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Informovaný souhlas  
Použití preparátu s obsahem Misoprostolu 

 
 

 

Informovaný souhlas pacientky s užitím v ČR neregistrovaného léčebného přípravku 

 
Pracoviště:   Gynekologicko-porodnické oddělení 
 

Štítek pacienta 
 
 
Vážená paní, 

podílíte se na diagnostickém a léčebném postupu navrženém u Vaší osoby, a proto 
máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech informována. 
Vzhledem ke zjištěné diagnóze jste se na základě doporučení rozhodla ukončit těhotenství a 
své rozhodnutí jste potvrdila podpisem informovaného souhlasu o ukončení těhotenství. 
 
Důvod podání tohoto preparátu: 
 Naší snahou je co nejšetrnější provedení tohoto pro Vás jistě nepříjemného výkonu. 
Navrhujeme Vám proto použití preparátu obsahující misoprostol (lék užívaný k vyvolání 
potratu či porodu mrtvého plodu). Vlastnosti, způsob podání a účinek tohoto preparátu je pro 
Vás natolik výhodný, že jsem se ho rozhodl ve Vašem případě použít. V současné době 
bohužel není tento preparát Státním ústavem pro kontrolu léčiv na území České republiky 
registrovaný (na rozdíl od jiných států).Použití neregistrovaného léčivého přípravku ošetřující 
lékař neprodleně oznámí Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Způsob a rozsah 
oznámení o předepsání neregistrovaného léčivého přípravku SÚKL stanoví prováděcí právní 
předpis (konkrétně jde o vyhlášku č.228/2008 Sb.) 

http://www.sukl.cz/modules/unregistered/?rewrite=modules/unregistered 
 
 

Postup při podání preparátu: 
 Způsob podání a dávku preparátu určujeme dle doporučení Světové 
zdravotnické organizace (WHO) a obecně uznávaných mezinárodních protokolů. 
Preparát je velmi účinný, byl mnohonásobně testován ve velkých mezinárodních 
studiích a jeho bezpečnost a výhodné vlastnosti lze jednoznačně doložit na základě 
vědeckých výzkumů. 
 
Možné komplikace a rizika: 
 Mezi nežádoucí účinky tohoto preparátu patří nauzea, zvracení, průjem, pocity 
horka. Ojediněle pocity dušnosti, a zvýšení krevního tlaku. Zcela výjimečně dochází 
k nadměrné děložní činnosti s nebezpečím porušení stěny děložní či alergické reakce, 
která vážně ohrožuje zdraví a vede až k možnému úmrtí pacientky. 
 

http://www.sukl.cz/modules/unregistered/?rewrite=modules/unregistered
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Alternativy preparátu: 
 Alternativně lze použít i preparát Prostin tbl.vag, Enzaprost inj., Prostin M15 
inj., které jsou SÚKL na území ČR registrovány. Účinek, dávka a způsob jejich podání 
je ale ve Vašem konkrétním případě méně výhodný. Aplikace preparátu Enzaprost 
inj. a Prostin M15 je spojena s amniocentézou (průnikem tenkou jehlou přes stěnu 
břišní a děložní sval do dutiny děložní). Tento postup doporučujeme v případě 
nutnosti odběru plodové vody pro další genetické zpracování. Užití preparátu Prostin 
vag.tbl. je ve většině případů provázeno nutností podat celkově vyšší dávku, což je 
provázeno delší dobou aplikace k dosažení požadovaného klinického efektu a větší 
zátěž organismu. 
 
 
 
Podpis lékaře, který poučení provedl: …………………………………………… 
 
 
 
 
Prohlašuji, že mi byl náležitým způsobem objasněn důvod, předpokládaný prospěch, 
způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného užití preparátu. 
Dále mi byly vysvětleny všechny možné alternativy včetně jejich komplikací a 
zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného užití preparátu. Měla 
jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému užití 
preparátu zajímá a obdržela jsem vysvětlení, kterému jsem plně porozuměla. S užitím 
výše uvedeného preparátu souhlasím. 
 
 
Souhlasím s podáním informací o užití preparátu Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv 
(SÚKL). 
 
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 


