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3UHþR práve cisársky rez a nástrih hrádze?
Máme pocit, že na Slovensku sa pri diskusiách o kvalite pôrodníc V~VWUHGtSRKĐDGKODYQH na
novorodHQHFN~~PUWQRVĢ DFKRUREQRVĢ. Myslíme siåHWUHEDWHQWRSRKĐDGWURFKXUR]ãtULĢTen,
kto má pôrodom SUHMVģSRNLDđ možno bez ujmy, je nielen novorodenec, ale aj matka. Nie
MH MHGQR þL SUL S{URGH VS{VREXMHPH PDWNiP WUYDOp ]PHQ\ QD WHOH þL PXVLD SRGVW~SLĢ
chirurgický zákrok a následné šitie. Nie je to jedno, pretože takýto zákrok môže PDĢdlhodobý
dopad na matkine zdravie a na jej budúce rozhodovanie v otázkach rodiny – ak prvý pôrod
prebehne cisárskym rezom, znameni WR ]YêãHQp UL]LNR åH WDN SUHEHKQ~ DM ćDOãLH S{URG\
a každý ćDOãt cisársky rez zvyšuje zdravotné riziká pre matku. Takisto, zdanlivo „nevinný“
nástrih hrádze môže vytváraĢ okrem krátkodobých problémov aj problémy dlhodobé a okrem
iného môže navždy RYSO\YQLĢ VH[XiOQ\ åLYRW åLHQ, ako hovoria konkrétne príbehy na našej
webstránke v þOiQNX „Reakcie na otvorený list o bolesti po nástrihu adresovaný Dr.
Cupaníkovi“. Preto je dôležité, aby tieto zásahy do telesnej integrity matky boli vykonávané iba
v opodstatnených prípadoch. A preto nás zaujíma, ako þDVWR VD WLHWR ]iNURN\ UHDOL]Xjú
v slovenských pôrodniciach. Ak skombinujeme údaje o frekvencii cisárskeho rezu a nástrihu
KUiG]H]LVWtPHDN~PiURGLþNDãDQFXåHYGDQHMS{URGQLFLSRURGtbez chirurgického zákroku.
V niektorých pôrodniciach je táto šanca povážlivo malá.

2GNLDĐPiPHGiWD"
Porovnanie slovenských pôrodníc Vám prinášame na základe Regionálnej analýzy pôrodníc
v Slovenskej Republike za rok 20111 (Za rok 2012 ešte oficiálna analýza neexistuje). Na
]DþLDWNX SUH ]DXMtPDYRVĢ SRURYQiYDPH 6ORYHQVNR DNR FHORN V inými krajinami Európy. Ako
zdroj nám slúži The European Perinatal Health Report 2010. Ako názov napovedá, tieto
Európske dáta sú z roku 2010. Štatistiky Slovenska sa však z roku 2010 na rok 2011 výrazne
nezmenili, preto aj porovnanie z URNX  SRGiYD GRVWDWRþQH GREUê REUD] R postavení
Slovenska v Európe.

3UHþR porovnanie a QLHUHEUtþHNS{URGQtF"
Naše porovnanie QHPi DPEtFLX E\Ģ REMHNWtYQ\P SRURYQDQtP NYDOLW\ S{URGQtF Indikátory
“cisársky rez“ a „nástrih hrádze“ vyberáme jednoducho preto, aby žena pri rozhodovaní mohla
okrem iných kritérií prihliadQXĢDMQDWRDNiMHcelková pravdepodobQRVĢåHY danej pôrodnici
porodí s chirurgickým zákrokom.
3UHþR toto porovnanie nenazývame UHEUtþNRP" Pretože pôrodnice majú v systéme rôznu
úlohu – WLHYHĐNp, VSiGRYpPDM~]D~ORKXV~VWUHćRYDĢUL]LNRYpS{URG\- preto je len prirodzené,
ak majú vyššiu mieru cisárskych rezov alebo nástrihov hrádze. ýtVODP{åXE\ĢRYSO\YQHQpDM
inými skrytými faktormi, napr. UR]GLHOQ\ SRPHU SUYRURGLþLHN D YLDFURGLþLHN UR]GLHOQ\ YHNRYê
SULHPHUURGLþLHNDWć

.25%(ď M. [et al.]: Regionálna analýza pôrodníc v Slovenskej republike - , 3{URGQtFND þDVĢ 
Gynekológia pre prax RRþþ  V-34.
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ŝƐĄƌƐŬǇƌĞǌ
&LViUVN\UH]MHYHĐNi brušná operácia a má v pôrodníctve dôležité miesto. Avšak s neustále
QDUDVWDM~FRXPLHURXFLViUVN\FKUH]RYVDQDWtVNDRWi]NDþLQHGRFKiG]DN jeho nadužívaniu. Z
QHRQDWRORJLFNpKR KĐDGLVND V~þasné poznatky podporujú krátkodobé i dlhodobé výhody
vaginálneho pôrodu. Sekcia má pre matku dlhodobé negatíva – môže výrazne komplLNRYDĢ
nasledujúce tehotenstvá a pri opakovaných cisárskych rezoch stúpajú aj bezprostredné
zdravotné riziká.
V minulosti bolo známe pravidlo, že ak žena už raz rodila cisárskym rezom, PXVHODWDNWRURGLĢ
aj pri všetkých ćDOãích pôrodoch. Odvtedy sa však už medicína všeobecne a technika
cisárskych rezov QDWRĐNRSRVXQXOL dopredu, že novšie výskumy aj prax preukázali, že pravidlo
„raz cisársky - vždy cisársky“ už neplatí 9lþãLQD åLHQ VD P{åH SRN~VLĢ URGLĢ YDJLQiOQH SR
cisárskom reze a SULVSUiYQRPSUtVWXSHPDM~SRPHUQHYHĐN~ãDQFXåHWHQWRSRNXVEXGHDM
úspešný. Podrobne sme sa tejto problematike venovali v þOiQNX „Vaginálny pôrod po
cisárskom reze“. Napriek tomu, že slovenskí pôrodníci v RGERUQêFK þOiQNRFK V~KODVLD åH
vaginálny pôrod po cisárskom reze je pre ženu lepší, skúsenosti åLHQQD]QDþXM~åHSRQ~NDQLH
tejto možnosti stále nie je na Slovensku štandardom.
Pri snahe ]QLåRYDĢPLHUXFLViUVN\FKUH]RY si však treba XYHGRPLĢåHQHVPLHtVĢiba o hon na
ãWDWLVWLFNpþtVOD. Vynikajúco to vyjadril Michel Odent týmito slovami:
„...YlþãLQDFLViUVN\FKUH]RYQLHMHQHY\KQXWQiäHQ\SRtrebujú cisársky rez, pretože nerodia
v správnom prostredí a pretože sme už zabudli na základné potreby rodiacej ženy. Pôrodné
asistentky pri pôrode už QH]DVWiYDM~ S{YRGQ~ PDWHUVN~ UROX GQHV V~ OHQ ćDOãtP þOHQRP Y
PHGLFtQVNRPWtPH3UHWRåHQ\QHYHGLDURGLĢV ĐDKNRVĢRXSRWUHEXMX]iVDK\R[\Wocín, cisársky
rez...
Nie MHFLHĐRPKRYRULĢÄ0XVtPH]QtåLĢPLHUXFLVáUVN\FKUH]RY³7RP{åHE\ĢQHEH]SHþQé. Už
GQHV P{åHPH SR]RURYDĢ åH DN MH KODYQýP FLHĐRP ]QtåLĢ SHUFHQWR FLViUVN\FK UH]RY SUYê
YLGLWHĐQê HIHNW MH þRUD] YLDF GOKêFK D YHĐPL ĢDåNêFK vaginálnych pôrodovďXGLD potom robia
všetko pre to,aby sa cisárskemu rezu vyhli. Deti sa rodia po dlhom pôrode, po mnohých
dávkach oxytocínu, použitím vákuum extraktora alebo pôrodníckych klieští. A toto je
QHEH]SHþQp 7RPXWR E\ VPH VD PDOL Y\KQ~Ģ Y GREH EH]SHþQêFK FLViUVN\FK rezov.Takže,
FLHĐRPQHPiE\Ģ znižovanie miery cisárskych rezov&LHĐRPMH ]QRYXREMDYLĢ]iNODGQpSRWUHE\
rodiacej ženy a ostatné príde samo.
M. Odent

EĄƐƚƌŝŚŚƌĄĚǌĞ
1iVWULK KUiG]H MH QD 6ORYHQVNX QDMþDVWHMãLH Y\NRQiYDQê FKLUXUJLFNê ]iNURN QD åHQH SUL
pôrode. 3RGĐDThe European Perinatl Health Report 2010 bolo v Dánsku percento nástrihov
hrádze 4.9%, v Estónsku 16%, v Anglicku 19.4%. Za Slovensko údaje v tomto dokumente
FKêEDM~ 3RGĐD Regionálnej analýzy pôrodníc v Slovenskej Republike za rok 2010 bolo
percento nástrihov 69%, za rok 2011 bolo nástrihov 67%.
0QRKtVORYHQVNtOHNiULXYiG]DM~åHQiVWULKKUiG]HVO~åLQDRFKUDQX]YLHUDþRYNRQHþQtNDD
X]iYHURYêDSDUiWPRþRYpKRPHFK~UD$YãDN&RFKUDQHDQDOê]DRQiVWULKXKUiG]H z r. 2009,
ktorá sumarizuje výsledky doterajších randomizovaných štúdií na túto tému, hovorí
jasne: obmedzené používanie nástrihov vedie k nižšiemu riziku vážnych poranení
hrádze oproti rutinnému používaniu nástrihov.
Aj Svetová zdravotnícka organizácia zaradila rutinný nástrih hrádze k praktikám, ktoré sa
þDVWRSRXåtYDM~QHYKRGQHDXYiG]D Ä1HH[LVWXM~åLDGQHVSRĐDKOLYpG{ND]\RWRPåHUXWLQQH
SUHYiG]DQi HSL]LRWyPLD Pi SULD]QLYp ~þLQN\ H[LVWXM~ YãDN MDVQp G{ND]\ R WRP åH P{åH
VS{VRELĢãNRGX3HUFHQWRHSL]LRWyPLtNWRUpERORGRVLDKQXWpYDQJOLFNRPSRNXVH 10%), bez
SRãNRGHQLDPDWN\DOHERGLHĢDWD 6OHHSDNRO E\PDORE\ĢFLHĐRP³.
1LNWR QHVSRFK\EĖXMH XåLWRþQRVĢ QiVWULKX Y SUtSDGH NHć MH GLHĢD Y RKUR]HQt ]GUDYLD alebo
života. Percento nástrihov v slovenských pôrodniciach je však v úplnom protiklade s 10%
RGSRU~þDQêPL:+2
$M NHć VD QiVWULK KUiG]H P{åH ]GDĢ DNR ³PDOLþNRVĢ³ QLH MH WR WDN 0QRKR åien má kvôli
nástrihu a následnému šitiu psychickú traumu, pretože ako samé tvrdia, vnímali to horšie ako
VDPRWQê S{URG 1LHNWRUp åHQ\ PDM~ ]DVD GOKRURþQp I\]ické problémy a problémy
v sexuálnom živote. Minulý rok sme ako reakciu na slová MUDr. Cupaníka, že nepozná
žiadnu ženu s dlhodobými problémami po nástrihu, zozbierali príbehy Sloveniek, ktoré aj po
URNRFKNY{OLQiVWULKXWUSLD3UHþtWDĢVLLFKP{åHWHQDQDãHMZHEVWUiQNHtu.
Zaznamenali sme DMSUY~ODVWRYLþNX, R]E\WRþQêFKUXWLQQêFKQiVWULKRFKKUiG]HVDXå]DþDOR
StVDĢDMYPDLQVWUHDPRYêFKPpGLiFKQDSUtu.
Ako je možné, že rutinné používanie nástrihu hrádze na Slovensku stále pretrviYD DM NHć
existujú jasné dôkazy o jeho škodlivosti?
.RĐNR åLHQ QD 6ORYHQVNX WUSt ]E\WRþQH NY{OL QHRSRGVWDWQHQpPX D ]E\WRþQpPX QiVWULKX
hrádze VDXåQHGR]YLHPH$OHPiPHãDQFX]PHQLĢEXG~FQRVĢDDMSUHWRYiPSULQiãDPHWRWR
porovnanie pôrodníc, aby ste vedeli, ktorá je na tom ako. 8UþLWH VL YãLPQHWH åH rozdiely
medzi pôrodnicami sa pohybujú v desiatkach percent.

Uvedené sú len krajiny, ktoré v reporte poskytli údaj o cisárskych rezoch.

Percento cisárskych rezov na Slovensku je 28.7% za rok 2010 a 29.5% za rok 2011, teda rozdiel medzi rokom 2010 a 2011 QLHMHYHĐNê

Uvedené sú len krajiny, ktoré v reporte poskytli údaj o nástrihoch.
Dáta za Slovensko neboli v reporte uvedenpSUHWRVPHLFKGRSOQLOL]WRKWR]GURMD.RUEHĐ0DVSRO$QDOê]DSHULQDWiOQ\FKYêVOHGNRYY65]DURN*\QHNRO. prax 2011; 9 (2): 95-102
Percento nástrihov na vaginálne pôrody na Slovensku je 69% za rok 2010 a 67% za rok 2011, teda rozdiel medzi rokom 2010 a QLHMHYHĐNê

Všimnime si, že najbližšie k 10QiVWULKRYRGSRU~þDQêP6YHWRYRX]GUDYRWQtFNRXRUJDQL]iFLRXPi7UHELãRYMHWR však stále takmer štvornásobok - 37ÒSOQHQHXYHULWHĐQHS{VRELDãWDWLVWLN\]RSDþQpKR
konca – Žilina, Banská Bystrica, Levice, Galanta, ktoré majú takmer 100% mieru nástrihov. Zaujímalo by nás, ako vyberajú ženy, ktoré NEnastrihnú...

Aké príjemné je pre Vás pomyslenie, že po príchode do pôrodnice nemátHWDNPHUåLDGQXãDQFXåHVNRQþtte bez chirurgického zákroku a šitia? Že to nie je v každej pôrodnici rovnaké? Len pár pôrodníc sa
približuje k 50% šanciåHYiVOHNiUQHEXGHUH]DĢVWULKDĢDani jedna hranicu 50% nepokoruje! V .$ä'(-VORYHQVNHMS{URGQLFLPiWHYlþãLXãDQFXåHEXGHWHSULS{URGHrezaná/strihaná, ako že nebudete.

Porovnanie krajov za rok 2011
V WHMWR þDVWL YiP SULQiãDPH SRURYQDQLH PHG]L MHGQRWOLYêPL NUDMPL QD 6ORYHQVNX KUDMH V~ YlþãLH FHON\ NWRUp ]DKĚĖDM~ -8000
pôURGRYURþQHD patria sem S{URGQLFHU{]Q\FKYHĐNRVWtD úloh z KĐDGLVNDFHQWUDOL]iFLHUL]LNRYêFKWHKRWHQVWLHY3RSXOiFLDURGLþLHN v
krajoch má podstatne homogénnejši rizikový profil, ako populácia URGLþLHN jednotlivých nemocníc.
Preto rozdiely medzi krajmi v percente cisárskych rezov a nástrihov odrážajú UR]OLÿQëSUtVWXSN manažovaniu pôrodov viac, ako
NHćVLYãtPDPH iba rozdiely medzi jednotlivými pôrodnicami.
0{åHPH VL YãLPQ~Ģ åH PHG]L MHGQRWOLYêPL NUDMPL V~ priepastné rozdiely þR VD WêND PLHU\ FLViUVN\FK UH]RY %DQVNRE\VWULFNê
kraj - 21%, Nitriansky kraj - 39%. Takisto miera nástrihov kolíše od 55% v Prešovskom kraji až po 82% v Nitrianskom kraji. 3ULþRP
Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj sa v RERFKXND]RYDWHĐRFKGUåLDQDFKYRVWH

Porovnanie pôrodníc v rámci krajov
Nakoniec sme pre vás pripravili porovnanie pôrodníc v rámci jednotlivých krajov, kde kombinujeme údaje o frekvencii cisárskych rezov
a nástrihu hrádze a ]LVĢXMHPHDN~PiURGLþNDãDQFXåHY danej pôrodnici porodí s chirurgickým zákrokom. Predpokladáme pri tom,
åHåLDGQHMURGLþNHVDQHUREtFLViUVN\UH]DMQiVWULKKUiG]HV~þDVQH
2SlĢSULSRPtQDPHåHYHĐNpVSiGRYpS{URGQLFHPDM~YlþãLHPQRåVWYRUL]LNRYêFKS{URGRYþRY QDãRPSRURYQDQtQLHMH]RKĐDGQHQp
Preto sa z miery cisárskych rezov a QiVWULKRYKUiG]HQHGiSULDPRY\YRG]RYDĢ]iYHU\R kvalite tej-ktorej pôrodnice. Nasledujúce grafy
PDM~OHQLQIRUPDþQêFKDUDNWHU

$NQiVFKFHWHILQDQÿQHSRGSRULģ
pošlite prosím ĐXERYRĐQ~þLDVWNXQDþtVOREDQNRYpKR~þWX
2980310758/0200, SWIFT: SUBASKBX,
IBAN: SK50 0200 0000 0029 8031 0758 DGRVSUiY\SUHSULMtPDWHĐD
napíšte „dar“.
Ak nás chcete SRGSRULģ]DSRMHQtPVDGRQDäLFKDNWLYtW
napíšte nám na zenskekruhy@zenskekruhy.sk

O WRP DNR EROL 9DãH ILQDQþQp SURVWULHGN\ SRXåLWp EXGHWH
pravidelne informovaní prostredníctvom newslettera, YêURþQêFK
správ zverejnených na našej webovej stránke, ale aj cez osobné
stretnutia, besedy a workshopy na rôznych miestach po celom
Slovensku.
www.zenskekruhy.sk

