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Druk jest własnością LUX MED Onkologia Sp. z o. o. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim bez zgody LUX MED Onkologia Sp. z o. o. jest zabronione. 

 

Informacje ogólne: 

Znieczulenie ogólne polega na wprowadzeniu pacjenta w stan podobny do bardzo głębokiego snu. W czasie takiego 

znieczulenia świadomość pacjenta jest wyłączona, nie odczuwa on bólu oraz nic nie słyszy. W trakcie znieczulenia 

ogólnego pacjent oddycha przy pomocy respiratora mieszaniną tlenu i gazów usypiających. Przez cały czas pozostaje 

pod opieką lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej, którzy kontrolują funkcje życiowe pacjenta 

(czynności serca, ciśnienie tętnicze, oddech, stopień natlenienia krwi). Po zabiegu pacjent jest przewożony do Sali 

obserwacyjnej, w której przebywa do czasu pełnego odzyskania świadomości (ok. 1,5 - 2 godziny), następnie 

przewożony jest do oddziału, w którym pozostaje do rana. 

 

Aby zabieg endoskopowy mógł odbyć się w znieczuleniu należy spełnić poniższe warunki: 

• W dniu badania, aż do chwili jego wykonania ZABRANIA SIĘ przyjmowania jakichkolwiek posiłków, 

dopuszczalne jest picie wody niegazowanej maksymalnie na 4 godziny przed zabiegiem. 

• W przypadku osób palących nie zaleca się palenia papierosów przed zabiegiem. 

• Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np.: nadciśnienie tętnicze, 

choroby serca, tarczycy, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając 

niewielką ilością wody. 

• W przypadku cukrzycy nie należy przyjmować leków doustnych przeciwcukrzycowych oraz insuliny (po 

konsultacji z lekarzem prowadzącym). 

• W dniu badania należy zgłosić się bez makijażu i pomalowanych paznokci u rąk (utrudnia to prawidłowe 

monitorowanie pacjenta), a biżuterię i inne cenne przedmioty prosimy pozostawić w domu. 

 

Możliwe powikłania: 

Znieczulenie, jak każde działanie medyczne, obarczone jest pewnym ryzykiem powikłań. Prawdopodobieństwo 

wystąpienia powikłań groźnych dla życia jest znikome, zależy przede wszystkim od stanu ogólnego pacjenta i rodzaju 

wykonywanego zabiegu endoskopowego. Do najczęstszych powikłań należą: reakcja alergiczna leki, zaburzenia 

czynności układu oddechowego i krążenia. Zespół anestezjologiczny jest przygotowany do natychmiastowego podjęcia 

leczenia tych powikłań.  

 

 
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących znieczulenia, wymienionych powikłań bądź innych nurtujących problemach 
związanych z proponowanym znieczuleniem prosimy o kontakt z lekarzem. 
 

 
 
Zapoznałem/łam się z wyżej wymienionymi informacjami dotyczącymi wykonania znieczulenia. 
 
 
 
 
…………………………………………                                        ………….………………………………………… 
Data                            Czytelny podpis pacjenta/opiekuna prawnego 

 
 


