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ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ
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aro@nemorako.cz

ST ARO4/2016

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem
PODÁNÍ ANESTEZIE PŘI AMBULANTNÍM VÝKONU
Vážená paní, Vážený pane,
připravujete se k ambulantnímu lékařskému výkonu, který se provádí při znecitlivění (anestézii),
zajišťované odborným lékařem – anesteziologem. Znamená to, že se k výkonu dostavíte ráno v den
výkonu (dle objednávky) a týž nebo následující den se vrátíte domů. Podle Vašeho aktuálního
zdravotního stavu a druhu lékařského výkonu je možno výkon provést za použití některého níže
uvedeného typu anestézie.
Anestézie celková (narkóza)
Při tomto způsobu anestézie necítíte bolest ani nevnímáte nic z průběhu lékařského výkonu.
Celkovou anestézii je možno provést několika způsoby:
Při anestézii intravenózní je Vám uspávací a bolest utišující prostředek podán do žíly.
Při anestézii inhalační vdechujete kyslík smíšený s narkotickými plyny přes masku, která je
umístěna přes nos a ústa.
Při anestézii intubační vdechujete kyslík a narkotické plyny přes dýchací kanylu umístěnou
v průdušnici. Tato kanyla zaručuje bezpečnější zajištění dýchacích cest tam, kde je to nutné. Je
zavedena do dýchacích cest až po usnutí pacienta a při ukončování anestézie opět vyjmuta. Po této
anestézii mohou kuřáci někdy pociťovat přechodné škrábání v krku.
Uvedené typy celkové anestézie jsou často používány v kombinaci jako anestézie intravenózní a
inhalační nebo intravenózní a intubační.
Anestézie spinální -Jedná se o zvláštní druh znecitlivění, používaný zejména při operacích na
dolních končetinách či v podbřišku. Znecitlivující látka se v tomto případě podá do vaku, který
obklopuje míchu (tedy v žádném případě do míchy!), což zajistí dočasné znecitlivění spodní části
těla. Výkon spočívá v injekci, kterou podá lékař-anesteziolog v oblasti páteře. Účinek anestézie
odezní po výkonu během několika hodin. Můžete tedy zůstat při vědomí, podobně jako při anestézii
místní. Je-li Vám bdělost nepříjemná, můžeme Vám podat lehký uspávací prostředek, s nímž výkon
příjemně prospíte, a to bez použití dalších narkotik. Anestézie epidurální Jedná se o obdobný typ
tel: 313 525 111,

313 525 270

email: nemocnice@nemorako.cz

registrovaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32932

IČ: 052 12 146

Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.
člen skupiny PRIVAMED

Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň místo provozování Dukelských hrdinů 200/II, 269 01 Rakovník

anestézie, kdy se znecitlivující látka podá do páteřního kanálu k nervům, které vycházejí z míchy.
Anestézie místní
Při tomto typu anestézie je znecitlivující prostředek podán (nejčastěji formou injekce) přímo do
místa, které bude ošetřováno, či k průběhu nervu, který z tohoto místa vede bolest. Tím je dané
místo znecitlivěno a během výkonu pak necítíte bolest, jen případné mírné tlakové dotyky.
Nejvhodnější typ anestézie Vám s ohledem na druh plánovaného lékařského výkonu, Váš zdravotní
stav, minimální riziko a maximální pohodlí, doporučí lékař-anesteziolog. Před plánovaným
výkonem budete seznámen(a) s výhodami a nevýhodami navrženého typu anestézie a budete
informován(a) o případných možných komplikacích a jejich četnosti. Rovněž Vám velmi rádi
odpovíme na všechny dotazy, týkající se anestézie, operace a pooperačního období.
Jaký je režim pacienta před podáním anestézie:
-absolvujte ordinovaná předoperační vyšetření (odběry krve, atd.),
-dostavte se k výkonu včas, v době, na kterou jste byl(a) objednán(a) a přineste s sebou námi
požadovaná předoperační vyšetření,
-vyžádejte si od Vašeho ošetřujícího lékaře předpis léku proti bolesti na dobu po výkonu,
-od této chvíle, prosím, pokud možno nekuřte,
-alespoň týden před výkonem neužívejte léky obsahující salicyláty (Acylpyrin, Alnagon,
Anopyrin apod.)
PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ !
Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení.

Jméno pacienta:.............................................................

Vysvětlující pohovor provedl:

Rodné č.:.................................

( Razítko a podpis lékaře)

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod anestézie, způsob jejího provedení, a byl/a
jsem obeznámen/a s možnými komplikacemi. Souhlasím s plánovaným anesteziologickým
výkonem.
V Rakovníku dne......................... .................................................................... podpis pacienta
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