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PROŠNJA ZA EPIDURALNO OBPORODNO ANALGEZIJO 

Podpisana (ime in priimek) ____________________________________potrjujem, da sem se odločila za 
lajšanje obporodne bolečine in mi je predlagana spinalna/epiduralna/kombinirana (obkroži po potrebi) 
analgezija. 

Epiduralna analgezija: opioid in zdravilo za lokalno anestezijo se dajeta poleg korena živca. Zdravili se 
dajeta skozi tanko cevko, katere konica leži v prostoru okrog hrbtenjače. Ko del telesa na hrbtu omrtvi 
zaradi lokalne anestezije, se skozi to mesto vbode votla, t.i. epiduralna igla v določeni predel v področju 
križa, ki ga imenujemo epiduralni prostor. Skozi iglo se uvede tanka cevka, t.i. epiduralni kateter premera 
okrog 1 mm in se namesti v odgovarjajoči položaj. Kateter lahko ostane na tem mestu kolikor dolgo je 
potrebno po porodu (od nekaj ur do nekaj dni). Uporabljajo se zelo male doze zdravila za lajšanje 
bolečine. 

Spinalna anestezija: anesteziolog istočano z dajanjem epiduralnega katetra (v kolikor se ta procedura 
kombinira z epiduralno analgezijo) daje eno dozo anestetika (zdravilo za anestezijo) direktno v prostor 
okrog hrbtenjače, včasih tudi v tekočino okrog nje. To izzove takojšnje olajšanje bolečine. Razen na 
bolečine, analgezija ne vpliva na noben drug občutek, tako da nosečnica še vedno lahko normalno 
pritiska in rodi. 

PREDNOSTI: 

 je edini zanesljivi način lajšanja obporodne bolečine, 

 v času epiduralne analgezije posteljica in otrok dobivata boljši dotok krvi v času kontrakcij in med 
njimi, 

 otroci, pri katerih je lahko upočasnjena rast zaradi bolezni matere (visok krvni tlak, sladkorna 
bolezen ali preeklampsija), dosegajo boljše izvide plinov v krvi kar so pokazala merjenja. 

ZAPLETI: 

Našteti so najpogostejši riziki. Obstajajo drugi zelo redki zapleti, ki tukaj niso našteti. Prosimo vas, da 
vprašate anesteziologa v primeru morebitnih pomislekov ali skrbi glede tehnik za lajšanje bolečine. 

 Pri nekaterih ženskah lahko pride do hudega glavobola, če epiduralna igla zdrsne skozi ovojnico 
okrog hrbtenjače. Če se to zgodi, anesteziolog vbrizga malo krvi (porodničine) v epiduralni 
prostor. 

 Zaradi lokalnega anestetika lahko pride do šumenja v ušesih, srbečice, omotičnosti, slabosti ali 
bruhanja. 

 Lahko pride do infekcije na mestu uvajanja katetra in bo mogoče zato potrebno zdravljenje z 
antibiotiki. 

 Zelo redko lahko pride do poškodbe živca. Posledica tega je lahko začasna slabost ali 
odrevenelost v križu, bedrih, nogah ali stopalih. To stanje se ponavadi izboljša brez posledic. 
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PRISTANEK NA EPIDURALNO OBPORODNO ANALGEZIJO 

 

IZJAVA NOSEČNICE: 

 Potrjujem, da mi je anesteziolog razložil lajšanje obporodne bolečine, alternativne metode za 
lajšanje bolečine in mi odgovoril na vsa moja specifična vprašanja in morebitno zaskrbljenost 
glede tega. 

 Potrjujem, da sem se pogovorila z anesteziologom glede posebnih rizikov in morebitnih 
komplikacij specifičnih za moje zdravstveno stanje ter sem to vzela v obzir, ko sem se odločila za 
lajšanje bolečine z epiduralno analgezijo. 

 

 Pristajam, da se mi da tudi katero drugo zdravilo za lajšanje bolečine, za katerega bo 
anesteziolog domneval, da je to potrebno v času epiduralne procedure. 

 Dovolim morebitno transfuzijo krvi in krvnih pripravkov, če bo potreba za tovrstnim zdravljenjem. 
Seznanjena sem z želenimi in nezaželenimi učinki transfuzije in možnih nevarnostih le te. 

 V kolikor se kdo od osebja poškoduje (npr. se vbode z iglo) in pride v stik z mojo krvjo ali drugo 
telesno tekočino, dajem svoj pristanek, da se mi vzame vzorec krvi za analizo na nalezljive 
bolezni (hepatitis B, C in HIV). Seznanjena sem, da nobena analiza moje krvi ne bo narejena brez 
predhodnega pogovora z menoj in mojega izrecnega pristanka. 

 Zavedam se, da se omenjeni zapleti pogosteje pojavljajo pri kadilcih, debelih, sladkornih bolnikih 
in bolnikih s povečanimi krvnim pritiskom ter bolnikih, ki so prej imeli kakšno srčno bolezen. 

Podpis nosečnice:        Datum: 

_____________________________        ______________ 

 

IZJAVA ZDRAVNIKA 

 Izjavljam, da sem bodoči mami pojasnil(-a) epiduralno tehniko za lajšanje obporodne bolečine in 
lastnosti zdravil, ki se pri tem uporabljajo, ter  možne rizike in komplikacije epiduralne tehnike in 
analgezije. 

 Nosečnici sem omogočil(-a), da vpraša o sami tehniki in izrazi morebitno  zaskrbljenost in 
pomisleke  ter sem ji na razumljiv način vse odgovoril(-a) in pojasnil(-a).  

Ime zdravnika (s tiskanimi črkami):       Datum: 

____________________________                                    _______________ 

Podpis zdravnika:_______________________   


