
Vá�ená pacientko, vá�ený paciente, p�icházíte do na�í nemocnice a p�ipravujete se k opera�nímu 
�i vy�et�ovacímu výkonu, který ke svému provedení vy�aduje znecitliv�ní, proto�e je bolestivý nebo 
nep�íjemný. Chceme Vás informovat o v�em, s �ím se v pr�b�hu znecitliv�ní (anestezie) setkáte.  P�e�t�te 
si, prosím, pozorn� následující informace. 

1. Popis, ú�el výkonu: 
Anestezie dnes p�edstavuje pe�liv� vypracované techniky s pou�itím speciálních lék�. Správnému 

podávání anestezie se v�nuje dnes celé odv�tví medicíny a v nemocnicích Vám anestezii podává léka� 
specialista/anesteziolog. V na�í nemocnici se pou�ívají tyto typy anestezie:

CELKOVÁ ANESTEZIE
Celková anestezie (�narkóza") je postup, jak Vás zbavit bolesti a nepohodlí, které byste mohli 

poci�ovat p�i operaci nebo jiném nep�íjemném léka�ském zákroku. Podáním vhodné kombinace lék� 
dosáhneme toho, �e upadnete do hlubokého spánku. Tento �spánek" je tak hluboký, �e nevnímáte hluk a 
hlasy na opera�ním sále, nevnímáte pohyby Va�eho t�la, nevnímáte samoz�ejm� ani bolest. Léky, které Vás 
tak hluboko uspí, s sebou nesou tak velké ovlivn�ní Va�ich t�lesných funkcí, �e musíte být v pr�b�hu celé 
anestezie pod dohledem léka�e- anesteziologa a anesteziologické sestry.

Celková anestezie za�íná obvykle po Va�em p�íjezdu na sál, kdy Vás sanitá� spolu s 
anesteziologickou sestrou ulo�í na opera�ní st�l a p�esv�d�í se, �e se Vám le�í pohodln� a nic Vás netla�í. 
Zdá se to jako malichernost, ale pokud byste m�li dojem, �e n�kde na t�le n�co nep�íjemn� tla�í (t�eba sklad 
prost�radla, hrana stolu atd.), upozorn�te nás prosím. Pod vlivem anestezie budete toti� bez hnutí le�et na 
stole del�í dobu (podle druhu operace, samoz�ejm�) a mohli byste si tak zp�sobit nep�íjemný otlak, ale 
t�eba i po�kodit n�který nerv.

Po ulo�ení na stole vyhledá anesteziologická sestra na Va�í ruce vhodnou �ílu a zavede do ní jemnou 
plastikovou kanylku, do které pak bude podávat léky. Zeptá se Vás, nejste-li alergický(á) na n�jakou 
desinfekci, ale op�t, víte-li sami o svých alergiích, upozorn�te nás, prosím. Po zavedení kanyly do �íly se 
Vám za�ne v�novat léka�. Podle jeho pokyn� sestra podává postupn� do �íly léky, jejich� spole�ným 
p�sobením dosáhneme anestezie. M��ete mít pocit. �t��kého jazyka� i vid�t dvojmo, nezneklid�ujte se.        
K úvodu do anestezie tyto jevy pat�í a jsou zp�sobeny tím, jak se pod vlivem podávaných lék� utlumuje 
�innost mozku a souhra jeho jednotlivých sou�ástí, která je nezbytná pro správnou funkci lidského v�domí

Kdy� usnete, léka� Vám p�ilo�í na tvá� masku s kyslíkem, jeho� zvý�ený p�ívod t�lu pomáhá se lépe 
vyrovnat se zát��í b�hem operace. Postupn� je�t� prohloubí anestezii tak, aby bylo mo�no za�ít s operací. 
Pro n�které výkony (b�i�ní operace, laparoskopické výkony) je t�eba, aby byla anestezie velmi hluboká, s 
úplným uvoln�ním sval�. V takové hluboké anestezii ochabnou na p�echodnou dobu i dýchací svaly. Tehdy 
je t�eba Vám s dýcháním pomáhat. D�lá se to pomocí tracheální rourky - jemné plastikové hadi�ky, kterou 
Vám léka� za hlubokého spánku zavede do dýchacích cest a p�ipojí na ni dýchací p�ístroj. Po skon�ení 
opera�ního výkonu, na konci anestezie, a� se dostate�n� obnoví síla dýchacích sval�, se tato rourka zase z 
dýchacích cest vyjme. Pro n�které anestezie se pou�ívá tzv. laryngeální maska, pom�cka, která se 
nezasouvá do dýchacích cest tak hluboko, rovn�� se ale vyjímá po skon�ení operace. P�i zabezpe�ování 
dýchacích cest Vám m��eme i p�i ve�keré opatrnosti poranit zuby (zvlá�t�, pokud trpíte onemocn�ním 
paradontu a zuby nemáte v �elistech úpln� pevné). P�i anestezii m��ete n�kdy zvracet, a pokud nemáte 
dýchací cesty zaji�t�né rourkou, je vdechnutí zvratk� velmi nebezpe�né (p�edchází se tomu p�ípravou, kdy 
nejmén� 6 hod. p�ed opera�ním výkonem nep�ijímáte tuhou stravu a 3 hod. p�ed výkonem �iré tekutiny, 
abyste m�li prázdný �aludek). Po zaji�t�ní dýchacích cest tracheální rourkou m��ete po p�echodnou dobu 
poci�ovat bolest v krku, p�ípadn� chrapot. Je to dáno tím, �e a�koliv jsou rourky z jemného, nedrá�divého 
materiálu, p�esto p�edstavují cizí p�edm�t v dýchacích cestách.

pacient - �títek razítko odd�lení pohlaví:   mu�
  �ena

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
s poskytnutím zdravotních slu�eb (zdravotních výkon�)

ANESTEZIE

D005/0011



Po ukon�ení anestezie Vás léka� je�t� na sále probudí, p�ivede k v�domí a s obnovou svalové síly 
jste pak schopni na výzvu anesteziologa  - nap�íklad zvednout hlavu, vypláznout jazyk atd. Z tohoto 
období si pravd�podobn� nebude nic pamatovat, proto�e v�típení do pam�ti bude naru�ené doznívající 
anestezií.

Z rukou anesteziologa a sestry pak poputujete na expekta�ní pokoj nebo l��ko, kde o Vás bude 
pe�ovat sestra. Bude Vás sledovat, m��it tlak, okysli�ení krve a jiné funkce, jejich� správné fungování je 
d�le�ité pro zotavení po operaci. Pokud budete mít dál bolesti, dá Vám lék proti bolestem, který je 
p�ipraven. A� se z ú�ink� anestezie dostate�n� proberete, vypraví Vás na posteli zp�t na Vá� pokoj na 
odd�lení. 

REGIONÁLNÍ ANESTEZIE, typ:

SUBARACHNOIDÁLNÍ A EPIDURÁLNÍ ANESTEZIE
Jsou zvlá�tní typy svodné anestezie. P�í nich vyhledáme nervové svazky v páte�ním kanálu. Jejích 

výhodou je, �e malým mno�stvím anestetika lze ovlivnit velkou oblast t�la. S t�mito zp�soby znecitliv�ní 
se pojí mylná p�edstava, �e se znecitliv�ní píchá �do míchy"! To je naprostý omyl! Mícha je nesmírn� citlivý 
útvar a ka�dý anesteziolog dbá, aby se nepohyboval zbyte�n� v její blízkosti. Nap�íklad pro operaci 
t�íselné kýly se znecitliv�ní píchne mezi obratle na páte�i v oblasti beder a mícha je od místa vpichu 
vzdálená asi 10 cm! U dosp�lého �lov�ka toti� mícha obvykle kon�í u dolního okraje hrudníku, dál b��í u� 
jen nervové svazky.

Mezi ur�itou nevýhodu tohoto typu znecitliv�ní pat�í n�kolikahodinový pocit sní�ené hybnosti 
dolních kon�etin, který v�ak beze zbytku odezní. Ve vzácném p�ípad� m��e dojít k poopera�nímu 
zadr�ení mo�ení, které si vy�ádá vycévkování. U pacient� mlad�ího v�ku m��e dojít k poopera�ním 
bolestem hlavy r�zné záva�nosti, vzácn� vy�adující lé�ebný zákrok. Proto u pacient�, kte�í trpí bolestmi 
hlavy, �i neurologickými poruchami p�istupujeme k návrhu tohoto znecitliv�ní zcela individuáln�.

Místní anestezie, zejména subarachnoidální a epidurální dovoluje spolehliv� provád�ti rozsáhlé 
opera�ní výkony- operace zlomenin, vyn�tí d�lohy, prostaty - obecn� �e�eno lze provád�t v�echny 
operace pod úrovní pupku. Operace v oblasti nad pupkem také, ale postup je obtí�n�j�í.

Pro velmi dlouhé operace �i k zaji�t�ní dlouhodobého ti�ení poopera�ní bolesti je mo�né jehlou 
zavést do místa znecitliv�ní vlasov� tenkou hadi�ku (katetr), která se ponechá na míst� a je skrze ní 
mo�no opakovan� katétrem aplikovat léky proti bolesti.

PERIFERNÍ NERVOVÁ BLOKÁDA
P�i tomto zp�sobu anestezie se anestetikum aplikuje do blízkosti nerv�, které zásobují oblast 

výkonu, vpich se provádí v míst�, kde je nerv blízko povrchu t�la. Jedná se o injekci speciální tenkou 
stimula�ní jehlou, její hrot vydává velmi slabé impulsy, které se projevují zá�kuby �ásti kon�etiny, dle toho 
se léka� orientuje, jak blízko je hrot jehly od nervu. Znecitlivující dávka je podána do blízkosti nervu a po 
ur�ité dob� je daná �ást t�la znecitliv�na, p�ed tím m��ete cítit pocit tepla, chladu �i mraven�ení. Mohou 
být vnímány doteky a manipulace nebo je cít�ní vy�azeno zcela. Zpravidla je ovlivn�na pohyblivost 
kon�etiny, m��e být zcela nehybná. Po odezn�ní ú�inku anestetika se hybnost vrátí.

�ádný léka�ský zákrok není bez rizika. Mohou se vyskytnout mo�né vedlej�í ú�inky a 
komplikace.

 ojedin�le krevní  výrony (mod�iny) v míst� vpichu jehly nebo porucha �ití v d�sledku 
poran�ní ko�ních nerv�, ty jsou v�t�inou ne�kodné a zmizí po ur�ité dob� samy, nebo se 
dají dob�e lé�it

 z�ídka pálivá bolest �í�ící se do kon�etiny p�i vpichu, zp�sobená dotykem jehly a nervu

 velmi z�ídka pneumotorax tj. vniknutí vzduchu do pohrudni�ní dutiny p�i vpichu, s 
nutností odsávání vzduchu hrudní drená�í 

 z�ídka lehké alergické reakce na anestetika a jiné léky, které se projeví nap�íklad jako 
nevolnost, sv�d�ní, vyrá�ka a v�t�inou samy odezní nebo se dají dob�e lé�it 
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2. Rizika spojená s výkonem:  
 Správnému podávání anestezie se v�nuje celé odv�tví medicíny a v nemocnicích Vám anestezii 
podává �kolený specialista. P�esto je správné �íci, �e i p�i ve�keré nále�ité pe�livosti nem��eme vylou�it, �e 
se b�hem anestezie vyskytnou komplikace. N�které komplikace m��eme �áste�n� o�ekávat, mohou 
vyplývat z Va�ich zdravotních problém�. Jiné se mohou objevit ne�ekan� v pr�b�hu anestezie - nap�íklad 
ne�ekaná alergická �i jiná ne�ádoucí reakce na podané léky. B�hem anestezie a operace m��e dojít k 
infekci, krvácení, po�kození krevními sra�eninami, poruchám citlivosti a pohyblivosti, mozkové mrtvici i 
jiným po�kozením mozku, k srde�nímu záchvatu, p�ípadn� i smrti. Po celou dobu anestezie sledujeme 
pozorn� Va�e �ivotní funkce, a pokud se komplikace vyskytne, m��eme zachytit její p�íznaky a za�ít ji lé�it. 
Podrobn�ji jste si mohli o mo�ných komplikacích p�e�íst v �ásti v�nované jednotlivým druh�m znecitliv�ní. 
Léka� anesteziolog p�i anesteziologické vizit� p�ed operací s Vámi probere v�e, co je d�le�ité a zodpoví 
Vám va�e dotazy.
Anesteziolog Vám doporu�uje provedení operace: 
 v celkové anestezii
 v místní anestezii, typ:
 v celkové i místní anestezii
 se zavedením epidurálního katétru
Rozhodnutí pacienta: P�eji si, aby byl zákrok proveden: 
 v celkové anestezii
 v místní anestezi 
 ponechávám rozhodnutí na léka�i
 souhlasím se zavedením epidurálního katétru
Pacient/pacientka (zákonný zástupce/opatrovník):
1. P�e�t�te si pozorn� tento informovaný souhlas vysv�tlující podstatu navrhovaného výkonu. 
2. Pokud jste pln� nerozum�l/a vysv�tlení, nebo pokud pot�ebujete dopl�ující informace, neváhejte 

se zeptat.
3. Pokud souhlasíte s textem prohlá�ení, podepi�te je.

 Pacient (jeho zákonný zástupce/opatrovník) byl pou�en o svém právu klást dopl�ující otázky, 
svobodn� se rozhodnout, zda s navr�eným zdravotním výkonem souhlasí, �i nikoli, a o svém právu 
svobodn� se rozhodnout o postupu p�i poskytování zdravotních výkon�, pokud jiné právní p�edpisy toto 
právo nevylu�ují. Pacient (jeho zákonný zástupce/opatrovník) prohla�uje, �e podaným informacím 
rozumí, nemá �ádné otázky ani nejasnosti a vyslovuje sv�j svobodný a informovaný souhlas s uvedenými 
zdravotními výkony. Sou�asn� prohla�uje, �e na v�echny otázky obdr�el srozumitelnou odpov�� a 
vyslovuje souhlas s provedením dal�ích zde neuvedených výkon�, bude-li to pot�ebné pro ochranu �ivota a 
zdraví a nebude-li mo�né vy�ádat si dal�í dodate�ný informovaný souhlas.

 D�kujeme za trp�livost a t��íme se na shledanou. P�ejeme Vám co nejhlad�í pr�b�h Va�eho 
stonání, abyste se mohli co nejd�íve vrátit z nemocnice dom�. 

Pacientovi/pacientce bránili v podpisu tohoto informovaného souhlasu tyto d�vody:
.....................................................................................................................................................................................................................................
 Svou v�li projevil/a tak, �e 
.....................................................................................................................................................................................................................................
 Pacient/pacientka se nemohl/a osobn� vyjád�it 
Sv�dek, který byl p�itomen projevu v�le k souhlasu 

Podpis pacieta/pacientky(zákonného zástupce/opatrovníka) Ve Frýdlant� dne:

Jméno, p�íjmení (jmenovka) a podpis léka�e Ve Frýdlant� dne: 

Jméno, p�íjmení Podpis Ve Frýdlantě dne:
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Anesteziologický dotazník

Jméno a p�íjmení pacienta ..................................................................................................................................................................... 

Datum narození...........................................................................................Zdravotní poji��ovna......................................................

Zakrou�kujte, prosím, správné odpov�di.

Lé�íte se se srdcem? Prod�lal (a) jste n�kdy srde�ní infarkt? ................................................................... ano ne
Objevují se u Vás tlakové bolesti na hrudi, angina pektoris? ..................................................................... ano ne

Lé�íte se s vysokým tlakem?    ..................................................................................................................................... ano          ne
Trpíte pr�du�kovým astmatem?................................................................................................................................. ano ne
Trpíte du�ností p�i ch�zi do schod�, nebo do kopce? .................................................................................... ano ne

Musíte se zastavit po vystoupání do prvního patra? ...................................................................................... ano ne
Lé�íte se pro cukrovku? .................................................................................................................................................. ano ne
Trpíte onemocn�ním nerv�? (k�e�ové stavy, poruchy pohyblivosti) ..................................................... ano ne
Lé�il (a) jste se n�kdy pro onemocn�ní jater nebo ledvin? Prod�lal (a) jste �loutenku? ............ ano ne
Lé�íte se pro zelený zákal, glaukom? ....................................................................................................................... ano ne
Trpíte alergií? ........................................................................................................................................................................ ano ne
Byl (a) jste ji� n�kdy operován(a) v celkové anestezii? .................................................................................. ano ne

Vyskytly se n�jaké komplikace b�hem anestezie nebo po anestezii? .................................................. ano ne
M�l n�kdo z Va�ich p�íbuzných komplikace s celkovou anestezií? ........................................................ ano ne

Vyskytly se u Vás n�jaké komplikace s krevní transf�zí? ............................................................................ ano ne

Vyskytlo se u Vás n�kdy krvácení, které se obtí�n� zastavovalo? .......................................................... ano ne
M�l (a) jste n�kdy p�i pití �erné kávy pocit ztuhlosti kolem úst? ............................................................. ano ne
Máte v ústech úvoln�né zuby, nebo snímatelné protézy nebo m�stek?............................................... ano ne

Prod�lal (a) jste b�hem posledního m�síce zán�t dýchacích cest nebo jiný zán�t?..................... ano ne
Vyskytly se u Vás b�hem posledních 14 dn� bolesti v krku p�i polykání nebo rýma? .................. ano ne

Vyskytl se u Vás b�hem posledního týdne opar na rtu? ............................................................................... ano ne
Kou�íte, kolik? ....................................................................................................................................................................... ano ne

Jaké léky u�íváte a v jakých dávkách, v�etn� hormonální antikoncepce?

Napi�te, prosím, �iteln� v�echny léky: ...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................. 

P�ed operací se prosím �i�te následujícími doporu�eními:
1)P�ed operací od p�lnoci nic nejezte ani nepijte, pít je mo�né jedin� po domluv� s anesteziologem.
2)Den p�ed operací pokud mo�no neku�te, nikdy neku�te v den operace!!!
3)P�ed odvozem na opera�ní sál vyjm�te snímatelné zubní náhrady, o�ní �o�ky.
4)Nepou�ívejte make-up, odlakujte si nehty na rukou.

Potvrzuji, �e jsem uvedl (a) pravdivé informace a seznámil (a) jsem se s doporu�eními p�ed operací.

Dne:..............................................................................................................Podpis pacienta:.......................................................................     

                                                                                                           Kontroloval anesteziolog: .................................................... 
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