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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM
Epidurální obstřik
Vážená paní, vážený pane,
na základě provedených vyšetření Vám bylo doporučeno provedení epidurálního obstřiku.
Jedná se o hloubkový obstřik k výstupům nervů z páteře.
Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném
výkonu.
Důvodem k obstřiku jsou bolesti páteře a dolních končetin, které neustupují při obvyklé léčbě
a nejsou indikované k operaci.
Příprava k výkonu
Výkon nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.
Způsob provedení
Výkon se provádí vsedě nebo vleže. Dodržují se sterilní podmínky – místo vpichu je dezinfikováno,
lékař používá sterilní rukavice a jehlu pro jedno použití. Vpich je veden v oblasti dolní bederní páteře,
kde již není přítomna mícha (viz. obrázek níže). Po nalezení příslušného prostoru je podána
protizánětlivá látka.

Režimová opatření po výkonu
Po výkonu doporučujeme klidový režim na lůžku alespoň 2 hodiny. Další opatření nejsou nutná.
Možné komplikace výkonu a po výkonu
Přes veškerou snahu nemůžeme zaručit nekomplikovaný průběh výkonu.
Bez ohledu na délku výkonu může občas dojít u predisponovaných pacientů ke krátké mdlobě
(odezní po položení pacienta). Prosíme o Vaše upozornění na dřívější takový stav při lékařských
výkonech. Při výkonu může někdy dojít k vystřelení bolesti do dolní končetiny při podráždění nervu
(ustoupí při změně polohy jehly). Vzhledem k malému prostoru, do kterého je obstřik podáván nemusí
být každý výkon úspěšný. V tomto případě se lék nepodává a je možné opakovat obstřik následující
11/2019
tel.: +420 567 157 251
gsm: +420 603 834 905

e-mail: skodao@nemji.cz
web: www.nemji.cz

IČO: 00090638
DIČ: CZ00090638

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 18736681 / 0100

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Neurologické oddělení
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D., primář

den. I přes důsledné dodržování sterilních podmínek může vzácně dojít k případu zavlečení infekce do
oblasti páteřního kanálu a přilehlých struktur z dříve nezjistitelného zdroje v těle pacienta. Vzácnou
komplikací může být alergie na podaný lék, která jako všechny alergické reakce může ve velmi krajním
případě ohrozit pacienta na životě. Jinou vzácnou komplikací může být poranění míšního kořene nebo
zakrvácení do oblasti páteřního kanálu.
Plný efekt obstřiku lze očekávat v průběhu dní až dvou týdnů.
Uvedené informace nemusí být zcela vyčerpávající. Ptejte se proto na případné nejasnosti lékaře.
Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení.

Souhlas nemocného s výkonem:
Prohlašuji, že jsem byl lékařem plně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a
plánovaném výkonu. Byl jsem poučen i o jiných alternativách léčby a možných důsledcích v případě
neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl možnost klást lékaři doplňující otázky, a pokud
tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom všech rizik i komplikací
spojených s tímto výkonem. Byl jsem poučen o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o
tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož
přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života.
Poučení jsem rozuměl a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacienta…………………………………………………………………
Rodné číslo pacienta……………………………………………………………………………….
V Jihlavě dne: ………………….

Podpis pacienta……………………………………………
Podpis lékaře………………………………………………
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