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Pracoviště: Gynekologicko – porodnické oddělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Označení zdravotního výkonu: UMĚLÉ PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ VE II. TRIMESTRU 
 
 
Vážená paní,  
bude Vám provedeno umělé ukončení těhotenství (UPT). Provedení UPT ve II. trimestru gravidity (tj. po 
12. týdnu těhotenství), dle zákona č. 66/*1986 Sb., je možné, jen je-li ohrožen život ženy nebo je 
prokázáno těžké poškození plodu nebo je-li plod neschopen života.Podstatou nezbytných výkonů je 
umělé vyvolání stahů děložních a potrat plodu přirozenou cestou jako při porodu. 
 
Vlastní výkon : 
Za hospitalizace se do pochvy a děložního čípku (hrdla) aplikují tablety s obsahem prostaglandinů, které 
způsobují změkčení a otevření děložního hrdla a vyvolávají děložní činnost vedoucí k potratu plodu.  
Jinou alternativou provedení výkonu je, že se za kontroly ultrazvuku, po desinfekci, přes břišní stěnu 
zavádí ostrá jehla do dutiny děložní. Někdy se nejprve odebírá materiál pro genetické vyšetření (většinou 
plodová voda) a stejnou jehlou se pak aplikuje do plodového vejce látka, která má vyvolat stahy děložní. 
Doba trvání tohoto výkonu je 10-15 minut.  
Někdy je nutné tzv. „připravit“ hrdlo děložní, což spočívá v zavádění Dilapanových tyčinek, které mají 
přes noc nabobtnat a bezbolestně hrdlo rozšířit. 
 
Další průběh: 
Nástup stahů děložních je individuální, zpravidla do několika hodin od výkonu. Budou-li stahy příliš 
bolestivé, budete dostávat léky tlumící bolest, v případě slabých děložních stahů bude třeba je posílit 
infuzí. Časový interval do potratu se nedá odhadnout, pohybuje se od 2 do 24 hodin, vyjímečně to může 
trvat i delší dobu. Po potratu plodu je nutné vybavit zbytky plodového vejce z dutiny děložní. Tento 
výkon se provádí na operačním sále v celkové narkóze. Přístup k dutině děložní je hrdlem děložním,které 
je pootevřené po potratu plodu a provádí se kyretou.  
 
Byla jsem poučena o možných komplikacích: 
Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace.U 10% 
pacientek se nepodaří napoprvé vyvolat stahy děložní a je nutný celý proces opakovat. Aplikace léků do 
plodového vejce může provázet nevolnost v průběhu stahů děložních i zvracení. Potrat plodu může být 
provázen silnějším krvácením. Infekční komplikace by se projevily zvýšenou teplotou 
Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. . Patří mezi 
ně např.: ,,trombóza“ (tvorba krevních sraženin, např. v dolních končetinách), ,,embolie“ (uzavření žil 
krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci nebo infekce v operačním 
poli. I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu 
krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu s dalšími možnými komplikacemi. I 
v této situaci je naší snahou zachování všech vnitřních orgánů. Další možné komplikace mohou vzniknout 
při podání narkózy. 

Štítek pacienta 
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Doporučení: 
První menses se po výkonu dostaví za 4-6 týdnů. Další graviditu doporučujeme až po ukončení všech 
nutných vyšetření, plánovaně v odstupu nejméně několika měsíců.. Do té doby bude vhodné se 
zabezpečit antikoncepcí. 
 
 
Podpis lékaře, který poučení provedl: 
                                                                       ……………………………………………………. 
 
 
Prohlášení pacientky 
Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že lékař ,který mi poskytl poučení, 
mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měla jsem možnost 
klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 
 
 
Dále prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím 
s provedením zdravotního výkonu  umělého přerušení těhotenství v druhém trimestru. 
 
 
Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení 
dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny 
veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví. 
 
 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne:  
 
    ___________________________ 
     Vlastnoruční podpis pacientky, 
                                                                     zákonného zástupce nebo svědků 


