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Příloha Souhlasu s anesteziologickou péčí - informace pro rodiče/zákonné zástupce 
dítěte podstupujícího vyšetření magnetickou rezonancí v celkové anestezii nebo sedaci 
 
Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,  

Vaše dítě je plánováno k vyšetření magnetickou rezonancí (MR). Jedná se o nebolestivé 
vyšetření, jehož provedení ale vyžaduje naprostou nehybnost vyšetřovaného po celou dobu 
vyšetření, které trvá zpravidla 30–90 minut. Bez zajištění nehybnosti by vyšetření bylo 
znehodnoceno a účel vyšetření by byl zmařen. U malých dětí a osob, které s ohledem na svůj 
zdravotní stav nejsou schopny zajistit svoji nehybnost po celou dobu vyšetření, je provedení 
vyšetření možné pouze v sedaci nebo v celkové anestezii („uspání“). 

Zpravidla den před MR vyšetřením budete s dítětem z oddělení vysláni buď do 
Anesteziologické ambulance, nebo Vás navštíví lékař anesteziolog, který Vám vysvětlí 
průběh anestezie, zodpoví Vaše případné dotazy, určí dobu nezbytného lačnění a vybere místo 
k zavedení nitrožilní kanyly.  Naordinuje také tzv. premedikaci, tedy podání léků navozujících 
zklidnění ještě před vlastním podáním anestézie. Na závěr po zodpovězení všech Vašich 
dotazů s Vámi podepíše formulář Souhlasu s anesteziologickou péčí. Podrobné informace o 
anestezii jsou pro Vás připraveny na webové stránce nemocnice  - www.fnhk.cz na odkazu 
„Výkony v anestézii“. 

V den vyšetření budou dítěti podány zklidňující léky (premedikace), které se obvykle 
podávají ústy rozpuštěné v čaji nebo šťávě. Na kůži v předpokládaném místě zavedení 
nitrožilní kanyly může být nanesen znecitlivující krém, který zajistí minimalizaci bolestivosti 
vpichu.   

V doprovodu zdravotnického personálu z oddělení se s dítětem v určený čas dostavíte na 
pracoviště MR. Vyčkáte v čekárně na příchod anesteziologické sestry, která provede s Vámi a 
doprovázejícím zdravotníkem kontrolu dokumentace a ověření identity dítěte. Pracovník 
radiologické kliniky s Vámi vyplní formulář zjišťující přítomnost kovových materiálů u dítěte 
(např. po předchozích operacích).  

Následně od Vás anesteziologická sestra dítě převezme a převeze jej již bez Vašeho 
doprovodu na tzv. přípravnu bezprostředně vedle vlastní MR vyšetřovny. K zajištění 
maximální bezpečnosti je nutné, aby se v prostoru anesteziologické přípravny pohyboval již 
pouze speciálně proškolený personál. Toto opatření má za cíl zajistit bezpečnost Vašeho dítěte 
a předejít nežádoucím událostem v průběhu úvodu do anestézie a vlastního vyšetření (viz 
příslušné pasáže Domácího řádu FN). V anesteziologické přípravně bude dítě uloženo na 
lehátko a zavedena nitrožilní kanyla. I po aplikaci znecitlivujícího krému dítě může pociťovat 
určitou nepohodu při fixaci končetiny personálem. Zavedení nitrožilní kanyly je nezbytné 
pro podávání anestetik a dalších potřebných látek v průběhu MR vyšetření. Po zavedení 
kanyly je ihned zahájeno podávání anestetik, čímž je maximálně omezeno vnímání 
nepříjemných podnětů dítětem a dosaženo jeho zklidnění.  
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Vlastní zobrazovací vyšetření je provedeno v MR vyšetřovně, ve které platí s ohledem na 
technologii MR (velmi silné magnetické pole) speciální režim a jsou v ní i anesteziologické 
přístroje a monitory nezbytné k bezpečnému podávání anestezie. Vyšetření je provedeno za 
trvalého sledování životních funkcí Vašeho dítěte.   

Po skončení vyšetření bude dítě v přípravně předáno zpět zdravotnickému personálu z Vašeho 
oddělení a za pečlivého sledování životních funkcí bude transportováno zpět na oddělení, kdy 
své dítě můžete opět osobně doprovázet. 

 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 

 


