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Ameliorarea durerii 
după operație prin 
epidurală 
Această broșură explică la ce să vă așteptați dacă alegeți o 
anestezie epidurală pentru ameliorarea durerii în cursul 
intervenției chirurgicale și după aceasta. Broșura a fost scrisă de 
către anesteziști, în colaborare cu pacienți și reprezentanți ai 
acestora din urmă. 

Ce este anestezia epidurală? 
O epidurală este un tub subțire și flexibil introdus în spate, în apropierea nervilor care 
pornesc din măduva spinării, prin care se pot administra medicamente analgezice 
pentru ameliorarea durerii. 

Se folosește în timpul intervenției chirurgicale (de obicei pentru a crește efectul 
anestezicului general), sau după operație pentru a controla durerea, sau în ambele 
cazuri. 

Anestezicul local, și uneori și alte medicamente pentru ameliorarea durerii, sunt 
introduse prin cateterul epidural. Acesta se află în apropierea nervilor din spate. Ca 
rezultat, mesajele transmise de nervi sunt blocate. Astfel, durerea se ameliorează, în 
funcție de cantitatea și de tipul de medicament administrat. Anestezicul local poate 
cauza senzație de amorțeală și slăbiciune, dar și ameliorarea durerii. 

O pompă epidurală este folosită pentru a se administra continuu medicamente pentru 
ameliorarea durerii, prin intermediul cateterului epidural. Unele pompe epidurale au, 
de asemenea, un buton pe care îl puteți apăsa pentru a vă administra singur(ă) 
medicamentele pentru ameliorarea durerii. Aceste pompe au limite de siguranță, 
programate să reducă posibilitatea de a vă administra o cantitate prea mare de 
medicamente. 
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Durerea este ameliorată câtă vreme funcționează pompa. După ce se oprește 
pompa, capacitatea de a simți stimuli (dureroși) va reveni pe deplin în câteva ore. 

Care sunt beneficiile unei anestezii epidurale? 
Dacă anestezia dumneavoastră epidurală funcționează bine, după intervenția 
chirurgicală veți simți mai puțină durere decât în cazul altor metode, în special când 
respirați profund, când tușiți sau când vă mișcați în pat. 

Cel mai probabil veți avea nevoie de mai puține medicamente puternice alternative 
pentru ameliorare a durerii. Ceea ce înseamnă că veți respira mai bine, ar trebui să 
simțiți o senzație mai atenuată de greață și să manifestați mai puține vărsături și este 
posibil să fiți mai alert(ă). 

Există unele dovezi că alte complicații ale intervenției chirurgicale pot fi reduse, inclusiv 
un risc redus de formare de cheaguri de sânge la nivelul picioarelor sau de infecții 
pulmonare (la plămâni) și toracice (în piept). Există, de asemenea, unele dovezi că s-ar 
putea să pierdeți mai puțin sânge cu o epidurală, ceea ce ar reduce riscurile de a 
avea nevoie de o transfuzie de sânge. 

Dacă nu mi se administrează o anestezie epidurală? 
Este alegerea dumneavoastră. Veți fi informat(ă) de către anestezist dacă vă 
recomandă în mod special o anestezie epidurală și ce alternative ați putea avea. 

Alte metode de ameliorare a durerii includ morfina sau alte medicamente similare. 
Acestea sunt medicamente puternice de ameliorare a durerii, dar pot avea efecte 
secundare, printre care se numără greața și constipația. Unele persoane devin confuze 
atunci când folosesc morfină. 
Ca alternativă, pot exista alte moduri prin care să se administreze un anestezic local, 
de exemplu un bloc de nerv periferic sau de plex nervos. 

Anestezia epidurală poate fi administrată oricui? 
Nu. O epidurală nu este posibilă pentru unele persoane. Anestezistul va discuta despre 
aceste opțiuni cu dumneavoastră. Anestezia epidurală poate să nu fie o variantă 
posibilă în cazul dumneavoastră dacă: 
■ luați medicamente de subțiere a sângelui, cum ar fi warfarina 

■ sângele dumneavoastră nu se coagulează în mod adecvat 
■ sunteți alergic(ă) la anestezice locale 

■ aveți o deformare semnificativă a coloanei vertebrale 

■ aveți o infecție în spate 

■ ați fost supus(ă) anterior unei operații la coloană și aveți inserții metalice în spate 

■ ați avut probleme cu o anestezie spinală sau epidurală în trecut. 
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Cum este administrată anestezia epidurală? 
Anestezia epidurală poate fi administrată: 
■ când sunteți pe deplin conștient(ă) 

■ cu sedare (medicamente care vă provoacă o stare de somnolență și relaxare). 

Anestezistul vă va vorbi despre opțiunile cele mai bune pentru dumneavoastră. Pașii 
pentru administrarea unei anestezii epidurale sunt: 
1 o canulă (perfuzie) este introdusă într-o venă din braț pentru administrarea de 

lichide 
2 vi se va cere să stați în șezut sau culcat(ă) pe o parte. Veți fi ajutat(ă) să vă aplecați 

în față, îndoindu-vă spatele cât de mult puteți (consultați imaginea de pe pagina 
anterioară) 

3 anestezistul vă va curăța spatele cu antiseptic 
4 se administrează o mică injecție cu anestezic local, pentru a vă amorți pielea 
5 este folosit un ac pentru a așeza un cateter (tub) subțire din plastic subțire în spațiul 

epidural  
din spatele dumneavoastră. Acul va fi scos și va rămâne doar cateterul în spatele 
dumneavoastră. 

Care este senzația? 
Injecția cu anestezic local în piele va ustura o scurtă vreme. Apoi va exista senzația de 
împingere, dar de obicei nu mai intensă decât disconfortul simțit în timp ce acul și 
cateterul sunt introduse. 

Rareori, se simte o înțepătură, ca un șoc electric. Dacă se întâmplă acest lucru, 
anestezistul dumneavoastră îl va observa. Este posibil să vă întrebe unde ați simțit acea 
înțepătură. 

După administrarea anestezicului local, apare treptat o senzație de căldură și 
amorțeală. În cazul unor anumite tipuri de epidurale, este posibil să vă simțiți picioarele 
grele și poate chiar să vă fie dificil să le mișcați. 

În general, majoritatea persoanelor nu consideră aceste senzații ca fiind neplăcute, ci 
doar puțin ciudate. Capacitatea de a simți stimuli și de mișcare vor reveni la normal 
când este oprită anestezia epidurală. 
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Înțelegerea riscului 
Riscul de complicații ar trebui pus în balanță cu beneficiile, și comparat cu metodele 
alternative de ameliorare a durerii. Anestezistul dumneavoastră vă poate da mai multe 
informații și vă poate ajuta să înțelegeți riscurile relative. 

Fiecare persoană interpretează în felul său cuvintele și numerele. Pentru a vă ajuta să le 
înțelegeți, folosim această scală. 

 

 

Foarte frecvent Frecvent Puțin frecvent Rar Foarte rar 

1 din 10 
O persoană 
din familia 

dumneavoastră 

1 din 100 
O persoană 
de pe stradă 

1 din 1000 
O persoană 
dintr-un sat 

1 din 10.000 
O persoană 

dintr-un oraș mic 

1 din 100.000 
O persoană 
dintr-un oraș 

mare 

 

Efecte secundare foarte frecvente 
Tensiune arterială scăzută 
Este normal ca tensiunea să scadă puțin atunci când vi se administrează o anestezie 
epidurală. Anestezistul va folosi lichide și medicamente pentru a o readuce la normal. 

Incapacitatea de a urina 
Nervii vezicii urinare sunt afectați de anestezia epidurală. Un cateter (tub) este introdus 
în vezică pentru a drena urina. Acest lucru este adesea necesar după o intervenție 
chirurgicală majoră, cu sau fără epidurală. 

Mâncărime 
Acesta este un efect secundar al medicamentelor de ameliorare a durerii care sunt 
folosite uneori în anestezia epidurală. În acest caz, medicamentele antihistaminice pot 
ajuta, sau poate fi schimbat medicamentul din anestezia epidurală. 

Senzație de greață 
Este mai puțin frecventă în cazul anesteziei epidurale decât în cazul altor metode de 
ameliorare a durerii. Se poate interveni cu medicamente împotriva senzației de greață 
(antiemetice). 

Ameliorarea inadecvată a durerii 
Este posibil ca anestezia epidurală să nu vă amelioreze în totalitate durerea. 
Anestezistul dumneavoastră, sau asistentele care vă îngrijesc și sunt responsabile de 
ameliorarea durerii, vor decide dacă se poate îmbunătăți efectul acesteia sau dacă e 
nevoie să treceți la altă metodă de ameliorare a durerii. 
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Efecte secundare frecvente 
Durere de cap 
Durerile de cap sunt destul de frecvente după intervenția chirurgicală. Este posibil să 
aveți o durere de cap mai gravă și mai persistentă după administrarea unei anestezii 
epidurale. Acest lucru se întâmplă în medie la una dintre câteva sute de epidurale. Se 
întâmplă uneori ca acul folosit pentru poziționarea epiduralei sau a cateterului epidural 
să perforeze neintenționat punga de lichid care înconjoară măduva spinării. O 
cantitate mică de lichid se scurge, cauzând durerea de cap. Poate cauza o durere de 
cap gravă, care se agravează dacă stați în șezut și se ameliorează dacă stați întins(ă). 
Uneori durerea de cap va dispărea de la sine, cu hidratare bună și administrarea de 
medicamente pentru ameliorarea durerii. Personalul care vă îngrijește ar trebui să 
anunțe echipa de anestezie cu privire la acest lucru, fiindcă trebuie verificat de aceștia 
înainte de externare. Dacă durerea de cap este gravă sau persistentă, este posibil să 
aveți nevoie de tratament specific pentru durerea de cap. Acest tip de durere de cap 
poate fi însoțit de pierderea auzului sau de faptul că sunetele se aud înfundat sau 
distorsionat.  

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți broșura noastră Durere de cap în urma 
unei anestezii epidurale sau spinale, care poate fi găsită pe site-ul nostru: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian 

Efecte secundare și complicații mai puțin frecvente 
Respirație încetinită 
Anumite medicamente folosite în anestezia epidurală pot provoca respirație lentă sau 
somnolență, ceea ce necesită tratament. 

Leziuni ale nervilor: temporare 
Mai puțin frecvent, acul sau cateterul epidural poate leza nervii. Ceea ce poate 
provoca pierderea capacității de a simți stimuli sau de mișcare pe o suprafață mare 
sau mică a părții inferioare a corpului. Pentru majoritatea persoanelor, acestea vor 
reveni la normal după câteva zile, săptămâni sau luni. 

Complicații rare sau foarte rare 
Leziuni ale nervilor: permanente 
Lezarea permanentă a nervilor din cauza acului sau a cateterului este rară: 
■ vătămarea definitivă survine la 1 din 23.500 - 50.500 de injecții spinale sau epidurale 

■ paralizia sau decesul survine la 1 din 54.500 - 1 din 141.500 de injecții spinale sau 
epidurale. 

Puteți găsi mai multe informații despre acest subiect în broșura noastră Leziuni ale 
nervilor asociate cu o anestezie epidurală sau spinală, care este disponibilă pe site-ul 
nostru: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian 

Infectarea cateterului 
Ocazional, se poate dezvolta o infecție în jurul cateterului epidural. Dacă se întâmplă 
acest lucru, cateterul va fi îndepărtat. Se întâmplă rar ca infecția să se răspândească 
mai adânc decât nivelul pielii. Pot fi necesare antibiotice sau, în cazuri rare, operație 
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de urgență la spate. Leziunile nervoase care provoacă invaliditate din cauza unui 
abces epidural sunt foarte rare. 

Alte complicații 
Convulsiile (crizele), dificultatea gravă de a respira, paralizia permanentă (pierderea 
utilizării unuia sau a mai multor membre) sau decesul sunt foarte rare. 

Întrebări pe care ați putea dori să le adresați anestezistului 
dumneavoastră 
■ De ce îmi recomandați o anestezie epidurală? 

■ Care sunt avantajele și dezavantajele unei anestezii epidurale în cazul meu? 

■ Care sunt alternativele? 
■ Cine îmi va administra anestezia epidurală? 
■ Mă expun la riscuri speciale? 
■ Cum mă voi simți după aceea? 

■ Cum mă voi simți după aceea dacă nu mi se administrează anestezia epidurală? 

 

Declinarea responsabilității 
Depunem toate eforturile pentru a păstra informațiile din acest prospect exacte și 
actualizate, dar nu putem garanta acest lucru. Nu ne așteptăm ca aceste informații 
generale să ofere răspuns la toate întrebările pe care le-ați putea avea sau să trateze tot 
ceea poate fi important pentru dvs. Trebuie să discutați cu privire la opțiunile dvs. și orice 
preocupări aveți cu echipa dvs. medicală, utilizând acest prospect ca ghid. Prospectul 
nu trebuie considerat un sfat medical. Nu poate fi utilizat în scopuri comerciale sau de 
afaceri. Pentru precizări legale complete, vă rugăm să faceți clic aici  
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian). 

Toate traducerile sunt furnizate de comunitatea de traducători Translators Without 
Borders (Traducători fără frontiere). Calitatea acestor traduceri este verificată pentru a 
obține traduceri cât mai exacte, dar există riscul de inexactități și de interpretare 
greșită a unor informații. 
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Spuneți-ne părerea dumneavoastră 
Sunt binevenite sugestii pentru îmbunătățirea acestei broșuri.  

Dacă doriți să faceți anumite observații, vă rugăm să le trimiteți prin e-mail la adresa: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists (Colegiul Regal al Anesteziștilor) 
Churchill House, 35 Red Lion Square, Londra WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

 

A cincea ediție, februarie 2020 
Această broșură va fi revizuită în termen de trei ani de la publicare. 

© 2020 Royal College of Anaesthetists 
Această broșură poate fi copiată în scopul producerii de materiale de informare pentru pacienți. Vă rugăm să citați 
sursa originală. Dacă doriți să utilizați o parte din broșură într-o altă publicație, trebuie să specificați sursa în mod 
adecvat și să eliminați siglele, mărcile, imaginile și pictogramele. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne 
contactați. 

 


