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INFORMOVANÝ  SOUHLAS  PACIENTKY 

 

 

V průběhu vývoje člověka i medicíny se stala bolest jedním z klíčových problémů. Bolest lze tlumit 
celkově podávanými léky, jejichž aplikace může mít i řadu nežádoucích účinků. Proto byla vyvinuta 
metoda tlumení bolesti metodou místního znecitlivění na úrovni páteře – epidurální analgezie.  

Provádí se tak, že do epidurálního prostoru páteře pacientky se zavádí tenký katétr (tenká hadička z 
umělé hmoty). Žena leží v poloze na boku a speciální jehlou se napíchne epidurální prostor. Ten je 
lokalizován a je 2-5 mm široký mezi obratlovým obloukem a tvrdou plenou, která chrání míchu.  

Po správném zavedení jehly je do tohoto prostoru pomalu zasunuta tenká speciální hadička, která je 
fixována ke kůži zad. Do katétru je přiváděna směs místního anestetika s analgetikem speciální 
infuzní pumpou.   

Epidurální analgezie neovlivňuje stav plodu a pro rodičku je šetrnou metodou.  

Možné komplikace:  
Žádný lékařský zákrok není bez rizika. Při zavádění a v průběhu umístění epidurálního katétru jsou 
možné komplikace:  

přechodný pokles krevního tlaku                                                                                                         
krvácení v místě vpichu                                                                                                        
alergická reakce na anestetikum                                                                                                                
po výkonu bolest hlavy                                                                                                                          
bolesti zad  

Vážená paní,  

naše informace nemůže být zcela vyčerpávající. Podrobnější vysvětlení Vám podá lékař  
anesteziolog, který Vás bude ošetřovat.   

Ptejte se proto, prosím, porodních asistentek i lékařů na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému 
výkonu zajímá. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby konec Vašeho těhotenství i porod 
proběhl bez komplikací.  
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PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ !  

Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení.  

Jméno pacientky:.............................................................                      Rodné č.:.................................  

Vysvětlující pohovor provedl: ………………………………………..razítko a podpis lékaře 

 
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod výkonu, způsob jejího provedení, a byla jsem 
obeznámena s možnými komplikacemi.  Souhlasím s plánovanou epidurální analgezií. 

V Rakovníku dne .......................…..  ......................................……………… podpis pacientky  

 
 
 

 


