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Pracoviště: gynekologicko-porodnické oddělení 
 
 
Lékař, který provedl poučení: 
 

Štítek pacienta 
 
 
Vážená paní, 
Zvolila jste si nechirurgickou (medikamentózní) metodu umělého ukončení těhotenství, 
dále již UUT. Cílem tohoto materiálu je seznámit Vás s informacemi o průběhu tohoto 
zákroku a zdůraznit důležité otázky, které byste měla zvážit. 
 
Označení zdravotního výkonu: 
Nechirurgické (medikamentózní) umělé ukončení těhotenství. 
 
Účelem tohoto zdravotního výkonu je: 
Ukončit těhotenství nechirurgickou cestou do 49. dne gravidity. 
 
Zdravotní výkon má 3 fáze a bude probíhat takto: 

1) Na gynekologické ambulanci Vám bude podáno 600mg mifepristolu (Mifegyne 3 tbl.) 
– jedná se o tablety, které spolknete. Alespoň 1 hodinu po užití musíte zůstat ve 
zdravotnickém zařízení z důvodů možných nežádoucích účinků - zvracení, alergie. 
Už po podání tablety může začít vaginální krvácení. 

2) 36 – 48 hodin poté Vám bude, opět na gynekologické ambulanci, podáno 400 mcg 
misoprostolu (Mispregnol 1 tbl). Po užití tohoto přípravku musíte být alespoň 3 hodiny 
v klidu (1 hodinu ve zdravotnickém zařízení a poté 2 hodiny doma v klidu). Embryo 
může být vypuzeno již za několik hodin po užití nebo během několika následující dnů. 
Krvácení může trvat až 10-12 dnů, může být různé intenzity. Krvácení není v žádném 
případě důkazem, že vypuzení embrya je úplné. Dále dochází k děložním kontrakcím, 
které mohou vyvolat bolest, únavu, nevolnost, zvracení, takže je vhodné být 
v pohodlí a pod dohledem blízké osoby. Neváhejte užít léky k úlevě od bolesti. 

3) Za 14 – 21 dnů po užití prvního přípravku (Mifegyne) povinně absolvujete 
kontrolní gynekologické vyšetření, které zjistí, zda UUT proběhlo úspěšně a zda 
je vše v pořádku. 

 
Součástí edukačního materiálu pro pacientky je bezpečnostní karta, kterou vyplní 
předepisující lékař. Na této bezpečností kartě jsou potřebné informace a kontakty pro případ 
obtíží (komplikací) v průběhu výkonu. 
Byla jsem současně lékařem poučena, že jinou možností výše uvedeného výkonu je 
provedení chirurgického ukončení těhotenství v celkové narkóze s instrumentální revizí dutiny 
děložní. 
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Dále jsem byla poučena, že medikamentózní UUT má následující rizika a možné 
komplikace: Mezi nežádoucí účinky těchto preparátů patří pocit na zvracení, zvracení, 
průjem, pocity horka, horečka, zimnice. Ojediněle pocity dušnosti a zvýšení krevního tlaku. 
Zcela výjimečně dochází k nadměrnému děložnímu krvácení a možnosti větších, i život 
ohrožujících, krevních ztrát. Silné děložní krvácení se řeší kyretáží. Může nastat i situace, kdy 
musejí být podány krevní deriváty (transfuze krve). Taktéž alergická reakce může vážně 
ohrozit zdraví a může vést k možnému úmrtí pacientky. Další možnou komplikací je selhání 
metody (3-7%), kdy nedojde k vypuzení embrya a pacientka se musí rozhodnout, zda se 
použije k UUT chirurgická metoda (revize dutiny děložní v celkové narkóze) nebo zda bude 
pokračovat těhotenství. Další možnou komplikací je infekce dělohy. Ta je extrémně vzácná a 
řeší se podáním antibiotik. 
 
Taktéž jsem byla poučena o rizikových faktorech použití této metody UUT: 
- porucha jater a ledvin, 
- onemocnění srdce a krevního oběhu, 
- rizikové faktory: věk nad 35 let, kouření, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, 

cukrovka, 
- císařský řez v minulosti nebo operace dělohy. 
 
Prohlašuji a svým 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. Shora uvedenému poučení 
jsem plně porozuměla a výslovně souhlasím s provedením výše popsaného zdravotního 
výkonu. 
Taktéž souhlasím s podáním informací ohledně nežádoucích účinků preparátů Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv /SÚKL/. Převzala jsem „bezpečnostní kartu“. 
 
 
V Jablonci nad Nisou,  dne 
 
 
 
 
 _____________________________ 
 Vlastnoruční podpis pacientky 
 

Podpis lékaře, který poučení provedl: Podpis svědků poučení a souhlasu pacientky,  

 pokud pacientka není schopna se vlastnoručně 

 podepsat, nebo podpis zákonných zástupců 

 např. u dětí a mladistvých do 18 let: 

 

 
--------------------------------------------- _____________________________ 


