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Pracoviště: Gynekologicko – porodnické oddělení 

 

Štítek pacienta 

 

 

Označení zdravotního výkonu: UMĚLÉ PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ V I. TRIMESTRU 

  

Vážená paní,  

Na základě Vaší žádosti nebo ze zdravotních důvodů Vám bude provedeno umělé přerušení těhotenství. Chtěli 

bychom Vám proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.  

  

Operační postup: 

Podstatou operace je vybavení  obsahu dutiny děložní. 

  

Operace se provádí v celkové narkóze. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Obsah dutiny děložní je vybaven 

odsáním nebo kyretou. Doba trvání je 10-15 minut. 

 

 

 
 

 

Komplikace: 

Žádné pracoviště ani lékař vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. 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 nebo po operaci. 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 výjimečné situaci je naší snahou zachování všech vnitřních orgánů. Po tomto výkonu nelze 

vyloučit ani vznik zánětu ženských reprodukčních orgánů, který by mohl mít za následek sterilitu (= nemožnost 

spontánně otěhotnět).  Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy a budou Vám vysvětleny 

lékařem- anesteziologem. 
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Po výkonu: 

Nejméně 14 dnů po výkonu byste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel. První 

menses se po výkonu dostaví za 4-6 týdnů.  

 

 

 

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. 

 

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím s provedením zdravotního 

výkonu  umělého přerušení těhotenství. 

 

 

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 

                                                                                    event. zákonného zástupce nebo svědků 
 


