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Identifikace pacientky: Identifikace partnera/manžela pacientky: 
 

Jméno: 
 
 
 
 

 Jméno: 
 
 

Příjmení: 
 
 
 
 

 Příjmení: 
 
 

Datum narození: 
 
 
 
 

 Datum narození: 
 
 

Rodné číslo (je-li přiděleno) nebo číslo pojištěnce: 
 
 
 
 

 Rodné číslo (je-li přiděleno) nebo číslo pojištěnce: 
 
 

Kód zdravotní pojišťovny: 
 
 
 
 

 Kód zdravotní pojišťovny: 
 
 

Adresa místa trvalého pobytu v ČR*: 
 
 
 
 

 Adresa místa trvalého pobytu v ČR*: 
 

* pro cizince místo hlášeného pobytu v ČR (v případě, že nemá, adresa bydliště mimo území ČR) 
 

1. Informace o účelu, povaze, předpokládaném přínosu zdravotního výkonu: 
Intrauterinní inseminace (tzv. IUI) je nejjednodušší metoda umělého oplodnění, která spočívá v zavedení spermií do dělohy. 

Provádí se, pokud je nález spermiogramu normální nebo s mírně sníženým počtem pohyblivých spermií a žena má průchodný 

alespoň jeden vejcovod. V případě, že nejsou v ejakulátu nalezeny žádné spermie (tzv. azoospermie), lze pro IUI použít 

spermie dárce (pokud si bude pár přát použít spermie dárce, podepisuje se informovaný souhlas s intrauterinní inseminací 

spermiemi dárce).  
 

a) IUI bez hormonální stimulace vaječníků 

Intrauterinní inseminace se provádí u žen, u kterých dochází přirozeně k uvolnění vajíčka z vaječníku, bez hormonální 

stimulace vaječníků (v tzv. nativních cyklech). Při inseminaci bez hormonální stimulace předchází výkonu ultrazvuk u lékaře 9. 

– 11. den menstruačního cyklu (měření velikosti folikulu/folikulů). Po tomto ultrazvuku lékař naplánuje den provedení IUI. 

Někdy se stane, že je nutná ještě jedna ultrazvuková kontrola.  
 

b) IUI s hormonální stimulací vaječníků 

Někdy však IUI předchází hormonální stimulace vaječníků. Nejjednodušším způsobem hormonální stimulace vaječníků je 

aplikace tablet klomifen citrátu, které se polykají 5 dní, obvykle mezi 3. až 7. dnem menstruačního cyklu. Jinou možností 

hormonální stimulace před IUI je aplikace injekcí s obsahem gonadotropinů. Úhradu těchto léků musí k plánované léčbě 

nejdříve schválit zdravotní pojišťovna, což trvá asi tři týdny.  

Žádost a informovaný souhlas s intrauterinní inseminací  
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Partner v den výkonu inseminace dodává vzorek spermatu. Na klinice se nachází speciální místnost pro pány.  

IUI se provádí ambulantně. V poševních zrcadlech se stejně jako při běžném gynekologickém vyšetření nejdříve očistí děložní 

čípek sterilním tamponem. Kanálkem děložního hrdla se zavede do děložní dutiny speciální katetr pro IUI a do děložní dutiny 

se injikuje 0,5 – 1 ml média se spermiemi. K otěhotnění po IUI dochází v průměru asi u 12 % žen. 

 
2. Možné následky a rizika spojená se zdravotním výkonem: 
Při léčbě neplodnosti metodou IUI se mohou objevit komplikace, které si vyžádají lékařskou intervenci či hospitalizaci pacientky. 
Především se jedná o následující rizika: 
- Pouze při hormonální stimulaci: Asi v 1 % případů se při hormonální stimulační léčbě rozvíjí závažný ovariální 

hyperstimulační syndrom (OHSS). Prvními příznaky OHSS jsou zvětšení, napětí a bolesti břicha, nejvíce v podbřišku, které 
může doprovázet i průjem. Do břišní nebo i hrudní dutiny se uvolňuje tekutina, krev se zahušťuje a to může vést výjimečně i 
k trombóze. V takových případech se musí dodržet dostatečný příjem tekutin, žena by měla vypít za den 3 - 4 litry tekutin. V 
závažnějších případech je nutná hospitalizace.  

- Dojde-li k těhotenství, může toto stejně jako po přirozeném otěhotnění skončit potratem, mimoděložním těhotenstvím, 
odumřením plodu či porodem plodu s vrozenou vývojovou vadou. Není prokázán vyšší výskyt vrozených vad po IUI ve 
srovnání s přirozenými těhotenstvími, rovněž i další vývoj dětí je totožný. 

- Při hormonální stimulaci je vyšší riziko vícečetného těhotenství. 
 
3. Poučení, zda navrhovaný zdravotní výkon má jinou alternativu či více alternativ: 

Alternativou IUI jsou další metody umělého oplodnění: IVF ET (In Vitro Fertilizace a Embryo Transfer), nativní cyklus IVF, 
kryoembryotransfer. 
 
4. Informace o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení zdravotního 

výkonu: 
Po IUI není nutné omezovat fyzickou aktivitu ani pohlavní styk, naopak se pohlavní styk doporučuje ještě následující den po 
inseminaci. Po výkonu začíná žena užívat léky na podporu případného těhotenství. Druh léku a způsob užívání určí lékař. Léky 
se užívají až do gravitestu (těhotenského testu). V případě těhotenství se s užíváním léků pokračuje přibližně do 12. týdne 
těhotenství, pokud lékař neurčí jinak. 
Těhotenský test si žena udělá za 18 dní po IUI z ranní moče:  
- Když je pozitivní, pokračuje se v užívání léků a následuje ultrazvuk za 3 týdny od pozitivního testu, při kterém se zjišťuje 

uložení plodového váčku a přítomnost plodu se srdeční akcí. Pokud je vše v pořádku, tak je žena předána do další péče 
ke svému ambulantnímu gynekologovi. 

- Když je test negativní, tak žena vysadí léky a dostaví se menstruační krvácení. Na konzultaci o dalším postupu se žena 
objedná kdykoliv během menstruačního cyklu anebo pokud by se dělala další inseminace, tak opět 9. – 11. den 
menstruačního cyklu. 

 
5. Informace o léčebném režimu a vhodných preventivních opatřeních:  

Před odběrem spermatu by měla být dodržena 3 – 5 denní pohlavní abstinence, aby bylo dosaženo optimálních hodnot 
spermiogramu. 
 
Prohlášení pacientky a partnera/manžela pacientky: 
 
6. Pacientka a partner/manžel pacientky byli poučeni lékařem o očekávaných výsledcích inseminace, případně o nutných 

vyšetřeních a ev. komplikacích. Ošetřujícím lékařem jim byl výkon vyčerpávajícím způsobem vysvětlen a prohlašují 
následující: 

 

 

- Pacientka a partner/manžel pacientky berou na vědomí, že pokud jsou manželé, budou považováni v souladu s českým 
právním řádem za zákonnou matku a otce dítěte, které se jim narodí v důsledku umělého oplodnění.  

 

- Pokud nejsou manželé, prohlašují, že neuzavřou-li manželství v době od umělého oplodnění do narození dítěte, určí 
otcovství k dítěti souhlasným prohlášením před příslušným orgánem státní správy (matrikou, soudem) ještě před jeho 
narozením. Berou na vědomí, že nebude-li otcovství k dítěti určeno jejich souhlasným prohlášením, určí otcovství k dítěti 
soud na základě návrhu matky či opatrovníka dítěte s přihlédnutím k tomuto prohlášení. Prohlašují proto, že spolu v 
současné době žijí jako partneři, pohlavně se stýkají a podepsaná pacientka není vdaná za jiného muže. 

 

 
7. Pacientka a partner/manžel pacientky stvrzují, že byli srozumitelným způsobem lékařem v dostatečném rozsahu informováni 

o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a navrhovaných zdravotních výkonech, a to i z 
hlediska posouzení, zda je navrhovaná péče pro ně nezbytná. Pacientka a její partner/manžel stvrzují, že byli kromě 
všeobecného poučení informováni i o konkrétních rizicích a nebezpečích navrhovaného zdravotního výkonu spojených s 
jejich individuálním zdravotním stavem. 

 
8. Pacientka a partner/manžel pacientky prohlašují, že lékaře pravdivě informovali o všech onemocněních a alergiích, kterými 

trpí, o lécích, které užívají, a o jiných významných skutečnostech a zvláštnostech týkajících se jejich zdravotního stavu, o 
kterých ví, a že žádnou skutečnost, na kterou byli dotazováni lékařem při zjišťování zdravotního stavu, nezatajili. Pacientka a 
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partner/manžel pacientky berou přitom na vědomí, že zdravotnické zařízení nenese odpovědnost za následky, které by 
vznikly v důsledku poskytnutí nepravdivých či neúplných informací. 

 
9. Pacientka a partner/manžel pacientky stvrzují, že jim bylo lékařem vysvětleno, že navrhovaným zdravotním výkonem nemusí 

být zaručeně dosaženo předpokládaného výsledku. 
 

10. Pacientka a partner/manžel pacientky stvrzují, že byli poučeni o možnosti vzdát se podání informace o svém zdravotním 
stavu a možnosti určit osoby podle § 32 a 33 zákona č. 372/2011 Sb., kterým mohou být podány informace o jejich 
zdravotním stavu, mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace příp. v zákonem předpokládaném případě udělit souhlas 
nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. V případě určení osob podle § 32 a 33 zákona č. 372/2011Sb. je o tom 
sepsán zvláštní písemný záznam. 

 
11. Pacientka a partner/manžel pacientky stvrzují, že jim bylo lékařem, který jim poučení poskytl, umožněno klást otázky a 

všechny jimi položené otázky byly lékařem srozumitelně zodpovězeny a pacientka a partner/manžel pacientky byli lékařem 
poučeni o svém právu svobodně se rozhodnout, zda udělí souhlas s poskytnutím navrženého zdravotního výkonu či nikoli. 

 
12. Pacientka a partner/manžel pacientky stvrzují, že všem poskytnutým informacím plně porozuměli, nemají žádné další otázky 

ani nejasnosti. Pacientka a partner/manžel pacientky po obdržení potřebných informací, po zvážení předpokládaného přínosu 
a všech rizik a nebezpečí pro jejich zdraví spojených s navrženým výkonem, vyslovují souhlas s provedením výše uvedeného 
navrhovaného zdravotního výkonu (tj. intrauterinní inseminace spermiemi partnera/manžela) a současně vyslovují i souhlas s 
tím, aby byly i bez jejich dodatečného souhlasu provedeny další, zde neuvedené zákroky, výkony a poskytnuty další 
zdravotní služby, bude-li to potřebné pro ochranu jejich života či zdraví a nebude-li možné vyžádat si jejich další dodatečný 
souhlas. 

 
13. Pacientka a partner/manžel pacientky se rovněž zavazují v případě, že není-li zdravotní výkon v jejich případě hrazen z 

veřejného zdravotního pojištění, uhradit poskytovateli odměnu za provedení zdravotního výkonu dle ceníku, se kterým byli 
seznámeni. 

 

Podpis pacientky: 

 

 

 

Podpis partnera/manžela pacientky: 

 

V Praze dne:     V Praze dne: 

 
Potvrzuji, že jsem vhodným způsobem poučil pacientku a jejího partnera/manžela o výše uvedených skutečnostech a že 
jsem toto prohlášení předložil pacientce a jejímu partnerovi/manželovi k podpisu poté, co poučení plně porozuměli. 
 

Jméno, příjmení a podpis lékaře, který provedl poučení: 

 

 

 

 

Záznamy lékaře: 
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