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Informace pro pacienty v souvislosti s infekcí Coronavirem Covid-19 a 
souhlas s léčbou 

 
1) Informace ohledně vlivu Covid-19 na těhotenství a léčbu 

 

Doposud neexistují žádné přesvědčivé důkazy o negativních účincích infekce Covid-19 na těhotenství, 

zejména u těhotných v raných stádiích. Existuje však již několik hlášených případů žen pozitivních na Covid-

19, které porodily zdravé kojence bez choroby, ale i pravděpodobný přenos nákazy na dítě.  Byly hlášeny i 

další nežádoucí reakce (předčasné protržení plodových blan, předčasný porod) u dětí narozených matkám 

pozitivním na Covid-19 během těhotenství. Předpoklad je že oocyty, spermie ani embrya nemají receptor na 

COVID-19 a je tedy velmi nepravděpodobné, že mohou být zdrojem jeho přenosu. 

I přes absenci přímých důkazů doporučujeme v souladu s většinou vědeckých společností v reprodukční 
medicíně, aby pacienti léčící se s poruchou plodnosti zvážili rizika léčby a pokud se rozhodnou léčbu 
podstoupit, doporučujeme minimalizovat riziko odložením těhotenství se zmrazením oocytů nebo embryí, 
pro pozdější přenos embryí (tzv. kryoembryotransfer). 
 
2) Popis navrhovaných metod a postupů pro páry, které se rozhodnou léčit během pandemie viru Covid-

19 
 

Léčba bude připravena lékařem dle zdravotního stavu a požadavků konkrétního páru s přihlédnutím 
k aktuálnímu stavu pandemie v České republice. V rámci vybrané léčby budou přijata individuální omezení 
reflektující zejména Doporučení Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnos-
ti ČLS JEP. Léčený pár musí dodržovat zvýšená hygienická a režimová opatření, s kterými bude lékařem se-
známen. U pacientů, kteří se rozhodnou léčit se, důrazně doporučujeme zvážit odložení těhotenství se 
zmrazením oocytů nebo embryí pro pozdější přenos embryí.  
 
3) Nová rizika a komplikace umělého oplodnění během pandemie viru Covid-19 

 

Ke komplikacím, které přináší každá z metod umělého oplodnění, s kterými budou pacienti seznámeni se 
mohou přidružit komplikce spojené s pandemií viru Covid-19. Některé jsou známé, ale může jít i o další 
rizika, která se teprve objeví ( například vliv viru na mužskou plodnost ). Ke známým komplikacím patří tyto:    
 

 infekce Covid-19 může mít těžší průběh v těhotenství  

 při léčbě infekce Covid-19 mohou být používány preparáty, které nejsou doporučené v době těhoten-
ství 
 

V průběhu léčby může onemocnění virem Covid-19, nebo podezření na něj, či zhoršení epidemiologické 
situace v České republice, vést v každém okamžiku k přerušení léčebného cyklu. Pacienti budou povinni 
podrobit se testům na přímý průkaz viru Covid-19 pro zajištění bezpečnosti své i zaměstnanců zdravotnic-
kého zařízení. 
 
4) Alternativy léčby metodami asistované reprodukce během pandemie Covid-19 

 

Alternativní léčbu nabídnout nelze, lze jen odložit těhotenství na pozdější dobu, kdy bude známa léčba i 
rizika.  

 
5) Údaje o omezení v obvyklém způsobu života a pracovní schopnosti, léčebném režimu v průběhu pan-

demie Covid-19 
 

Kromě zvýšených hygienických a režimových opatření by měl pacient, pokud se rozhodne pro léčbu, omezit 
kontakty s novými osobami během léčby.    
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6) Prohlášení pacienta  
 

Prohlašuji, že jsem byl ošetřujícím lékařem úplně a v dostatečném předstihu informován/a o mém 
zdravotním stavu, o důvodech vedoucích k plánovaným vyšetřením a léčbě. Lékař mě podrobně a 
srozumitelně seznámil s postupem léčby, povahou navrhovaných metod, jejich výhodách a úspěšností a s 
omezeními a riziky danými pandemií Covid-19.  
 

Dále prohlašuji, že jsem lékaři sdělil/a všechny skutečnosti významné pro posouzení mého zdravotního stavu 
a pro volbu optimálního léčebného režimu (zejména zdravotní údaje). Akceptuji upozornění, že v případě 
nepravdivosti tohoto prohlášení nejsou poskytovatel zdravotních služeb ani ošetřující lékař odpovědní za tím 
způsobené následky.   
 

S ohledem na výše uvedené prohlašuji, že i přes doporučení lékaře o vhodnosti odložení léčby na pozdější 
dobu, požaduji zahájení léčby metodami asistované reprodukce v období pandemie viru Covid-19.  
     ANO [ _ ]                NE [ _ ]  
  
 

7) Žádost o provedení léčby během pandemie Covid-19 a souhlas s provedením asistované reprodukce 

 

Tímto žádám poskytovatele zdravotních služeb o provedení mnou vybrané léčby umělým oplodněním, 
Souhlasím s provedením všech výkonů spojených s vybranou léčbou v období pandemie Covid-19. 
 

Příjmení:  

Jméno:  

Rodné číslo  

Adresa  

Email, tel.  

 
 

Podpis: ……………………..…………………………………. 
 
 

Svědek: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(jméno, podpis, adresa) 

 
8) Prohlášení lékaře 
 

Prohlašuji, že jsem pacientovi jasně a srozumitelně vysvětlil/a obsah tohoto poučení, zejména jsem ho 
seznámil/a s jeho zdravotním stavem, průběhem metod umělého oplodnění, jejich komplikacemi a 
následnými omezeními s ohledem na pandemii Covid-19. 
 
Pacient měl možnost klást lékaři poskytujícímu poučení dotazy, které mu byly srozumitelně zodpovězeny. 
 

V ………………………….……… dne ………………….……….. 

                                          ………………………………………………………..………….. 

                                        Jméno a podpis lékaře 

 

Datum: ……………………..………………………………….. 
 
 

 


