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Jūsų anestezija 
operacijai 
Kai suplanuota intensyvi priežiūra arba 
intensyvi terapija po operacijos 
Šis informacinis leidinys skirtas visiems, kurie ketina operuotis ir buvo 
informuoti, kad po operacijos greičiausiai teks likti intensyvios 
priežiūros skyriuje (HDU) arba intensyvios terapijos skyriuje (ICU). 
Informaciją parengė anesteziologai drauge su pacientais ir 
pacientų atstovais. 

Įvadas 
Šiame leidinyje rasite informaciją apie tai, kas įvyks prieš operaciją, apie skirtingus 
anestezijos ir skausmo malšinimo būdus, taip pat apie tai, ko reikėtų tikėtis sveikstant po 
operacijos intensyvios priežiūros ar intensyvios terapijos skyriuje. 

Kas yra anestezija? 
Anestetikai (anestezijos medikamentai) užtikrina, kad nejustumėte skausmo ir nemalonių 
pojūčių. Šie medikamentai gali būti duodami įvairiais būdais ir Jūs nebūtinai prarasite 
sąmonę. 
Priklausomai nuo būdo, kuriuo duodamas anestetinis medikamentas, skiriasi anestezijos 
tipai: 
■ vietinė anestezija yra sukeliama injekcijos, po kurios nejausite nedidelės savo kūno 

dalies. Jūs neprarasite sąmonės, tačiau nejausite skausmo; 
■ regioninė anestezija (spinalinė arba epidurinė) yra sukeliama injekcijos, po kurios 

nejausite didesnės ar giliau esančios savo kūno dalies. Jūs išliksite sąmoningas arba 
būsite paveiktas raminamųjų vaistų, nejusite skausmo, tačiau galite jausti spaudimo 
ar tempimo pojūčius; 

■ bendroji anestezija sukelia kontroliuojamą būseną be sąmonės. Ji yra būtina tam tikrų 
operacijų ar procedūrų metu. Jos metu būsite be sąmonės ir nieko nejausite; 
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■ sedacija(raminamieji vaistai) sukelia miegą primenančią būseną ir dažniausiai yra 
naudojama kartu su vietine ar regionine anestezija. Sedacija gali būti lengva arba 
gili. Po jos gali būti, kad prisiminsite viską, šiek tiek arba visai nieko. 

Jei norite gauti daugiau informacijos apie sedaciją, prašome perskaityti mūsų 
informacinį lapelį „Kas yra sedacija“ – jį rasite mūsų svetainėje adresu 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/lithuanian. 

Anesteziologai 
Anesteziologai yra gydytojai, turintys specialų išsilavinimą: 
■ jie su Jumis aptars anestezijos būdą ar būdus, labiausiai tinkančius Jūsų operacijai. 

Esant keletui tinkamų anestezijos variantų, anesteziologai padės Jums pasirinkti 
tinkamiausią; 

■ jie su Jumis aptars anestezijos riziką; 
■ jie su Jumis sudarys anestezijos ir skausmo po operacijos kontrolės planą; 
■ jie Jums duos anestetikus ir bus atsakingi už Jūsų būklę ir saugumą operacijos metu ir 

pooperacinėje palatoje. 
Gali būti, kad taip pat susipažinsite su anesteziologais asistentais – jie yra aukštos 
kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistai. Daugiau apie jų vaidmenį ir anestezijos 
komandą galite perskaityti mūsų svetainėje adresu 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team. 

Prieš operaciją 
Jei planuojate operuotis, daug ką galite padaryti, kad 
pasiruoštumėte operacijai. 
■ Jei rūkote: jei mesite rūkyti (ir kuo anksčiau) prieš operaciją, tai sumažins kvėpavimo 

sutrikimų riziką anestezijos metu ir po operacijos. 
■ Jei turite viršsvorio: numetus svorio sumažės daugybė rizikų, kurias keltų anestezija, ir 

paspartės Jūsų atsigavimas po operacijos. Gali būti, kad likus kelioms savaitėms iki kai 
kurių tipų operacijų, Jums bus paskirta laikytis tam tikros dietos. 

■ Jei turite klibančių dantų ar karūnėlių: Jūsų dantų gydytojui juos sutvarkius, gali 
sumažėti rizika, kad Jūsų dantys bus pažeisti anestezijos metu. 

■ Jei turite ilgalaikių medicininių susirgimų, tokių kaip diabetas, astma, bronchitas, 
skydliaukės sutrikimai, širdies sutrikimai ar aukštas kraujo spaudimas: turėtumėte 
pasitikrinti pas savo šeimos gydytoją, ar galite ką nors padaryti, kad pasirengtumėte 
operacijai. 

■ Padidinus fizinį aktyvumą kelios savaitės prieš operaciją, gali pagerėti širdies veikla ir 
fizinio pajėgumo lygis. Moksliniai tyrimai parodė, kad tai gali turėti didelę reikšmę Jūsų 
atsigavimui po operacijos. 

■ Geriausia iš anksto susiplanuoti atsigavimo namuose po operacijos laikotarpį ir 
informuoti savo draugus ir šeimą, kaip jie gali Jums padėti. Pagalvokite apie tai, ar 
reikia atlikti namuose kokių nors pakeitimų, kurie padėtų Jums lengviau atsigauti. 
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■ Kadangi operacijos dieną Jums gali tekti palaukti, svarbu pagalvoti, kaip norėtumėte 
praleisti laiką prieš operaciją. Jums gali padėti atsipalaiduoti žurnalai, dėlionės ar 
muzikos klausymasis per ausines. 

Mūsų „Fitter Better Sooner“ priemonės suteiks Jums reikalingos informacijos, kad 
galėtumėte būti geriau pasirengęs ir pasiruošti operacijai. Daugiau informacijos rasite 
mūsų svetainėje adresu www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/lithuanian. 

Priešoperacinių tyrimų klinika  
(priešoperacinės apžiūros klinika) 
Dažniausiai, likus kelioms savaitėms iki operacijos, Jūsų bus paprašyta atvykti į 
priešoperacinės apžiūros kliniką. Naudinga atvykti kartu su šeimos nariu ar draugu tam, 
kad Jus palaikytų. Su savimi prašome turėti: 
■ vartojamų vaistų receptus arba vartojamus vaistus jų įprastose pakuotėse, 
■ visą informaciją, kurią turite apie tyrimus ir gydymą kitose ligoninėse, 
■ informaciją apie alergijas ar problemas, kurių galbūt esate patyręs Jūs arba Jūsų 
šeimos nariai, dėl anestetikų, 

■ visus neseniai matuoto kraujospūdžio rezultatus. 
Slaugytojas užduos Jums išsamių klausimų apie Jūsų sveikatą ir aktyvumo lygį. 
■ Bus atlikti kraujo tyrimai, elektrokardiograma (ECG) ir kartais kiti tyrimai arba 

paprašyta juos atlikti. Jūsų gali paprašyti atlikti kardiopulmoninį fizinio krūvio tyrimą 
(CPET) ant dviračio-treniruoklio, kad būtų galima patikrinti, kaip dirba Jūsų širdis ir 
plaučiai ramybės ir fizinio krūvio metu. Šis tyrimas gali padėti nuspėti, kaip Jūsų kūnas 
reaguos operacijos ir gijimo laikotarpiu. Tai padės gydytojams nuspręsti, kokia yra 
Jūsų operacijos rizika ir ar Jums reikės gyti intensyvios priežiūros (HDU) ar intensyvios 
terapijos skyriuje (ICU). 

■ Anesteziologas galbūt su Jumis pasikalbės apie anestetinius medikamentus ir riziką, 
kurią jie kelia konkrečiai Jums. Jeigu toks pokalbis nesiūlomas, tačiau Jūs norite 
pasikalbėti su anesteziologu, turėtumėte paprašyti, kad Jus užrašytų tokiam pokalbiui. 

■ Jeigu turite kitų ligų (tokių kaip diabetas, astma, aukštas kraujo spaudimas ar 
epilepsija), klinikos darbuotojai Jūsų apie tai paklaus. Jeigu Jūsų būklę galima 
pagerinti, Jūsų gali paprašyti apsilankyti pas kitus specialistus arba savo šeimos 
gydytoją. Kartais gali būti reikalingi Jums taikomo gydymo pakeitimai. Tam tikrais 
atvejais Jūsų operacija gali būti atidėta, kol Jūsų sveikata pagerės. 

■ Slaugytojas suteiks Jums informacijos apie tai, kas vyksta prieš operaciją, per ją ir po 
jos. Tai pats tinkamiausias laikas užduoti klausimų ir aptarti visas rūpimas problemas. 

■ Prieš operaciją Jums bus pateikti aiškūs nurodymai, nuo kada turite nebevalgyti ir 
nebegerti. Laikytis šių nurodymų labai svarbu. Jei anestezijos metu Jūsų skrandyje bus 
maisto arba skysčių, jie gali patekti į Jūsų gerklę ir plaučius. 

■ Taip pat turėtumėte gauti nurodymus dėl visų vaistų, kuriuos vartojate, ir dėl to, ar 
turėtumėte juos toliau vartoti iki operacijos dienos. 
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Rizikos įvertinimas 
Jūsų chirurgas ir anesteziologas gali suteikti informaciją apie tai, kokia, jų nuomone, 
operacijos rizika ir nauda Jums. Jie taip pat gali informuoti Jus apie tai, kokia kyla rizika, 
jei operacija nebus atlikta ir bus gydomasi kitais būdais. Kai kuriais atvejais Jūsų daktaras 
gali pasakyti, kad operaciją atlikti yra per daug rizikinga ir mažai tikėtina, kad ji bus 
sėkminga. 
Kiekvienas žmogus rizikuoja skirtingai. Jūsų daktaras paaiškins Jums apie riziką, tačiau tik 
Jūs galite nuspręsti, ar norite operuotis. Nebus atliekami jokie veiksmai tol, kol negausite 
visos informacijos ir nesutiksite su tuo, kas Jums numatyta. Jūs turite teisę atsisakyti, jei 
operacijos nenorite. 

Operacijos dieną 
Labai svarbu, kad stropiai laikytumėtės Jums duotų nurodymų dėl 
valgymo, gėrimo ir vaistų vartojimo. 

Susitikimas su Jūsų anesteziologu 
Jūsų anesteziologas susitiks su Jumis prieš operaciją. Anesteziologas yra gydytojas, 
baigęs specialius anestezijos, skausmo valdymo ir intensyvios terapijos skyriaus (ICU) 
pacientų priežiūros mokymus. Jis gali: 
■ dar kartą paklausti apie Jūsų sveikatą, patikslinti arba patvirtinti informaciją, kuri buvo 
įrašyta priešoperacinės apžiūros klinikoje, 

■ peržiūrėti Jūsų tyrimų rezultatus, 
■ pasiklausyti Jūsų širdies ir kvėpavimo, 
■ apžiūrėti Jūsų kaklą, žandikaulį, burną ir dantis. 
Anesteziologas su Jumis pasikalbės apie Jūsų anestezijos medikamentus, visas kitas 
papildomas procedūras, kurių gali prireikti prižiūrint Jus per operaciją, ir su Jumis aptars 
skausmo malšinimo būdus. Jis galės atsakyti į Jūsų klausimus ir aptarti visas Jums 
susirūpinimą keliančias temas. 

Klausimai, kuriuos galbūt norėtumėte užduoti savo anesteziologui 
■ Kas man suleis anestetikus? 
■ Kokį skausmo malšinimo metodą rekomenduotumėte? 
■ Ar yra alternatyvų šiam skausmo malšinimo metodui? 
■ Kokie pavojai susiję su šios rūšies anestetiku? 
■ Ar man gresia kokia nors specifinė rizika? 
■ Kaip aš jausiuosi po anestezijos? 
■ Kiek laiko praleisiu intensyvios priežiūros skyriuje (HDU) arba intensyvios terapijos 

skyriuje (ICU)? 
■ Kokių specialistų teikiamo gydymo man reikės intensyvios priežiūros skyriuje (HDU) 

arba intensyvios terapijos skyriuje (ICU)? 
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Pasiruošimas operacijai 
■ Jūsų bus paprašyta persirengti operacijai skirta apranga, taip pat Jus gali pamatuoti, 

kad parinktų kompresines kojines. Šių kojinių dėvėjimas padeda išvengti kraujo krešulių 
susidarymo kojose. 

■ Jums gali būti atlikti papildomi kraujo tyrimai. 
■ Skyriaus darbuotojas užpildys kontrolinį sąrašą ir palydės Jus į operacinę. Jūs arba 

nueisite į operacinę, arba būsite nuvežtas vežimėliu ar lova. 
■ Jei nešiojate akinius, klausos aparatus ar protezus, galite juos turėti iki operacinės. 

Jums reikės juos nusiimti ar išsiimti prieš pradedant anestezijos procedūrą, kad jie 
nebūtų apgadinti ir nenukristų. 

Operacinis skyrius (operacinė) 
Atvykus į operacinę, personalas užduos klausimų, kad būtų patvirtinta Jūsų tapatybė, 
operacija, kuri bus atliekama, ir, jei turite, alergija. Jeigu Jums kyla klausimų ar 
neaiškumų, turėtumėte apie tai pasakyti skyriaus darbuotojui. 
■ Jus prižiūrės Jūsų anesteziologas, sveikatos priežiūros specialistai, padedantys 

anesteziologui, ir operacinės slaugytojai. Operacinėje taip pat gali būti stažuotojų 
anesteziologų ir medicinos studentų. 

■ Prie Jūsų bus prijungti aparatai, kurie visą laiką matuos Jūsų širdies ritmą, kraujospūdį ir 
deguonies kiekį. Per ant Jūsų krutinės prilipdytus elektrodus būsite prijungtas prie 
širdies monitoriaus, o mažas segtukas ant Jūsų piršto ar ausies lezgelio naudojamas 
deguonies kiekiui kraujyje matuoti. 

■ Anesteziologas su adata įves kateterį (ploną plastikinį vamzdelį) į veną ant plaštakos 
arba ant dilbio. Jis bus naudojamas vaistams ir skysčiams suleisti (lašelinei pastatyti) 
operacijos metu. 

■ Priklausomai nuo Jūsų operacijos tipo ir bendros sveikatos būklės anesteziologas gali 
įvesti kitą kateterį į riešo arteriją. Kad Jums nebūtų taip nemalonu, pirmiausia ant odos 
bus patepta anestetiniu kremu ar želė. Toks kateteris vadinamas arteriniu kateteriu. Jis 
suteikia galimybių nuolat matuoti kraujospūdį ir atlikti papildomų kraujo tyrimų 
operacijos metu. 

■ Jeigu Jums bus leidžiamas spinalinis anestetikas arba epidurinis anestetikas skausmui 
malšinti, tai dažniausiai bus atlikta prieš bendrąją anesteziją. 

Kai bus užbaigti visi parengiamieji darbai, anesteziologas Jums uždės kaukę, per kurią 
kvėpuosite deguonimi, ir tuo pačiu metu į kateterį bus lėtai leidžiami anestetikai. Nuo šio 
momento iki operacijos pabaigos Jūs būsite be sąmonės. 
Po to, kai Jums bus suleisti anestetikai, per kai kurias operacijas Jums taip pat gali būti 
įtaisytas: 
■ kvėpavimo vamzdelis, įdėtas į trachėją (gerklę) per burną; 
■ didesnis kateteris, įvestas į veną Jūsų kakle, po raktikauliu arba kirkšnyje. Šis kateteris 

vadinamas centrinės venos kateteriu. Jis naudojamas skysčiams suleisti, spaudimui 
matuoti ir (arba) vaistams suleisti, siekiant valdyti Jūsų kraujo spaudimą operacijos 
metu ir po jos; 

■ ultragarso zondas, įkišamas į stemplę (ryklę) per nosį arba burną. Tai padeda 
anesteziologui įvertinti, kiek skysčių Jums reikia, ir stebėti Jūsų širdies veiklą; 
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■ per nosį į skrandį įvestas vamzdelis, kuris užtikrina, kad skrandis operacijos metu ir po 
jos būtų tuščias; 

■ į Jūsų šlapimo pūslę įvestas vamzdelis (kateteris), kuris užtikrina, kad pūslė būtų tuščia. 
Jis taip pat naudojamas šlapimo kiekiui, kurį pagamina Jūsų inkstai, matuoti 
operacijos metu ir po jos. 

Kraujo perpylimas 
Visų operacijų metu gali atsitikti taip, kad prireiks kraujo perpylimo. Kraujas yra 
perpilamas tik tais atvejais, kai tai tikrai būtina. Jei nepageidaujate, kad Jums būtų 
perpilamas kraujas, turite tai aptarti su gydytojais likus pakankamai laiko iki numatytos 
operacijos dienos. 
Daugiau informacijos apie kraujo perpylimą ir galimas alternatyvas galite gauti iš anksto 
pasiteiravę savo anesteziologo. Taip pat galite apsilankyti „NHS Blood services“ 
(Britanijos sveikatos sistemos kraujo ir donorystės centro) svetainėje: 
www.nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion. 

Skausmo malšinimas 
Svarbu gerai numalšinti skausmą. Tai pagerina Jūsų savijautą, padeda greičiau sveikti ir 
gali sumažinti kai kurių komplikacijų tikimybę: 
■ jei po operacijos galėsite giliai kvėpuoti ir gerai atsikosėti, mažiau tikėtina, kad Jums 

išsivystys apatinių kvėpavimo takų infekcija, 
■ jei galėsite judinti kojas ir pavaikščioti, mažiau tikėtina, kad Jūsų kojų kraujagyslėse ar 

kitur susiformuos krešulių (giliųjų venų trombozė). 
Jums bus reguliariai duodami skausmą malšinantys vaistai – tabletės arba skysčiai, kurie 
bus geriami per burną arba leidžiami per kateterį. Gali būti, kad bus tikslinga Jums taikyti 
vieną ar kelias toliau išvardytas skausmo malšinimo priemones. Jas su Jumis aptars Jūsų 
anesteziologas. 

Epidurinis skausmo malšinimas 
Jūsų anesteziologas adata įves ploną plastikinį vamzdelį tarp Jūsų stuburo slankstelių. 
Įprastai tai padaroma prieš Jums einant miegoti. Per šį vamzdelį operacijos metu ir kelias 
dienas po jos leidžiamas vietinis anestetikas. Epidurinės anestezijos metu gali nutirpti 
krūtinės, pilvo sritys ir kojos; kojos gali pasirodyti kiek silpnesnės nei įprastai. Šių pojūčių 
galima tikėtis epidurinio anestetiko veikimo metu, o jam pasibaigus, jutimai turėtų grįžti į 
normos ribas. 

Spinalinis anestetikas 
Vietinis anestetikas suleidžiamas per adatą, įvestą tarp apatinės stuburo dalies 
slankstelių, kad nervai nuo juosmens iki kojų pirštų taptų nejautrūs. Nejautra įprastai 
trunka nuo dviejų iki keturių valandų. Taip pat gali būti suleistas ir ilgesnio veikimo 
skausmą malšinantis vaistas, kurio poveikis trunka 12 valandų ar ilgiau. 
Daugiau informacijos apie šalutinį poveikį ir komplikacijas, susijusias su epidurine ir 
spinaline anestezija, rasite mūsų interneto svetainėje adresais 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/lithuanian. 
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Paciento valdomas skausmo malšinimas 
Tai skausmo malšinimo būdas, kurį kontroliuojate pats. Prie Jūsų kateterio prijungiama 
pompa su morfino (ar kito panašaus medikamento) pripildytu švirkštu. Jums duodamas 
rankinis prietaisas su mygtuku, kurį paspaudus pompa įjungiama. Kai paspaudžiate 
mygtuką, Jums suleidžiama maža medikamento dozė. Pompa turi saugumo 
nustatymus, skirtus Jums apsaugoti nuo atsitiktinai per didelės vaisto dozės. 

Pjūvio kateteriai 
Vietinis anestetikas suleidžiamas į sritį aplink pjūvį per vieną ar daugiau mažų plastikinių 
vamzdelių (kateterių). Šios procedūros tikslas – sukelti srities aplink pjūvį nejautrą. 
Chirurgas arba anesteziologas įveda šiuos vamzdelius operacijos metu. Jie prijungiami 
prie pompos, per kurią nuolat suleidžiamas vietinis anestetikas. Pjūvio kateteriai gali būti 
paliekami kelioms dienoms po Jūsų operacijos. 
Kai kuriems žmonėms po operacijos gali tekti pakoreguoti suplanuotą skausmo 
malšinimo būdą. 
■ Kai kuriems žmonėms skausmą malšinti reikia labiau nei kitiems arba reakcija į 

skausmą malšinančių vaistų poveikį būna skirtinga. Nerimo jausmas gali sustiprinti 
jaučiamą skausmą. 

■ Jei jaučiate skausmą, Jums paskirta skausmą malšinančių vaistų dozė gali būti 
padidinta, duodama dažniau arba skirtingais deriniais. 

■ Kartais skausmas įspėja, kad ne viskas yra gerai, todėl apie juntamą skausmą 
turėtumėte informuoti Jūsų priežiūra besirūpinantį personalą. 

Po operacijos 
Dauguma žmonių po operacijos atsibunda pooperacinėje 
palatoje. Prie Jūsų visą laiką bus pooperacinės slaugos 
specialistas. Kai kurie pacientai gali būti nugabenti tiesiai į 
intensyvios terapijos skyrių (ICU). 
Bus: 
■ matuojamas Jūsų kraujo spaudimas, deguonies lygis ir širdies pulsas, 
■ tiekiamas deguonis per kaukę ar į nosį įkištus minkštus plastikinius antgalius, 
■ įvertintas Jūsų skausmo lygis ir, prireikus, duodama daugiau skausmą malšinančių 

vaistų, 
■ duodami vaistai nuo pykinimo, esant poreikiui, 
■ užklojama papildoma šildanti antklodė, jei Jums šalta, 
■ grąžinami dantų protezai, klausos aparatai ir akiniai, kai nubundate. 
Jei Jums buvo suleistas epidurinis anestetikas skausmui malšinti, pooperacinės slaugos 
specialistas įvertins jo efektyvumą. Jei jaučiate diskomfortą, Jūsų anesteziologas gali 
pakoreguoti epidurinį skausmo malšinimą arba skirti papildomus skausmo malšinimo 
būdus. 
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Intensyvioji terapija arba priežiūra (ICU arba HDU) 
Kai pabusite ir jausitės patogiai, būsite perkeltas iš pooperacinės palatos į intensyvios 
terapijos ar priežiūros skyrių, kuriame būsite papildomai ir atidžiai stebimas ir, prireikus, 
gydomas specialistų. 
Kartais, pasibaigus operacijai, reikia toliau malšinti skausmą dar kelias valandas arba tol, 
kol Jūsų būklė taps stabili. Jei Jums bus reikalinga šio pobūdžio priežiūra, anesteziologas 
po operacijos nugabens Jus tiesiai į intensyvios terapijos skyrių. Anestezija bus tęsiama ir 
Jūsų kvėpavimui valdyti bus naudojamas ventiliacijos aparatas (kvėpavimo aparatas). 
Kai Jūsų būklė bus pakankamai gera, intensyvios terapijos skyriaus komanda leis Jums 
kvėpuoti pačiam ir pamažu atsibusite. 
Intensyvios priežiūros arba intensyvios terapijos skyriuje Jus prižiūrės gydytojai, slaugytojai, 
kineziterapeutai ir dietologai, kurie specializuojasi intensyvios terapijos ir priežiūros srityse. 
Jie glaudžiai bendradarbiaus su Jūsų chirurgų komanda, siekdami užtikrinti, kad Jūsų 
atsigavimas vyktų gerai. Kai labiau atsigausite, Jūs galite būti perkeltas iš intensyvios 
terapijos skyriaus į intensyvios priežiūros skyrių. 
Jums gali būti paskirtas asmeninis slaugytojas arba vienas slaugytojas, kuris prižiūri du 
pacientus. Jis užtikrins, kad Jūs jaustumėtės patogiai, ir duos paskirtus vaistus nuo 
pykinimo ir kraujo krešulių susidarymo. Kai kurių vaistų, kuriuos vartojote namuose, 
vartojimas gali būti nutrauktas arba jie gali būti pakeisti kitais vaistais, kad Jums būtų 
lengviau atsigauti. Iš pradžių tikriausiai prireiks lašelinės, kad būtų suleista skysčių į veną, 
tačiau slaugytojas paragins Jus gerti ir valgyti, kai tik galėsite, nes tai padės atsigauti. 
Intensyvios terapijos arba intensyvios priežiūros skyriuje bus atidžiai stebimas Jūsų širdies 
pulsas, kraujospūdis, kvėpavimas ir inkstų funkcija. Gali būti atlikti kraujo tyrimai, 
rentgeno tyrimas ar echoskopija, kad būtų patikrinta sveikimo pažanga arba nustatyta, 
ar esama kokių nors sutrikimų. Sveikstant Jums reikės vis mažiau priežiūros ir kai kurios 
lašelinės, vamzdeliai ir aparatai bus pašalinti. 
Slaugytojai ir kineziterapeutai išmokys Jus reguliaraus kvėpavimo pratimų. Labai svarbu, 
kad galėtumėte giliai kvėpuoti ir kosėti per tą laiką, kol būsite intensyvios terapijos ar 
intensyvios priežiūros skyriuje. Tai padės išvengti apatinių kvėpavimo takų infekcijos. 
Kineziterapeutai taip pat padės Jums kuo greičiau pakilti iš lovos ir pajudėti. Tai padės 
Jums atlikti kvėpavimo pratimus. Judėjimas ir vaikščiojimas yra ypač svarbūs norint 
išlaikyti raumenų jėgą, pagerinti kraujotaką kojose ir Jūsų savijautą. 
Kol būsite intensyvios terapijos ar intensyvios priežiūros skyriuje, galėsite turėti lankytojų. 
Jūsų slaugytojas galės Jums suteikti informacijos apie lankymo laiką ir leidžiamą 
lankytojų skaičių. Jūs galite gulėti tokioje palatoje ar skyriuje, kuriame yra kitų labai 
sergančių pacientų. Tokia vieta gali būti netinkama lankytis mažiems vaikams ir, jei 
atsiranda per daug judėjimo, gali tekti laikinai apriboti lankymąsi. 

Atgal į chirurgijos skyrių 
Kai Jus prižiūrinti komanda bus įsitikinusi, kad sveikstate saugiai, grįšite į chirurgijos skyrių. 
Tai, kiek laiko praleisite intensyvios terapijos arba intensyvios priežiūros skyriuje, priklausys 
nuo atliktos operacijos tipo, komplikacijų ir kitų galimų sveikatos problemų. 
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Kokia yra rizika? 
Žmonės skirtingai interpretuoja žodžius ir skaičius. Ši skalė pateikiama tam, kad būtų 
lengviau suprasti. 

Operacijos metu 

Jūsų operacijos rizika priklauso nuo operacijos, kuri Jums bus daroma, tipo, Jūsų bendros 
fizinės būklės ir kitų sveikatos problemų. Rizikos įvertinimas gali sukelti nerimo, tačiau 
svarbu palyginti riziką su pasekmėmis, jei operacija nebus atlikta. Jūsų chirurgas ir 
anesteziologas padės Jums palyginti riziką, atsižvelgiant į Jūsų individualias aplinkybes. 

Anestetikai 
Būna tam tikrų komplikacijų ar šalutinių poveikių, susijusių su pačiais anestetikais. Kai 
kurie iš jų pasitaiko gana dažnai, tačiau būna nedideli arba trumpalaikiai. Sunkios 
komplikacijos pasitaiko, tačiau jos yra nedažnos ir retos. 
■ Dažni šalutiniai poveikiai: pykinimas ir vėmimas, gerklės perštėjimas, drebulys, niežulys, 

perštėjimas lašinimo vietose, apatinių kvėpavimo takų infekcija ir laikini orientacijos 
sutrikimai. 

■ Nedažnai pasitaikančios komplikacijos: kvėpavimo sunkumai baigiantis anestezijai, 
dantų pažeidimai, turimų sveikatos sutrikimų pablogėjimas ir sąmonės nepraradimas 
anestezijos metu. 

■ Retai ir labai retai pasitaikančios komplikacijos: akių pažeidimai, didelė alergija 
vaistams ir nervų pažeidimai. Tiesiogiai anestezijos sukelta mirtis yra labai reta ir 
Jungtinėje Karalystėje pasitaiko 1 iš 100 000 anestezijos atvejų. 

Daugiau informacijos 
Jūsų anesteziologas galės su Jumis aptarti, ar Jums kyla kokia nors specifinė rizika, 
lyginant su standartine išvardyta rizika. 
Jei norite gauti daugiau informacijos apie individualią anestezijos riziką ir įprastų šalutinių 
poveikių ir rizikos santrauką, prašome ieškoti mūsų svetainėje paskelbtos informacijos 
adresu www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/lithuanian. 
 

Papildomi informacijos šaltiniai 
Daugiau informacinių leidinių galite rasti Koledžo svetainėje adresu 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo. Šiuos informacinius leidinius taip pat galite rasti Jūsų 
ligoninės anestezijos skyriuje arba priešoperacinės apžiūros klinikoje. 
Organizacija „Intensive Care Society“ turi naudingos informacijos intensyvios terapijos 
pacientams ir slaugytojams adresu: 
www.members.ics.ac.uk/ICS/patients-and-relatives.aspx. 
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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 
Lauksime Jūsų pasiūlymų, kaip pagerinti šį informacinį leidinį.  
Jei turite pastabų, kurias norėtumėte pateikti, prašome jas siųsti elektroninio pašto 
adresu patientinformation@rcoa.ac.uk. 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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