PISNO POJASNILO GLEDE ANESTEZIJE
Sodobna anestezija je varna. Čeprav je vodena strokovno in skrbno, pa se včasih ni mogoče izogniti
možnim zapletom, ki so v najhujšem primeru tudi smrtni (kar velja tudi za druga področja medicine).
Tekom hospitalizacije se lahko v okviru zdravljenja in diagnostike izkaže potreba po anesteziji. Ravno
tako se lahko izkaže potreba po anesteziji tudi pri: malih ambulantnih posegih, diagnostično terapevtskih
posegih ali tekom enodnevne bolnišnice.
Med anestezijo in po njej lahko pride do naslednjih zapletov:
-

Pri splošni anesteziji: slabost z bruhanjem, boleče grlo in mišične bolečine, motnje zavesti do
nezavesti in kome, oteženo dihanje in hujše motnje dihanja, motnje v delovanju srca in ožilja,
alergične reakcije različnih oblik in stopenj, nevaren porast telesne temperatur.

-

Pri regionalni anesteziji in analgeziji:
Zaradi lokalnega anestetika: šumenje v ušesih, moten vid, omotičnost, počasen utrip srca.
Zaradi posega: omrtvičenost anesteziranega predela, padec krvnega tlaka, bolečina na mestu
vboda, manjša podplutba, občutek gluhosti v predelu blokade, ki traja dlje od načrtovane
anestezije in so prehodne, prehodne težave z uriniranjem, glavobol po subarahnoidni anesteziji;
v 1:100-200.000 anestezij oziroma analgezij možnosti nastanka hematoma v epiduralnem
prostoru.

-

Pri anesteziji nosečnic oziroma v porodništvu: so možni tudi zapleti pri materi in plodu
oziroma rojencu.

PO AMBULANTNEM OPERATIVNEM POSEGU MORA BOLNIK 2 URI ODLEŽATI IN NASLEDNJIH
24 UR NE SME VOZIT PREVOZNEGA SREDSTVA!
Pred vsakim načrtovanim posegom se pacientu predstavi splošno privolitveno soglasje in se
mu dopusti, da ga pozorno prebere pred podpisom. S podpisom pacient dovoljuje, da
anesteziolog prilagodi (spremeni) predviden način anestezije, če bi bilo to potrebno. Ravno tako
s podpisom dovoljuje prejem morebitne transfuzije krvi ali krvnih derivatov.
V primeru nujnega sprejema in nezmožnosti pacienta podpisat privolitveno soglasje, podpiše
soglasje oseba, ki je zakonsko določena po dednem redu, oziroma pacientovi pooblaščenci (npr.:
starši otrok do 15 leta starosti, zdravstveni pooblaščenci,…).
Ne glede na vrsto posega oziroma hospitalizacije z uporabo anestezije, bo imel (pacient / njegovi bližnji
/ pooblaščenci,…) možnost pogovora z zdravnikom anestezistom in diplomirano medicinsko sestro.
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