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Zadaniem anestezjologa jest zapewnienie największego bezpieczeństwa i komfortu pacjentowi podczas 
zabiegów operacyjnych lub diagnostycznych. Prosimy o uważne przeczytanie informacji o rodzajach 
znieczulenia oraz wypełnienie ankiety, aby przez dokładne odpowiedzi na zadane pytania pomóc nam w 
bezpiecznym prowadzeniu znieczulenia.

Znieczulenie ogólne
Znieczulenie ogólne, zwane popularnie narkozą polega na uśpieniu, wyłączeniu bólu i niepożądanych odruchów u znieczulonego 
pacjenta. Jeżeli czas trwania zabiegu jest krótki - kilka do kilkunastu minut, do znieczulenia ogólnego wystarczy podanie leków dożylnie. 
Do zabiegów długich, a także czasami krótkich konieczne jest zastosowanie intubacji tchawicy. Oznacza to założenie do tchawicy 
specjalnej rurki w celu umożliwienia oddychania oraz podawania gazów znieczulających i tlenu. Przed założeniem rurki intubacyjnej 
pacjent otrzymuje dożylnie leki powodujące sen i zwiotczenie mięśni w celu bezbolesnego wykonania powyższych czynności. W trakcie 
zabiegu pacjent jest wentylowany tlenem, podawane są leki usypiające i przeciwbólowe tak, aby stworzyć odpowiednie warunki do 
przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Możliwe są także inne metody udrażniania dróg oddechowych, o których poinformuje w 
zależności od potrzeby prowadzący Państwa anestezjolog.

Znieczulenie przewodowe (regionalne)
Znieczulenie przewodowe polega na wyłączeniu czucia bólu w poszczególnych regionach ciała poprzez podane leku miejscowo 
znieczulającego 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. Do najczęstszych należy znieczulenie podpajeczynówkowe, zewnątrzoponowe, 
blokada splotu ramiennego, blokady poszczególnych nerwów. Znieczulenie podpajeczynówkowe i zewnątrzoponowe wykonuje się do 
zabiegów na kończynach dolnych, w obrębie krocza i dolnych partii brzucha. Znieczulenia te polegają na podaniu leków miejscowo 
znieczulających w okolicę kręgosłupa. Ból związany z nakłuciem towarzyszącym każdemu znieczuleniu przewodowemu jest niewielki, 
gdyż igły używane do tego celu są z reguły bardzo cienkie. Wbrew obawom niektórych pacjentów znieczulenie regionalne w okolicy 
kręgosłupa nie powoduje uszkodzenia nerwów.

Lekarz anestezjolog zaproponuje Państwu takie znieczulenie, które będzie najmniej obciążające dla 
organizmu i najlepiej dostosowane do planowanego zabiegu operacyjnego.

Nie ma znieczulenia i zabiegu bez ryzyka
Ciężkie, zagrażające życiu komplikacje podczas znieczulenia ogólnego (np. ustanie pracy serca) zdarzają się niezwykle rzadko. 
Nowoczesne metody znieczulania, dokładne dozowanie środków znieczulających zarówno wziewnych jak i dożylnych przez 
prowadzenie sztucznego oddychania umożliwiają właściwe funkcjonowanie układu oddechowego, krążenia i innych ważnych organów. 
Aby zapobiec powstaniu powikłań i bezpiecznie przeprowadzić zabieg operacyjny monitorujemy te funkcje przez cały czas trwania 
znieczulenia ogólnego. W wyjątkowych przypadkach podczas intubacji może dojść do uszkodzenia uzębienia, śluzówki krtani i zaburzeń 
głosu (chrypka). Inne powikłania to: podrażnienie żyły w miejscu wstrzyknięcia, bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty, bóle mięśni. Do 
możliwych, ale bardzo rzadkich powikłań znieczulenia ogólnego należy zachłyśnięcie treścią pokarmową z następowym zachłystowym 
zapaleniem płuc (dlatego pacjent musi być na czczo). Także zabiegi dodatkowe (założenie centralnego cewnika dożylnego, tętniczego, 
transfuzje krwi) wykonywane w trakcie znieczulenia do niektórych rodzajów operacji są związane z ryzykiem wystąpienia powikłań.

Wskazówki dla pacjentów, którzy są przygotowywani do zabiegu operacyjnego:
1. Powstrzymać się od jedzenia i picia na 6 godzin przed znieczuleniem (alkohol 24godziny).
2. Zapewnić sobie opiekę osoby dorosłej przynajmniej przez 12 godz. po opuszczeniu szpitala.
3. Powstrzymać się od prowadzenia jakichkolwiek pojazdów przez 24 godziny od znieczulenia.
4. Zabrania się całkowicie palenia papierosów.
5. Należy usunąć: lakier z paznokci, makijaż, szkła kontaktowe, protezy zębowe, biżuterię.
6. Jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany w stanie zdrowia należy zgłosić o nich lekarzowi anestezjologowi.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w sprawie znieczulenia należy wyjaśnić je z lekarzem anestezjologiem.
8. Jeżeli lekarz anestezjolog zalecił dodatkowe badania specjalistyczne (EKG, RTG, badania laboratoryjne lub inne) 

należy wyniki tych badań mieć przy sobie w dniu przyjęcia na zabieg.

Ankieta przedoperacyjna służy do zebrana informacji, na podstawie których możliwe będzie wybranie najbardziej korzystnego 
postępowania anestezjologicznego. Pani/Pana współpraca przyczyni się do optymalnego przebiegu znieczulenia. Prosimy bardzo 
dokładnie odpowiedzieć na podane na odwrocie pytania. Wszystkie niejasności prosimy poruszyć podczas rozmowy z anestezjologiem.



PROSZĘ PRZECZYTAĆ PONIŻSZE PYTANIA l ZAKREŚLIĆ STOSOWNĄ ODPOWIEDŹ

Czy był(a) już Pan(i) operowany(a)? Kiedy: .............................................................  TAK NIE   NIE WIEM

Rodzaj zabiegu: ........................................................................................................................................................................

Czy dobrze zniósł Pan(i) znieczulenie? ....................................................................  TAK NIE   NIE WIEM

Czy miał(a) już Pan(i) transfuzję krwi? Kiedy: ..........................................................  TAK NIE   NIE WIEM

Czy dobrze zniósł(a) Pan(i) tę transfuzję? ….............................................................  TAK NIE   NIE WIEM

Czy choruje lub chorował(a) Pan(i) na:

- serce: zawał, choroba niedokrwienna, wada serca ................................................  TAK NIE   NIE WIEM

- krążenie: nadciśnienie, niskie ciśnienie, omdlenia, duszności ...............................  TAK NIE   NIE WIEM

- gruźlicę, rozedmę, pylicę, astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli ...........................  TAK NIE   NIE WIEM

- żołądek: choroba wrzodowa, zapalenie .................................................................  TAK NIE   NIE WIEM 

- wątroba: żółtaczka, stłuszczenie, marskość ........................................................... TAK NIE   NIE WIEM

- zapalenie nerek, kamica, trudności w oddawaniu moczu ......................................  TAK NIE   NIE WIEM

- cukrzycę, dnę moczanową, porfirię ........................................................................  TAK NIE   NIE WIEM

- tarczycę: wole obojętne, nadczynność, niedoczynność .........................................  TAK NIE   NIE WIEM

- choroby oczu: jaskra, .............................................................................................. TAK NIE   NIE WIEM

- choroby nerwów: porażenie, drgawki, padaczka, udar, ........................................... TAK NIE   NIE WIEM

- zmiany nastroju: depresja, nerwica, ........................................................................ TAK NIE   NIE WIEM

- choroby kręgosłupa, zmiany w stawach, osłabienie mięśni, ................................... TAK NIE   NIE WIEM

-choroby krwi: skłonności do krwawień, siniaków, ..................................................... TAK NIE   NIE WIEM

-uczulenia: leki, plaster, katar sienny, inne................................................................. TAK NIE   NIE WIEM

Czy pije Pan(i) alkohol?............................................................................................ TAK NIE       TAK DUŻO

Czy jest Pani w ciąży? ............................................................................................. TAK NIE

Protezy zębowe wyjmowane ..................................................................................... TAK NIE

Szkła kontaktowe. Proteza oka.................................................................................. TAK NIE

Czy Pan(i) pali papierosy? Jeśli tak to ile: ................................................................ TAK NIE

Czy używa Pan(i) środki nasenne? Jeśli tak to jakie: ............................................... TAK NIE

Inne schorzenia:.........................................................................................................................................................................

Jakie leki przyjmuje Pan(i) obecnie: ..........................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE PACJENTA
Oświadczam, że przeczytałam/em informacje o znieczuleniach oraz, że podane powyżej informacje są zgodne z prawdą. W 
razie wystąpienia powikłań związanych z zatajeniem istotnych informacji nie będę rościł (a) pretensji.

….................................................................................
czytelny podpis pacjenta 

Uwagi lekarza anestezjologa dotyczące przebiegu rozmowy wyjaśniającej……………………………………………………..

….................................................................................
podpis i pieczątka lekarza


