Oblastní nemocnice Náchod a.s., nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Gynekologicko-porodnické oddělení
Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou, tel. č. 494 502 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM

Umělé přerušení těhotenství ve II. trimestru
Vážená paní,
na základě žádosti nebo ze zdravotních důvodů Vám bude provedeno umělé přerušení
těhotenství. Chceme Vám poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o
plánovaném výkonu. Účelem výkonu je umělé vyvolání děložních stahů a potrat plodu
poševní cestou jako při porodu.
Průběh:
Na začátku může být příprava děložního hrdla zavedením Dilapanových tyčinek, které časem
nabobtnají a bezbolestně hrdlo rozšíří. Obdobně můžeme postupovat i zavedením vaginálních
tablet Prostinu E2 v přípravě hrdla a k vyvolání děložních stahů.
Nebo pod ultrazvukovou kontrolou, po dezinfekci se přes břišní stěnu do amniální dutiny
zavádí tenká jehla a aplikuje se látka, která má vyvolat děložní stahy. Doba tohoto výkonu je
v minutách. Dále budete sledována na gynekologickém oddělení nemocnice.
Nástup děložních stahů je individuální, zpravidla do několika hodin. Budou-li stahy příliš
bolestivé, můžete dostávat léky tlumící bolest, nebo epidurální anestezii. Při slabých
děložních stazích je zesílíme léky v infúzi. Časový interval potratu se nedá odhadnout, trvá
od několika hodin až do 48 hod. Po potratu je nutno vybavit zbytky plodového vejce z dutiny
děložní. Tento výkon se provádí na operačním sále v celkové anestezii otevřeným děložním
hrdlem, kyretou. Části plodového vejce jsou odeslány k mikroskopickému vyšetření.
Možné komplikace:
Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace.
Díky pokroku v medicíně jsou komplikace velmi zřídka. Aplikaci léku do plodového vejce či
vaginálně může provázet nevolnost či zvracení. Potrat plodu může být provázen silnějším
krvácením, které nás někdy přinutí vybavit plod břišní cestou jako u císařského řezu.Teplotou
se mohou projevit infekční komplikace.
Doporučení:
Po výkonu doporučujeme postup podobný jako v šestinedělí po porodu. Doba pobytu
v nemocnici je několik dní. Při propuštění budete informována o následných kontrolách
a pooperační rehabilitaci.
První menses se dostaví po výkonu za 4-6 týdnů. Další těhotenství doporučujeme až po
ukončení všech nutných vyšetření, plánovaně za 3-6 měsíců. Je vhodné se proto zabezpečit
antikoncepcí.
Prim. MUDr. Ján Šándor
primář gyn. por. oddělení
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Jméno pacientky:…………………..

Rodné č:……………………

Pohovor provedl lékař:……………..

Razítko a podpis lékaře:

Prohlašuji, že jsem obdržela potřebné informace o operačním výkonu a těmto informacím
jsem plně porozuměla. Byla jsem osobně poučena a lékaři, který mi poskytl potřebné
informace, jsem měla možnost klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno.
Informacím jsem plně porozuměla a výslovně souhlasím s navrhovaným výkonem.
Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné
provedení dalších zákroků nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly
provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně života nebo zdraví.

V Rychnově nad Kněžnou dne:………………….

Podpis pacientky:………………..

