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Informovaný souhlas s epidurální analgezií během porodu 

Oddělení: .....................................................................................................................................  

Jméno a příjmení pacienta: ..........................................................................................................  

Datum narození: ..........................................................................................................................  

Jméno a příjmení zákonného zástupce/opatrovník: ....................................................................  

Datum narození: ..........................................................................................................................  
 
1. Informace o epidurální analgezií: 
Epidurální analgezie znamená snížení nebo odstranění bolesti pomocí léků podaných do 
prostoru těsně nad tvrdou plenou míšní – tzv. epidurální prostor. Výkon provádí odborný 
lékař – anesteziolog. Epidurální analgezie významně sníží míru vnímání především ostré 
bolesti, zachová ale čití tlaku apod. Celkový vliv na rodičku nebo novorozence je minimální. 
Epidurální analgezii má smysl zavést jen v určité fázi porodu, pokud porod již příliš pokročí, 
není často tento typ analgezie již vhodný. 
Anesteziolog Vás vyšetří před samotným zavedením katétru, následně provede zavedení 
katétru a poté určí ordinace léčiv podávaných do katétru. 
Při zavádění epidurálního katétru se položíte na levý bok nebo sednete, anesteziolog Vám 
otře desinfekcí malou oblast kůže nad bederní páteří. Poté s pomocí tenké jehly a lokálního 
anestetika znecitliví kůži a podkožní tkáně v oblasti vpichu epidurální jehly. Poté přistoupí 
k samotné punkci epidurálního prostoru speciální jehlou. Vnitřkem této jehly zavede do 
epidurálního prostoru tenký plastový katétr, který upevní náplastí ke kůži zad. Přítomnost 
samotného katétru v epidurálním prostoru nebudete cítit. Katétrem poté zdravotnický 
personál podává lokální anestetika – léčiva, která omezují vnímání citlivosti díky útlumu 
aktivity nervů v místě podání tohoto léčiva. Samotné zavedení katétru včetně všech příprav 
trvá jen několik minut. Účinek podaných anestetik – tj. úlevu od bolesti – pocítíte za zhruba 
10-20 minut od podání. Budete i nadále cítit porodní stahy, nicméně intenzita bolesti bude 
nižší. Úplné znecitlivění není vhodné pro možné zpomalení porodu, tj. budete i nadále „něco 
cítit“, nicméně vše bude méně bolestivé. Se zavedeným katétrem můžete během první doby 
porodní měnit polohu, chodit, používat balón nebo jiné relaxační techniky kromě koupele. Po 
ukončení porodu personál katétr odstraní většinou ještě před Vaším odchodem z porodního 
sálu. V případě, že se v průběhu porodu ukáže jako nutný císařský řez, lze využít epidurální 
katétr k plné anestézii nutné k tomuto výkonu a eventuálně i k následné  pooperační 
analgezii. 
 

2. Očekávaný přínos:  
Očekávaným přínosem je klidný a málo bolestivý až bezbolestný průběh porodu.  
 

3. Rizika výkonu:  
Komplikace jsou vzácné a pokud se vyskytnou, jsou většinou přechodné. V 1-3 % případů 
může dojít k proniknutí epidurální jehly přes tvrdou plenu do prostoru, kde je mozkomíšní 
mok a následně k úniku moku do epidurálního prostoru. Tento stav může být provázen 
bolestmi hlavy a někdy si vynutí aplikaci tzv. krevní zátky – malého množství vlastní krve do 
epidurálního prostoru. Případné bolesti zad v místě vpichu většinou přejdou za pár dnů.  
Závažné komplikace jsou možné (krvácení, infekce, alergická nebo toxická reakce na lokální 
anestetikum), ale extrémně vzácné. 
 

4. Alternativy výkonu  
Svodná analgezie porodních cest – provádí porodník, celkově (systémově) podaná analgezie 
(opioidy, oxid dusný – „rajský plyn“), porod bez užití analgetických technik. 
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5. Možná omezení v důsledku výkonu  
Nejsou jiná omezení než daná probíhajícím porodem. 
 
6. Komu lze/nelze podat epidurální analgezii 
Epidurální analgezii může mít každá rodička s výjimkou žen s alergií na některá lokální 
anestetika, žen s prodlouženou krevní srážlivostí, s infekčním ložiskem v místě vpichu. 
Opatrnost je na místě, pokud má žena tetování v místě vpichu. Při deformitách páteře nebo 
při výrazné obezitě může být zavedení katétru obtížnější. 
 
7. Odpovědi na doplňující otázky pacientky + případná vyjádření pacientky. 
 
 
 
Prosíme, informujte nás! Zakroužkujte správnou odpověď 

1. Měla jste již dříve anestézii? ............................................................................  ANO      NE 

2. Došlo u Vás při anestézii k nějaké příhodě nebo zvláštní reakci? ...................  ANO      NE 

3. Máte nějakou alergii? Měla jste někdy alergickou reakci? ..............................  ANO      NE 

4. Pokud ano, tak na jaké látky nebo léky:.................................................................................  

5. Trpíte neurologickým onemocněním (včetně bolestí zad)? .............................  ANO      NE 
 

Souhlas pacienta/zákonného zástupce: 
1. Souhlasím s podáním porodnické epidurální analgezie.  
2. Byl/a jsem plně informována a poučena o možnosti vzniku komplikací.  
3. Byla jsem informována a poučena, že léky či jiné látky, které užívám, mohou ovlivnit 

průběh porodnické analgezie a proto o nich musím informovat lékaře předem.  
4. Byla jsem informována a poučena, že během podávání porodnické analgezie může dojít k 

náhlé změně zdravotního stavu, která si vyžádá překročení tohoto oprávnění. V těchto 
případech opravňuji lékaře k provedení všech postupů, které povedou k záchraně mého 
zdraví a života.  

5. Dále prohlašuji, že lékař, který mi poskytl všechny potřebné informace a poučení mi 
osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto poučení a souhlasu, měla jsem možnost klást 
doplňující dotazy, které mi byly řádně zodpovězeny.  

 
Já, níže podepsaná, po výše uvedeném seznámení prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn 
důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky, možná rizika i komplikace 
plánovaného výkonu. Měla jsem možnost klást lékaři doplňující otázky, které mi byly 
zodpovězeny. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací. Konečně 
prohlašuji, že jsem lékaři sdělila veškeré okolnosti, týkající se mého zdravotního 
stavu/zastupované osoby a nezamlčela jsem nic, co by mohlo negativně ovlivnit výsledek 
výše uvedeného výkonu. Taktéž, že svůj souhlas s epidurální analgezií mohu kdykoli odvolat. 
 
 
datum podpis pacienta (zákonného zástupce/opatrovníka) 
 
Prohlášení lékaře 
Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce/opatrovníka) 
srozumitelným způsobem informoval o porodnické analgezii a to včetně upozornění na 
možné komplikace. Případné poznámky lékaře: 
 
 
datum jméno a příjmení lékaře podpis lékaře 
 


