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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

PODÁNÍ PORODNICKÉ EPIDURÁLNÍ ANALGEZIE 

Pacient/ka:       Narozen/a:       

 titul  jméno    příjmení  

Rodné číslo (číslo pojištěnce):       / Kód ZP:       

Bydliště:       

Zákonný zástupce:       Vztah:       

                 titul  jméno   příjmení (např. matka, otec, opatrovník aj.) 

Narozen/a:       Bydliště:       

 (liší-li se od bydliště pacienta/ky) 

Vážená paní, vážená slečno, 

v brzké době budete na Gynekologicko-porodnické klinice rodit a my jsme rádi, že jste si vybrala právě 
naši nemocnici.  

Co je porodnická epidurální analgezie 

Jak jste jistě z nejrůznějších zdrojů informovaná, nebo víte již z vlastní zkušenosti, každý porod je spojen 
s přirozenou bolestí, kterou každá žena jinak vnímá. Cílem porodnické analgezie (potlačení vnímání bolesti), 
kterou Vám doporučil a schválil Váš porodník, je tuto přirozenou bolest zmírnit. Jak Vás již informovali, 
existují různé způsoby tišení porodních bolestí a nejúčinnějším z nich je pokračující epidurální analgezie,  
pro kterou jste se rozhodla. Epidurální analgezii Vám zajistí lékař - anesteziolog, který se specializuje  
na podávání všech typů anestezií, včetně pokračující epidurální analgezie, a který Vám podrobně zodpoví 
Vaše případné otázky. Pohovořit si s ním budete moci při předanestetickém vyšetření, které je součástí 
přípravy na provedení analgezie a provádí se většinou v dostatečném časovém předstihu před porodem. 

Příprava k podání epidurální analgezie 

V den před plánovaným výkonem již jezte jen lehce stravitelnou stravu, nekuřte ani nepijte alkohol.  

Přípravu k epidurální analgezii Vám vysvětlí anesteziolog, který Vás vyšetří v rámci předanestetického 
vyšetření a Vy se ho můžete zeptat na všechno co Vás o epidurální (= předobalová) analgezii zajímá, nebo 
čemu nerozumíte. 

Při pohovoru s anesteziologem pravdivě odpovězte na všechny otázky, které Vám položí a sama  
ho informujte o Vašich zdravotních problémech, o kterých se domníváte, že by je měl znát a není o nich 
dosud informován.  

Pokud Vám anesteziolog při předanestetickém vyšetření neurčí jinak, pak v den výkonu musíte být zcela 
lačná. To znamená, že nejpozději od půlnoci již nesmíte jíst ani pít. 

Postup při podání epidurální analgezie  

Pokračující epidurální analgezie spočívá v tom, že se mezi páteřní obratle zavede prostřednictvím 
speciální injekční jehly do páteřního kanálu tenká hadička, do které je trvale pomocí speciálního přístroje 
podávána látka (anestetikum), která v pooperačním období odstraní vnímání bolesti z operované oblasti. 
Anestetikum se nepodává „do míchy,“ jak si velká část lidí myslí, ale pouze do páteřního kanálu před obaly, 
ve kterých je mícha uložena. Hadička se zavádí nejčastěji na dobu 2 – 3 dnů. 

Zavádění katétru se provádí v poloze na boku nebo vsedě, kdy Vám anesteziolog po desinfekci kůže  
na zádech a jejím znecitlivění, zavede do páteřního kanálu tenkou hadičku, kterou Vám bude podávat 
anestetikum k odstranění bolesti. Předtím vám sestra změří krevní tlak, počet tepů a přiloží elektrody  
na snímání elektrokardiogramu (EKG). Pokud již nemáte zajištěný žilní vstup z oddělení, pak Vám na horní 
končetině zavede žilní kanylu. Po podání anestetika do páteřního kanálu můžete mít pocit tepla, 
„mravenčení“ a „tíhy“ v dolních končetinách, někdy se objevují závratě způsobené snížením krevního tlaku. 

Rizika a komplikace epidurální analgezie 

Ve výjimečných případech je možné, že se nepodaří zavést jehlu do páteřního kanálu a pak je nutné 
použít jiný způsob tišení bolesti.  

Po podání anestetika do páteřního kanálu se někdy hned, jindy až i po několika hodinách, mohou objevit 
závratě způsobené snížením krevního tlaku, bolesti hlavy, poruchy čití a hybnosti dolních končetin, vzácně 
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Pacient/ka: ………………………..………………………………………………… 

Rodné číslo: …………………..…………………………………………………… 

se může objevit i alergická reakce na podané látky projevující se svěděním, kopřivkou, zčervenáním, 
pocitem nedostatku vzduchu, apod.  

Nejzávažnější, ale zcela ojedinělé komplikace, jsou krevní výron do páteřního kanálu v místě zavedení 
katetru, nebo zánět ve stejném místě, který se může rozšířit na míšní a mozkové obaly. Rovněž technické 
selhání metodiky, spočívající v přetržení hadičky při jejím odstraňování z páteřního kanálu, je zcela 
ojedinělé.  

Chování a omezení po podání epidurální analgezie 

V následujících 24 hodinách nesmíte bez vědomí ošetřujícího lékaře vstávat z lůžka. Pokud se  
u Vás po výkonu objeví jakékoliv obtíže, které Vás znepokojí, ihned přivolejte sestru a oznamte jí, o jaké 
obtíže se jedná. V tomto období nesmíte provádět ani žádné právní úkony. 
 

Dovolujeme si Vás informovat, že na poskytování zdravotních služeb v naší nemocnici se mohou podílet 
osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného 
pracovníka, a to včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace. Přítomnost těchto osob při poskytování 
zdravotních služeb můžete odmítnout a jejich nahlížení do zdravotnické dokumentace můžete během svého 
léčení zakázat. Bližší informace Vám na vyžádání poskytne ošetřující lékař. 

PROHLÁŠENÍ PACIENTA/KY (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) 

By/la jsem seznámena s údaji o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných 
rizicích navrhovaných zdravotních služeb (zdravotního výkonu). 

Byl/a jsem seznámen/a s alternativami (jinými možnostmi) navrhovaných zdravotních služeb (zdravotního 
výkonu), s jejich výhodami a riziky a měl/a jsem možnost si jednu z alternativ zvolit (pokud tato možnost 
volby existuje a pokud výkon nepodléhá zvláštním právním předpisům). 

Byl/a jsem seznámen/a s možnými omezeními v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti  
po poskytnutí zdravotních služeb (po zdravotním výkonu) a s možnými očekávanými změnami zdravotního 
stavu a zdravotní způsobilosti.  

Byl/a jsem seznámen/a s léčebným režimem, vhodnými preventivními opatřeními a s možnými 
kontrolními zdravotními výkony. 

Byl/a jsem poučen/a o právu svobodně se rozhodnout o postupu při poskytování zdravotních služeb, 
pokud jiné právní předpisy toto právo nevylučují. 

Nezamlčel/a jsem žádné mně známé údaje o zdravotním stavu, které by mohly nepříznivě ovlivnit léčbu 
či ohrozit mé okolí, zejména rozšířením infekční choroby. 

Souhlasím s nezbytným použitím omezovacích prostředků, jejichž účelem je odvrácení bezprostředního 
ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (prováděním 
zdravotního výkonu). 

Prohlašuji, že mi byla poskytnuta podrobná informace o implantovaném zdravotnickém prostředku podle 
zvláštního právního předpisu. (Toto prohlášení se týká pouze pacientů s implantovaným zdravotnickým 
prostředkem.)  

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o možnosti odvolání tohoto informovaného souhlasu a beru na 
vědomí, že případné odvolání souhlasu nebude účinné, pokud již bude započato provádění zdravotního 
výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života. 

V případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků 
nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné 
výkony nutné k záchraně života nebo zdraví. 

Prohlašuji, že jsem mohl/a klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno, a že jsem 
informacím a poučení plně porozuměl/a a souhlasím s poskytnutím navrhovaných zdravotních 
služeb (zdravotním výkonem). 

 

Informace uvedené v tomto souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb týkající se nezletilého pacienta 
(pacienta s omezenou svéprávností) byly tomuto pacientovi poskytnuty přiměřeně jeho rozumové a volní 
vyspělosti. 
 

POSOUZENÍ ZPŮSOBILOSTI NEZLETILÉHO PACIENTA NEBO PACIENTA S OMEZENOU 
SVÉPRÁVNOSTÍ K VYSLOVENÍ SOUHLASU: 
(vyplní lékař/ka poskytující údaje a poučení) 

 Pacient/ka je rozumově a volně vyspělý/á k vyslovení souhlasu s poskytnutím navrhovaných zdravotních 
služeb.  

 Pacient/ka není rozumově a volně vyspělý/á k vyslovení souhlasu s poskytnutím navrhovaných 
zdravotních služeb. 
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Pacient/ka: ………………………..………………………………………………… 

Rodné číslo: …………………..…………………………………………………… 

 

Lékař/ka (zdravotnický pracovník) poskytující údaje a poučení:  

      

    jmenovka (hůlkovým písmem nebo razítkem)  ZOK   podpis  

 
 
V Plzni dne:       v  hodin        
 podpis pacienta/ky (podpis zákonného zástupce) 
 

Vyplňte v případě, že pacient/ka je způsobilý/á k udělení souhlasu, ale nemůže se s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat 
(např. pro úraz horní končetiny): 

Současný zdravotní stav pacienta/ky nedovoluje, aby podepsal/a tento souhlas, protože: 

      

Náhradní způsob projevu vůle (souhlasu): 
 

 kývnutím hlavy  gestem:        očima  jinak:       

Svědek:       
  

jméno a příjmení  podpis  (není-li svědek zaměstnancem FN, uvede se adresa a datum narození) 

      
 

Vyplňte v případě, že pacient/ka (zákonný zástupce) odmítl/a souhlas podepsat: 

Pacient/ka (zákonný zástupce) odmítl/a tento souhlas podepsat.  

Lékař/ka (zdravotnický pracovník) poskytující údaje a poučení:  

      

    jmenovka (hůlkovým písmem nebo razítkem)  ZOK   podpis  

Svědek:       
  

jméno a příjmení  podpis  (není-li svědek zaměstnancem FN, uvede se adresa a datum narození) 

      

 


