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Úvod 
SOSS (Slovak Obstetric Survey System) – pracovná skupina sekcie perinatálnej medicíny 
(SPM) Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS) zhromažďuje od roku 2012 
údaje o závažných akútnych materských morbiditách v Slovenskej republike (SR) a analyzuje 
ich (1) . Jednou zo sledovaných morbidít je aj závažné popôrodné krvácanie.  
Závažné popôrodné krvácanie (SPPH – severe primary postpartum haemorrhage) je hlavnou 
preventabilnou príčinou závažnej akútnej materskej morbidity a jednou z 3 hlavných príčin 
materskej mortality vo svete (2) . Celosvetovo približne štvrtina až tretina materských úmrtí 
pripadá práve na popôrodné krvácanie s incidenciou 1 úmrtie na 1 200 pôrodov. Udáva sa, že 
na popôrodné krvácanie zomrie celosvetovo každú hodinu sedem žien, pričom zodpovedá 
približne za 27 % z 303 000 materských úmrtí ročne (3,4,5). Je príčinou 8 % materských úmrtí 
v rozvinutých krajinách a 20% v rozvojových krajinách (3). Zvyšujúcu sa incidenciu 
popôrodného krvácania možno pripísať zvyšujúcemu sa veku rodičiek, stúpajúcemu počtu 
viacplodových tehotností a cisárskych rezov (6) . Okrem vysokého podielu na materskej 
mortalite sa popôrodné krvácanie podieľa aj na materskej morbidite. Približne 20 miliónov žien 
poznačí dlhodobými následkami (4) . 
Napriek množstvu literárnych údajov na tému popôrodného krvácania nie je definícia 
a rozdelenie jednoznačné. Definícia na základe vizuálne odhadovanej krvnej straty je nepresná 
v dôsledku výrazného podhodnocovania odhadu strát, čo potvrdili aj údaje zo        SR (7) . 
Pre uvedené problémy bolo kritérium popôrodného krvácania definované podaním 4 a viac 
transfúznych jednotiek (transfusion unit – TU) erytrocytov bez ohľadu na spôsob vedenia 
pôrodu počas 24 hodín od ukončenia tehotnosti a/alebo krvná strata presahujúca 2 000 ml. Toto 
kritérium prijal medzinárodný panel expertov INOSS-u (International Network of Obstetric 
Survey Systems) z 13 členských krajín vrátane SR na základe Delphi metodiky, na ktorých sa 
pracovalo od r. 2015 a boli publikované vo februári 2019 (8) .  
Podľa časového kritéria rozdeľujeme popôrodné krvácania na primárne – do 24 hodín po 
pôrode, a sekundárne – od 24 hodín do 12 týždňov po pôrode. 
Pre príčinu popôrodného krvácania sa celosvetovo používa mnemotechnická pomôcka 4T – 
Tonus (hypotónia maternice), Trauma (popôrodné krvácanie, ruptúra maternice, hematómy), 
Trombin (vrodené a získané poruchy koagulácie), Tkanivo (abnormálna invázia placenty, 
porucha placentácie) (3).  
 
Materiál a metódy 
Kritériom závažného popôrodného krvácania bolo podľa INOSS definície podanie 4 a viac 
transfúznych jednotiek erytrocytov. V tejto práci boli retrospektívne analyzované jednotlivé 
prípady SPPH v rokoch 2012. Údaje boli získané trojkrokovou analýzou – v I. kroku boli  
informácie o počte jednotlivých prípadov získané z ročných perinatologických hlásení 



zasielaných SPM SGPS. V II. kroku boli gynekologicko-pôrodníckym pracoviskám zaslané 
štandardizované dotazníky k hláseným prípadom. V III. kroku vyplnené dotazníky analyzovala 
komisia SOSS na základe definovaných kritérií.  
 
Výsledky   
V rokoch 2012-2020 bolo v SR spolu 502 903 pôrodov. Zodpovedaných dotazníkov bolo 424 
146, čo zodpovedá response rate 84,34 %.  
Po selekcii podľa výberovej podmienky malo závažné popôrodné krvácanie 953 pacientok. 
Incidencia v sledovaných rokoch bola 2,01 / 1000 pôrodov (graf 1).  
 
 

 
Graf 1. Incidencia a počet závažného popôrodného krvácania v SR v rokoch 2012 – 2020. (n-

počet prípadov) 
 
Z 953 analyzovaných prípadov 44 % tvorili prvorodičky, v 56 % išlo o viacrodičky. V 42 % 
bol pôrod vedený vaginálne, z toho v 5,3 % prípadov išlo o operačný vaginálny pôrod. 
Z cisárskych rezov bolo 62,4 % akútnych a 37,3 % plánovaných.  
Medzi príčinami závažného popôrodného krvácania dominovala hypotónia maternice – 38 %, 
krvácanie z pôrodných poranení – 19 %, krvácanie pri predčasnom odlučovaní placenty – 18 
%, krvácanie pri abnormálnej invázii placenty – 14 %, 10 % pri poruchách koagulácie a 3 % 
pri ruptúre maternice. 4% závažného popôrodného krvácania bolo v kategórii iné – inverzia 
maternice a krvácanie z iných ako gynekologických príčin (tabuľka 1).  
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Tabuľka 1. Príčiny SPPH v SR 
 
Z príznakov indikujúcich hemosubstitučnú liečbu dominovali vizuálne odhadovaná krvná strata 
– 81 %, kolapsové stavy – 72 %, bledosť – 66 % a tachykardia – 65 %.  Hemosubstitučná liečba 
bola v 69 % prípadov indikovaná na základe laboratórne prítomnej anémie.  
V 46,9 % prípadov boli podané iba indikujúce 4 TU ery masy, maximálne bolo podaných 
v sledovanom súbore 30 TU ery masy. V 77,9 % prípadov bola podaná aj čerstvá zmrazená 
plazma, v 1 % trombocytárny koncentrát a v 7 prípadoch celá krv.  
Z uterotoník podaných pri liečbe závažného popôrodného krvácanie dominovalo podanie 
oxytocínu – 85,8 % a methylergometrínu – 92,3 %. Z ostatných bol v 15,2 % použitý 
karboprost, v 18,2 % karbetocín a v 0,6 % misoprostol. V podporanej hematologickej liečbe 
dominovalo podanie fibrinogénu (Fbg) – 24,3 %, kyselina tranexámová bola podaná v 8,9 % 
a v 4,3 % antitrombín III.  
Z chirurgickej liečby bolo v 20 % prípadov použitá peripartálna hysterektómia. V 5 % bola 
použitá uterus zachovávajúce intervencia. 27,3 % pacientok bolo preložených na jednotku 
intenzívnej starostlivosti.  
 
Diskusia 
Incidencia závažného popôrodného krvácania sa celosvetovo pohybuje v rozmedzí 1 – 19 %, v 
rozvinutých krajinách 4 – 8 % a v rozvojových krajinách okolo 19 % (9). WHO 
v multicentrickej štúdii na 275 000 pôrodoch udáva incidenciu popôrodného krvácania 1 %. 
Carolli a spol. uvádzajú incidenciu závažného popôrodného krvácania na africkom kontinente 
0,3 – 3,8 %, v Ázii 0,7 – 2,7 % a v Európe 1,7 – 5,5 %. Prevalencia závažného popôrodného 
krvácania je najvyššia v Afrike – 5,1 % a najnižšia v Ázii – 1,9 %.  
Medzi príčinami materskej morbidity má najvyšší podiel popôrodné krvácanie v Afrike a Ázii 
– 30 % (10). Vzostupný trend však pozorujeme už aj v industriálnych krajinách – kým riziko 
SPPH bolo na konci minulého storočia 1 : 1 000 pôrodov, dnes už je to 1,2 % v Spojenom 
kráľovstve a 11,4 % v USA (6). Prevalencia SPPH v USA vzrástla z 2,9 % v roku 2010 na 3,2 
% v roku 2014 (10). Incidencia popôrodného krvácania v Holandsku je uvádzaná 4,5/1 000 
pôrodov, ale s výraznými regionálnymi rozdielmi. Aj tu pozorujú vzostupný trend incidencie – 
zo 4,1 % v roku 2020 na 6,4 v roku 2013 (11). Rôzne údaje o incidencii popôrodného krvácania 
sú spôsobené rozdielnymi definíciami popôrodného krvácania a schopnosťou odhadov krvnej 
straty. Incidencia závažného popôrodného krvácania v SR v rokoch 2012-2020 podľa SOSS 
bola 2,01/1 000 pôrodov. V priebehu sledovaných rokov po úvodnom prudkom poklese 
incidencie v roku 2013 pozorovať vzostupný trend do roku 2018, v posledných 2 rokoch 
pozorujeme mierny pokles incidencie.  
Ako najčastejšia príčina popôrodného krvácania sa uvádza v niektorých prácach 
hypotónia/atónia maternice (70 – 90 %), nasledovaná pôrodnými poranenia, retinovanými 
zvyškami placenty a poruchami koagulácie (3). Iné práce uvádzajú ako najčastejšiu príčinu 
abnormálnu inváziu placenty – 27 %, nasledovanú atóniou maternice – 21 %, predčasným 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 spolu

hypotónia maternice 45,1 32,6 43,5 28 36,5 40,1 34,4 44 33,6 37,5

predčasné odlučovanie 

placenty 15 25 15,2 15,7 19,3 19,6 22,1 13,9 19,5 18,3

abnormálna invázia 

placenty 11,5 15,2 10,5 14,6 15 15,6 15,5 11,8 17,3 14,1

pôrodné poranenia 16,8 23,9 20 11,2 21,5 17,6 20,4 16,1 22,8 18,9

poruchy koagulácie 9,7 23,9 5,8 6,7 12,9 23,5 5,4 3 2,1 10,3

ruptúra maternice 0 0 0 6,7 4,3 4,9 1,6 3,2 2,1 2,5

iné 0 0 0 0 0 0 1,6 6 0 4

roky

morbidita



odlučovaním placenty – 17 % a koagulopatiami – 15 % (12). V SR v priebehu všetkých 
sledovaných rokov dominovala príčina krvácania z hypotónie maternice (38 %), nasledovaná 
krvácaním z pôrodných poranení (19 %), pri predčasnom odlučovaní placenty (18 %), 
abnormálne invazívnej placenty (10 %), porúch koagulácie (3 %). 
Priemerná krvná strata v prípadoch závažného popôrodného krvácania v SR bola 1 256 ml, 
spočiatku sledovania morbidity sme pozorovali výrazné podhodnocovanie krvných strát, avšak 
s postupnou úpravou v priebehu sledovaných rokov. Výrazné podhodnocovanie odhadu 
krvných strát však ostáva v SR dlhoročným javom, ale obdobne je tomu tak v celom svete.  
Významnú úlohu v manažmente závažného popôrodného krvácania zohráva dostupnosť 
a možnosť hemosubstitučnej liečby (12). Treba však mať na zreteli, že aj tento druh liečby nesie 
so sebou riziká neinfekčných, ale aj infekčných komplikácií. V rokoch 2012 – 2020 bolo v SR 
podaných priemerne 5,5 TU erytrocytov na pacientku. Pri sledovaní pomeru podania TU 
erytrocytov a ČZP pri závažnom popôrodnom krvácaní bol 2,1:1. Česká lekárska spoločnosť J. 
E. Purkyňu udáva vo svojich odporúčaných postupoch pomer erytrocytov k ČZP 1,5 – 1 : 1. 
Iná štúdia dokazuje signifikantné znižovanie mortality pri krvácaní pri pomere podania 1 : 1 
(13). V súčasnosti však pozorujeme odklon od podávania ČZP, preferuje sa podanie Fbg. WHO 
odporúča i. v. podanie kyseliny tranexámovej do 3 hodín od pôrodu plodu ako štandardný 
postup na zvládnutie SPPH (14). V SR sa k využitiu kyseliny tranexámovej do roku 2017 pri 
liečbe SPPH nie je možné sa exaktne vyjadriť, avšak v rokoch 2018-2020 pozorovať výrazný 
vzostup jej využitia – 5 % - 18 % a 42 % prípadov.  
Používanie uterokinetík v SR by sa malo riadiť odporúčaným postupom publikovaným vo 
vestníku Ministerstva zdravotníctva SR(15). Nie vo všetkých prípadoch však bol tento postup 
plne akceptovaný.  
Zdá sa, že chirurgickými intervenciami používanými na zastavenie krvácania SR výrazne 
zaostáva. Dominantným chirurgickým výkonom bola peripartálna hysterektómia – 20 % 
prípadov. Výkony zachovávajúce uterus na zvládnutie závažného popôrodného krvácania boli 
v prvých sledovaných rokoch iba v 2-3 prípadoch, ale posledné 3 roky pozorovať aj v tomto 
sledovanom ukazovateli postupný vstostup použitia a snahu o zachovanie maternice – z 1-2 
použitých postupov v roku 2012 na 14 v roku 2019. Treba však podotknúť, že výkony 
zachovávajúce uterus mohli byť použité vo viacerých prípadoch popôrodného krvácania včas, 
čím nevznikla potreba masívnej hemosubstitučnej liečby, a tým sa znížil počet prípadov SPPH.  
Analýza údajov o závažnom popôrodnom krvácaní v SR v rokoch 2012-2020, ktoré boli 
postupne publikované v odborných časopisoch SR postupne viedli z lepšeniu diagnostiky a  
liečby závažného popôrodného krvácania. Aj napriek tomu však  zatiaľ potvrdila zistenia 
z predchádzajúcich rokov, že rezervy sú najmä v podhodnocovaní krvných strát, v optimalizácii 
hemosubstitučnej liečby a v používaní intervencií zachovávajúcich uterus na zvládnutie 
peripartálneho krvácania. Zlepšenie v týchto troch bodoch by mohlo priniesť zníženie množstva 
podanej hemosubstitučnej liečby a frekvencie peripartálnych hysterektómií. 
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