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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas pacientky 
 
 
 

 
Vážená paní, milá maminko, 
rozhodla jste se pro porodní epidurální analgézii, která pro Vás může znamenat nejen úlevu, ale i značnou úsporu 
sil, které potřebujete nejen během porodu, ale které budete potřebovat i po narození Vašeho dítěte. 
 
Co je epidurální analgezie: 
V průběhu vývoje člověka i medicíny se stala bolest jedním z klíčových problémů. Bolest lze tlumit celkově 
podávanými léky, jejichž podání může mít i řadu nežádoucích účinků. Proto byla vyvinuta metoda tlumení bolesti 
metodou místního znecitlivění na úrovni páteře - epidurální analgezie 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Epidurální analgezii provádí lékař - anesteziolog. 
Provádí se tak, že v poloze na boku nebo vsedě, Vám zavede v bederní oblasti zad přes speciální jehlu tenkou 
hadičku - katétr z umělé hmoty, do epidurálního prostoru, který je mezi obratlovým obloukem a tvrdou plenou, která 
chrání míchu. 
Na konci hadičky - katétru je antimikrobiální filtr, hadička je fixována na Vašich zádech. Je tak jemná, že ji necítíte, 
neomezuje Vás v pohybu. Zavedený katétr umožňuje opakované podávání léků k tlumení porodních bolestí. 
Epidurální analgezie neovlivňuje stav plodu a pro rodičku je šetrnou metodou. 
 
Alternativy výkonu: 
Možnou alternativou jiné analgezie při porodu je podání léku k analgezii cestou intravenózní (do žíly), 
intramuskulární (do svalu) nebo inhalační (vdechováním analgetického plynu). 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
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, 
- bolest hlavy po výkonu, 
- bolesti zad. 

 
Vážená paní, milá maminko, 
naše informace nemůže být zcela vyčerpávající. Podrobnější vysvětlení Vám podá lékař-anesteziolog, který Vás 
bude ošetřovat. 
Ptejte se proto, prosím, lékařů i porodních asistentek 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. 
 
 

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ! 
 
 
Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení. 
 
 

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. 
přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
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Identifikační údaje pacientky: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Epidurální analgezie k porodu 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 

 
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky 
i možná rizika a komplikace epidurální analgezie. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich 
komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení epidurální analgezie. Měla jsem možnost 
zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k epidurální analgezii zajímá, a obdržela jsem vysvětlení, 
kterému jsem porozuměla. S provedením epidurální analgezie souhlasím. 
 
Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informovala ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu, 
včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, 
o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro 
poskytování zdravotních služeb a nezatajila jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu, které jsou 
překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací. 
 
Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny. 
 
 
 
 
V Ostravě dne:    
 podpis pacientky, zákonného zástupce, opatrovníka 

 
 


