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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

MEDIKAMENTÓZNÍ UMĚLÉ UKONČENÍ TĚHOTENSTVÍ 

Pacient/ka:  Narozen/a:  

 titul  jméno    příjmení  

Rodné číslo (číslo pojištěnce):                                     / Kód ZP:  

Bydliště:  

Zákonný zástupce:  Vztah:  

                 titul  jméno   příjmení (např. matka, otec, opatrovník aj.) 

Narozen/a:  Bydliště:  

 (liší-li se od bydliště pacienta/ky) 

Vážená paní,  

na základě Vaší žádosti po konzultaci s lékařem splňujete podmínky a podstoupíte medikamentózní 
umělé ukončení těhotenství (dále jen MUUT). Chtěli bychom Vám podat následující informace, které by 
prohloubily Vaše vědomosti o následující proceduře. 

Na základě prohlášení zdravotních pojišťoven, že MUUT je výkon nehrazený zdravotními pojišťovnami, je 
poplatek za MUUT a výkony s ním spojené (cena léků a gynekologická vyšetření, odděleně případný odběr 
krve a cena protilátky při negativitě krevního Rh faktoru) stanoven dle aktuálního ceníku. 

Před výkonem 

MUUT je možno podstoupit pouze do 49. dne od prvního dne poslední menstruace. Je nutné mít 
prostřednictvím registrujícího gynekologa sepsanou Žádost o umělé přerušení těhotenství. 

 
Vlastní postup MUUT se skládá ze 3 fází: 

1) Během 1. návštěvy Vám bude perorálně podáno 600mg mifepristonu (přípravek Mifegyne – 3 tbl.). Již 
po užití tohoto přípravu může začít vaginální krvácení. Je nutné setrvat ve zdravotnickém zařízení 
minimálně 1 hodinu po aplikaci tablet z důvodu možných nežádoucích účinů (zvracení, alergická reakce). 
Nutnost delšího pobytu posoudí lékař. 

Pokud nebudete mít ověřenou krevní skupinu (a zvláště Rh faktor), bude Vám proveden odběr krve.  

2) V následujících 36-48 hodinách Vám bude perorálně podáno 400g misoprostolu (přípravek Mispregnol  
- 1 tableta). Po užití tohoto přípravku je nutné opět setrvat ve zdravotnickém zařízení minimálně 1 hodinu 
z důvodu možných nežádoucích účinků. Embryo může být vypuzeno do několika hodin po užití přípravku 

Mispregnol  nebo během několika následujících dnů. Dostaví se vaginální krvácení, které může trvat až 
12 dnů, může být různé intenzity a s postupem času bude slábnout. 

V případě, že máte krevní skupinu s Rh negativním faktorem, Váš lékař rozhodne o aplikaci protilátky ve 
formě nitrosvalové injekce k zabránění potíží v dalším těhotenství dle doporučení odborné společnosti 
(prevence RhD aloimunizace RhD negativních žen). 

Vydáme Vám recept na protilátku anti-D, kterou si zakoupíte v lékárně a následně Vám ji aplikujeme zde 
na gynekologické ambulanci. 

3) Za 14-21 dnů od 1. návštěvy se podrobíte kontrolnímu vyšetření včetně provedení ultrazvuku, během 
kterého lékař zkontroluje, že ukončení těhotenství proběhlo úspěšně.  

Během MUUT dochází k děložním kontrakcím. Můžete pocítit bolest, únavu, nevolnost, zvracení  
a průjem, takže je vhodné být v pohodlí a být pod dohledem blízké osoby. Je možno užít léky k úlevě od 
bolesti, které Vám předepsal nebo doporučil lékař. 

Při MUUT se dostaví krvácení, které může být často silnější než menstruační krvácení, obsahuje krevní 
sraženiny a někdy lze vidět bílý váček s gelovitým obsahem. Krvácení se může dostavit velmi rychle po užití 

přípravku Mispregnol, někdy však bývá opožděno. 

MUUT neovlivňuje Vaší budoucí plodnost. 
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Pacient/ka: ………………………..………………………………………………… 

Rodné číslo: …………………..…………………………………………………… 

Kdy je nutné se neprodleně kontaktovat lékaře : 

 Jestliže zvracíte do 30 minut po užití přípravku Mispregnol, tzn. ještě zde při pobytu na ambulanci, 
informujte o této situaci lékaře, který po dohodě s Vámi určí, zda je nutné podat další dávku přípravku. 

 Jestliže máte abnormální krvácení, pokud jde o délku jeho trvání nebo intenzity. Vyhledejte lékařskou 
pomoc, jestliže krvácíte více než 12 dní a/nebo potřebujete více než 2 hygienické vložky za hodinu  
po dobu delší než 2 hodiny. 

 Jestliže máte pocit na omdlení (mdloba). 

 Jestliže máte silné bolesti břicha, které přetrvávají i přes užívání léků k úlevě od bolesti. 

 Jestliže máte horečku nebo jestliže máte zimnici a třesavku. 

Je nutné Vás upozornit, že při medikamentózním ukončení těhotenství výše uvedeným postupem může 
dojít k selhání této metody. Děje se tak ve 1,3 – 7,5% případů. Jestliže k tomuto dojde, bude Vám nabídnuto 
provedení umělého přerušení těhotenství chirurgickou cestou. Pokud se rozhodnete v těhotenství 
pokračovat, je nezbytné počítat s vyšším rizikem vzniku malformací u novorozence z důvodu expozice 
lékům. Během gravidity by pak bylo nutné zvláštní sledování pomocí ultrazvukového monitorování  
ve specializovaném centru. 

 

Dovolujeme si Vás informovat, že na poskytování zdravotních služeb v naší nemocnici se mohou podílet 
osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného 
pracovníka, a to včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace. Přítomnost těchto osob při poskytování 
zdravotních služeb můžete odmítnout a jejich nahlížení do zdravotnické dokumentace můžete během svého 
léčení zakázat. Bližší informace Vám na vyžádání poskytne ošetřující lékař. 

PROHLÁŠENÍ PACIENTA/KY (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) 

By/la jsem seznámena s údaji o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných 
rizicích navrhovaných zdravotních služeb (zdravotního výkonu). 

Byl/a jsem seznámen/a s alternativami (jinými možnostmi) navrhovaných zdravotních služeb (zdravotního 
výkonu), s jejich výhodami a riziky a měl/a jsem možnost si jednu z alternativ zvolit (pokud tato možnost 
volby existuje a pokud výkon nepodléhá zvláštním právním předpisům). 

Byl/a jsem seznámen/a s možnými omezeními v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti  
po poskytnutí zdravotních služeb (po zdravotním výkonu) a s možnými očekávanými změnami zdravotního 
stavu a zdravotní způsobilosti.  

Byl/a jsem seznámen/a s léčebným režimem, vhodnými preventivními opatřeními a s možnými 
kontrolními zdravotními výkony. 

Byl/a jsem poučen/a o právu svobodně se rozhodnout o postupu při poskytování zdravotních služeb mé 
osobě (mému dítěti), pokud jiné právní předpisy toto právo nevylučují. 

Nezamlčel/a jsem žádné mně známé údaje o mém zdravotním stavu (o zdravotním stavu mého dítěte), 
které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu (léčbu mého dítěte) či ohrozit mé okolí, zejména rozšířením 
infekční choroby. 

Souhlasím s nezbytným použitím omezovacích prostředků, jejichž účelem je odvrácení bezprostředního 
ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti mé osoby (mého dítěte) v souvislosti s poskytováním zdravotních 
služeb (prováděním zdravotního výkonu). 

Prohlašuji, že mi byla poskytnuta podrobná informace o implantovaném zdravotnickém prostředku podle 
zvláštního právního předpisu. (Toto prohlášení se týká pouze pacientů s implantovaným zdravotnickým 
prostředkem.)  

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o možnosti odvolání tohoto informovaného souhlasu a beru na 
vědomí, že případné odvolání souhlasu nebude účinné, pokud již bude započato provádění zdravotního 
výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života mého (mého dítěte). 

V případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků 
nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné 
výkony nutné k záchraně života nebo zdraví. 

Prohlašuji, že jsem mohl/a klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno, a že jsem 
informacím a poučení plně porozuměl/a a souhlasím s poskytnutím navrhovaných zdravotních 
služeb (zdravotním výkonem). 
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Pacient/ka: ………………………..………………………………………………… 

Rodné číslo: …………………..…………………………………………………… 

Informace uvedené v tomto souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb týkající se nezletilého pacienta 
(pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům) byly tomuto pacientovi poskytnuty přiměřeně jeho 
rozumové a volní vyspělosti. 
 
POSOUZENÍ ZPŮSOBILOSTI NEZLETILÉHO PACIENTA NEBO PACIENTA ZBAVENÉHO 
ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM K VYSLOVENÍ SOUHLASU: 
(vyplní lékař/ka poskytující údaje a poučení) 

 Pacient/ka je rozumově a volně vyspělý/á k vyslovení souhlasu s poskytnutím navrhovaných zdravotních 
služeb.  

 Pacient/ka není rozumově a volně vyspělý/á k vyslovení souhlasu s poskytnutím navrhovaných 
zdravotních služeb. 

 

Lékař/ka (zdravotnický pracovník) poskytující údaje a poučení:  

 

    jmenovka (hůlkovým písmem nebo razítkem)  ZOK   podpis  

 
V Plzni dne:  v  hodin   

    podpis pacienta/ky nebo zákonného zástupce 

 

Vyplňte v případě, že se pacient/ka nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat (např. pro úraz horní končetiny): 

Současný zdravotní stav pacienta/ky nedovoluje, aby podepsal/a tento souhlas, protože: 

      

Způsob projevu vůle (souhlasu): 
 

 kývnutím hlavy  gestem:   očima  jinak:  

Svědek:  
  jméno a příjmení  podpis  (není-li svědek zaměstnancem FN, uvede se adresa a datum narození) 

 

 

Vyplňte v případě, že pacient/ka (zákonný zástupce) odmítl/a souhlas podepsat: 

Pacient/ka (zákonný zástupce) odmítl/a tento souhlas podepsat.  

Lékař/ka (zdravotnický pracovník) poskytující údaje a poučení:  

 

    jmenovka (hůlkovým písmem nebo razítkem)  ZOK   podpis  

Svědek:  
  jméno a příjmení  podpis  (není-li svědek zaměstnancem FN, uvede se adresa a datum narození) 

 
 


