
DRUK ZGODY NA ZABIEG ZNIECZULENIA ZEWNĄTRZOPONOWEGO 
W TRAKCIE PORODU DROGAMI NATURY 

Imię i Nazwisko:  .........................................................................................................................  

PESEL:   ......................................................  

Lekarz nadzorujący poród ........................................................................................................  

wyjaśnił mi, że jestem w następującym stanie: PORÓD DROGAMI I SIŁAMI NATURY 

Zostałam poinformowana, iż w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych istnieje możliwość zastosowania techniki 

znieczulenia zewnątrzoponowego, które wykonane zostanie przez lekarza anestezjologa i polega na podaniu leków 

znieczulających za pomocą igły i cewnika do przestrzeni zewnątrzoponowej rdzenia kręgowego w celu zmniejszenia bólu 

porodowego w trakcie porodu jak i po nim. Poza bólem pozostałe doznania czuciowe : w zamierzeniu pozos tają 

niezmienione, co pozwoli na współpracę w trakcie porodu z zespołem na sali - porodowej i parcie w celu odbycia 

porodu drogami natury. 

Rozumiem, iż po zastosowaniu techniki znieczulenia zewnątrzoponowego mój stan wymagał będzie stałego monitorowania, 

który nakłada na mnie obowiązek współpracy i poddawaniu się badaniu przez personel medyczny bez protestu i na 

każde wezwanie. 

Rozumiem, że leki które przyjmuję, mogą wpływać niekorzystnie na przebieg znieczulenia i mogą przyczynić się do wystąpienia 

komplikacj i .  Rozumiem, że moim obowiązkiem jest poinformować zespół medyczny o przyjmowaniu potencjalnie 

niebezpiecznych substancji. 

Rozumiem, że zastosowane leczenie może nie odnieść oczekiwanego efektu 

Zostałam poinformowana o najczęstszych możliwych niezamierzonych komplikacjach mogących wystąpić po zastosowanym 
leczeniu: 

 Powikłania znieczulenia zewnątrzoponowego występują rzadko. 

 Najczęstsze powikłania i działania niepożądane ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego porodu: 

  Niepełna analgezja, jednostronne znieczulenie, 

  Nakłucie opony twardej, 

  Bóle głowy, nudności, wymioty 

  Świąd skóry, 

  Bóle kręgosłupa - (są bardzo powszechnym zjawiskiem po każdym porodzie, bez względu na to czy jest wykonane 

znieczulenie, czy też nie) 

  Instrumentalne zakończenie porodu, cięcie cesarskie, 

  Uszkodzenie naczynia żylnego, 

  Krwiak zewnątrzoponowy - ryzyko niedowładu kończyn dolnych 

 nagłe wchłonięcie podanego leku, wprowadzenie zakażenia 

Zostałam poinformowana o możliwych poważniejszych, ale bardzo rzadkich i trudnych do przewidzenia komplikacjach: 

 nagłej reakcji alergicznej 

 nagłym zatrzymaniu krążenia 

 uszkodzenie igły lub cewnika (wymagające postępowania chirurgicznego) 

 stan zagrożenia płodu jako rezultat powyższych komplikacji. 

Rozumiem, że w przypadku niepowodzenia zastosowanego leczenia, jak również w przypadku wystąpienia zagrożenia 

życia mojego lub życia płodu konieczne może być ukończenie porodu drogą operacyjną poprzez zastosowanie próżnociągu 

położniczego, kleszczy porodowych lub drogą cięcia cesarskiego, na które również wymagana będzie odrębna zgoda. 

Oświadczam iż zapoznałam się z informacjami zawartymi w niniejszym druku zgody, miałam możliwość zadawania 

pytań, na wszystkie pytania uzyskałam zadowalającą mnie odpowiedź. Rozumiem, że mam prawo nie wyrazić zgody na 

zabieg, jeśli uzyskane informacje mnie nie satysfakcjonują. 

W yrażając zgodę na wykonanie zabiegu zn ieczulen ia zewnąt rzoponowego oświadczam, i ż sposób 

przeprowadzenia zabiegu został mi wyjaśniony, zostałam poinformowana o celowości wykonania zabiegu, Jak również o 

korzyściach i ryzyku zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego. 

 

Wyrażam zgodę na wykonanie u mnie zabiegu znieczulenia zewnątrzoponowego: 

 

 ..............................................   .............................................   .........................................  
 data i podpis pacjentki podpis lekarza przyjmującego zgodę data i podpis opiekuna prawnego pacjentki /gdy wymagany/  


