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Lumbální punkce 
 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o lumbální punkci.  
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 lumbální punkce:  
Lumbální punkce je zavedení punkční jehly do míšního kanálu v oblasti mezi 3.–4. nebo  
4.–5. bederním obratlem bez poškození míchy a nervových kořenů – (nejde o tzv. „odběr 
míchy“!). 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Lumbální punkce je metodou, při které se získává mozkomíšní tekutina – několik mililitrů 
(likvor) za účelem jejího vyšetření v rámci diagnostiky řady onemocnění především 
infekčních či neurologických – neinfekčních. Touto cestou se podávají i kontrastní látky 
pro zobrazení páteřního kanálku a zjištění příčiny bolesti, eventuálně je takto možno 
podávat i léky. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Někdy se lékař rozhodne před lumbální punkcí pro provedení vyšetření očního pozadí. 
To může být nahrazeno CT vyšetřením mozku (jde o rentgenové vyšetření). Pro pacienta je 
výhodné se před vlastním vyšetřením vyprázdnit (alespoň vymočit). 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Lumbální punkce je vyšetření prováděné na nemocničním lůžku. Správná poloha 
vyšetřovaného pacienta je důležitým předpokladem k úspěšnému provedení vyšetření. 
Lumbální punkce se provádí v poloze vsedě nebo vleže, s maximálním předklonem hlavy 
bradou až na hrudník, s pokrčením dolních končetin v kolenou a jejich přiblížení 
k hrudníku tak, aby vyklenutí bederní páteře směrem vzad bylo co největší. Tato poloha, 
také označovaná jako kočičí hřbet, pak umožňuje snadný průnik jehly do požadovaného 
prostoru na spojnici obou lopat kosti kyčelní. Polohu určuje lékař dle stavu nemocného. 
Při vyšetření někdy můžete pocítit brnění, elektrizaci, výboj, který se šíří do některé dolní 
končetiny – nejde o nic nebezpečného, nelekněte se. Jde nejčastěji o doklad, že se již 
lumbální jehla dostala do páteřního kanálku. Průnik punkční jehly lze přirovnat k průniku 
jehly cévní stěnou při odběru krve. Lumbální punkce se provádí za přísně sterilních 
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podmínek, aby se předešlo infekci. Provede se důkladná dezinfekce místa vpichu (to 
pacienta studí) a okolí a používají se jehly a zkumavky na jedno použití.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Nejčastější komplikací po provedené lumbální punkci bývá bolest hlavy, kterou lze zmírnit 
ležením (na zádech, na břiše, na boku), zvýšením příjmu tekutin, eventuelně i analgeticky. 
Bolest je ve většině případů přechodná a po 24 hodinách i dříve odezní. Dále se může 
objevit bolestivost či krvácení v místě vpichu, v oblasti bederní páteře s rozšiřováním 
do dolních končetin, při dráždění nervových kořenů. Všechny obtíže jsou pouze 
přechodného charakteru a během několika hodin, maximálně dnů, ustupují. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Pacient zaujímá polohu vleže po dobu 4– 24 hodin po lumbální punkci. Délku polohy vleže 
určí lékař a dle stavu se může prodloužit i zkrátit. Je nutné sledování celkového stavu, 
místa vpichu, pravidelnost močení. Po propuštění z nemocnice je vhodné po dobu alespoň 
jednoho týdne omezit fyzickou námahu a šetřit se. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu:  
Nejsou. 

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 
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