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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM

Umělé přerušení těhotenství (UPT, INTERRUPCE)
Nechirurgické medikamentózní
Vážená paní,
rozhodla jste se ukončit Vaše těhotenství, proto je důležité, abyste byla seznámena s vlastním
průběhem zákroku, následky a možnými komplikacemi, který tento zákrok s sebou přináší.
Lékař po konzultaci s Vámi zvolil ve Vašem případě tento postup:
INTERRUPCE POMOCÍ TABLETY DO 49. DNE SEKUNDÁRNÍ AMENOREY
(VYNECHÁNÍ MENSTRUACE)
Je plnohodnotnou variantou chirurgického ukončení těhotenství. Interrupce se provádí
podáním léčivých přípravků. V ČR je tato metoda nově schválená a může se využívat od roku
2014.
ZJEDNODUŠENÉ SHRNUTÍ
Tableta zablokuje hormon progesteron, který je nezbytný pro udržení vajíčka v počátcích
těhotenství. Bez výživy pak začne děložní sliznice i plod odumírat. V první fázi dojde k
usmrcení embrya, v druhé pak cca po třech dnech k vypuzení mrtvého embrya z dělohy. Celý
proces pak připomíná velmi silnou menstruaci trvající 9 ale i 30 dní.
VLASTNÍ PRŮBĚH MÁ TŘI FÁZE
− Dostanete tabletku a následně zůstanete po dobu jedné hodiny v blízkosti
zdravotnického zařízení z důvodu sledování možného výskytu nežádoucích účinků.
− Za 36-48 hodin dostanete další tabletku a následně zůstanete po dobu jedné hodiny
opět v blízkosti zdravotnického zařízení z důvodu sledování možného výskytu
nežádoucích účinků nebo možnosti rychlého vypuzení těhotenské tkáně.
− A s odstupem 14-21 dní od užití prvního léčivého přípravku proběhne v naší
ambulanci kontrolní ultrazvukové vyšetření k potvrzení kompletního vypuzení
těhotenské tkáně z dutiny děložní. Eventuálně Vám bude odebrána krev, která bude
zaslána k vyšetření hladiny těhotenského hormonu. Již v první fázi výkonu Vám
budou nabídnuta léčiva tlumící bolest.
SELHÁNÍ METODY
Je vzácné (1,3-7,5%), ale možné. V takovém případě Vám lékař doporučí chirurgický zákrok
tzv. revizi dutiny děložní, při které se odstraní zbytky plodového vejce a dutina děložní se
tak uvede do původního stavu jako před otěhotněním. V případě Vašeho rozhodnutí v
těhotenství pokračovat, hrozí riziko abnormálního vývoje plodu, a proto je doporučováno
podrobné zhodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření.
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PLODNOST
Tento zákrok nemá vliv na plodnost. Po ukončení těhotenství, můžete tedy znovu otěhotnět. Z
tohoto důvodu je na místě po potvrzení ukončení těhotenství ihned zvolit Vámi vyhovující
antikoncepci.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Při užití léčivého přípravku dostanete jeho příbalovou informaci, kde naleznete odpovědi na
veškeré Vaše dotazy. Po podání tablety dostanete bezpečnostní kartu, která upozorňuje na
případné potíže:
− horečka trvající déle než 24 hodin, zimnice nebo třesavka
− silné bolesti břicha, které přetrvávají i přes užívání léků k úlevě od bolesti
− významné a přetrvávající abnormální krvácení (spotřeba více než 2 hygienických
vložek po dobu delší než 2 hodiny)
− pocit na omdlení (mdloba)
Pokud Vás bude cokoli znepokojovat nebo se u Vás objeví tyto stavy, obraťte se na naši
ambulanci!!!
Vážená paní,
naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, na všechno, co
Vás ve vztahu k výkonu zajímá. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše proto, aby výkon proběhl
bez komplikací.

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ!
Primář MUDr. Šándor Ján
Gynekologicko – porodnické oddělení

Jméno pacientky: .................................................................. r.č. ................................................
Vysvětlující pohovor provedl: ..................................................................................................
Razítko a podpis lékaře

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod výkonu a způsob jeho provedení a
byla jsem obeznámena s možnými komplikacemi.
Souhlasím s výkonem.

V Rychnově nad Kněžnou, dne: .......................

..................................................................
Podpis pacientky

