
Používání nitroděložních tělísek v ambulanci gynekologického lékaře 

Zacházení s nitroděložními tělísky v ambulanci gynekologického lékaře a pravidla pro jejich 

používání se odvíjejí od skutečnosti, zda dané nitroděložní tělísko patří pod regulaci zákona o 

zdravotnických prostředcích, či zákona o léčivech. 

 

Pravidla pro zacházení s nitroděložními tělísky nehormonálními – zdravotnický prostředek 

Dne 1. 4. 2015 vstoupil v účinnost nový zákon o zdravotnických prostředcích (zákon č. 

268/2014 Sb.), dle něhož se zdravotnickým prostředkem rozumí mimo jiné zdravotnický 

prostředek určený výrobcem pro použití u člověka za účelem kontroly početí, který 

nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu 

farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem, přičemž jejich funkce může 

být takovými účinky podpořena. Nehormonální nitroděložní tělíska resp. jejich použití či 

výdej jsou tak podřazena pod regulaci zákona o zdravotnických prostředcích. 

 

Výdej zdravotnického prostředku (nehormonálního nitroděložního tělíska) 

Výdejem podle zákona o zdravotnických prostředcích se rozumí poskytnutí zdravotnického 

prostředku na poukaz. Nitroděložní tělíska patří mezi zdravotnické prostředky, které jsou 

povinně na lékařský předpis, tedy na poukaz. Prodej je u nitroděložních tělísek zakázán. 

Rovněž je u nitroděložních tělísek zakázán i zásilkový výdej, neboť tento zdravotnický 

prostředek byl zařazen do seznamu skupin zdravotnických prostředků, které i v případě 

dodržení určeného účelu mohou ohrozit zdraví nebo i život člověka, jestliže se nepoužívá pod 

dohledem lékaře. Nehormonální nitroděložní tělíska tak mohou být vydávána pouze v lékárně 

či výdejně zdravotnických prostředků. Lékárna i výdejna zdravotnických prostředků jsou 

zařízeními lékáresnké péče podle zákona o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.), 

technické a personální požadavky kontroluje SÚKL, registraci provádí krajské úřady. Zákon 

o zdravotnických prostředcích stanoví konkrétní kvalifikaci osoby, která zdravotnické 

prostředky vydává. Zákon o zdravotnických prostředcích stanoví konkrétní kvalifikaci osoby, 

která zdravotnické prostředky vydává. Zaměstnanci výdejny zdravotnických prostředků, kteří 

nesplňují požadovanou odbornou kvalifikaci, mohou ve výdejně zdravotnických prostředků 

nadále působit, avšak nemohou fyzicky zdravotnický prostředek předepsaný na poukaz vydat. 

Nitroděložní tělíska tak může vydat každá lékárna či výdejna zdravotnických prostředků. 

Výdejcem zdravotnických prostředků může být i oční optika, pro účely výdeje nitroděložních 

tělísek jsou oční optiky však irelevantní. Výdejcem zdravotnických prostředků může být i tzv. 

smluvní výdejce (poskytovatel zdravotních služeb, který má uzavřenou zvláštní smlouvu se 



zdravotní pojišťovnou), který smí vydávat pouze definované druhy zdravotnických 

prostředků: brýle a pomůcky oční optiky, vlasové náhrady, ortopedicko-protetické pomůcky 

sériově a individuálně vyráběné, pomůcky pro zdravotně postižené včetně vozíků a zvedáků 

pro imobilní osoby a dále pomůcky pro sluchově postižené, nevidomé a slabozraké. Pro účely 

výdeje nitroděložních tělísek je tento institut smluvního výdejce neaplikovatelný. 

 

Používání zdravotnického prostředku (nehormonálního nitroděložního tělíska) při 

poskytování zdravotních služeb 

Jestliže ambulantní lékař použije zdravotnický prostředek přímo v rámci ambulantní zdravotní 

péče, nejedná se potom o jeho výdej, ale o používání zdravotnického prostředku při 

poskytování zdravotních služeb. V takovém případě je ambulantní lékař, který použil 

nehormonální nitroděložní tělísko povinen dodržovat pravidla stanovená pro používání 

zdravotnických prostředků vymezená v ustanovení § 59 a násl. předmětného zákona (např. 

užití jen k určenému účelu podle pokynů výrobce, použití výhradně osobou odpovídajícího 

vzdělání ad.; zákaz jeho použití po uplynutí doby jeho použitelnosti, kontrola celistvosti 

originálního balení, ad.). 

 

Pravidla pro zacházení s nitroděložními tělísky hormonálními – léčivý přípravek 

Hormonální nitroděložní tělíska resp. jejich použití či výdej jsou podřazena pod regulaci 

zákona o léčivech. 

 

Výdej léčivého přípravku 

Léčivé přípravky se vydávají primárně v lékárnách a ve výdejnách léčivých přípravků na 

základě lékařského předpisu popř. na vyžádání (u léků nevázaných na lékařský předpis). 

Léčivé přípravky mohou být dále vydávány na určených pracovištích (např. imunologickém) 

za přesně definovaných podmínek. Nitroděložní tělíska ve formě léčivého přípravku 

(hormonální) smí být vydávána pouze v lékárnách a výdejnách léčivých přípravků. 

 

Používání léčivých přípravků (hormonálního nitroděložního tělíska) při poskytování 

zdravotních služeb 

Používáním léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb se rozumí jejich podávání 

pacientovi při poskytování těchto služeb nebo vybavení pacienta potřebným množstvím 

léčivých přípravků při ukončení hospitalizace nebo při přeložení pacienta k jinému 

poskytovateli zdravotních služeb anebo vybavení pacienta potřebným množstvím léčivých 



přípravků poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru 

praktický lékař pro děti a dorost a poskytovatelem zdravotnické záchranné služby. Vybavit 

pacienta léčivými přípravky lze pouze v případě, že zdravotní stav pacienta nezbytně 

vyžaduje bezodkladné užívání léčivého přípravku a vzhledem k místní nebo časové 

nedostupnosti lékárenské péče není možný jeho včasný výdej na lékařský předpis. 

Nitroděložní tělíska hormonální mohou být používána při přímém poskytování zdravotních 

služeb přímo v ambulanci daného speciality. 

 

Závěr 

Pokud jde o nitroděložní tělíska, pak tato mohou být poskytována pacientům ze strany 

ambulantních specialistů (gynekologů) v několika režimech. Bez ohledu na výše popsanou 

problematiku výdeje zdravotnických prostředků a léčivých přípravků je možné - v souladu 

s platnou právní úpravou - poskytnutí nitroděložního tělíska (hormonálního i 

nehormonálního) přímo lékařem v rámci ambulantní zdravotní péče. Pokud lékař takový 

zdravotnický prostředek, resp. léčivý přípravek, přímo aplikuje, pak nejde v žádném případě o 

výdej a uplatní se pravidla pro jejich používání, a to pro nehormonální nitroděložní tělíska 

daná zákonem o zdravotnických prostředcích, pro hormonální nitroděložní tělíska daná 

zákonem o léčivech. 

Výdej přichází do úvahy pouze v těch případech, kdy lékař zdravotnický prostředek, resp. 

léčivý přípravek, pouze indikuje a předepíše, přičemž pacientce jej následně poskytne osoba 

výdejce (lékárna či výdejna) a pacientka s takto vydaným zdravotnickým prostředkem či 

léčivým přípravkem přichází k ambulantnímu gynekologovi. 

 

Právní předpisy 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o 

léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 62/2015 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických 

prostředcích. 

 

 



 


