
Návrh na zařazení výkonu "Porada spojená s vysvětlením 
medicínských, psychických a sociálních aspektů umělého 
ukončení těhotenství" do seznamu zdravotních výkonů na 
rok 2019.

Název: PORADA SPOJENÁ S PODROBNÝM VYSVĚTLENÍM MEDICÍNSKÝCH, 
PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH ASPEKTŮ UMĚLÉHO UKONČENÍ TĚHOTENSTVÍ

Autorská odbornost: 603 gynekologie a porodnictví
Další odbornost: 001 všeobecné praktické lékařství, psychologové
Kategorie: P - hrazen plně
Omezení frekvencí: 2/1 rok
Doba trvání: 30
Body celkem: 480 (měly by být dostatečně motivační)

Obsah a rozsah výkonu: Výkon spočívá v podrobném seznámení ženy se všemi medicínskými, 
psychickými, sociálními a právními aspekty umělého ukončení těhotenství (UUT) a alternativními 
možnostmi řešení nečekaného těhotenství.

Čím výkon končí: Zápis do zdravotnické dokumentace a podpisem pacientky.

Odůvodnění: Rozhodování se o umělém ukončení nečekaného těhotenství je pro ženu zatěžující 
situací, kdy každá žena řeší nejen obtížné sociální otázky, ale je v psychickém a fyzickém 
diskomfortu vzhledem k prudkým hormonálním změnám v jejím těle. Téměř 80 % žen udává, že se 
cítilo být v době rozhodování o UUT pod nátlakem svého nejbližšího okolí, a upozorňují na absenci
podpory zahrnující alespoň možnost si o dané situaci promluvit.

V praxi gynekolog neřeší v dané situaci pouze úzce zdravotní aspekt UUT, ale situaci své pacientky 
v širším kontextu. Gynekologové mohou teoreticky využít existující obecné výkony pokrývající 
konzultaci s pacienty o nemoci a rizicích léčby, ale nabídka alternativních řešeních umělého potratu 
může být pacientkou, partnerem nebo její rodinou vnímáno jako překročení kompetencí a nemístný 
zásah lékaře do jejího soukromého života. Přesně formulovaný výkon gynekologům poskytne oporu
v jejich práci a jistotu, že nabídka pomoci pro ně nebude mít negativní dopady, například právní.

Využití současných mezioborových výkonů jako 9523 Edukační pohovor lékaře s nemocným či 
rodinou není z výše uvedeného důvodu funkční.

Samostatný výkon svým přesným zaměřením navíc umožní analyzovat efektivitu výkonu a státní 
orgány budou moci v případě potřeby lépe zacílit pomoc nečekaně těhotným ženám.

Zájem na zařazení tohoto výkonu do seznamu zdravotních výkonů je ve shodě i s primárním 
zájmem státu na snižování počtu UUT a umožnění narození maximálního počtu již počatých dětí 
vzhledem k demografické situaci a snižující se plodnosti populace.
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