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Cieľ: Cieľom práce je analýza frekvencie cisárskych rezov s použitím  Robsonovej klasifikácie 

na Gyn. pôr. klinike FN Nitra a UKF v Nitre v rokoch 2020 a 2021. Robsonova klasifikácia  

zatrieďuje  cisárske rezy do  10 podskupín a slúži po  exaktnej analýze nájsť  spôsoby  zníženia  

frekvencie   sekcií na  konkrétnom pracovisku.  

Materiál a metódy: Retrospektívne sme za zatriedili  všetky pôrody v rokoch 2020 a 2021   do 

10 skupín podľa Robsona1 a analyzovali sme, ktorá skupina je  relatívne ovplyvniteľná  na  

potenciálne zníženie  frekvencie  cisárskych rezov na našom pracovisku. 

Výsledky: Výsledky sú  znázornené v Tab. 1. Za sledované obdobie bolo 2922 pôrodov, z toho 

v roku 2020 1505 a v roku 2021 1417. Nitrianska pôrodnica patrí na Slovensku do skupiny 

ústavov s najvyšším počtom cisárskych rezov. Frekvencia sekcií v roku 2020 bola 46,6% 

a v roku 2021 43,6%. Stavy po  sekcii/sekciách (Robson 5) rodia takmer vždy znovu cisárskym 

rezom, rovnako ako tehotné s polohou plodu KP (Robson 6,7). Podobne aj tehotné 

s viacplodovou graviditou, šikmou a priečnou polohou. Tieto údaje sú podkladom pre zmenu 

manažmentu s cieľom  znížiť frekvenciu sekcií.  

Diskusia: Primeraná frekvencia cisárskych rezov by mala byť prioritou každej pôrodnice. 

WHO odporúča  neprekročiť  frekvenciu 15% . Nitrianska pôrodnica  presahuje  tento  

trojnásobne2. Na základe retrospektívnych dát vieme zaujať jasné stanovisko k prioritám pri 

dosahovaní tohto cieľa. Skupinu žien, na ktorú sa treba zamerať, sú termínové prvorodičky, 

jednoplodové gravidity, ktorých plod je otočený hlavičkou a spontánny nástup pôrodu (Robson 

1). Týmto dávame podklad celému ďalšiemu reprodukčnému správaniu žien, keďže drvivá 

väčšina prvorodičiek plánuje v budúcnosti aj ďalšiu graviditu. Z pohľadu možnosti 

ovplyvnenia frekvencie cisárskych rezov sa jedná o najdôležitejšiu skupinu rodičiek. Pri 

spôsobe vedenia prvého pôrodu zakladáme to, čo pôrodníkov môže v budúcnosti dobehnúť - či 

pôjde o početné stavy po jednom, príp. dvoch cisárskych rezoch, čo má značný vplyv nielen na 

kvalitu života ženy a vnímanie vlastného tela, ale má aj nezanedbateľný finančný aspekt na 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Druhou prioritnou skupinou majú byť práve rodičky, 

ktoré v minulosti podstúpili cisársky rez. Dôvody predchádzajúceho cisárskeho rezu by mali 



byť individuálne posudzované. Treba vyselektovať tehotné, ktoré môžu byť oslovené 

s ponukou vedenia pôrodu spontánne, napriek anamnéze cisárskeho rezu. V Tab.1 sú tieto 

pacientky vedené pod názvom Robson 5. Na našom pracovisku  takmer každá tehotná  

s anamnézou  sekcie znovu  rodí  sekciou.  

Záver: Robsonovu klasifikáciu odporučila WHO pre objektívnu analýzu cisárskych rezov a ako 

užitočný  nástroj k stanoveniu stratégie vedúcej k dosiahnutiu primeraného zastúpenia 

cisárskych rezov, aj keď optimálna frekvencia sekcií podľa WHO do 15%, je takmer nereálny 

cieľ3,4,5. Získané údaje za roky 2020 a 2021 sú východiskom pre zmenu stratégie s cieľom  

redukcie  frekvencie sekcií na našom pracovisku.  
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Tab. 1. Rozdelenie  cisárskych rezov  podľa Robsonovej klasifikácie2 (Robson triedy 1 až 10) 

v rokoch 2020 a 2021 na  Gyn. pôr. klinike FN Nitra a UKF v Nitre 

*Percento vyjadruje zastúpenie cisárskych rezov v danej skupine tehotných a rodičiek. 

 

Roky 2020 2020 2021 2021 

 počet % počet % 

Všetky pôrody 1505  1417  

Všetky sekcie 702 46,6 618 43,6 

Robson 1: nulipary s 1 plodom v termíne, spontánny 

začiatok pôrodu 

110 23,8* 86 21,6* 

Robson 2: nulipary s 1 plodom v termíne, indukcia 

pôrodu  alebo plánovaná sc 

96 80,7* 88 65,2* 

Robson 3: multipary bez predošlej sc, s 1 plodom, v 

termíne, spontánny začiatok pôrodu 

25 6,5* 15 3,9* 

Robson 4: multipary, bez predošlej sc s 1 plodom, v 

termíne, a) indukcia / b) plánovaná sc 

19 55,9* 28 48,3* 

Robson  5: multipary s jednou a viac sc v anamnéze  

s 1 plodom v termíne 

295 98,3* 282 97,9* 

Robson 6: nulipary s 1 plodom v polohe KP 41 

 

100,0* 29 100,0* 

Robson 7: multipary s 1 plodom v polohe KP 

vrátane žien s predošlými  sc 

24 100,0* 27 90,0* 

Robson 8: viacplodová gravidita vrátane žien 

s predošlými sc 

20 100,0* 16 94,1* 

Robson  9: 1 plod v priečnej alebo šikmej polohe 

vrátane žien s predošlými sc 

5 100,0* 9 100,0* 

Robson 10: plod v polohe pozdĺžnej  hlavičkou <37 

týždeň  vrátane žien s predošlými sc 

67 73,6* 38 71,7* 
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