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Епидурално 
обезболяване след 
операция 
Тази листовка обяснява какво да очаквате, ако изберете 
епидурална упойка за облекчаване на болката по време и 
след операцията. Тя е изготвена от анестезиолози, съвместно 
с пациенти и техни представители. 

Какво означава епидурална упойка? 
Епидуралната упойка представлява тънка, гъвкава тръбичка, поставена в гърба в 
близост до нервите, идващи от гръбначния мозък, през която могат да се дават 
обезболяващи лекарства за облекчаване на болката. 
Използва се по време на операция (обикновено в допълнение към общата 
упойка), след операцията за обезболяване или и в двата случая. 
През епидуралния катетър се поставя местна упойка, а понякога и други 
болкоуспокояващи лекарства. Той се намира в близост до нервите в гърба ви. В 
резултат на това нервните съобщения се блокират. Това води до облекчаване на 
болката, което варира в зависимост от количеството и вида на приложеното 
лекарство. Местната упойка може да доведе до известно изтръпване и слабост, 
както и до облекчаване на болката. 
Епидуралната помпа се използва за непрекъснато подаване на 
болкоуспокояващи лекарства през епидуралния катетър. Някои епидурални помпи 
разполагат и с бутон, който можете да натиснете, за да облекчите болката сами. 
Тези помпи имат програмирани граници за безопасност, за да се намали 
вероятността да си дадете твърде много лекарство. 
Облекчаването на болката продължава, докато помпата работи. Когато тя бъде 
спряна, пълното усещане ще се върне в рамките на няколко часа. 
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Какви са предимствата на епидуралната упойка? 
Ако епидуралната упойка работи добре, след операцията ще имате по-добро 
облекчение на болката, отколкото при другите методи, особено когато вдишвате 
дълбоко, кашляте или се движите в леглото. 
Трябва да се нуждаете от по-малко алтернативно силно обезболяващо лекарство. 
Това означава, че дишането ви ще е по-добро, гаденето и повръщането ще са по-
малко и вероятно ще сте по-бодри. 
Има данни, че други усложнения на операцията могат да бъдат намалени, 
включително намален риск от образуване на кръвни съсиреци в краката или 
белодробна и гръдна инфекция. Има и някои доказателства, че при епидурална 
упойка може да загубите по-малко кръв, което би намалило вероятността да се 
наложи кръвопреливане. 

Какво ще стане, ако не ми бъде направена епидурална 
упойка? 
Това е ваш избор. Вашият анестезиолог ще ви каже дали препоръчва епидурална 
упойка и какви са алтернативите. 
При други методи за облекчаване на болката се използва морфин или други 
подобни лекарства. Това са силни болкоуспокояващи лекарства, но могат да 
имат странични ефекти, които включват гадене и запек. Някои хора се объркват, 
когато използват морфин. 
Възможно е да има и други начини за прилагане на местна упойка – например 
нервен блок. 

Може ли всеки да получи епидурална упойка? 
Не. Епидуралната упойка не е възможна при някои хора. Вашият анестезиолог ще 
обсъди това с вас, ако е необходимо. Епидуралната упойка може да не е 
възможна за вас, ако: 
■ приемате лекарства за разреждане на кръвта, като варфарин 
■ кръвта ви не се съсирва правилно 
■ имате алергия към местна упойка 
■ имате значителна деформация на гръбначния стълб 
■ имате инфекция в гърба 
■ имате предишна операция на гръбначния стълб с метална конструкция в гърба 
■ в миналото сте имали проблеми със спинална анестезия (упойка) или 
епидурална упойка. 
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Как се прави епидурална упойка? 
Епидуралните упойки могат да се поставят: 
■ когато сте напълно будни 
■ с успокоителни (лекарства, които ви правят сънливи и отпуснати). 
Вашият анестезиолог ще обсъди с вас коя процедура е най-подходяща за вас. 
Стъпките за поставяне на епидурална упойка са следните: 
1 във вена на ръката ви се поставя канюла (капкомер) за подаване на течност 
2 ще ви помолят да седнете или да легнете настрани. Ще ви бъде помогнато да 
се наведете напред, като извиете гърба си колкото можете повече (вижте 
изображението на предишната страница) 

3 анестезиологът ще почисти гърба ви с антисептик 
4 поставя се малка инжекция с местна упойка за изтръпване на кожата 
5 с помощта на игла се поставя тънък пластмасов катетър (тръбичка) в 
епидуралното пространство  
в гърба ви. Иглата се отстранява, като в гърба ви остава само катетърът. 

Какво ще е усещането? 
Инжекцията с местна упойка в кожата ще щипе за кратко. След това ще има 
усещане за натискане, но обикновено не повече от дискомфорт при въвеждането 
на иглата и катетъра. 
Понякога се усеща остро чувство, подобно на електрически удар. Ако това се 
случи, ще бъде очевидно за вашия анестезиолог. Възможно е да ви попитат къде 
сте го усетили. 
След поставянето на местната упойка постепенно се появява усещане за топлина 
и изтръпване. При някои видове епидурална упойка краката ви може да се 
чувстват тежки и да се движат трудно. 
Като цяло повечето хора не смятат тези усещания за неприятни, а само за малко 
странни. Чувствата и движенията ще се нормализират, когато епидуралната 
упойка бъде спряна. 
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Разбиране на риска 
Рискът от усложнения трябва да се съпостави с ползите и да се сравни с 
алтернативни методи за облекчаване на болката. Вашият анестезиолог може да 
ви даде повече информация и да ви помогне да разберете относителните 
рискове. 
Хората тълкуват по различен начин думите и числата. Тази скала е предназначена 
за помощ. 
 

 

Много често Често Нечесто Рядко Много рядко 

1 на 10 

Един човек 
в семейството 

ви 

1 на 100 

Един човек 
на улицата 

1 на 1000 

Един човек 
в село 

1 на 10 000 

Един човек в 
малък град 

1 на 100 000 

Един човек в 
голям град 

Много чести странични ефекти 
Ниско кръвно налягане 
Нормално е кръвното налягане да спадне малко, когато ви е направена 
епидурална упойка. Вашият анестезиолог ще използва течности и лекарства, за да 
го коригира. 

Невъзможност за уриниране 
Епидуралната упойка засяга нервите на пикочния мехур. В пикочния мехур се 
вкарва катетър (тръба) за оттичане на урината. Това често се налага след голяма 
операция със или без епидурална упойка. 

Сърбеж 
Това е страничен ефект от болкоуспокояващите лекарства, които понякога се 
използват при епидурална упойка. Антихистаминовите лекарства могат да 
помогнат или лекарството в епидуралната упойка може да бъде сменено. 

Гадене 
Това е по-рядко срещано при епидурална упойка, отколкото при други методи за 
облекчаване на болката. Може да бъде подпомогнато от лекарства против 
повръщане. 

Недостатъчно облекчаване на болката 
Епидуралната упойка може да не облекчи цялата ви болка. Вашият анестезиолог 
или медицинските сестри, които се грижат за вас за облекчаване на болката, ще 
решат дали може да се подобри или трябва да преминете към друг метод за 
облекчаване на болката. 
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Често срещани странични ефекти 
Главоболие 
Главоболието е доста често срещано след операцията. Възможно е след 
епидурална упойка да се появи по-силно и упорито главоболие. Това се случва 
средно веднъж на всеки сто епидурални упойки. Случва, се ако иглата, използвана 
за поставяне на епидурална упойка, или епидуралният катетър неволно пробият 
торбичката с течност, която обгръща гръбначния мозък. Изтича малко количество 
течност, което причинява главоболие. Може да причини силно главоболие, което 
се влошава, ако седнете и се облекчава, ако легнете. Понякога главоболието 
отшумява от само себе си с добра хидратация и обезболяване. Персоналът, 
който се грижи за вас, трябва да предупреди анестезиологичния екип, тъй като той 
ще трябва да провери това преди изписването ви. Ако главоболието е силно или 
продължава, може да се нуждаете от специфично лечение за главоболието. 
Главоболието може да е придружено от загуба на слуха, заглъхване или промяна 
в слуха.  
За повече информация, моля, прочетете нашата листовка „Главоболие след 
спинална или епидурална инжекция“, която можете да намерите на нашия 
уебсайт: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bulgarian 

Нечесто срещани странични ефекти и усложнения 
Бавно дишане 
Някои лекарства, използвани при епидуралната упойка, могат да причинят 
забавено дишане или сънливост, което изисква лечение. 

Увреждане на нерв: временно 
Нечесто иглата или епидуралният катетър могат да увредят нервите. Това може да 
доведе до загуба на усещане или движение в голяма или малка част от долната 
част на тялото. При повечето хора това се подобрява след няколко дни, седмици 
или месеци. 

Редки или много редки усложнения 
Увреждане на нервите: трайно 
Трайното увреждане на нервите от иглата или катетъра е рядкост: 
■ трайно увреждане настъпва при 1 на 23 500 до 50 500 спинални или епидурални 
инжекции 

■ параплегия или смърт настъпва при 1 на 54 500 до 1 на 141 500 спинални или 
епидурални инжекции. 

Можете да намерите повече информация за това в нашата брошура „Увреждане 
на нервите, свързано със спинална или епидурална инжекция“, която е достъпна 
на нашия уебсайт: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bulgarian 
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Инфекция на катетъра 
Понякога около епидуралния катетър може да се развие инфекция. Ако това се 
случи, той ще бъде отстранен. Рядко се случва инфекцията да се разпространи 
по-дълбоко от кожата. Възможно е да се наложат антибиотици или в редки случаи 
спешна операция на гърба. Увреждането на нервите, причинено от епидурален 
абсцес, е много рядко. 

Други усложнения 
Много рядко се наблюдават конвулсии (припадъци), тежки затруднения в 
дишането, трайна параплегия (загуба на способността за използване на един или 
повече крайници) или смърт. 

Въпроси, които може да поискате да зададете на 
анестезиолога 
■ Защо ми препоръчвате епидурална упойка? 
■ Какви са предимствата и недостатъците на епидуралната упойка за мен? 
■ Какво ще кажете за алтернативите? 
■ Кой ще ми направи епидуралната упойка? 
■ Има ли някакви особени рискове за мен? 
■ Как ще се чувствам след това? 
■ Как ще се чувствам след това, ако не ми бъде направена епидурална упойка? 
 

Декларация за отказ от отговорност 
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. 
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Споделете мнението си с нас 
Приветстваме предложения за подобряването на тази брошура.  
Ако желаете да споделите коментари, изпратете ги по имейл на следния адрес: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

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

www.rcoa.ac.uk 

 

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

© 2020 Royal College of Anaesthetists (Кралски колеж на анестезиолозите) 
Настоящата брошура може да бъде копирана с цел изготвянето на информационни материали за 
пациентите. Моля, цитирайте настоящото като оригинален източник. Ако желаете да използвате част от тази 
брошура в друга публикация, трябва да бъде отдадено дължимото признание и да бъдат премахнати 
емблемите, търговските марки, изображенията и иконите. За повече информация, моля, свържете се с нас. 

 


