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Дихателните Ви 
пътища и дишането 
Ви по време на 
анестезия 
Първият раздел от тази брошура обяснява какво представляват 
дихателните пътища, защо се налага анестезиолозите да ги управляват 
и как извършват това докато сте под анестезия. 

В него се обяснява също и как анестезиолозите правят предварителна 
оценка на дихателните Ви пътища преди операцията за възможни 
проблеми и обичайните рискове, свързани с управлението на 
дихателните пътища. 

Вторият раздел обяснява по-подробно какво се случва, ако 
управлението на дихателните Ви пътища изисква повече планиране и 
подготовка. 

 

Стандартно управление на 
дихателните пътища  
Дихателните пътища 
Дихателните пътища представляват пътя, по който 
преминава въздухът, за да достигне белите Ви 
дробове. Когато вдишвате, въздухът влиза през 
носа и устата Ви и преминава през гърлото, 
ларинкса (гръкляна) и трахеята (дихателната 
тръба), за да достигне белите Ви дробове. От този 
въздух тялото Ви получава кислорода, от който се 
нуждае. 
По време на анестезия газовете, които се 
използват за тази цел, може да бъдат смесени 
с този въздух, за да може да останете в спящо 
състояние по време на операцията. 
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Защо е необходимо анестезиолозите да „управляват“ 
дихателните пътища по време на анестезия 
Освен че Ви прилагат анестезия, анестезиолозите отговарят и за доброто Ви 
състояние по време на операцията. Това включва и да се уверят, че белите Ви 
дробове продължават да получават кислород, докато сте под анестезия. 
Това е особено важно по време на обща анестезия или дълбока седация, тъй 
като мускулите около езика и гърлото се отпускат и могат да блокират 
дихателните пътища. Анестезиологът ще планира как най-добре да 
предотврати това. Това се нарича „управление“ на дихателните пътища. 

Отворени дихателни пътища 

 

A Горна устна 

Б Брадичка 

В Език 

Г Носна кухина 

Д Небце 

Е Увула (мъжец) 

Ж Фаринкс (глътка) 

Частично блокирани дихателни пътища 

 

A Горна устна 

Б Брадичка 

В Език 

Г Носна кухина 

Д Небце 

Е Увула (мъжец) 

Ж Езикът блокира въздухопотока 
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Как анестезиолозите „управляват“ дихателните пътища 
Най-важният газ, който ще Ви бъде подаден, е кислород. Преди началото на 
анестезията може да Ви помолят да вдишате кислород чрез пластмасова маска 
за лице или меки пластмасови тръбички, поставени в ноздрите Ви. Това ще снабди 
белите Ви дробове с допълнителен кислород преди началото на анестезията. 

Анестезиолозите имат различни начини и оборудване да управляват дихателните 
Ви пътища. Те варират в зависимост от избора им, от Вас като пациент и от вида 
операция, на която сте подложени. 

Съществуват различни видове тръби, които могат да бъдат поставени или в устата, 
вътре в гърлото, или в трахеята, за да отворят дихателните пътища и да позволят 
кислородът и газовете за анестезия да достигнат лесно белите дробове. Тези 
инструменти обикновено се поставят след като сте заспали (или сте дълбоко 
седирани), така че да не сте наясно с или да не помните употребата или 
поставянето им. Поставянето на тръба (канюла) в трахеята (дихателната Ви тръба) 
се нарича „трахеална интубация“. 

Как анестезиолозите правят оценка дихателните Ви пътища 
Преди да бъдете анестезирани, анестезиологът Ви или член на екипа му/й ще 
искат да Ви зададат редица въпроси, така че да може да съставят възможно най-
добрия план за Вашата анестезия и управлението на дихателните Ви пътища. Ако 
преди това Ви е било съобщено за каквито и да било трудности при управлението 
на дихателните Ви пътища и дишането Ви, следва да информирате анестезиолога. 
Той/тя ще прегледа и информацията от предишните Ви анестезиолози, ако такава 
е налична. 

Ще Ви зададе въпроси и за медицински състояния, които могат да имат 
отношение, например артрит във врата Ви, обструктивна сънна апнея или 
киселинен рефлукс. 

Анестезиологът Ви може да направи някои тестове, за да може да предвиди какъв 
вид управление на дихателните пътища ще Ви е необходимо. Например: 

■ Обичайно е да проверят дали можете да отворите широко устата си и да 
огледат задната част на гърлото Ви 

■ може да Ви помолят да раздвижите долната си челюст напред или да прехапете 
горната си устна 

■ ако имате някакво образувание или подутина на дихателните пътища или врата, 
ще разгледат резултатите от ултразвуковите или компютърно-томографските 
изследвания, ако разполагате с такива 

■ може да разгледат и вътрешността на носа Ви посредством малка подвижна 
камера. Това е безболезнено. 
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Рискове и обичайни събития, свързани с управлението на 
дихателните пътища 
Хората тълкуват по различен начин думите и числата. Тази скала е 
предоставена, за да Ви помогне. 
 
 
 

Много често Често Нечесто Рядко Много рядко 

1 на 10 
Един човек 

в семейството 
Ви 

1 на 100 
Един човек 
на улицата 

1 на 1 000 
Един човек 
в село 

1 на 10 000 
Един човек в 
малък град 

1 на 100 000 
Един човек в 
голям град 

Болки в гърлото  
Поставянето на инструменти за управление на дихателните пътища в гърлото Ви 
може да доведе до болки в гърлото след операцията. Това се случва много 
често. 

Увреждания на зъбите и наранявания на устните или езика 
Съществува риск от увреждане на зъбите, устните и езика Ви, когато се поставя 
или изважда дихателната тръба. По-вероятно е да се случи, ако имате крехки 
зъби, коронки или трудни за управление дихателни пътища. Леки натъртвания 
или малки порязвания по устните или езика са чести и се случват при 1 на всеки 
20 анестезии. Леките наранявания обикновено бързо заздравяват. Увреждания 
на зъбите, които изискват лечение, са нечесто срещани и се наблюдават при 1 
на 4 500 анестезии при здрави зъби. 

Неуспешна интубация 
Макар че това се случва рядко, на анестезиолога може да му бъде трудно или 
невъзможно да постави ендотрахеална тръба в дихателната Ви тръба. Това се 
нарича неуспешна интубация. Ако това се случи, може да се наложи 
анестезиологът да Ви събуди и да отложи операцията. Неуспешната интубация 
се случва на всяка 1 на 2 000 анестезии при планови операции. Наблюдава се 
по-често при спешни операции и още по-често при бременни пациентки със 
спешна анестезия, където се случва приблизително при 1 на 300 анестезии.  

Сериозни усложнения 
В редки случаи може да са налице сериозни усложнения поради проблеми с 
дихателните пътища на пациента.  
Една възможна причина може да бъде проникване на стомашното съдържимо 
в белите дробове. Това се нарича „аспирация“. С цел свеждане до минимум 
на този риск, пациентите се съветват рутинно да не ядат шест часа преди 
планираната операция, а на някои се дават медикаменти за намаляване на 
количеството стомашна киселина. 
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Макар и много редки, други сериозни усложнения могат да доведат до смърт, 
мозъчни увреждания и непланиран прием в интензивно отделение. 
Проучване от 2011 г. в Обединеното кралство показва, че сериозни усложнения 
се наблюдават приблизително при 1 на 16 000 анестезии. 

Случайно идване в съзнание по време на обща анестезия 
Това се случва, когато дойдете в съзнание по време, когато се очаква, че Вие 
сте в заспало състояние. Това е рядко и се наблюдава приблизително при 1 на 
20 000 анестезии. 
Състояние на съзнание се наблюдава по-често в началото на анестезирането и 
при събуждането. Ако дихателните Ви пътища са трудни за управление, 
съществува по-голям шанс да сте в съзнание по това време.  

Какво може да направите, за да намалите рисковете 
Зъби 
Уверете се, че коронки, мостове или други стоматологични продукти са 
прикрепени стабилно и зъбите Ви са здрави преди анестезията (посетете 
стоматолог, ако е необходимо). Това ще намали риска от увреждане и 
съответно ще намали риска някой зъб да се разхлаби и да попадне в 
дихателните пътища. 

Гладуване и предварително лечение за предотвратяване на аспирация 
Следвайте инструкциите, които са Ви дадени, относно кога трябва да спрете 
храненето и пиенето преди Вашата анестезия. Обикновено това са шест часа 
за храна и два часа за вода. Трябва също да приемате всякакви лекарства 
предписани от анестезиолога, за да се намали риска от аспирация. 

Обструктивна сънна апнея 
Ако имате обструктивна сънна апнея, това ще Ви изложи на по-висок риск от 
затруднения в дихателните пътища и ще трябва да бъдете наблюдавани 
внимателно след анестезия. Може да се наложи да бъдете хоспитализирани за 
една нощ, дори и при леки процедури. Ако имате машина за непрекъснато 
положително налягане в дихателните пътища (CPAP), трябва да я донесете със 
себе си в болницата. Често ще я използвате по време на възстановяването си от 
упойката. 

Бради и лицево окосмяване 
Дебелите бради затрудняват следенето на дихателните пътища, тъй като 
маските за лице може да не стоят толкова плътно на лицето Ви. Разреждането 
на брадата или обръсването ѝ ще помогне. Вашият анестезиолог може да Ви 
помоли да я обръснете напълно. 

Избор на пациента 
Ако се очакват трудности при управлението на дихателните Ви пътища, 
анестезиолозите трябва да представят пълно обяснение и да обсъдят с Вас 
всякакви възможности за управление на дихателните Ви пътища. 
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Управление на „затруднени“ дихателни 
пътища 
Този раздел обяснява какво се случва, ако се смята, че 
управлението на дихателните Ви пътища се нуждае от 
повече планиране и подготовка.  

Какво може да „затрудни“ дихателните пътища 
Има няколко фактора, които по отделно или заедно могат да подскажат, че 
управлението на дихателните Ви пътища може да бъде по-трудно. Това 
означава, че анестезиологът вероятно ще използва по-специализирано 
оборудване или техники преди и по време на анестезия. 
Някои фактори може да са свързани с формата и състоянието на устата, 
челюстта и врата, например: 
■ затруднения при отваряне на устата 
■ разхлабени зъби 
■ малка долна челюст 
■ големи бради 
■ нараняване или подуване на дихателните пътища (уста, челюст, гърло, врат). 

Други фактори може да са свързани с медицинското състояние или други 
медицински лечения: 
■ затлъстяване 
■ обструктивна сънна апнея 
■ тежък рефлукс или повръщане 
■ бременност 
■ ревматоиден артрит 
■ тумор или израстък в дихателните пътища (рак или нераково образувание) 
■ лъчетерапия на главата или врата 
■ документирани усложнения при предишни анестезии. 

Как анестезиолозите се грижат за „трудни“ дихателни 
пътища 
Вашият анестезиолог ще прецени най-добрия метод за управление на 
дихателните Ви пътища въз основа на тяхната оценка и резултатите от всички 
тестове. Ако Вашият анестезиолог смята, че управлението на дихателните Ви 
пътища може да изисква допълнителни интервенции, ще обсъди с Вас 
наличните опции, за да Ви предпази по време на операцията.  
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Трахеална интубация при будно състояние или под седация 
Нечесто, ако има вероятност да възникнат значителни затруднения при 
използването на обичайния метод на интубация, анестезиологът може да 
предложи „будна“ (или под седация) интубация. В този случай тръбата се 
поставя в трахеята, докато сте будни или седирани. По този начин, ако 
интубацията е трудна или се провали, анестезиологът може просто да спре и 
Вие да продължите да дишате сами. Ако се използва седация, може да не си 
спомняте особено процедурата. 
Будна интубация се извършва в залата за анестезия стая или в операционната 
зала. Вашият анестезиолог ще Ви свърже към различни машини, за да следи 
кръвното Ви налягане, сърдечната функция и нивата на кислород. Както при 
всяка упойка, ще постави канюла (тънка пластмасова тръба, през която могат 
да се инжектират лекарства) в горната или долната част на ръката Ви. Ще ви 
бъде подаван и кислород през маска или мека пластмасова тръба в ноздрите 
Ви.  
Вашият анестезиолог внимателно ще впръска местна упойка в носа, устата и 
гърлото Ви няколко пъти, за да ги накара да изтръпнат. Местната упойка може 
да предизвика кашлица и да повлияе на способността Ви да преглъщате. Това 
е нормална реакция и Вашият анестезиолог ще се погрижи за Вас, за да се 
увери, че сте в безопасност. 
След като зоната изтръпне, анестезиологът ще прокара малка гъвкава тръба, 
прикрепена към камера през устата или носа Ви. Така насочва дихателната 
тръба към трахеята. След като дихателната тръба е на сигурно място, Вашият 
анестезиолог ще започне общата анестезия и Вие ще загубите съзнание. 
Видео на пациент, на когото се прилага будна интубация на трахеята е 
достъпно на уебсайта на Difficult Airway Society (DAS) тук: 
http://bit.ly/DAS-AFI_video 
В зависимост от продължителността на Вашата операция, все още можете да 
чувствате устата и гърлото си изтръпнали известно време след като се събудите. 
Може да Ви бъде препоръчано да не ядете и пиете няколко часа, за да 
предотвратите задавяне. 

Карта за предупреждение за трудни дихателни пътища 
Ако Вашият анестезиолог смята, че дихателните Ви пътища ще изискват 
специфично управление в бъдеще или изпита значителни затруднения при 
управлението на дихателните Ви пътища, обикновено попълва „Карта за 
предупреждение за трудни дихателни пътища“ или формуляр за Вас. Трябва да 
ги вземате със себе си, когато ходите на прегледи, така че анестезиолозите, 
които се грижат за Вас в бъдеще, да са наясно какви са били трудностите и да 
могат да планират следващата Ви анестезия. Полезно е да покажете тази карта 
на личния си лекар, за да проверите дали информацията е вписана във Вашата 
история. 
DAS е специализирана група анестезиолози с особен интерес към 
управлението на дихателните пътища. Допълнителни информационни ресурси 
за пациентите с трудни дихателните пътища можете да намерите на уебсайта 
на DAS: www.das.uk.com/patient_education 
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Полагаме усилия, за да сме сигурни, че информацията в тази брошура е точна 
и актуална, но не можем да дадем такава гаранция. Не очакваме, че тази 
обща информация ще отговори на всички въпроси, които имате, или че ще 
обхване всичко, което е важно за Вас. Моля, обсъдете алтернативите си и 
всички притеснения, които имате, с медицинския си екип, като се ръководите от 
тази брошура. Тази брошура сама по себе си не трябва да се приема като 
съвет. Тя не може да се използва за търговски или професионални цели. За 
пълния текст по ограничаване на отговорността, моля натиснете тук 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bulgarian). 

Всички преводи са предоставени от колектива на Translators Without Borders 
(Преводачи без граници). Качеството на тези преводи се проверява, за да може 
преводите да бъдат възможно най-точни, но съществува риск от неточности и 
неправилно тълкуване на информация. 

 

Кажете ни какво мислите 
Приветстваме предложения за подобряване на тази брошура.  
Ако бихте искали да направите някакъв коментар, моля, изпратете имейл на: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 
Кралски колеж на анестезиолозите 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

Първо издание, февруари 2020 
Тази брошура ще бъде преразгледана в рамките на три години от датата на 
публикуване. 

© 2020 Кралски колеж на анестезиолозите 
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