INFORMACJA O ZNIECZULENIU
Zabiegi operacyjne i inne czynności lekarskie związane ze znacznym bólem, bądź nieprzyjemnymi doznaniami
mogą być wykonywane w znieczuleniu ogólnym (w ”narkozie") lub w znieczuleniu przewodowym
(regionalnym). Znieczulenie wykonuje lekarz anestezjolog. Jest on odpowiedzialny za prawidłowe
przygotowanie pacjenta do zabiegu, a także za przeprowadzenie znieczulenia. Przed znieczuleniem jest
zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej, zebrania wywiadu dotyczącego stanu ogólnego
pacjenta, przebytych schorzeń. W czasie trwania znieczulenia dba o prawidłowe funkcjonowanie istotnych dla
życia układów: krążenia i oddechowego.

Przed znieczuleniem należy wykonać badania laboratoryjne: morfologia, INR, kreatynina
oraz badanie EKG (osoby po 50-tym roku życia).
Znieczulenie ogólne
Znieczulenie ogólne, zwane popularnie „narkozą”, polega na wyłączeniu bólu, niepożądanych odruchów
u znieczulanego pacjenta. Jeśli zabieg, trwa krotko -kilka, kilkanaście minut -do znieczulenia ogólnego zwykle
dożylnie dodaje się leki powodujące sen i zwiotczenie mięsni w celu bezbolesnego wykonania powyższej
czynności. W trakcie zabiegu pacjent otrzymuje leki usypiające i przeciwbólowe
dożylnie lub w mieszaninie oddechowej, by stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia operacji.
Znieczulenie przewodowe (regionalne)
Znieczulenie przewodowe polega na wyłączeniu czucia bólu w poszczególnych regionach ciała poprzez
podanie leku znieczulającego miejscowo w okolice nerwów przewodzących ból z obszarów ciała, w obrębie,
których wykonywany jest zabieg. Znieczulenie przewodowe jest w większości przypadków sposobem
znieczulenia, które w najmniejszym stopniu obciąża organizm. Możliwe jest wykonanie wielu rodzajów
znieczulenia przewodowego. Najczęściej wykonuje się
znieczulenie podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, blokadę splotu ramiennego, blokady poszczególnych
nerwów. Znieczulenie podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe wykonuje się do zabiegów głownie kończyn
dolnych, w obrębie krocza i dolnych partii brzucha. Znieczulenia polegają na podaniu leku miejscowo
znieczulającego okolicę kręgosłupa.
Ból związany z nakłuciem towarzyszącym każdemu znieczuleniu przewodowemu jest niewielki, gdyż igły
używany do tego celu z reguły są bardzo cienkie, jeżeli do znieczulenia trzeba użyć grubszej igły, to miejsce
wkłucia jest dodatkowo znieczulane miejscowo.
Wybór sposobu znieczulenia
Każdy ze sposobów znieczulenia ma swoje wady i zalety. Lekarz anestezjolog zaproponuje Panu/i takie
znieczulenie, które będzie najmniej obciążające dla organizmu i najlepiej dostosowane do planowanego zabiegu
operacyjnego.

Ryzyko
Jest rzeczą powszechnie zrozumiałą, że każda działalność wiąże się z określonym ryzykiem wystąpienia
powikłań, niezależnych od wiedzy, umiejętności i poziomu zaangażowania lekarza. Są one związane z ogólnym
stanem zdrowia pacjenta, współistniejącymi schorzeniami oraz zakresem interwencji chirurgicznej. Mogą one
być również następstwem indywidualnej, niemożliwej do przewidzenia reakcji na środki farmaceutyczne
podawane
w trakcie znieczulenia. Należy podkreślić, że znieczulenie jest procedura bezpieczną, powikłania zdarzają się
wyjątkowo rzadko, ale ryzyka ich wystąpienia nie można wyeliminować całkowicie.
Aby ograniczyć ryzyko okołooperacyjne należy zapoznać lekarza anestezjologa ze stanem swojego
zdrowia.
Celowi
temu
służy
poniższa
ankieta,
którą
należy
staranniej
i zgodnie z prawdą wypełnić. Na jej podstawie anestezjolog dokona kwalifikacji do znieczulenia oraz
zaproponuje najlepszy rodzaj znieczulenia.

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA
1.

Czy leczy się Pan/i u swego lekarza domowego? Jeśli tak, to na co?

...............................................................................................................................................
2.

Uskarża się Pan/i na alergie? Jeśli tak, to na co?

...............................................................................................................................................
3.

Przyjmuje Pan/i regularnie lekarstwa? Jeśli tak, to jakie?

................................................................................................................................................
4.

Był Pan/i kiedykolwiek operowany? Jeśli tak, to na co?

................................................................................................................................................
5.

Dobrze zniósł Pan/i znieczulenie? ................................................................................

6.

Czy w rodzinie występują przypadki powikłań związanych ze znieczuleniem?

................................................................................................................................................
7.

Miał Pan/i kiedykolwiek transfuzję krwi? ....................................................................

8.

Został Pan/i poinformowana na temat rodzaju zabiegu, któremu zostanie poddany?

................................................................................................................................................
9.
Czy choruje Pan/i na serce (senność po wysiłku, kaszel przy wchodzeniu po schodach,
duszności, bóle w klatce piersiowej)?.....................................................................................
...........................................................................................................................................
10. Pana/i ciśnienie tętnicze jest: normalne
11.

wysokie

niskie

Czy ma Pan/i żylaki? .........................................................................................................

12.
Czy ma Pan/i problemy oddechowe (częsty kaszel, okresowe duszności, rozedma płuc,
astma ?).......................................................................................................................................
13.

Czy kiedykolwiek chorował Pan/i na jedną z poniższych chorób?
Kolka nerkowa

infekcje nerek

kamienie nerkowe

Kolka wątrobowa

żółtaczka (zapalenie wątroby)

Wylew

paraliż

Choroby mięśni

wrzody

kamienie
choroba Parkinsona

wole

nieżyt żołądka

Dysfunkcje tarczycy

inne choroby

14.

Cierpi Pan/i na cukrzycę?..................................................................................................

15.

Czy Pan/i pali papierosy? TAK

NIE

Ile? ............................................ Jeśli Pan/i rzucił palenie, to kiedy? ....................................

