
NEMOS SOKOLOV s. r. o.
Slovenská 545; 356 01 Sokolov
Gynekologicko-porodnické oddělení

Písemný souhlas s poskytnutím zdravotního výkonu
Umělé ukončení těhotenství

Identifikační údaje pacientky:                                            Identifikační údaje zákonného zástupce:

Jméno a příjmení: …………………………………………

Datum narození: …………………………………………..

Bydliště: …………………………………………………..

Kód zdravotní pojišťovny: ………………………………..

Jméno a příjmení: …………………………………………

Datum narození: …………………………………………..

Bydliště: …………………………………………………..

Vztah k pacientce: ………………………………………..

1. Účel výkonu (očekávání):
Umělé ukončení těhotenství je prováděno podle zákona 66/1986 Sb. a postup je určen celou řadou vyhlášek
Ministerstva zdravotnictví. Vyhlášky stanoví i výši poplatků za tento výkon - Vy sama obdržíte konkrétní
účet, který před výkonem vyrovnáte v pokladně nemocnice.

Podstatou operace je vybavení obsahu dutiny děložní.

Vlastní výkon:
Operace se provádí v celkové narkóze. Přístup k dutině děložní je pochvou. Technicky se jedná o zavedení
nástroje do  dutiny děložní přes předem rozšířené hrdlo děložní a následné vybavení obsahu dutiny děložní
odsáním nebo kyretou. Doba trvání zákroku je cca 5 - 30 min.

2. Možná rizika výkonu:
Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. I přes pečlivou
operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu krvácení, které si vyžádá
rozšíření stávajícího operačního výkonu na laparoskopii nebo hysterektomii. I v této výjimečné situaci je naší
snahou  zachování  všech  vnitřních  orgánů.  Tyto  komplikace  jsou  velmi  vzácné,  vyskytují  se  nejčastěji
při vrozených vývojových vadách vnitřních pohlavních orgánů.
V ojedinělých  případech  může  v  dutině  děložní  zůstat  po  zákroku  reziduum  (část  plodu  či  placenty),
ve velice výjimečných případech i celé těhotenství, které je pak nutno v celkové anestezii odstranit a udělat
revizi dutiny děložní.
Vzhledem k  brzkému vstávání  se  po  výkonu  téměř  nevyskytují komplikace  typické  pro  velké  operace,
spojené s delším pooperačním klidem, tj. záněty žil dolních končetin a pánve, které mohou vést k  trombóze
žil a následné embolizaci plic.
Výjimečnou komplikací může být infekce, protože operační výkon, jako každá jiná zátěž, snižuje odolnost
Vašeho organismu. Infekce může postihnout pohlavní orgány, ale také močové cesty. Projeví se zvýšenými
teplotami  a  bolestmi  v  podbřišku.  Včasné  nasazení  antibiotické  léčby  téměř  vždy  zvládne  infekci  bez
následků pro Vaše zdraví.
Další  možné  komplikace  mohou  vzniknout  při  podání  narkózy  a  budou  Vám  vysvětleny  před  operací
lékařem - anesteziologem.

3. Možná alternativa výkonu:
Antikoncepční metody a plánované rodičovství, medikamentózní UUT.
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4. Ovlivnění  pracovní  schopnosti,  případné  omezení  dosavadního  způsobu  života  nebo  změna
zdravotní způsobilosti:

Po miniinterrupci ( = přerušení těhotenství do 8+0), kterou provádíme ambulantně, zůstává žena na našem
oddělení ještě nejméně 4-5hodin, aby úplně odezněl vliv  narkózy. Propuštění je možné pokud byl zákrok
a pooperační průběh bez komplikací.
V  ostatních  případech  je  nezbytný  pobyt  v  nemocnici  do  druhého  dne,  nenastanou-li  komplikace.
Hospitalizace  se  týká  i  žen,  které  byly  poprvé  těhotné  a  těch,  které  podstupují  ukončení  těhotenství
ze zdravotních důvodů.
Hojení trvá obvykle asi 10 dní a bývá spojeno se zakrvavělým výtokem. Operace neohrozí další průběh
menstruačního cyklu ani Váš sexuální život, rovněž možnost otěhotnění je zachováno.

5. Léčebný režim, preventivní opatření popř. další navazující výkony a vyšetření:
Slabé krvácení (špinění) po výkonu ustává do týdne.
Nejméně 14 dnů po výkonu by jste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel.
První menses se po výkonu dostaví za 4 - 6 týdnů.
Doporučujeme pouze sprchu.

V Sokolově dne:                                                                 Podpis lékaře:

Prohlášení pacientky: Prohlašuji, že mi byly výše uvedené informace sděleny a vysvětleny a porozuměla
jsem jim. Dále prohlašuji, že jsem měla možnost klást lékaři doplňující otázky, které mi byly zodpovězeny,
a souhlasím s provedením výkonu v rozsahu, který lékař v průběhu provedení uzná za nezbytný.

V Sokolově dne:                                                                    Podpis pacientky nebo jejího zákonného zástupce:
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