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Skrb za nekoga, ki je imel 
splošno anestezijo ali 
sedacijo 
Prosili so me, naj svojega sorodnika ali prijatelja odpeljem domov, potem ko je 
prejel sedacijo za zdravljenje ali je bil operiran pod splošno anestezijo.  

Kaj lahko pričakujem? 
Nekateri bolniki so po zdravljenju z zdravilom za sedacijo ali anestetikom lahko 
nekoliko zmedeni in nestabilni. Pomembno se je zavedati, da lahko vplivata na 
njihovo presojo, zato morda ne bodo mogli jasno razmišljati. Učinek lahko traja tudi 
do 24 ur, torej vse do naslednjega dne. Prosimo, poskrbite zanje v tem času. 

Kdaj lahko pridem iskati svojega prijatelja ali sorodnika? 
Osebje v bolnišnici jim bo dovolilo, da se odpravijo domov šele, ko si bodo 
opomogli, vi pa boste tam, da jih pospremite. Biti morate starejši od 18 let in jih 
domov odpeljati z avtom ali taksijem - po možnosti ne z javnim prevozom. 
Ne bodo vam mogli natančno povedati kdaj bo bolnik lahko šel domov, saj 
nekateri bolniki po sedaciji ali operaciji okrevajo dlje kot drugi.   

Ali mi bodo povedali, kaj moram storiti? 
Zdravniki vam bodo dali pisna navodila, kaj storiti po posegu in ali morajo jemati 
kakšna dodatna zdravila.  
Prosimo, preberite ta navodila s svojim sorodnikom ali prijateljem in poskrbite, da se 
jih upošteva.  
Na voljo bo telefonska številka v primeru, da vas ali bolnika po prihodu domov 
skrbi glede zdravljenja. 

Kaj naj moj prijatelj ali sorodnik počne doma? 
Naj počiva, da si lažje opomore. 
Če so nestabilni, naj hodijo z vami, če je treba. Prav tako naj se izogibajo stopnic, 
če je le mogoče. 
Morajo jemati svoja običajna zdravila, razen če jim zdravnik to odsvetuje. 
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Česa naj ne delajo? 
Predvidoma do 24 ur po anesteziji ali sedaciji morda ne bodo mogli jasno 
razmišljati. V tem času ne smejo: 
■ biti odgovorni za otroke ali druge ljudi za katere skrbijo 
■ voziti avto ali kolo 
■ kuhati ali uporabljati kakršne koli stroje 
■ sprejemati pomembnih odločitev, četudi mislijo, da se počutijo dobro 
■ objavljati na družbenih omrežjih 
■ uživati alkohola. 
 
 

Trudimo se, da bi bili podatki v tej zloženki točni in aktualni, vendar tega ne 
zagotavljamo. Ne pričakujemo, da bodo te splošne informacije odgovorile na vsa 
vprašanja, ki bi jih lahko imeli, ali da bi obravnavali vsa področja, ki bi se vam 
zdela pomembna. O izbiri ali morebitnih težavah, se posvetujte s svojim zdravniškim 
osebjem, pri tem pa naj vam ta navodila služijo kot vodilo. Zloženka se ne sme 
obravnavati kot zdravniški nasvet. Ne sme se uporabjati za komercialne ali 
poslovne namene. Za celotno izjavo o omejitvi odgovornosti kliknite tukaj 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/slovenian). 

Vse prevode je zagotovila prevajalska skupnost Translators without Borders 
(Prevajalci brez meja). Kakovost teh prevodov je preverjena, kljub temu pa obstaja 
nevarnost netočnosti in napačne interpretacije nekaterih informacij. 
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Povejte nam svoje mnenje 
Predlogi za izboljšanje tega letaka so dobrodošli.  
Če imate kakršne koli pripombe, jih lahko pošljete na naslov 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
+44 (0)20 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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