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Epidurinis skausmo 
malšinimas po 
operacijos 
Šiame lankstinuke paaiškinama, ko tikėtis, jei pasirinksite epidurinį 
skausmo malšinimą operacijos metu ir po jos. Šis lankstinukas buvo 
sukurtas dirbant kartu su anesteziologais, pacientais ir jų atstovais. 

Kas yra epidurinė injekcija? 
Epidurinė yra plonas, lankstus vamzdelis, esantis nugaroje šalia nervų, einančių iš 
nugaros smegenų, per kurį galima leisti skausmą malšinančių vaistų skausmui malšinti. 
Jis vartojamas operacijos metu (dažniausiai kartu su bendrąja anestezija), po operacijos 
skausmui kontroliuoti arba abiem atvejais. 
Per epidurinį kateterį įvedami vietiniai anestetikai, o kartais ir kiti skausmą malšinantys 
vaistai. Jie yra šalia nugaros nervų, dėl to blokuojami nerviniai signalai. Tai malšina 
skausmą, kurio stiprumas skiriasi priklausomai nuo vartojamo vaisto kiekio ir tipo. Vietinis 
anestetikas gali sukelti tirpimą ir/ar silpnumą, taip pat malšinti skausmą. 
Epidurinė pompa naudojama ilgalaikiam skausmą malšinančių vaistų davimui per 
epidurinį kateterį. Kai kuriuose epiduriniuose pompose yra mygtukas, kurį galite 
paspausti, kad savarankiškai sumažintumėte skausmą. Šiose pompose yra 
užprogramuoti saugumo ribojimai, kurie sumažina tikimybę, kad sušvirkšite per daug 
vaistų. 
Skausmas malšinamas tol, kol veikia pompa. Kai jis sustabdomas, skausmas grįš per 
kelias valandas. 

Kokia yra epidurinio gydymo nauda? 
Jei jūsų epidurinė sistema veikia gerai, po operacijos skausmą malšinsite geriau nei 
naudojant kitus metodus, ypač kai giliai kvėpuojate, kosėjate ar judate lovoje. 
Jums turėtų reikėti mažiau alternatyvių stiprių skausmą malšinančių vaistų. Tai reiškia, kad 
jūsų kvėpavimas bus geresnis, sumažės pykinimas ir vėmimas, o jūs būsite budresnis. 
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Yra įrodymų, kad gali sumažėti kitos operacijos komplikacijos, įskaitant sumažėjusią 
kraujo krešulių susidarymo kojose ar plaučių/krūtinės infekcijų riziką. Taip pat yra įrodymų, 
kad dėl epidurinės pagalbos galite netekti mažiau kraujo, o tai sumažintų tikimybę, kad 
prireiks kraujo perpylimo. 

O kas, jeigu nesirenkate epidurinio skausmo malšinimo? 
Tai jūsų pasirinkimas. Jūsų anesteziologas jums pasakys, ar jis rekomenduoja epidurą ir 
kokios gali būti alternatyvos. 
Kituose skausmo malšinimo metoduose naudojamas morfinas ar panašūs vaistai. Tai 
stiprūs skausmą malšinantys vaistai, kurie gali turėti šalutinį poveikį, įskaitant pykinimą ir 
vidurių užkietėjimą. Kai kurie žmonės vartodami morfijų tampa sutrikę. 
Gali būti ir kitų vietinio anestetiko vartojimo būdų – pavyzdžiui, nervų blokavimas. 

Ar bet kam gali būti atliekama epidurinė injekcija? 
Ne. Kai kuriems žmonėms epidurinė injekcija negalima. Jūsų anesteziologas su jumis 
aptars įvairias galimybes. Epidurinė injekcija negalima, jei: 
■ vartojate kraują skystinančius vaistus, tokius kaip varfarinas 
■ jūsų kraujas prastai kreša 
■ esate alergiškas vietiniam anestetikui 
■ turite stiprią stuburo deformaciją 
■ turite nugaros infekciją 
■ jums anksčiau buvo atlikta stuburo operacija su metaliniu įtvaru nugaroje 
■ praeityje turėjote problemų dėl spinalinio anestetiko ar epidurinio anestetiko. 
 

 

Kaip atliekama epidurinė injekcija? 
Epidurinę injekciją galima atlikti: 
■ kai esate pilnai pabudęs 
■ su sedacija (vaistais, kurie verčia jus jaustis mieguistam ir atsipalaidavusiam). 

  



 3 

Jūsų anesteziologas pasikalbės su jumis apie tai, kas jums būtų tinkamiausia. Epidurinės 
operacijos žingsniai: 
1 kaniulė (lašelinė) įdedama į veną rankoje skysčių davimui 
2 jūsų paprašys atsisėsti arba atsigulti ant šono. Jums padės pasilenkti į priekį, kiek galite 

išlenkti nugarą (žr. paveikslėlį ankstesniame puslapyje) 
3 anesteziologas nuvalys nugarą antiseptiku 
4 sušvirkščiama nedidelė vietinio anestetiko injekcija odos nejautrai 
5 plonam plastikiniam kateteriui (vamzdeliui) įkišti į epidurinį plotą nugaroje yra 

naudojama adata  
. Adata nuimama, nugaroje lieka tik kateteris. 

Kaip tai jausis? 
Vietinės anestezijos injekcijos į odą metu, trumpam pajusite gėlimą. Tada bus jaučiamas 
stūmimas, bet paprastai ne daugiau kaip diskomfortas įdėjus adatą ir kateterį. 
Retkarčiais jaučiamas aštrus pojūtis, panašus į elektros šoką. Jei taip atsitiks, tai bus 
pastebėta jūsų anesteziologo. Jis gali jūsų paklausti, kur tai pajutote. 
Suleidus vietinį anestetiką, palaipsniui atsiranda šilumos ir tirpimo pojūtis. Kai kurių tipų 
epidurinės injekcijos atveju jūsų kojos gali jaustis sunkios ir sunkiai judėti. 
Apskritai dauguma žmonių nemano, kad šie pojūčiai yra nemalonūs, tik šiek tiek keisti. 
Sustabdžius epidurinę injekciją, pojūtis ir judėjimas normalizuosis. 

Rizikos įvertinimas 
Komplikacijų rizika turi būti subalansuota su nauda ir palyginta su alternatyviais skausmo 
malšinimo metodais. Jūsų anesteziologas gali suteikti jums daugiau informacijos ir padėti 
suprasti susijusią riziką. 
Žmonės skirtingai interpretuoja žodžius ir skaičius. Ši skalė pateikiama tam, kad būtų 
lengviau suprasti. 
 

 

Labai dažnai Dažnai Nedažnai Retai Labai retai 
1 iš 10 

Vienas žmogus 
Jūsų šeimoje 

1 iš 100 
Vienas žmogus 

gatvėje 

1 iš 1000 
Vienas žmogus 

kaime 

1 iš 10 000 
Vienas žmogus 

mažame mieste 

1 iš 100 000 
Vienas žmogus 

dideliame mieste 
 

Labai dažnas šalutinis poveikis 
Žemas kraujo spaudimas 
Tai yra normalu, kai kraujo spaudimas šiek tiek nukrenta, epidurinės injekcijos metu. Kad 
palaikytų kraujospūdį, jūsų anesteziologas naudos skysčius ir vaistus. 
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Nesugebėjimas šlapintis 
Šlapimo pūslės nervai yra paveikti per epidurą. Kad nutekėtų šlapimas, į šlapimo pūslę 
yra įtaisomas kateteris (vamzdis). Tai yra dažnai reikalinga po sudėtingos operacijos su 
ar be epiduro. 

Niežulys 
Tai šalutinis poveikis nuo skausmą malšinančių vaistų, kurie kartais vartojami per epidurą. 
Antihistamininiai vaistai gali padėti numalšinti niežėjimą arba epiduro vaistas gali būti 
pakeistas. 

Pykinimas 
Tai pasireiškia rečiau naudojant epidurinę procedūrą nei naudojant kitus skausmo 
malšinimo metodus. Vaistai nuo pykinimo gali numalšinti pykinimą. 

Nepakankamas skausmo malšinimas 
Epidurinė nejautra gali nenumalšinti viso jūsų skausmo. Jūsų anesteziologas arba jus 
prižiūrinčios skausmą malšinančios slaugytojos nuspręs, ar galima numalšinti skausmą, ar 
reikia pereiti prie kito skausmo malšinimo metodo. 

Dažnas šalutinis poveikis 
Galvos skausmas 
Galvos skausmas po operacijos yra gana dažnas. Po epiduro gali atsirasti stipresnis, 
ilgalaikis galvos skausmas. Tai atsitinka vidutiniškai kartą per šimtą epidurų. Taip nutinka, 
jeigu adata, naudojama įvedant epidurą ar epidurinį kateterį, netyčia praduria skysčių 
maišelį, kuris plauna nugaros smegenis. Išteka nedidelis skysčių kiekis, sukeldamas galvos 
skausmą. Tai gali sukelti stiprų galvos skausmą, kuris pablogėja atsisėdus ir palengvėja 
gulint. Galvos skausmas kartais praeina savaime geriant daug skysčių ar geriant 
skausmą malšinančius vaistus. Jus prižiūrintys darbuotojai turėtų įspėti anesteziologų 
komandą, nes jie turės tai peržiūrėti prieš jus išleidžiant. Jei galvos skausmas yra stiprus 
arba išlieka, jums gali prireikti specialaus galvos skausmo gydymo. Šis galvos skausmas 
gali būti lydimas klausos praradimo, klausos nuslopimo arba klausos iškraipymo.  
Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite lankstinuką „Galvos skausmas po 
stuburo ar epidurinės injekcijos“, kurį rasite mūsų svetainėje: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/lithuanian 

Retas šalutinis poveikis ir komplikacijos 
Sulėtintas kvėpavimas 
Kai kurie vaistai, naudojami epiduro metu, gali sukelti sulėtintą kvėpavimą arba 
mieguistumą, kuriems reikalingas gydymas. 

Nervų pažeidimas: trumpalaikis 
Retai adata arba epidurinis kateteris gali pažeisti nervus. Dėl to galite prarasti jausmą ar 
judėjimą didelėje ar mažoje apatinės kūno dalyje. Daugeliui žmonių tai pagerėja po 
kelių dienų, savaičių ar mėnesių. 
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Retos arba labai retos komplikacijos 
Nervų pažeidimas: ilgalaikis 
Ilgalaikis nervo pažeidimas adata ar kateteriu yra retas: 
■ ilgalaikė žala pasireiškia 1 iš 23 500–50 500 stuburo ar epidurinių injekcijų 
■ paraplegija arba mirtis įvyksta nuo 1 iš 54 500 iki 1 iš 141 500 stuburo ar epidurinių 

injekcijų. 
Daugiau informacijos apie tai galite rasti pateiktame informaciniame lapelyje „Nervų 
pažeidimai, susiję su stuburo ar epidurine injekcija“ mūsų svetainėje: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/lithuanian 

Kateterio sukelta infekcija 
Kartais aplink epidurinį kateterį gali išsivystyti infekcija. Jei taip atsitiks, kateteris bus 
išimtas. Retais atvejais infekcija gali plisti giliau nei oda. Jums gali prireikti antibiotikų 
arba, retai, skubios nugaros operacijos. Nervų pažeidimas dėl epidurinio absceso yra 
labai retas. 

Kitos komplikacijos 
Traukuliai (priepuoliai), sunkus kvėpavimas, ilgalaikė paraplegija (vienos ar kelių galūnių 
jautrumo netekimas) arba mirtis yra labai reti. 

Klausimai, kuriuos galbūt norėtumėte užduoti savo anesteziologui 
■ Kodėl man rekomenduojate epidurą? 
■ Kokie man yra epiduro privalumai ir trūkumai? 
■ O kaip su alternatyvomis? 
■ Kas man atliks epidurą? 
■ Ar man gresia kokia nors specifinė rizika? 
■ Kaip aš jausiuosi po anestezijos? 
■ Kaip aš jausiuosi po to, jei neturėsiu epidurinės nejautros? 
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Atsakomybės apribojimas 
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 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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