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XXXIV. Perinatalni dani „Ante Dražančić“ 
3. „Multidisciplinarni pristup distociji fetalnih ramena i parezi pleksusa 
brahijalisa“ 
Hotel Olympia, Vodice 
26. – 28. svibnja 2023. 
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Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb 
 
VANJSKI OKRET – ZABORAVLJENI ZAHVAT? 
 
Gordan Zlopaša, Marko Jakov Šarić, Vesna Sokol 
 
Vanjski okret je zahvat kojim se dijete u stavu zatkom ručnom manipulacijom preko trbuha majke 
rotira u normalan stav glavicom. Zahvat se najčešće izvodi oko 37. tjedna trudnoće jer je tada često 
uspješan, vrlo je mala vjerojatnost ponovnog spontanog okretanja na zadak, a dijete je dovoljno zrelo 
ukoliko se ukaže potreba hitnog dovršenja trudnoće zbog mogućih komplikacija zahvata. Gotovo da 
nema niti jednog europskog i sjevernoameričkog društva opstetričara koje u svojim preporukama ne 
navodi pokušaj vanjskog okreta djeteta u stavu zatkom ukoliko za to postoje uvjeti. Svjedoci smo, ipak, 
kako se relativno rijetko izvodi, za što ne postoje opravdani razlozi. U opsežnoj meta-analizi 
Grootscholtena i suradnika iz 2008. g. koja je analizirala 84 istraživanja s gotovo 13 000 ispitanica, 
ozbiljne komplikacije u djece i majki bile su izrazito rijetke (0,24%). Rizik fetalne smrti bio je 0,19% 
(12 slučajeva), no samo dvije od ukupno dvanaest smrti su se mogle pripisati zahvatu, dok su druge 
bile neobjašnjene ili nevezane uz postupak. U Republici Hrvatskoj postotak izvođenja vanjskog okreta 
izrazito je nizak (2,6%). Bolje je reći kako se u većini hrvatskih rodilišta on uopće ne prakticira. U 
godišnjim izvješćima uočava se kako se ovaj zahvat u RH izvodi jedino u KBC-u Zagreb (Petrova), KB-u 
Sveti Duh i KBC-u Split. U Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb u posljednjih godinu dana 
počeli smo češće prakticirati vanjski okret pa je postotak izvođenja zahvata porastao s dosadašnjih oko 
2% na gotovo 10 %. Uspješnost zahvata pri tome je bila 83% (15/18) što je posebno poticajno, a 
rezultat je dobre selekcije trudnica. U ovom kratkom istraživanju prikazani su naši rezultati 
prakticiranja vanjskog okreta kojima smo za sada zadovoljni, a željeli bismo potaknuti i ostala hrvatska 
rodilišta na izvođenje ovog vrlo korisnog, a istovremeno nisko rizičnog zahvata. Vanjski okret 
predstavlja jedan od načina kako sniziti postotak carskog reza u vrijeme kada bilježimo njegov stalan 
porast u hrvatskim rodilištima. 
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