
Umelé prerušenie tehotenstva /UPT/ 

V našej nemocnici realizujeme umelé prerušenie tehotenstva do 12.týždňa na žiadosť 

pacientky, ev. zo zdravotnej indikácie matky. Zo zdravotnej indikácie plodu realizujeme 

prerušenie do 24.týždňa tehotnosti.  

  

Podľa zákona č. 73/1986   

Podmienky  pre umelé prerušenie tehotenstva 

Žene sa umelo preruší tehotenstvo, ak o to písomne požiada, ak tehotenstvo nepresahuje 12 

týždňov a ak tomu nebránia jej zdravotné dôvody. 

Žene možno umelo prerušiť tehotenstvo zo zdravotných dôvodov s jej súhlasom alebo na jej 

podnet, ak je ohrozený jej život alebo zdravie alebo zdravý vývoj plodu alebo ak ide o 

genetický chybný vývoj plodu. 

Žene, ktorá nedovŕšila šestnásť rokov, možno umelo prerušiť tehotenstvo podľa § 4 so 

súhlasom zákonného zástupcu, prípadne toho, komu bola zverená do výchovy. 

Ak bolo podľa § 4 umelo prerušené tehotenstvo žene vo veku od šestnásť do osemnásť rokov, 

vyrozumie sa o tom zdravotnícke zariadenie jej zákonného zástupcu. 

 

Zdravotné prekážky pre umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy 

 

(1) Zdravotnou prekážkou (kontraindikáciou), pre ktorú na žiadosť ženy nemožno prerušiť 

tehotenstvo je: 

 

a) zdravotný stav ženy, ktorý podstatne zvyšuje zdravotné riziko spojené s umelým 

prerušením tehotenstva, 

 
b) umelé prerušenie tehotenstva, od ktorého neuplynulo šesť mesiacov. 

 
(2) Pri zdravotnej prekážke uvedenej v písmene b) možno umelo prerušiť tehotenstvo, ak 

 
a) žena už dvakrát rodila, 

 
b) dovŕšila 35 rokov veku, 

 

c) je dôvodné podozrenie, že žena otehotnela v dôsledku trestného činu, ktorý bol na nej 

spáchaný. 

 

 



Postup poskytnutia UPT 

Pokiaľ si žena praje podstúpiť UPT je potrebné, aby navštívila svojho obv. gyn., 

u ktorého bude vyšetrená a následne podpisuje žiadosť o prerušenie tehotenstva a poučenie 

pred prerušením tehotenstva. Pokiaľ príde pacientka bez žiadosti, bude u nás realizované 

vyšetrenie s určením dĺžky gravidity, poučenie a podpísanie žiadosti. To je spoplatnené 

sumou 30 €.  

Pacientka je objednaná na termín prerušenia tehotenstva najskôr 48 hodín od podpísania 

žiadosti o prerušenie tehotenstva. Suma za prerušenie tehotenstva je 230 €. Okrem zákroku 

táto suma zahŕňa aj odbery krvi potrebné k vyšetreniu a anesteziologické predoperačné 

vyšetrenie. Pokiaľ má pacientka zdravotnú indikáciu je prerušenie hradené zdravotnou 

poisťovňou. Po týchto vyšetreniach pacientka prichádza v deň zákroku ráno nalačno. 

Doobeda je realizovaný operačný zákrok a v poobedných hodinách je pacientka prepustená 

domov.  

Zákrok sa vykonáva operačne v celkovej krátkodobej anestéze. Ide o výkon trvajúci cca 10 

minút.  Medikamentózne ukončenie tehotenstva na Slovensku momentálne nie je povolené.  

Pred prepustením zisťujeme krvnú skupinu pacientky. Pokiaľ má RH negatívny faktor, musí 

jej byť kvôli prevencii hemolytickej choroby novorodenca podaný anti-D-globulín 

/Rhophylac 300/, ktorý si pacientka hradí, a to 46,85 €.  

 

 Za Gyn-pôr. odd. MUDr. Tallová 

 


