegów leczniczych/operacji. Dane dotycz ce 
cz sto ci s  jedynie ogólnymi szacunkami i powinny pomóc 
w ocenie powagi ró nych rodzajów ryzyka. Nie odpowiada
j  one definicjom skutków ubocznych na ulotkach informa
cyjnych leków. Istotny wp yw na cz sto  wyst powania 
komplikacji mog  mie  wcze niejsze choroby lub cechy in
dywidualne.

Ryzyka ogólne

• Zakrzepica/zator: tworzenie si  skrzepów krwi, które 
s  transportowane z krwi  i prowadz  do zamykania 
wiat a naczy  krwiono nych, mo e mie  powa ne 

skutki (np. zator p ucny, udar mózgu, zawa  serca). W 
okresie ci y, porodu oraz po ogu ryzyko jest wi ksze, a 
wykonywane zabiegi (np. cesarskie ci cie) dodatkowo 
je zwi kszaj . Aby im zapobiega , cz sto (np. w przy
padku cesarskiego ci cia) podawane s  leki rozrzedza
j ce krew. Zwi kszaj  one jednak ryzyko krwawienia. 
Substancja czynna heparyna mo e jednak tak e powo
dowa  powstawanie zagra aj cych yciu skrzepów (HIT 
II).

• Zator wodami p odowymi: w wyj tkowych przypad
kach p yn owodniowy mo e dosta  si  do naczy  
krwiono nych i spowodowa  zator.

Przy znieczuleniu

• Alergia/nietolerancja (np. na lateks, leki) mo e prowa
dzi  do ostrego wstrz su uk adu kr enia, który wyma
ga zastosowania rodków intensywnej opieki medycz
nej. Bardzo rzadkie s  ci kie, w niektórych okoliczno
ciach trwa e uszkodzenia (np. niewydolno  narz du, 
uszkodzenie mózgu, pora enia).

• Bardzo rzadko wyst puj  wylewy krwi (krwiaki) i za
ka enia w miejscu wk ucia, które jednak najcz ciej po 
kilku dniach ust puj  i tylko rzadko wymagaj  leczenia.

• Rzadko dochodzi do zaburze  w oddychaniu u dziecka, 
przede wszystkim gdy urodzi si  krótko po podaniu 
rodka uspokajaj cego lub przeciwbólowego. W takim 

przypadku lekarz podejmie odpowiednie rodki zarad
cze (np. podanie tlenu).

Przy nadzorowaniu

• Wyst puj ca rzadko niewielka infekcja rany na skórze 
g owy dziecka, spowodowana przez elektrod  do KTG 
lub powsta a przy pobieraniu krwi nie wymaga najcz
ciej adnego leczenia. To dotyczy równie  mo liwej in
fekcji macicy w wyniku wprowadzenia sondy s u cej 
do pomiaru nacisku porodowego.

• W bardzo rzadkich przypadkach po pobraniu krwi z 
g ówki dziecka mo e doj  do utrzymuj cej si  utraty 
krwi u dziecka, co mo e wi za  si  z intensywnym le
czeniem po czonym z ewentualn  transfuzj  krwi po 
narodzinach. Równie  w bardzo rzadkich przypadkach 
pojawia y si  powa ne miejscowe stany zapalne skóry 
g ówki dziecka.

Przy porodzie

• Urazy pochwy (np. p kni cie pochwy, p kni cia warg 
sromowych mniejszych, p kni cia echtaczki) i krocza, 
które najcz ciej mo na opatrzy  z dobrym skutkiem. 
Tylko bardzo rzadko mo e doj  do wytworzenia si  
przetoki jelitowo-pochwowej (nienaturalne po czenie 
mi dzy jelitem a pochw ), przetoki p cherzowo-po
chwowej lub do powstania wa u skórnego (skutek: 
mo liwy ból podczas stosunków p ciowych). Ewentual
nie konieczna mo e by  dodatkowa operacja.

• Mo liwe s  urazy zewn trznego mi nia zwieracza 
odbytu i jelita przy p kni ciu krocza lub w wyniku na
ci cia krocza, przede wszystkim, gdy zastosowane zos
tan  kleszcze lub pró noci g. Najcz ciej po za o eniu 
szwów przez lekarza takie urazy goj  si  bez powik a . 
Powstawanie przetoki jelitowo-pochwowej lub inkon
tynencja (nietrzymanie stolca) nie s  jednak wykluczo
ne. Wówczas konieczne jest dalsze leczenie lub dodat
kowe operacje (ew. z przej ciowym wytworzeniem sto
mii).

• Rozci gni cie mi ni przepony miednicy, które mo e 
powodowa  d ugotrwa e nietrzymanie moczu lub stolca 
(inkontynencja). Przypad o ci tej mo na si  atwo po
zby  dzi ki gimnastyce przepony miednicy. Ewentual
nie konieczne mog  by  jednak zabiegi operacyjne.

• Rzadko podczas bólów porodowych dochodzi do p ka
nia macicy lub otwierania si  wcze niejszych blizn ma
cicy (np. po cesarskim ci ciu). Stanowi to zagro enie dla 
matki i dziecka. Konieczne jest wtedy natychmiastowe 
cesarskie ci cie oraz interwencja chirurgiczna.

• Zaka enia dróg moczowych (p cherz moczowy, moczo
wody) mog  wyst pi  nawet kilka dni po rozwi zaniu. 
Mo na je leczy  z dobrym skutkiem, podaj c antybiotyki.
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• Silniejsze krwotoki z macicy s  mo liwe, gdy o ysko 
si  nie oddzieli lub oddzieli si  nieca kowicie, lub te  w 
przypadku urazów. Ryzyko wzrasta po wcze niejszym 
rozwi zaniu ci y przez cesarskie ci cie. Krwotoki te 
mo na najcz ciej zatamowa  przez kolejne zabiegi 
operacyjne, r czne usuni cie o yska oraz wy y eczko
wanie i podanie leków. Je li o ysko wro nie w macic  
lub gdy nie mo na zatamowa  krwotoku, konieczne 
mo e by  usuni cie macicy. W takim przypadku po
nowne zaj cie w ci  nie b dzie mo liwe. Równie  w 
przypadku urazów pochwy, krocza i macicy mo liwe s  
silne krwawienia. Krwawienia/krwawienia wtórne mo
g  równie  wymaga  operacyjnego tamowania krwa
wienia i/lub transfuzji krwi. Przy transfuzji krwi ryzyko 
zara enia (np. zapalenie w troby, AIDS) sta o si  nie
zwykle rzadkie. Po transfuzji istnieje mo liwo  prze
prowadzenia badania kontrolnego.

• Sporadycznie – zw aszcza po cesarskim ci ciu przy 
wcze niejszym porodzie – o ysko ( ac. placenta) nie 
oddziela si , lub oddziela si  nieca kowicie. Cz sto 
mo na wówczas zastosowa  leczenie farmakologiczne. 
Niekiedy konieczne jest usuni cie o yska/resztek o y
ska w znieczuleniu ogólnym lub po podaniu rodka 
przeciwbólowego, a nast pnie wy y eczkowanie.

• Urazy, opó nione obkurczanie macicy lub resztki o y
ska powoduj  niebezpiecze stwo infekcji, które zwykle 
z powodzeniem leczone s  farmakologicznie. Mog  one 
jednak prowadzi  do przedostania si  zarazków do 
otrzewnej (zapalenie otrzewnej) lub w niekorzystnych 
okoliczno ciach tak e do zagra aj cego yciu zaka enia 
krwi (sepsa). Bardzo rzadko zaka enie mo e by  tak sil
ne, e konieczne jest operacyjne usuni cie macicy, a 
czasem równie  jajników.

• Post puj ce zapalenia mo na z regu y z dobrym skut
kiem leczy  antybiotykami. Bardzo rzadko dochodzi 
przy tym do ograniczenia czynno ci oraz sklejenia ja
jowodów. Nie mo na wówczas wykluczy  trwa ej bez
p odno ci.

• Dystocja barkowa (m.in. w przypadku du ej wagi uro
dzeniowej, nadwagi matki, cukrzycy): W takim przy
padku po porodzie g ówki nieoczekiwanie dochodzi do 
zatrzymania ramion dziecka w miednicy matki, ponie
wa  nie jest ona ustawiona we w a ciwej pozycji. Im 
wi cej czasu up ynie, tym wi ksze jest niebezpiecze
stwo niedotlenienia dziecka. Dlatego konieczne jest na
tychmiastowe dzia anie. Mo e to nast pi  przez (ew. 
wielokrotne) prostowanie, a nast pnie zginanie nóg ci
arnej w biodrach przez lekarza i po o n , aby w ten 

sposób stworzy  wi cej miejsca na ramiona dziecka. 
Ewentualnie wywierany jest dodatkowy nacisk na 
brzuch powy ej ko ci onowej. Pomocna mo e by  te  
zmiana pozycji. Kolejnym skutecznym rodkiem jest te  
wprowadzenie d oni g boko do pochwy kobiety, aby 
uwolni  ramiona dziecka. Cz sto konieczne jest te  po
wi kszenie naci cia krocza. Mimo wszystkich tych 
rodków mo e doj  do urazu ramion, obojczyka oraz/

lub ramienia dziecka. Uszkodzenia nerwów mog  pro
wadzi  do trwa ych pora e  dzieci cego ramienia w 
ró nym zakresie.

Przy porodzie kleszczowym/porodzie przy u yciu 
pró noci gu (dla matki)

• Sporadycznie dochodzi do urazów pochwy lub ciany 
macicy, rzadko dochodzi do rozerwania macicy (roz
darcia). Konieczna jest wówczas natychmiastowa inge
rencja operacyjna lub usuni cie macicy. W przypadku 

porodu przy u yciu pró noci gu ryzyko urazów jest 
rzadsze.

• Urazy p cherza moczowego i jelita s  bardzo rzadkie i 
mog  skutkowa  nietrzymaniem moczu lub stolca (in
kontynencja) lub wytworzeniem si  przetoki, które 
ewentualnie mo e wymaga  przeprowadzenia dodat
kowych operacji.

Przy porodzie kleszczowym/porodzie przy u yciu 
pró noci gu (dla dziecka)

• Mo liwe s  odciski, otarcia, krwawe wybroczyny lub 
opuchlizna na g ówce, które najcz ciej ust puj  samo
istnie bez stosowania dodatkowego leczenia.

• Zwi kszona sk onno  do krwotoków w mózgu, dlate
go cz sto podawana jest witamina K, aby pobudzi  
krzepni cie krwi.

• Powa ne komplikacje u dziecka (np. p kni cie czaszki, 
krwotok mózgowy, pora enie twarzy) s  w przypadku 
obu metod bardzo rzadkie, ale pomimo zachowania ca
kowitej ostro no ci nie mo na ich zupe nie wykluczy .

Przy naci ciu krocza

• Krwawienia i krwawienia wtórne tamowane s  przez 
zszycie krocza, w razie potrzeby w znieczuleniu ogól
nym, zwykle jednak w znieczuleniu miejscowym. Przy 
rozerwaniu lub naci ciu krocza nie mo na wykluczy  
bólów w pierwszych dniach po porodzie, niewielkich 
krwiaków, problemów z gojeniem si  ran i infekcji, ta
kie objawy mog  jednak wyst powa  równie  przy nie
naruszonym kroczu z powodu rozci gni cia si  pochwy 
i tkanki cznej. Z uwagi na fakt, e nie ma mo liwo ci 
sterylnego gojenia si  rany w okolicach pochwy, w nie
których przypadkach po kilku dniach dochodzi do wyj
cia nici z cz ciowym lub ca kowitym otwarciem si  

rany. Mo e to wi za  si  z konieczno ci  przeprowa
dzenia kolejnego zabiegu zszycia rany po jej dok adnym 
oczyszczeniu lub te , zale nie od danej sytuacji, mo na 
poczeka  na samoistne zagojenie si  rany, co mo e po
trwa  kilka tygodni.

• Zaka enia ran mog  wymaga  leczenia farmakologicz
nego lub operacyjnego (np. podania antybiotyków, 
otwarcia zszycia). Bardzo rzadko dochodzi do ogólnego 
zaka enia krwi (sepsa), które wymaga intensywnej 
opieki medycznej. Najcz ciej mo na je jednak leczy  z 
dobrym skutkiem.

• Rzadko wyst puje przerost blizn (bliznowce) wskutek 
przed u ania si  lub zaburze  procesu gojenia si  rany. 
Skutkiem mog  by  przebarwienia skórne, bóle – rów
nie  podczas stosunków p ciowych – oraz ograniczenia 
ruchowe. Pó niejsza korekta jest mo liwa.

Szczególne ryzyko przy cesarskim ci ciu

Niniejsza broszura informacyjna zawiera jedynie informacje 
o najwa niejszych ryzykach zwi zanych z cesarskim ci
ciem. Je li planowane jest u Pani cesarskie ci cie, zostanie 
Pani szczegó owo poinformowana poprzez odr bny arkusz 
informacyjny.

Dla matki

• Rzadko dochodzi do urazów s siaduj cych organów 
(np. naczynia krwiono ne, nerwy, jelito, p cherz mo
czowy, moczowód) i konieczne mog  by  dodatkowe 
operacje, aby unikn  ewentualnych skutków (np. sil
niejsze krwawienia, bolesny dyskomfort, zapalenie 
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otrzewnej, niedro no  jelit, wytworzenie przetoki, za
trucie moczem). Ryzyko jest wi ksze po wcze niejszych 
operacjach, przy zrostach lub trudnych warunkach ana
tomicznych.

• Bardzo rzadkie s  silniejsze, nie daj ce si  zatamowa  
krwawienia. Konieczne jest wówczas przetoczenie 
krwi, a w razie potrzeby tak e usuni cie macicy.

• Uszkodzenia skóry/tkanki/nerwów wskutek u o enia 
oraz rodków towarzysz cych (np. wstrzykni  do yl
nych, dezynfekcji, zastosowania lasera oraz pr du elek
trycznego) s  rzadkie. Mo liwe, ewentualnie trwa e 
skutki: Ból, ogniska zapalne, martwica tkanek, blizny 
oraz zaburzenia odczuwania, zaburzenia czynno ci, po
ra enia.

• Rzadko wyst puj  zaka enia (np. zaka enia dróg mo
czowych, zapalenie p uc, zapalenie otrzewnej), które 
najcz ciej mo na leczy  z dobrym skutkiem, podaj c 
antybiotyki. W przypadku zaka enia rany mo e doj  
do zaburze  gojenia rany ze skutkiem nadmiernego 
bliznowacenia lub powstania przepukliny pooperacyj
nej, które wymagaj  dodatkowej operacji.

• Rzadko pojawia si  niedro no  jelit wskutek tymcza
sowego pora enia jelit lub zrostów w jamie brzusznej 
– równie  w latach pó niejszych. Wymagane mo e by  
wtedy ponowne otwarcie jamy brzusznej oraz – w po
jedynczych przypadkach – wytworzenie stomii.

• Przy kolejnym porodzie mo e nast pi  rozerwanie bliz
ny macicy, co w sporadycznych przypadkach wymaga 
cesarskiego ci cia w sytuacji nag ej.

• Ból i dyskomfort w rejonie ci cia w pierwszych dniach 
po porodzie s  cz ste i nie s  powodem do zmartwie , 
nawet je li czasami utrzymuj  si  miesi cami i popra
wa nast puje bardzo powoli.

Dla dziecka

• Mo liwa jest niewielka rana ci ta przy otwieraniu ma
cicy, która w wi kszo ci przypadków goi si  samoistnie. 
Rzadko konieczne jest za o enie niewielkiego szwu na 
ran .

• Czasami wyst puj  zaburzenia przystosowawcze po 
porodzie (np. utrudnione oddychanie z konieczno ci  
podania tlenu).

W czasie rozmowy informacyjnej nale y pyta  o wszystkie 
wa ne lub niejasne kwestie!

Wskazówki dotycz ce post powania

Prosimy o informowanie swojego lekarza w przypadku 
wyst pienia gor czki powy ej 38 °C, nasilaj cych si  bó
lów brzucha, krwawie  przekraczaj cych normaln  ty
godniow  dawk  lub w przypadku powi kszaj cego si  
zaczerwienienia lub bólów jednej lub obu piersi, nawet 
kiedy te problemy pojawi  si  dopiero kilka dni po wypi
saniu z kliniki.

Wa ne pytania
Wichtige Fragen

Ryzyko zabiegów lekarskich zale y od stanu fizycznego i 
wcze niejszych uszkodze . Aby lekarz móg  w por  rozpo
zna  ród a zagro e , prosimy Pani  o udzielenie odpowie
dzi na nast puj ce pytania:
Das Risiko ärztlicher Eingriffe hängt von der körperlichen Verfassung und 
von Vorschäden ab. Um Gefahrenquellen rechtzeitig erkennen zu können, 
bitten wir Sie, folgende Fragen zu beantworten:

Wiek:   lat(a) • Wzrost:   cm • Waga:   kg

Alter:   Jahre • Größe:   cm • Gewicht:   kg

n = nie (nein)/t = tak (ja)

1. Czy na sta e albo obecnie za ywane s  leki 
(np. rodki obni aj ce krzepliwo  krwi 
[np. Marcumar®, aspiryn ®, Plavix®, Xarelto®, 
Pradax ®, Eliquis®, Lixian ®, heparyn ], rodki 
przeciwbólowe, leki nasercowe/kr eniowe, 
preparaty hormonalne, rodki nasenne lub 
uspokajaj ce, leki przeciwcukrzycowe [np. za
wieraj ce metformin ])?
Werden regelmäßig oder derzeit Medikamente eingenom
men (z.B. gerinnungshemmende Mittel [z.B. Marcumar®, As
pirin®, Plavix®, Xarelto®, Pradaxa®, Eliquis®, Lixiana®, Heparin], 
Schmerzmittel, Herz-/Kreislauf-Medikamente, Hormonpräpa
rate, Schlaf- oder Beruhigungsmittel, Antidiabetika [v.a. met
forminhaltige])?

 n   t

Je eli tak, prosz  poda  dok adniejsze informacje: Wenn 

ja, welche?

 

2. Czy wyst puje alergia w postaci np. kataru sien
nego lub astmy alergicznej albo nietolerancja na 
okre lone substancje (np. leki, lateks, rodki od
ka aj ce, rodki znieczulaj ce, rentgenowskie 
rodki kontrastowe, jod, plastry, py ek kwiato

wy)?
Besteht eine Allergie wie Heuschnupfen oder allergisches 
Asthma oder eine Unverträglichkeit bestimmter Substan
zen (z.B. Medikamente, Latex, Desinfektionsmittel, Betäu
bungsmittel, Röntgenkontrastmittel, Jod, Pflaster, Pollen)?

 n   t

Je eli tak, prosz  poda  dok adniejsze informacje: Wenn 

ja, welche?

 

3. Czy wyst puje (równie  w ród osób spokrew
nionych) zwi kszona sk onno  do krwawie , 
jak np. cz ste krwawienia z nosa lub krwawie
nia z dzi se , cz ste siniaki, krwawienie wtór
ne po operacjach?
Besteht bei Ihnen oder in Ihrer Blutsverwandtschaft eine er
höhte Blutungsneigung wie z.B. häufig Nasen-/Zahnfleisch
bluten, blaue Flecken, Nachbluten nach Operationen?

 n   t

4. Czy wyst puje lub wyst powa a choroba zaka
na (np. zapalenie w troby, gru lica, HIV/AIDS)?
Besteht/Bestand eine Infektionskrankheit (z.B. Hepatitis, 
Tuberkulose, HIV/AIDS)?

 n   t

Je eli tak, prosz  poda  dok adniejsze informacje: Wenn 

ja, welche?

 

5. Czy wyst puje/wyst powa o schorzenie serca 
lub uk adu kr enia (np. wada serca, wada za
stawkowa, dusznica bolesna, zawa  serca, 
udar, zaburzenia rytmu, zapalenie mi nia 
sercowego, wysokie ci nienie krwi)?
Besteht/Bestand eine Herz-Kreislauf-Erkrankung (z.B. 
Herzfehler, Herzklappenfehler, Angina pectoris, Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Rhythmusstörungen, Herzmuskelentzündung, 
hoher Blutdruck)?

 n   t

Je eli tak, prosz  poda  dok adniejsze informacje: Wenn 

ja, welche?

 

6. Czy ju  kiedy  dosz o do zamkni cia wiat a 
naczy  krwiono nych przez zakrzep krwi (za
krzepic /zator)?
Kam es schon einmal zu einem Gefäßverschluss durch Blut
gerinnsel (Thrombose/Embolie)?

 n   t
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7. Czy wyst puj  u Pani zaburzenia krzepliwo
ci?
Besteht eine Gerinnungsstörung?

 n   t

8. Czy wyst puje schorzenie metaboliczne (np. 
cukrzyca, dna moczanowa)?
Besteht eine Stoffwechselerkrankung (z.B. Zuckerkrank
heit, Gicht)?

 n   t

Je eli tak, prosz  poda  dok adniejsze informacje: Wenn 

ja, welche?

 

9. Czy wyst puj  inne schorzenia?
Bestehen weitere Erkrankungen?

 n   t

Je eli tak, prosz  poda  dok adniejsze informacje: Wenn 

ja, welche?

 

10. Czy ju  kiedy  mia o miejsce zaburzenie procesu 
gojenia si  ran, np. zapalenie, ropie , przetoka?
Kam es schon einmal zu Wundheilungsstörungen wie z.B. 
Entzündung, Abszess, Fistel?

 n   t

11. Czy w Pana/Pani ciele znajduje si  piercing 
(np. piercing genitaliów)?
Befindet sich ein Piercing (z.B. Genitalpiercing) am Körper?

 n   t

Je eli tak, to gdzie? Wenn ja, wo?

 

12. Czy mia a ju  Pani operacj  macicy?
Wurde schon einmal eine Operation an der Gebärmutter 
durchgeführt?

 n   t

13. Czy ju  Pani rodzi a?
Hatten Sie schon eine/mehrere Entbindung(en)?

 n   t

Je li tak, to ile razy? Wenn ja, wie viele?

 

Je li tak, to czy podczas wcze niejszych poro
dów wyst pi y szczególne okoliczno ci?
Wenn ja, ergaben sich Besonderheiten bei früheren Gebur
ten?

 n   t

Je eli tak, to jakie? Wenn ja, welche?

 

 

14. Czy w czasie obecnej ci y wyst pi y szcze
gólne okoliczno ci?
Ergaben sich während der jetzigen Schwangerschaft Be
sonderheiten?

 n   t

Je eli tak, to jakie? Wenn ja, welche?

 

 

Adnotacje lekarza do rozmowy informacyjnej
Arztanmerkungen zum Aufklärungsgespräch

(np. zalety i wady operacyjnych rodków po o niczych [pró noci g, 
kleszcze, cesarskie ci cie], ryzyko indywidualne/mo liwe powik a
nia – na przyk ad podczas porodu przy po o eniu miednicowym, 
ewentualne zabiegi towarzysz ce/nast pcze, odmowa zgody na 
okre lone zabiegi po o nicze, negatywne skutki odmowy, przedsta
wiciel prawny, kwestie zwi zane z opiek , pe nomocnik, czas trwa
nia rozmowy)
(z.B. Vor- und Nachteile der operativen geburtshilflichen Methoden [Saugglo
cke, Zange, Kaiserschnitt], individuelle Risiken/mögliche Komplikationen – 
beispielsweise bei einer Geburt aus der Beckenendlage, mögliche Neben-/
Folgemaßnahmen, Ablehnung bestimmter geburtshilflicher Maßnahmen, 
Nachteile einer Ablehnung, gesetzliche Vertretung, Betreuungsfall, Bevoll
mächtigter, Gesprächsdauer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko w przypadku odmowy zgody
Nur im Fall einer Ablehnung

Nie wyra am zgody na zaproponowane zabiegi po o
nicze. Przeczyta am i zrozumia am arkusz informa

cyjny oraz zosta am wyra nie poinformowana o wyni
kaj cych z tego ewentualnych negatywnych skutkach 
(np. uszkodzenie mózgu u dziecka, a nawet mier  
dziecka przy porodzie).

Ich willige in die vorgeschlagene geburtshilflichen Maßnahmen nicht 
ein. Ich habe den Aufklärungsbogen gelesen, verstanden und wurde 
nachdrücklich über die sich daraus ergebenden möglichen Nachteile 
(z.B. Hirnschäden beim Kind oder sogar Totgeburt) aufgeklärt.

miejscowo , data, czas
Ort, Datum, Uhrzeit

SIGN_START_01_01|{"text_key":"ablehnung__werdende_Mutter", "role":"PATIENT", "role_text_key":"Unterschrift__werdende_Mutter", "signature_type":"REFUSAL", "icon":"signature_patient.svg", "liability":"OBLIGATORY"}|SIGN_END

kobieta w ci y
werdende Mutter

SIGN_START_01_02|{"text_key":"ablehnung__Zeuge", "role":"WITNESS", "role_text_key":"Unterschrift__Zeuge", "signature_type":"REFUSAL", "icon":"signature_gruppe.svg", "liability":"OPTIONAL"}|SIGN_END

ew. wiadek
ggf. Zeuge

SIGN_START_01_03|{"text_key":"ablehnung__Aerztin_Arzt", "role":"MEDIC", "role_text_key":"Unterschrift__Aerztin_Arzt", "signature_type":"REFUSAL", "icon":"signature_arzt.svg", "liability":"OBLIGATORY"}|SIGN_END

lekarz
Ärztin/Arzt
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Wyra enie zgody
Einwilligung

Poinformowano mnie o rodkach po o niczych (np. 
monitorowanie, u mierzanie bólu, naci cie krocza, 
pró noci g, kleszcze), ryzyku i mo liwych powik a
niach, metodach alternatywnych (np. cesarskie ci cie), 
zabiegach towarzysz cych i nast pczych (np. opieka 
lekarska w przypadku p kni cia krocza) oraz o ew. 
koniecznych rodkach poszerzaj cych zabieg (np. ope
racyjne usuni cie o yska, cesarskie ci cie). Informa
cje te zosta y przekazane mi podczas rozmowy infor
macyjnej z

lekarzem/lekark   .

Mia am wtedy mo liwo  zadania wszelkich pyta  
dotycz cych istotnych dla mnie kwestii.
Über die geburtshilflichen Möglichkeiten (z.B. Überwachung, 
Schmerzlinderung, Dammschnitt, Saugglocke, Zange), Risiken und 
mögliche Komplikationen, Alternativen (z.B. Kaiserschnitt) sowie 
über Neben- und Folgeeingriffe (z.B. Versorgung eines Dammrisses) 
und evtl. erforderliche Erweiterungen des Eingriffs (z.B. operative Pla
zentalösung, Kaiserschnitt) wurde ich in einem Aufklärungsgespräch 
mit der Ärztin/dem Arzt   ausführlich informiert. Dabei konn

te ich alle mir wichtig erscheinenden Fragen stellen.

Nie mam wi cej adnych pyta , czuj  si  dostatecz
nie poinformowana i niniejszym wyra am zgod  na 
zastosowanie omówionych metod dzia ania. Wyra
am równie  zgod  na niezb dne ze wzgl dów me

dycznych rozszerzenia i zmiany zaplanowanego prze
biegu porodu.
Ich habe keine weiteren Fragen, fühle mich genügend informiert 
und willige hiermit grundsätzlich in die aufgeführten und im Ge
spräch erläuterten Maßnahmen ein. Mit medizinisch notwendigen 
Erweiterungen oder Änderungen des geplanten Ablaufs während der 
Entbindung bin ich ebenfalls einverstanden. 

miejscowo , data, czas
Ort, Datum, Uhrzeit

SIGN_START_02_01|{"text_key":"einwilligung__werdende_Mutter", "role":"PATIENT", "role_text_key":"Unterschrift__werdende_Mutter", "signature_type":"APPROVAL", "icon":"signature_patient.svg", "liability":"OBLIGATORY"}|SIGN_END

kobieta w ci y
werdende Mutter

SIGN_START_02_02|{"text_key":"einwilligung__Aerztin_Arzt", "role":"MEDIC", "role_text_key":"Unterschrift__Aerztin_Arzt", "signature_type":"APPROVAL", "icon":"signature_arzt.svg", "liability":"OBLIGATORY"}|SIGN_END

lekarz
Ärztin/Arzt

Deklaracja zgody przez osob  towarzysz c
Einverständniserklärung der Begleitperson

Je li chc  Pa stwo uczestniczy  w porodzie jako osoba 
towarzysz ca, b d  Pa stwo przy tym nara eni na nie
wielkie ryzyko, któremu lekarz nie b dzie móg  zapo
biec (np. wskutek omdlenia lub te  szkody psychicz
ne). Dlatego potrzebna jest nam nast puj ca zgoda:
Wenn Sie als Begleitperson einer Geburt beiwohnen wollen, nehmen 
Sie dadurch ein geringes Risiko auf sich, das Ihnen der Arzt nicht ab
nehmen kann (z.B. infolge einer Ohnmacht oder auch psychische 
Schäden). Deshalb benötigen wir folgendes Einverständnis von Ihnen:

Zdaj  sobie spraw , e uczestnicz  w porodzie na 
w asne ryzyko. W przypadku uszczerbków na zdro
wiu, powsta ych w wyniku mojej obecno ci na sali po
rodowej lub operacyjnej, ju  dzi  nieodwo alnie re
zygnuj  z dochodzenia roszcze  odszkodowawczych 
wobec lekarzy, w a cicieli szpitala oraz innych osób 
(po o nych, piel gniarek, opiekunów itp.).
Ich weiß, dass ich auf eigene Gefahr und eigenes Risiko der Geburt 
beiwohne. Sollten mir aufgrund meiner Anwesenheit im Kreiß- oder 
Operationssaal gesundheitliche Schäden entstehen, verzichte ich 
schon heute unwiderruflich gegenüber Ärzten, dem Krankenhausträ
ger und anderen Personen (Hebammen, Schwestern und Pflegern etc.) 
auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.

miejscowo , data, czas
Ort, Datum, Uhrzeit

Podpis osoby towarzysz cej
Unterschrift der Begleitperson

Seite 7 Geb 1/PL     Geburtshilfliche Maßnahmen

> 
· G

eb
 1

/P
L 

· 0
9

/2
0

1
6

v2
 · 

D
at

ei
: 

1
3

.1
2

.2
0

1
9

 · 
D

ru
ck

: 
1

8
.0

3
.2

0
2

0
/1

3
:4

9
 U

h
r 

· S
ei

te
 7

/
7


