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Aplikace léčiv k nervové pleteni, perifernímu 
nervu k tišení bolesti 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o aplikaci léčiv k nervové pleteni, 
perifernímu nervu k tišení bolesti.  
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je aplikace léčiv k nervové pleteni a jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:  
Aplikace léčiv k nervové pleteni či perifernímu nervu je indikována při neztišitelné bolesti 
v oblasti, která je zásobována nervovou pletení či periferním nervem. Jedná se o podání 
léků – místních anestetik, analgetik, kortikoidů – vpichem k nervové pleteni, perifernímu 
nervu.  

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Výkon se provádí metodou nervové stimulace, kdy je po vpichu stimulační jehly pociťováno 
brnění, případně elektrické pulzy ve stimulované oblasti. Poté se k nervové pleteni 
či perifernímu nervu aplikují léčiva.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Nejčastěji může dojít ke snížení citlivosti nebo oslabení ve stimulované oblasti. 
Kontraindikací je nesouhlas pacienta s metodou, alergie na podávané medikamenty, 
septický stav, lokální zánět porucha krevní srážlivosti. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po zákroku není vhodné řídit motorové vozidla, nutný je doprovod druhé osoby. 
Doporučen je klidový režim v den výkonu. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou je farmakoterapie, infuzní analgetická terapie. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  
 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   
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Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a) 
jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) 
o možnosti  svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum: 

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 
      


