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Nemocnice Frýdlant s.r.o. 
V Úvoze 860, 46401 Frýdlant, tel: +420 482 369 111 

Gynekologie¨- jednodenní lůžková péče 
tel.: +420 482 369 228 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Umělé přerušení těhotenství 

Příjmení, jméno pacienta:………………………………………………….. 

Rodné číslo: …………………………………………………..................... 

Adresa:………………………………………………………………………. 

Zdravotní pojišťovna:………………………………………………………. 

 
 
 
Vážená paní, na základě Vaší žádosti nebo ze zdravotních důvodů Vám bude provedeno umělé 
přerušení těhotenství. Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by prohloubili Vaše 
vědomosti o plánovaném výkonu. 
 
Podstatou operace je vybavení obsahu dutiny děložní.  
 
Vlastní výkon: Operace se provádí v celkové narkóze. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Obsah 
dutiny děložní je vybaven odsáním nebo kyretou. Doba trvání je cca 10 - 15 min.. Po výkonu Vám bude 
při Vaší krevní skupině s RH negativním faktorem aplikována injekce k zabránění imunologického 
konfliktu v dalším těhotenství.  
 
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 (vytvoření se krevních sraženin v žilách, např. dolních končetin), embolie 

(uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci nebo infekce 

v operačním poli. I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo 

většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu. I v této výjimečné situaci je 

naší snahou zachování všech vnitřních orgánů. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání 

narkózy a budou Vám vysvětleny den před operací lékařem - anesteziologem. 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. Doporučení zvážení používání antikoncepce. U nekomplikovaného 

výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávícího ústrojí, špatný odchod větrů a stolice. 

Prohlašuji, že jsem byla seznámena s výše uvedeným plánovaným výkonem. Byla jsem informována o 

možnosti výskytu nežádoucích Účinků spojených s tímto výkonem. Svým podpisem potvrzujete: že jste 

četla poučení a souhlasíte s výš uvedeným prohlášením, že výše uvedené vyšetření nebo léčebný výkon 

Vám byl srozumitelně vysvětlen Vaším ošetřujícím lékařem a dostala jste všechny informace, které jste 

požadovala. Že dáváte oprávnění a souhlas k vykonání výše uvedeného operačního výkonu a k 

případným nutným následným vedlejším zásahům, které během toho výkonu mohou nezbytnými 

především při výše uvedených komplikacích. 

Odpovědi na doplňující otázky pacienta: 
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Pacient potvrzuje a svým podpisem stvrzuje, že poučení mu bylo výše uvedeným lékařem osobně, 
srozumitelně, ústně a v dostatečném rozsahu vysvětleno, že měl čas a možnost je uvážit, porozuměl 
mu a měl i možnost klást doplňující otázky, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaný 
zdravotním službám a tyto mu byli srozumitelně a v dostatečném rozsahu zodpovězeny a že již dříve 
byl seznámen se svým zdravotním stavem. 
 
Prohlašuji a podpisem stvrzuji, že jsem lékařům nezamlčela žádné mně známé údaje o mém zdravotním 
stavu, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé okolí, zejména rozšířením přenosné 
choroby. 
 
Prohlašuji, že bez vědomí lékaře nebudu užívat žádné vlastní léky. Dále prohlašuji, že mnou vnesené 
elektrické spotřebiče jsou ve stavu, který umožňuje jejich bezpečné užívání a plně přejímám 
odpovědnost za event. škody, včetně újmy na zdraví způsobené jejich nesprávnou funkcí (např. holicí 
strojek, fén, rádio, nabíječka na mobil, televize, osobní počítač, apod.). 

Ve Frýdlantu dne:  

Podpis a jméno lékaře, který provedl poučení: 

Vlastnoruční podpis pacienta/zákonného zástupce se jménem a příjmením: 

 

Varianta pro případ pacienta, který se nemůže podepsat nebo se odmítá podepsat: 

Pacient odmítl podepsat informovaný souhlas. (Pacient se nemůže podepsat z důvodu, že: například: 

schopnost jemných pohybů ruky a pevného ovládání prstů jsou viditelně podstatně omezeny) 

Pacient projevil svůj souhlas tak, že:(například: ústně potvrdil všechna jednotlivá prohlášení) 

Ve Frýdlantu dne:  

Jméno svědka: 

(není-li svědek pracovníkem zdravotnického zařízení, uvede se adresa a datum narození svědka) 

Podpis svědka: 

 


