Inclusion

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - POROD
Definice
Porod

Akt porození dítěte

Diagnostická kritéria

Pacientky ve věku 15 a více let s primární diagnózou porodu dle MKN-9 nebo MKN 10 a splňující následující kritéria
a
- první porod (prvorodička)
a
- gestace > 37 týdnů
a
- jednočetné těhotenství
a
- poloha podélná hlavičkou
a
- nekomplikované těhotenství
Identifikace zdravotnické dokumentace pacientů k zahrnutí do studie DUQuE
Předpoklady
Rodící matky představují velkou část příjmů na porodní oddělení a je snadné je identifikovat. Prosíme, následujte níže

popsaný postup, dokud neurčíte 30 rodiček a jejich novorozenců dle popsaných kritérií pro jejich zahrnutí či vyloučení ze
studie DUQuE. Děkujeme!
Najděte všechny rodičky ve věku 15 let a více, které byly propuštěny z vaší nemocnice s diagnózou pro porod dle MKN-9
nebo MKN-10.
Začněte s pacientkami propuštěnými recentně (co nejblíže k dnešnímu dni) a postupujte zpět v čase.
Zajistěte si zdravotnickou dokumentaci pacientek, projděte každou z nich a odpovídejte na níže uvedené dotazy.
Pokračujte, dokud nezískáte celkem 30 pacientek, které splňují kritéria účasti ve studii.

Inclusion

Pacientka má diagnózu pro porod dle MKN-9 nebo MKN10.

Rodička je vyřazena

Ne →

Rodička je vyřazena

Ne →

Rodička je vyřazena

Ne →

Rodička je vyřazena

Ne →

Rodička je vyřazena

Ne →

Rodička je vyřazena

Ano →

Rodička je vyřazena

Ano
→

Ne →

Rodičce je 15 let a více

Ano
→
Jedná se o prvorodičku

Ano
→
gestace > 37 týdnů, NENÍ po termínu porodu

Ano
→
Jedná se o jednočetné těhotenství

Ano
→
Plod je v poloze podélné hlavičkou

Ano
→
K porodu došlo předčasně

Ne
→

Inclusion

Rodička má diabetes (také gestační), HIV, hepatitidu B
nebo jaterní onemocnění

Rodička je vyřazena

Ano →

Rodička je vyřazena

Ano →

Rodička je vyřazena

Ano →

Rodička je vyřazena

Ano →

Rodička je vyřazena

Ano →

Rodička je vyřazena

Ano →

Rodička je vyřazena

Ne
→

Ano →

Pacientka v raných fázích porodu krvácela

Ne
→
Rodička během těhotenství trpěla excesivním zvracením
(ne mírným zvracením)

Ne
→
Rodička během těhotenství trpěla hypertenzí (včetně preeklampsie nebo eklampsie)

Ne
→
Rodička trpěla venózními komplikacemi NEBO infekcemi
(močového A genitourinárního traktu) během těhotenství

Ne
→
Rodička během těhotenství trpěla nadměrným přírůstkem
hmotnosti, úbytkem hmotnosti nebo malnutricí

Ne
→
Výsledky prenatálních skríningových vyšetření byly
abnormální

Ne
→

Inclusion

Rodička byla v průběhu porodu přivezena z jiné nemocnice

Ne
→
Projděte zdravotnickou dokumentaci pacientky a odpovězte
na všechny následující otázky

Ano
→
Tento postup opakujte, dokud nebudete mít celkově 30
pacientek zahrnutých do studie

Ano →

Rodička je vyřazena

DELIVERY

Číslo pole

Proměnná

LIST PRO SBĚR DAT STUDIE DUQUE U PORODU
Kategorie
odpovědí

Definice a poznámky
Návod k vyplnění

J01
J0101

INFORMACE O ZEMI A NEMOCNICI

Nemocnice

Země

Země: prosím uveďte vaší zemi
0
1
2
3
4
5
6
7

J0102
Číslo pole

J02
I0201

Jméno nemocnice

Česká republika
Francie
Německo
Polsko
Portugalsko
Španělsko
Turecko
Anglie
Prosím uveďte jméno nemocnice

Text Prosím vyplňte jméno nemocnice

Proměnná

Kategorie
odpovědí

Definice a poznámky

J0301

1
Toto pole MUSÍ být vyplněno - u všech rodiček musí být uvedeno datum a čas přijetí.

Vyplňte přesný čas nebo
"99"

1
Toto pole MUSÍ být vyplněno - u všech rodiček musí být uvedeno datum a čas začátku
kontrakcí. Tento čas pravděpodobně spadá do doby, kdy rodička byla doma.
DD:MM:RR Datum (DD:MM:RRRR)
9 Datum není uvedeno

J0402

Vyplňte přesné datum nebo
"9"

POROD - MATKA
Datum a čas začátku kontrakcí

Vyvolání porodu

HH:MM Čas (HH:MM)
99 Čas není uveden
Jak byl porod vyvolán?

Vyplňte přesné datum nebo
"9"
Vyplňte přesný čas nebo
"99"

0 Spontánně
1 Uměle vyvolaný porod

Vyplňte číslici 0-9

9 Není uvedeno

J0403

Plán vedení porodu

Číslo pacienta

Vyplňte přesné datum nebo
"9"

PŘIJETÍ - MATKA
Datum a čas příjezdu do nemocnice

HH:MM Čas (HH:MM)
99 Čas není uveden

J0401

Návod k vyplnění

1

DD:MM:RR Datum (DD:MM:RRRR)
9 Datum není uvedeno

J04

Jméno nemocnice

Prosím uveďte datum narození rodičky
DD:MM:RR Datum narození (DD-MM-RRRR)
9 Není uvedeno

J03

Vyplňte číslici 0-7

ÚDAJE O RODIČCE
Datum narození rodičky

Informace z řádků 436 by měly být
vyplněny jedenkrát
pro každou
nemocnici

Jak měl být porod dle plánu veden z pohledu zdravotnického personálu?
0 Vaginálně
1 Císařský řez
9 Není uvedeno

Vyplňte číslici 0-9

DELIVERY

J0404

Datum a čas začátku porodu

Tato kolonka MUSÍ být vyplněna - u všech rodiček musí být uvedeno datum a čas začátku
porodu.
DD:MM:RR Datum (DD:MM:RRRR)
9 Datum není uvedeno

J0405

J0406

Ordinace epidurální anestezie

Datum a čas podání epidurální anestezie

HH:MM Čas (HH:MM)
99 Čas není uveden
Byla ordinována epidurální anestezie?
0 Ne
1 Ano
9 Není uvedeno
Datum a čas podání epidurální anestezie
DD:MM:RR Datum (DD:MM:RRRR)
9 Datum není uvedeno

J0407

Porod - s nebo bez instrumentů

HH:MM Čas (HH:MM)
99 Čas není uveden
Jak bylo dítě porozeno?

Vyplňte přesné datum nebo
"9"
Vyplňte přesný čas nebo
"99"

Vyplňte číslici 0-9

Vyplňte přesné datum nebo
"9"
Vyplňte přesný čas nebo
"99"

0 Dítě bylo porozeno bez použití instrumentária (MKN neobsahuje kód pro porod s použitím
konkrétního instrumentu - obsahuje pouze kód pro použití jakéhokoli instrumentária kdykoli v
průběhu porodu)
1 Dítě bylo porozeno s použitím instrumentária (prodopis obsahuje kód provedení
instrumentovaného porodu - použití jakéhokoli instrumentária kdykoli v průběhu porodu)
2 Vaginálně, není však známo, zda s nebo bez instrumentů
3 Císařským řezem
9 Nespecifikováno

J0408

Výsledek porodu

Jaký byl výsledek porodu (stav dítěte při narození)?
0 Narozeno živé dítě
1 Narozeno mrtvé dítě
2 Narozeno mrtvé dítě, ale bylo resuscitováno
9 Není uvedeno

J0409

Datum a čas narození dítěte

Datum a čas narození dítěte. Tato kolonka musí být vyplněna.
DD:MM:RR Datum (DD:MM:RRRR)
9 Datum není uvedeno
HH:MM Čas (HH:MM)
99 Čas není uveden

J0410

Lacerace 3. a 4. stupně

Vyplňte přesné datum nebo
"9"
Vyplňte přesný čas nebo
"99"

Byly přítomny nějaké lacerace 3. a 4. stupně?
0 Ne
1 Ano

Vyplňte číslici 0-9

9 Není uvedeno

J0411

Episiotomie

Byla rodičce provedena episiotomie?
0 Ne
1 Ano

Vyplňte číslici 0-9

9 Není uvedeno

J0412

Poporodní krvácení

Bylo naměřeno nebo klinicky odhadnuto poporodní krvácení ≥ 1000 ml?
0 Ne
1 Ano

J0413

Krevní transfúze

Vyplňte číslici 0-9

9 Není uvedeno
Dostala matka krevní transfúzi během pobytu v nemocnici?
0 Ne
1 Ano

Vyplňte číslici 0-9

9 Není uvedeno
ml Pokud byla provedena transfúze krve, prosím uveďte její množství.

Objem krve v ml

ml

DELIVERY

J05
J0501

DIAGNOSTIKA - DÍTĚ
pH pupečníkové krve

1
Bylo změřeno a zaznamenáno pH pupečníkové krve (žilní a/nebo arteriální)?
0 Ne
1 Ano

Vyplňte číslici 0-9

9 Není uvedeno

J0502

pH pupečníkové krve - hodnota

Pokud ano, jaká byla hodnota pH žilní pupečníkové krve?
0 Hodnota pH žilní krve byla < 7
1 Hodnota pH žilní krve byla ≥ 7
9 Není uvedeno

Vyplňte číslici 0-9

Pokud ano, jaká byla hodnota pH arteriální pupečníkové krve?
0 Hodnota pH arteriální krve byla < 7
1 Hodnota pH arteriální krve byla ≥ 7
9 Není uvedeno

J0503

Skóre dle Apgarové po 5-ti minutách

Vyplňte číslici 0-9

Bylo zaznamenáno skóre dle Apgarové po 5-ti minutách?
0 Ne
1 Ano

Vyplňte číslici 0-9

9 Není uvedeno

J0504

Skóre dle Apgarové po 5-ti minutách hodnota

Jaká byla hodnota skóre dle Apgarové zaznamenaná po 5-ti minutách?
1 Apgar po 5-ti min = 1
2 Apgar po 5-ti min = 2
3 Apgar po 5-ti min = 3
4 Apgar po 5-ti min = 4
5 Apgar po 5-ti min = 5
6 Apgar po 5-ti min = 6

Vyplňte číslici 0-10

7 Apgar po 5-ti min = 7
8 Apgar po 5-ti min = 8
9 Apgar po 5-ti min = 9
10 Apgar po 5-ti min = 10

J0505

Gestační věk

Prosím uveďte (v týdnech) gestační věk
týdny Gestační věk v týdnech

J0506

Porodní hmotnost a délka dítěte

99 Není uvedeno
Prosím uveďte porodní hmotnost a délku (v gramech a centimetrech NEBO v librách a
palcích)
gramy Porodní hmotnost
libry (lbs) Porodní hmotnost
9 Porodní váha neuvedena
centimetry Porodní délka v cm
palce (inches) Porodní délka v palcích (inches)
99 Porodní délka neuvedena

Vyplňte počet týdnů nebo
"99"

týdnů

Vyplňte hmotnost v
gramech NEBO librách
NEBO "9"

gramů
liber
9
cm
palců
99

Vyplňte délku v
centimetrech NEBO palcích
NEBO "99"

DELIVERY

J06
J0601

INFORMACE PŘI PROPUŠTĚNÍ - MATKA A DÍTĚ
Výhradní krmení kojením

1

Při propuštění byl novorozenec krmen výhradně kojením od matky nebo kojné, případně
odsátým mateřským mlékem, nedostával však další tekutou či pevnou stravu s výjimkou
kapek nebo sirupů obsahujících vitamíny, minerály nebo léčiva (definice WHO)
0 Ne
1 Ano
2 Matka odmítla kojit

Vyplňte číslici 0-9

4 Pacientka zemřela nebo byla přeložena do jiného zdravotnického zařízení
9 Není uvedeno

J0602

MATKA: datum propuštění nebo úmrtí

Datum propuštění, úmrtí nebo překladu do jiného zařízení.
DD-MM-RRRR Datum propuštění (DD:MM:RRRR)
9 Datum propuštění není uvedeno
DD-MM-RRRR Datum úmrtí (DD:MM:RRRR)
99 Nezemřela NEBO datum úmrtí není uvedeno

J0603

DÍTĚ: datum propuštění nebo úmrtí

Vyplňte přesné datum nebo
"9"
Vyplňte přesné datum nebo
"99"

Datum propuštění, úmrtí nebo překladu do jiného zařízení.
DD-MM-RRRR Datum propuštění (DD:MM:RRRR)
9 Datum propuštění není uvedeno
DD-MM-RRRR Datum úmrtí (DD:MM:RRRR)
99 Nezemřelo NEBO datum úmrtí není uvedeno

Vyplňte přesné datum nebo
"9"
Vyplňte přesné datum nebo
"99"

