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Rūpinimasis žmogumi, kuriam buvo 
atlikta bendroji anestezė arba 
sedacija 
Manęs paprašė, kad nuveščiau savo giminaitį arba draugą namo po to, kai jiems 
buvo atlikta sedacija arba procedūra atliekant bendrąją anesteziją.  

Ko turėčiau tikėtis? 
Sedacinių vaistų arba anestezijos paveikti kai kurie pacientai po procedūros gali 
jaustis kiek sutrikę ir nestabilūs. Svarbu paminėti, kad jų nuovoka gali būti paveikta, 
todėl jų mintys gali būti neaiškios. Tai gali tęstis iki 24 valandų, t. y. iki kitos dienos. 
Pasirūpinkite jų saugumu šiuo laikotarpiu. 

Kada galiu atvažiuoti pasiimti savo draugo arba giminaičio? 
Ligoninės personalas leis jiems vykti namo tada, kai jie atsigaus ir jūs būsite ten, kad 
juos palydėtumėte. Jums turi būti daugiau nei 18 metų, o pacientą nuvešti namo 
turėtumėte automobiliu arba taksi. Patariama nevažiuoti viešuoju transportu. 
Ligoninės personalas negali pasakyti tikslaus laiko, nes kai kurių pacientų sveikimo 
po sedacijos ar operacijos laikotarpis būna ilgesnis nei kitų.   

Ar man pasakys, ką turėčiau daryti? 
Gydytojai suteiks raštiškas instrukcijas ką daryti po paciento procedūros ir ar 
pacientui reikia vartoti papildomų vaistų.  
Perskaitykite šias instrukcijas su savo giminaičiu ar draugu ir įsitikinkite, kad jų 
laikomasi.  
Ten bus pateiktas telefono numeris, kuriuo, grįžę namo, galėsite susisiekti, jei jūs 
arba pacientas turės kokių klausimų dėl gydymo. 

Ką mano draugas ar giminaitis turėtų veikti namie? 
Jie turėtų ilsėtis, kad pasveiktų. 
Jei pacientas svyruoja, jis turėtų vaikščioti kartu su jumis, jei yra būtinybė, ir, jei 
įmanoma, jie turėtų vengti laiptų. 
Jie turėtų vartoti įprastinius vaistus, nebent gydytojas liepė jų nevartoti. 
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Ko jie neturėtų daryti? 
Po anestezijos ar po sedacijos vaistų, iki 24 valandų jiems gali būti sunku aiškiai 
galvoti. Šiuo laikotarpiu jie neturėtų: 
■ rūpintis vaikais ar kitais žmonėmis 
■ vairuoti transporto priemonių ar važinėti dviračiu 
■ gaminti ar naudotis mechanizmais 
■ priimti jokių svarbių sprendimų, net jei jie mano, kad jaučiasi gerai 
■ publikuoti socialiniuose tinkluose 
■ gerti alkoholio. 
 
Labai stengiamės, kad informacija šiame lankstinuke būtų tiksli ir nuolat 
atnaujinama, tačiau negalime to garantuoti. Mes nemanome, kad ši bendro 
pobūdžio informacija atsakys į visus jūsų turimus klausimus ar apims visas jus 
dominančias temas. Turėtumėte aptarti savo pasirinkimus ir rūpesčius su savo 
gydytojų komanda, pasinaudodami šiuo lankstinuku kaip pagalbine medžiaga. 
Ieškant patarimų, nevertėtų pasikliauti vien šiuo lankstinuku. Jis negali būti 
naudojamas jokiems komerciniams ar verslo tikslams. Jeigu norite peržiūrėti visas 
atsakomybės apribojimo nuostatas, spauskite čia 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/lithuanian). 

Visi vertimai yra pateikti „Translators Without Borders“ vertėjų bendruomenės. Šių 
vertimų kokybė yra tikrinama, kad vertimai būtų kiek įmanoma tikslesni, tačiau 
visuomet yra tam tikros informacijos netikslumų ir netinkamos jos interpretacijos 
rizika. 

Pasakykite mums savo nuomonę 
Mes laukame pasiūlymų, kaip pagerinti šį informacinį lapelį.  

Jei turite kokių pastabų, susisiekite el. paštu: patientinformation@rcoa.ac.uk 
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