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Epidurální (subdurální) punkce k léčbě bolesti 

 
Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče, 
v předkládaném formuláři si přečtete informace o aplikaci epidurální punkce k léčbě 
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 to epidurální punkce a jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Zavedení epidurální jehly a následná aplikace anestetik do páteře v prostoru mezi žlutým 
vazem a tvrdou plenou míšní a následná aplikace anestetika je metodou léčby bolesti 
u nemocných s chronickou neztišitelnou bolestí.  

Jaký je režim pacienta před aplikací: 
Před aplikací epidurální punkce pacient absolvuje vyšetření krve na krevní srážlivost 
a dle ordinace lékaře eventuelně vyšetření krve na krevní obraz a základní parametry 
zánětu (C-reaktivní protein - CRP, leukocyty). 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Výkon se provádí v místním znecitlivení v poloze vsedě nebo vleže na boku – tzv. poloha 
kočičí hřbet.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Nežádoucí účinky spojené s látkami aplikovanými do epidurálního prostoru jsou nejčastěji: 
mírné točení hlavy, svědění na kůži, mírný pokles krevního tlak a pulzu, výjimečně porucha 
kožní citlivosti, někdy obtížné močení. Kontraindikací k epidurální punkci je alergie 
na aplikované látky, šokový stav nebo výrazné kolísání krevního tlaku a pulzu, těžká 
porucha obranyschopnosti – imunodeficit, celkový zánět se zvýšenou teplotou nebo zánět 
v oblasti zad, dále porucha krevní srážlivosti nebo nesouhlas nemocného s metodou. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Léčebný režim je popsán ve zdravotní dokumentaci pacienta.  

Možné alternativy výkonu: 
Nejsou žádné možné alternativy výkonu. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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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 
      

  
 

 

 

 

 

  


