
 
 
 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové 
Porodnická a gynekologická klinika 

 
 

                              Poučení pacientky o cerkláži 
 

Pacientka   …………………..   ……………………  ………. Rodné číslo………………. 
                                       jméno                                       příjmení   titul 
 

oddělení .………………..  
(ambulance)                                                                                              jmenovka 
 

 
Vážená paní, slečno, 
 
    vybrala jste si naše zdravotnické zařízení k provedení cerkláže na děložním hrdle. 
 
Cerkláž (někdy cerclage ), je výkon na děložním hrdle. 
 
 
Spočívá v založení cirkulárního (kruhovitého) stehu kolem hrdla děložního ve výši vnitřní branky. 
Cílem cerkláže je zabránit vzniku nebo progresi nedostatečnosti hrdla děložního a předčasnému 
porození, nebo potracení plodu. 
 
 
Cerkláž provádíme preventivně, obvykle mezi 16.-20.týdnem těhotenství v případě, že 
z anamnézy pacientky víme o zvýšeném riziku vzniku nedostatečnosti děložního hrdla nebo u 
dvojčat. 
Terapeuticky cerkláž provádíme, obvykle mezi 20.-26. týdnem těhotenství, tedy v okamžiku, kdy 
je nedostatečnost hrdla zjištěna. 
 
 
Rizika výkonu rozdělujeme podle času vzniku na : 
 

a) bezprostřední (vzniklá při výkonu) – poranění hrdla děložního, poranění močového 
měchýře,    krvácení, předčasný odtok vody plodové 

b) časné (vzniklé do 6. týdnů po výkonu) – vznik děložních stahů (kontrakcí), vyvolání 
předčasného porodu nebo potratu 

c) pozdní (po 6 týdnech od provedení výkonu, většinou v příštím těhotenství) - 
nedostatečnost  děložního hrdla, riziko předčasného porodu nebo potratu plodu 

 
 
 
 



 

  

Alternativy výkonu: 
 

- farmakologické – podání léků tlumících děložní stahy 
- režimová opatření – hospitalizace pacientky a přísný klidový režim trvající i několik týdnů 
- mechanická – zavedení poševního pesaru 

 
 
 
Pro snížení možných komplikací dodržujte doporučení lékaře: 
 

- přiměřený klidový režim po zákroku 
- zákaz pohlavního styku 
- pravidelné kontroly v poradně pro rizikové těhotenství ve spádovém zdravotnickém 

zařízení 
- v případě nástupu děložních stahů je nutná okamžitá kontrola ve spádovém zdravotnickém 

zařízení, nebylo-li dohodnuto jinak. Nepodaří-li se děložní stahy farmakologicky utlumit je 
doporučeno steh cerkláže neprodleně odstranit. 

- Steh cerkláže se obvykle po dokončení 36.týdnu těhotenství odstraňuje 
- V případě jakýchkoliv obtíží kontrola ve spádovém zdravotnickém zařízení nebo na 

ambulanci porodnické a gynekologické kliniky kdykoliv. 
 
 
 

Byla jsem srozumitelně seznámena s mým zdravotním stavem a s jeho možným vývojem. 
Byla jsem poučena o možnostech vyšetření a léčby. Byly mi zodpovězeny všechny mé otázky, 
a to srozumitelně, včetně všech rizik či komplikací. 
 
Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčela žádné údaje o svém zdravotním stavu, mně známé, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit moji lé čbu nebo ohrozit mé okolí, zejména rozšířením 
přenosné choroby. 
 
Souhlasím s navrhovaným postupem léčby dne  ….…………v………………..hod . 
                           

                              ………………………………..         

             Podpis pacientky                       

 
 
 
Hradec Králové dne ……………………v……………hod.  
                                                                                                   
 
………………………………… 
Jmenovka a podpis lékaře/řky 
 
/x/ vyplní zdravotnický zaměstnanec, nehodící se škrtne 
 


