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ZNIECZULENIE - INFORMACJE
 DLA PACJENTÓW DOROSŁYCH

Bolesne zabiegi medyczne są z reguły wykonywane w znieczuleniu .Za wykonanie 
znieczulenia i utrzymanie w czasie jego trwania ważnych funkcji życiowych (m. in. 
oddychanie ,krążenie krwi jest  odpowiedzialny lekarz anestezjolog. Jego współpraca z 
lekarzem wykonującym zabieg służy bezpieczeństwu pacjentów .

 ISTNIEJĄ RÓŻNE RODZJE ZNIECZULENIA :

 USPOKOJENIE(SEDACJA)
Pozwala na spokojne przebycie zabiegu,wyłącza lęk i niepokój związany z operacją 
.Postępowanie takie zwykle jest połączone ze znieczuleniem miejscowym ,które znosi 
całkowicie odczuwanie bólu. W czasie zabiegu,pacjent czasami czuje dotykanie.

 ZNIECZULENIE OGÓLNE (NARKOZA)
Wyłącza świadomość ,a tym samym odczuwanie bólu. Od początku znieczulenia do jego 
końca.
Pacjent znajduje się w spokojnym podobnym do snu stanie. Znieczulenie rozpoczyna się od 
podania środka  nasennego przez wkłutą do żyły specjalną igłę (wenflon).Wystarczy to do 
przeprowadzenia krótkiego zabiegu (krótka narkoza dożylna).Podczas dłuższych zabiegów 
znieczulenie podtrzymuje się poprzez podawanie wziewnych środków w postaci lotnej 
.Znieczulenie ,,na maskę ''polega na podawaniu tlenu i środków lotnych poprzez obejmującą 
usta i nos ,przylegającą do twarzy maskę .
W znieczuleniu ,,z intubacją ''tlen i środki wziewne podawane są poprzez rurkę 
intubacyjną ,która wkładana jest do tchawicy  po zaśnięciu pacjenta i usuwana przed jego 
obudzeniem . Intubacja zapewnia prawidłowe oddychanie i chroni płuca przed 
zachłyśnięciem.

 ZNIECZULENIEMIEJSCOWE(dolędźwiowe,przewodowe,regionalne,
podpajęczynówkowe).

Znosi odczuwanie bólu w określonych obszarach ciała lub w bezpośredniej okolicy rany 
operacyjnej .Podczas znieczulenia zwanego ,, dolędźwiowym ''wyłączone jest odczuwanie 
bólu w dolnej części tułowia i kończyn dolnych. W tym celu środek znieczulenia 
miejscowego jest wstrzykiwany w określonym miejscu kręgosłupa w okolicy nerwów 
prowadzących do rdzenia kręgowego .Ukłucie jest zwykle bezbolesne , gdyż przed jego 
wykonaniem skóra jest dodatkowo znieczulona.
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WYBÓR RODZAJU ZNIECZULENIA 

Każdy rodzaj znieczulenia ma zalety i wady .Proponujemy takie postępowanie ,które 
nadaje się najlepiej do danego rodzaju operacji i które najmniej obciążające dla 
organizmu .Nie ma zabiegów bez żadnego ryzyka .Poważne ,zagrażające życiu 
powikłania związane ze znieczuleniem ,np .zatrzymanie akcji  serca są bardzo 
rzadkie .Stosowane obecnie znieczulenie ogólne ,poprzez podawanie minimalnych 
dawek i łączenie różnych środków , jak też zastosowanie sztucznej wentylacji 
umożliwia maksymalnie bezpieczne przeprowadzenie pacjenta przez okres operacji . 
W celu uniknięcia komplikacji konieczne jest dobre sterowanie oddechem , 
krążeniem krwi  i innymi ważnymi funkcjami organizmu , które są dokładnie i bez 
przerwy monitorowane .
Wspólnie z lekarzem  wykonującym zabieg nadzorujemy prawidłowe ułożenie na 
stole (fotelu )
operacyjnym ,dzięki czemu unikamy uszkodzenia nerwów wskutek ich ucisku bądź 
rozciągania,
a  w następstwie zaburzeń czucia i niedowładów .Uszkodzenia nerwów  przy 
znieczuleniu podpajęczynówkowym wbrew obawom wielu pacjentów są niezwykle 
rzadkie.

DOKŁADNE DANE O PACJENCIE.

Obciążenie i niebezpieczeństwo związane z każdym zabiegiem medycznym ,w tym 
również ze znieczuleniem ogólnym ,zależy od wielu okoliczności .Szczególne 
znaczenie ma rodzaj choroby wymagającej operacji .Duży wpływ mają choroby 
towarzyszące i dotychczas przebyte ,stan ogólny , wiek i styl życia .Zadając pytania 
umieszczone w ankiecie  chcemy ustalić możliwe zagrożenia i zapewnić najwyższy 
stopień bezpieczeństwa .Pytań jest tak wiele ,ponieważ chcemy zapobiec również 
bardzo rzadkim i stosunkowo niegroźnym powikłaniom(np. uszkodzenie zębów 
podczas   intubacji ,podrażnieniu żył ,zaburzeniom głosu,nudnością i 
wymiotom.)Ewentualne wątpliwości  dotyczące pytań zawartych  w ankiecie  
wyjaśni anestezjolog oczekuje dostarczenia dokumentacji dotyczącej  
dotychczasowego leczenia (kart informacyjnych z wcześniejszego leczenia w szpitalu 
,dokumentacji leczenia w poradniach specjalistycznych).
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