
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr 
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 375/4
128 00  Praha

Praha, 4. července 2018
Vážený pane ministře,

dovolujeme si Vás požádat o schválení nového zdravotního výkonu „Porada 
spojená s vysvětlením medicínských, psychických a sociálních aspektů umělého 
ukončení těhotenství“, a to ve veřejném zájmu. 

Příslušná poradní komise návrh výkonu dne 28. června 2018 nepodpořila 
z obavy přesahu do sociální oblasti, a to přesto, že cílem je zachovat zdravotní 
stav pojištěnce §13 48/1997 Sb. a jedná se např. o obdobu výkonu 63212.

1. Umělý potrat na žádost podstupuje ročně cca 15 tisíc žen. Odhadované 
náklady na nový výkon jsou 7 mil. Kč ročně. Čistý zisk státu z jednoho 
daňového poplatníka se odhaduje na 3 mil. Kč.

2. Stávající zdravotní systém nemá žádný nástroj jak nabídnout ženě 
alternativu při nečekaném početí dítěte. Navrhovaný výkon nemá sloužit 
k přemlouvání žen, ale poskytnout prostor těm, které situaci zvažují.

3. Není jisté, zda gynekologové, kteří dnes nabízejí ženě alternativu 
(odkazem na krizové linky, sociální poradenství…), nepřekračují rámec 
svých zdravotních kompetencí. Výkon by jim dal právní jistotu, že jednají 
lege artis ve zdravotním zájmu pacientky.

Význam garance právní ochrany lékaře dokládají i statistické údaje, podle kterých
je významné procento žen, které zvažují umělé ukončení těhotenství, pod tlakem 
svého nejbližšího okolí. Podle údajů Linky pomoci, kterou provozuje Hnutí Pro 
život ČR, je to přes 70 % všech volajících, v 10 % případů jsou ženy telefonující 
na Linku pomoci k umělému potratu nuceny násilím. Podobné statistické údaje 
uvádějí i zahraniční studie.

Jsme přesvědčeni, že výkon je ve shodě i se zájmem státu na snižování potratů 
a umožnění narození maximálního počtu již počatých dětí, a to i vzhledem 
k tísnivé demografické situaci a snižující se plodnosti populace.

Děkujeme.

Mgr. Radim Ucháč, předseda

Příloha: Usnesení Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00  Praha, info@hnutiprozivot.cz
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Výboru pro zdravotnictví 
z 20. schůze

ze dne 20. června 2018

k bodu „Problematika poradenství souvisejícího s umělým přerušením těhotenství“

__________________________________________________________________________

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. b e r e  n a  v ě d o m í  sdělení místopředsedy výboru MUDr. Miloslava 
Janulíka,

II. n a v r h u j e zahájení jednání mezi Českou gynekologicko-porodnickou 
společností ČLS JEP a Ministerstvem zdravotnictví k řešení problematiky 
umělého přerušení těhotenství.

       Vlastimil Válek, v. r.    Věra Adámková, v. r.
         ověřovatel výboru    předsedkyně výboru
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PORADA SPOJENA S VYSVETLENIM MEDICINSKVCH. PSYCHICKYCH A
SoCIALNicrr,q.spnKTi] UMT,LEHo UKoNinNi rE,rroTENSTVi

eislo vykonu:
603-2 0 1 8-0 s -2s -tl - 42-05

Autorsk6 odbornost:
(603) gynekologie a porodnictvi

Popis:
(Pokud md vykon jednoznaind indikace, uvedte je.)
Vykon spodiv6 v podrobn6m sezn6meni Leny se v5emi medicinskymi, psychickymi, soci6lnimi a
prdvnimi aspekty umdl6ho ukondeni tdhotenstvi a alternativnimi moZnostmi ie5eni nedekandho
tdhotenstvi.

Cim vykon zailinfz
Obsah a rozsah vykonu:
Vykon spodiv6 v podrobn6m sezn6meniLeny se vSemi medicinskymi, psychickymi, soci6lnimi a

pr6vnimi aspekty um6l6ho ukondeni tdhotenstvi a alternativnimi moZnostmi ieSeni nedekandho
tdhotenstvf
iirn oyt on konif:
Zhpisem do zdravotnick6 dokumentace a podpisem pacientky

Kategorie: -;
Omezeni mistem: -

Omezeni frekvenci: 2 I Ir ok, 3 I Liv ot

Oblykld doba trvdni cel6ho vykonu v minutrich: 60

Podminky:
(Pokud je omezeni mfstem "5",
popiSte, iim je pracoviftd specializovand.)

Dfivod zmdnov6h o lizeni:
(V piipadd, Ze vykon nahrazuje stard metody,
doplfrte i[sla pfivodnich vykonfi.)
Vzhledem ke specifick6mu charakteru UPT, kter6 je legislativnd zamdieno na ie5eni soci6lnich
probl6mfi Ladatelky, neie5i gynekolog v dand situaci pouze uzce zdravotni aspekt vykonu, ale i
Sir5i kontext drivodfr Ladatelky. St6vajici mezioborov6 edukadni vykony (napi. 9523) v5ak
pokryvaji pouze zdravotni aspekt a nabidka alternativnich ieSeni umdl6ho potratu mriZe blit
pacientkou, partnerem nebo jeji rodinou vnim6na jako piekrodeni kompetenci a nemistny zSsah
l6kaie do jejiho soukrom6ho Livota. ProtoZe tryznarnnd procento Lenuddvil, Ze se citily byt v dobd
rozhodov5ni pod tlakem sv6ho nejbliZ5iho okoli, kter6 mflZe iniciovat stiZnosti na 16kaie, poskytne
piesnd formulovany vykon gynekologrim oporu v jejich pr6ci a jistotu, Le nabidka pomoci nebude
mit pro nd negativniprhvni dopady. Vzhledem kzixalnosti rozhodnuti a k psychick6mu
diskomfortuLen zprisobeny hormon6lni disbalanci v prvnim trimestru podit6 vykon s dostatednou
dasovou dotaci podobnd jako vykon 63212. Samostatny edukadni vykon umoZni ldpe garantovat
efektivitu jeho vyuZiv6nf a statistick6 ridaje umoZni st6tni spr6v6 l6pe zacilitpiipadnou nabidku
soci6lni pomoci Lenitm pii nedekan6m tdhotenstvi. Zaiazeni tohoto rnikonu je i ve veiejn6m
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z6jmu, nebot' je ve shodd s prim6mim zdjmem
maxim6lniho podtu jilpo(,atych ddtf vzhledem
demosrafick6 situaci.
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st6tu na sniZov6ni podtu UPT a umoZndni narozeni
k sniZujici se plodnosti populace a k soudasn6

Posouzeni medicinskd efektivity: Lze o(,ekdvat, Le nabidka alternativniho ieSeni k UPT zaloLend
na dobrovolnosti napomriZe pii relativnd velmi nizkychn6kladech sniZit podty UPT a tim
negativni dopady nafyzicke a psychicke zdravi Lenanhklady nazdravotnf syst6m zprisoben6
odkl6d6nim t6hotenstvi.

Ekonomickf dopad:
(Doplfite odhadovanlt poiet pacientfi za rok)
Na 26kladd statistik TJZIS odek6v6me vykindni 5-10 tisic rnikonri.

Porovndni s prokizan;fm l6iebnfm piinosem: -

Zprisob rlhrady v dal5fch zemich: Vzhledem k odliSqfm legislativnfm aspektum neni srovn6ni
relevantni.

Dal5i odbornosti:
K6d N6zev ReZie

Nositel6:
Poiadi Katesorie Funkce Praxe ias Poznfunka Aktu6lni body

10 L3 poskytovatel 60

Celkem:

511,896

511,90

Piimo spotiebovanf materidl - PMAT:
K6d N6zev Dophiek MnoZstvi Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00

Piimo spotiebovan6l6iiv6 piiprary - PLP:
K6d N6zev Dopliek ATC Omezeni MnoZstvi Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

0,00

Plistroje:
K6d N6zev D.z. D.P. Procento z vykonu Cena Body

0,000,00
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ZUMz
K6d N6zev
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ZULPz

K6d Ndzev

- Piim6 ReZijni Celkem
Bodv" st2 2r9 731
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