Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
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IČO 27520536

INFORMACE O AMBULANTNÍ ANESTÉZII DÍTĚTE
Vážení rodiče,
Vaše dítě se připravuje k lékařskému výkonu, který se provádí v anestézii (znecitlivění). Anestézii zajišťuje
odborný lékař – anesteziolog. Podle stavu dítěte a druhu lékařského výkonu je možno použít celkovou nebo místní
(svodnou) anestézii nebo analgosedaci.
Celková anestézie vyřazuje vědomí a vnímání z celého těla. Pacient se v jejím průběhu nachází v klidném, spánku
podobném stavu.
Svodná (místní) anestézie vyřazuje vnímání bolesti jen v určité oblasti těla.
Analgosedace potlačuje pouze vnímání bolesti v celém těle. Pocity tlaku, dotyku apod. zůstávají zachovány. Vlivem
tišících léků může být pacient v polospánku a na výkon si nepamatuje.
Jaké jsou možné komplikace a rizika anestézie
Žádný lékařský zákrok není zcela bez rizika. Bez ohledu na použitý způsob anestézie je řada obecných rizik a
následků, které se mohou vyskytnout.
Běžná rizika celkové anestézie – prokrvácení nebo otok v místě zavedení infuze, bolesti v krku, chrapot,
poranění zubů, dýchacích cest , pooperační nevolnost nebo zvracení, bolesti svalů
Běžná rizika svodné anestézie a zavedení epidurálního katétru – bolesti zad při znecitlivění v oblasti páteře,
přechodně obtížné močení, vzácně poruchy citlivosti a hybnosti v anestezované oblasti po odeznění
znecitlivění, alergická reakce
Další vzácně se vyskytující příhody během anestézie:
•

vedlejší účinky léků užívaných při znecitlivění (např.alergie)

•

neplánovaná změna jednoho druhu znecitlivění na jiný při jeho selhání nebo při nutné změně
operačního postupu

•

provedení neplánovaných invazivních
zavedení několika cévních vstupů)

•

možnost neplánovaného udržování v umělém léčebném spánku na oddělení intenzivní nebo
resuscitační péče při náhle vzniklé potřebě podpory životních funkcí

procedur při komplikacích (např. tracheální intubace,

Chirurgický nebo diagnostický výkon je možné u zdravých dětí při splnění určitých podmínek provést ambulantně,
bez přijetí na nemocniční lůžko. To znamená, že se s dítětem dostavíte do zdravotnického zařízení ráno v den
výkonu. Po výkonu Vaše dítě zůstává v nemocnici pouze po dobu nezbytně nutnou k odeznění účinku léků a k
plnému návratu vědomí. Nezbytným předpokladem bezpečného provedení ambulantního operačního výkonu,
ošetření nebo vyšetření je Vaše dobrá spolupráce a zodpovědné splnění pokynů týkajících se přípravy před výkonem
i jeho ošetření po provedeném ambulantním výkonu. Přečtěte si prosím pečlivě tento leták a vyplňte dotazník.
Dotazník bude vyžadován společně s předoperačním vyšetřením, když se dostavíte k plánovanému výkonu. O
vysvětlení nejasností můžete požádat lékaře.
Volba anesteziologického postupu Každý způsob znecitlivění má své výhody a nevýhody. Váš anesteziolog Vám
navrhne takový postup, který se pro plánovanou operaci Vašeho dítěte nejlépe hodí a který ho co nejméně zatíží.
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DOPORUČENÍ PŘED AMBULANTNÍM VÝKONEM:
• Přineste s sebou předoperační vyšetření Vašeho dítěte dětským lékařem (ne starší než 14 dnů) a průkaz
pojištěnce
• Před ošetřením vaše dítě smí jíst a pít do půlnoci dne před výkonem. Po půlnoci se může napít již jen vody či
čaje (i oslazených) a to naposledy ve 4 hodiny ráno – nesmí pít zejména mléko, „bublinkové“ vody, colu a jiné
limonády, džusy, kávu. Vhodný nápoj vezměte s sebou pro období po ošetření. Vaše dítě bude mít
pravděpodobně dovoleno zkoušet pít za 2 hodiny po ošetření.
• Dítě musí být zdravé (tj. rýma, kašel či mírná teplota mohou být důvodem k přeobjednání na jiný termín pro
zvýšené riziko komplikací). Pokud Vaše dítě prodělalo nějaké onemocnění nebo bylo očkováno, výkon lze
provést 3 týdny po uzdravení či očkování.
• Zajistěte si odvoz osobním automobilem, přičemž řídit musí další osoba, abyste se mohl/a plně věnovat péči o
dítě (odvoz taxislužbou je také možný).
• Po ošetření se budete s dítětem zdržovat doma pro případ nutnosti dojezdu do nemocnice.
• Počítejte s tím, že Vaše dítě musí být pod Vaším dohledem po dobu 24 hodin po ošetření. Přestože vaše dítě
bude propuštěno ve zcela stabilizovaném stavu, od propuštění za jeho zdravotní stav odpovídáte, nesmíte jej
tedy ani na krátký čas opustit.
• Musíte mít k disposici fungující telefon po dobu nejméně 24 hodin po ošetření
• Před výkonem odložte brýle, kontaktní čočky, nenoste s sebou šperky a snímatelné ozdoby
• Informujte prosím anesteziologa o uvolněných zubech , event. o snímatelných zubních protézách (před
výkonem odstraňte)
• V den výkonu nejsou vhodné žvýkačky
Při akutním infekčním onemocnění je nutné se přeobjednat k ambulantnímu výkonu na jiný termín.
Pro ambulantní anestézii/sedaci se používají léky s kratší dobou účinku. Po výkonu zůstáváte v nemocnici pouze po
dobu nezbytně nutnou,, minimálně však 4 hodiny. Propuštěno do domácí péče může být Vaše dítě v doprovodu !!!
dospělé osoby. Vlivem použitých léků podaných v průběhu anestézie mohou přetrvávat zpomalené reakce a může
být zhoršena koordinace pohybů několik hodin po anestézii, proto je nezbytné ponechat dítě v relativním klidu.
Pokud byste z jakéhokoliv důvodu nemohl/a splnit podmínky ambulantního ošetření Vaše dítěte, oznamte to
nejpozději při příchodu zdravotnickému personálu ambulance či oddělení (nebo dříve telefonicky). Lékař
rozhodne o provedení výkonu či nutnosti přeobjednání na jiný termín, případně o nutnosti ošetření s pobytem
v nemocnici.
Pokyny pro rodiče – péče o dítě v době 24 hodin po ošetření:
Kromě výše uvedených podmínek je z důvodu zvýšeného rizika úrazu nezbytné dodržet klidový režim – dítě nemusí
ležet, může si hrát nenáročné hry pod Vaším dohledem, nesmí ale cvičit, hrát si způsobem, který vyžaduje dobrou
koordinaci pohybu a soustředění (např. běhat, jezdit na kole, koloběžce aj, prolézat prolézačky, hrát si s předměty,
kterými by se mohlo zranit apod.) pokud jste nedostali jiné pokyny od lékaře, který provedl ošetření, tak dítě může
pít, ale zpočátku po malých doušcích. Bude-li toto tolerovat (nebude zvracet), pak může pít bez omezení. Jíst může
až při dobré toleranci pití, zpočátku také po menších soustech lehká jídla. V případě zdravotních obtíží kdykoliv
během 24 hodin po uvedeném ošetření se obraťte na telefonní čísla:
Závažné komplikace – tel.č. 155 – RLP
Nezávažné komplikace spojné s výkonem – tel. č. 469 653 420 – příjmová ambulance chirurgického oddělení
Nezávažné komplikace spojené s anestézií – tel. č. 469 653 342 – lůžková stanice ARO s trvalou přítomností
anesteziologa
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