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Zavedení katétru k nervové pleteni k léčbě bolesti 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o zavedení katétru k nervové pleteni 
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 katétr a jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:  
Zavedení katétru (měkké plastové hadičky) k nervové pleteni je indikováno při neztišitelné 
bolesti, která je zásobována nervovou pletení.  

Jaký je postup při provádění léčby: 
Výkon se provádí v místním znecitlivění metodou nervové stimulace, kdy je po vpichu 
stimulační jehly pociťováno brnění, případně elektrické pulzy ve stimulované oblasti. 
Hadička je poté v místním znecitlivění tunelizována – podvlečená pod kůží, kde je poté 
fixována stehem a sterilně přikrytá. Katétr je zakončen antibakteriálním filtrem, který 
z důvodu infekčních komplikací nesmí být od katétru odpojen.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Nejčastější komplikace je dislokace katétru (změna polohy katétru), která se projeví 
ztrátou analgetické účinnosti a je důvodem k vytažení katétru lékařem Ambulance 
pro léčbu bolesti. Z dalších komplikací se výjimečně vyskytne zánět v okolí vyústění 
katétru, spojený se zarudnutím a bolestí v místě tunelizace, katétr nutno vytáhnout. 
Kontraindikací zavedení katétru je nesouhlas pacienta s metodou, alergie na podané 
medikamenty, septický stav, lokální zánět, porucha krevní srážlivosti.    

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po zavedení katétru je vhodné týden nesprchovat místo zavedení a tunelizace, poté je 
možno sprchovat přes polorozpustnou folii, která chrání vyústění katétru. Zavedení této 
metody nemocného neomezuje, naopak zvyšuje rozsah pohybů, umožňuje snížení 
farmakoterapie a cílenou rehabilitaci. Aplikace léčiva do katétru je zajištěna pacientem 
po řádném zaškolení personálem Ambulance bolesti, který pravidelně kontroluje stav 
katétru, nepřítomnost infekce, průchodnost katétru a účinnost léčby.  

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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V případě komplikací kontaktujte Ambulance pro léčbu bolesti, v době mimo ordinační 
hodiny lékaře Anesteziologie a resuscitace (ARO) naší nemocnice.  

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

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 
      

 


