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Вашата анестезия 
за съдова хирургия 
Тази брошура съдържа информация, необходима да се 
подготвите за операция на един от големите кръвоносни 
съдове във Вашето тялото. Той може да е в шията (каротидна 
артерия - вижте синия раздел), корема (аорта - вижте розовия 
раздел) или в краката (бедрената артерия - вижте лилавия 
раздел). Брошурата дава информация за различните видове 
упойки, които могат да се използват по време на тези 
операции и за това с какъв избор разполагате. Помолете 
Вашия хирург, анестезиолог или медицинска сестра да 
отбележат кои раздели от тази брошура Ви засягат.  

Физическа подготовка преди операцията 
Има стъпки които може да предприемете за да подобрите здравето си преди 
операцията. Колкото по-добра е формата Ви, толкова по-вероятно е операцията 
да мине успешно и да се възстановете по-качествено.  

Тютюнопушене  
Ако пушете, съветваме Ви да спрете. Колкото по-рано и за по-дълго време спрете, 
толкова по-добре. Спирането не е лесно, но Вашият общопрактикуващ лекар 
може да Ви помогне. 

■ Ако спрете пушенето дори за ден или два преди операцията, кръвните Ви клетки 
ще могат да пренасят повече кислород в тялото Ви.  

■ Ако спрете пушенето около шест седмици преди операцията, вероятността от 
след-операционни гръдни инфекции ще е по-малка. Инфекциите могат да 
удължат  
престоя Ви в болницата.  
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Алкохол  
Ако редовно пиете повече от 14 единици алкохол за седмица, намаляване на 
количеството ще Ви се отрази добре. Алкохолът може да намали функциите на 
сърцето и черният дроб, което може да понижи способността на тялото да се 
възстанови след операция и да се бори с инфекции.  

Внезапното спиране на висока алкохолна консумация непосредствено преди 
болничния престой може да предизвика симптоматични реакции, така че е по-
добре да намалите консумацията постепенно през седмиците преди 
операцията.  

Отслабване  
Ако сте с прекомерно наднормено тегло, рисковете свързани с операцията и 
упойката са по-високи. Отслабване преди операцията може да намали 
напрежението на сърцето и белия дроб, и да понижи рисковете от кръвни 
съсиреци и инфекции на рани. 

Физически упражнения  
Увеличаването на нивата на Вашата активност през седмиците преди операцията 
ще увеличи Вашата сила и фитнес и ще Ви помогне да се възстановите по-бързо 
след операцията. Физическите упражнения също така ще Ви помогнат да 
намалите притесненията и да спите спокойно. Чрез редовни упражнения можете 
да повишите нивата на активност – ходенето или плуването ще бъде идеално за 
тези, които са по-малко подвижни.  

Здравословно хранене  
Здравословната, балансирана диета с много плодове и зеленчуци в дните преди 
операцията е важна, за да може тялото да се възстанови добре след операцията. 

Можете да намерите повече информация за това как да се подготвите за 
операция тук: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bulgarian 

Предоперативна оценка по анестезия 
Като част от подготовката за Вашата съдова операция, Вашият хирург ще Ви 
помоли да посетите клиника за предоперативна оценка в болницата. Медицинска 
сестра ще оцени Вашата медицинска годност за хирургичните процедури, които 
се предлагат. В клиниката може също да Ви прегледа анестезиолог. 

Този преглед ще включва подробна оценка на всички съществуващи заболявания 
които имате, като сърдечно заболяване, проблеми с дишането (например астма 
или хроничен бронхит), диабет, анемия, високо кръвно налягане или бъбречно 
заболяване. Много от тях могат да повлияят на възстановяването след операция и 
трябва да бъдат контролирани възможно най-добре преди нея.  

Ако е уместно, лекар-специалист в грижите за възрастни хора, може да бъде 
помолен да оцени цялостното Ви физическо и психическо състояние. Това също 
ще помогне на здравния персонал, който се грижи за Вас, да се увери, че 
подходящите грижи и подкрепа са на Ваше разположение след като напуснете 
болницата. 
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Някои съдови операции могат да стресират сърцето Ви. Хората със съдови 
заболявания също са изложени на по-висок риск от сърдечни заболявания. Затова 
е важно да се направи оценка на сърдечната Ви функция преди операцията с 
тест за проследяване на сърцето (електрокардиограма или ЕКГ – вижте раздела 
за наблюдение и оборудване).  

Може да Ви бъде издадено направление за сърдечен специалист, който да 
коригира лечението Ви или да поиска някои допълнителни изследвания (вижте по-
долу).  

Новоизписаните лекарства обикновено се приемат цял живот. Вашият личен лекар 
ще бъде информиран относно това. Това би трябвало да защити сърцето Ви дълго 
след операцията. 
Допълнителни изследвания преди съдова операция 
В зависимост от вида на планираната операция и Вашата медицинска годност 
може да бъдете помолени да Ви се направят някои от следните допълнителни 
изследвания.  

Кардио-пулмонален тест с натоварване /КПТН/ 
Това изследване може да Ви бъде направено, ако се подготвяте за възстановяване 
на аневризма на аортата (вижте следващия раздел) или за други процедури при 
съмнения за сърдечни или белодробни проблеми. Ще бъдете помолени да 
карате велоергометър за около 10 минути. Изследването показва как сърцето, 
белите дробове и кръвообращението Ви се справят с упражненията. Това помага 
на здравния екип да прецени дали ще имате нужда от допълнителна подкрепа по 
време на операцията и непосредствено след нея. Може например да се 
достигне до заключението, че след операцията трябва да прекарате известно 
време в отделение за реанимация или интензивно лечение.  

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на сърцето 
Използва се за да се провери колко добре работят сърдечните мускули, клапи и 
кръвоснабдяването на сърцето. По време на изследването ще лежите неподвижно 
на легло, което се движи в отворен скенер с форма на тунел. Изследването може 
да продължи повече от час и може да бъде доста шумно, но ще можете да 
слушате музика със слушалки и да говорите с рентгенолога. 

Сърдечни „стрес“ изследвания с използване на лекарства (добутаминов 
стрес тест или миокардно перфузионно сканиране) 
Дават повече информация за кръвоснабдяването на сърцето Ви и колко добре 
сърцето изпомпва, когато е под стрес. Тъй като не изискват физическо 
натоварване, те са подходящи за хора с ограничена подвижност.  

По време на тези изследвания се прилага лекарство във вената, за да се постави 
сърцето под контролирано количество стрес. Сканираща техника показва как 
реагира сърцето. 
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Дихателни тестове (тестове за белодробна функция) 
Тестват максималните Ви дихателни способности, чрез духане възможно най-
силно в малка тръба. Ако имате белодробно заболяване и се лекувате, това може 
да се използва за оценка колко добре функционират белите Ви дробове. Може 
да е от помощ и за диагностицирането на хронична обструктивна белодробна 
болест (ХОББ), прогресиращо белодробно заболяване, което често се среща у 
пациенти, нуждаещи се от съдова хирургия, особена такива, които пушат или са 
пушили много. 

Анестезия при най-разпространените 
съдови операции 
В следващите раздели ще намерите информация за 
процедурите, свързани с най-разпространените съдови 
операции и използваните видове анестезия. Не цялата 
информация ще важи лично за Вас и затова можете да 
помолите медицинския екип да Ви каже кои от частите трябва 
да прочетете. 

Каротидна ендартеректомия (каротидна 
артерия) 
Тази операция се извършва, за да се премахнат мастните натрупвания (плаки) от 
каротидните артерии, които кръвоснабдяват мозъка. Ако кръвоснабдяването е 
намалено заради плака, това може да доведе до инсулт или мини-инсулт 
(транзиторна исхемична атака или ТИА). Каротидната ендартеректомия може да 
се извърши както под обща, така и под локална анестезия. 

С локална анестезия ще бъдете будни по време на процедурата. Предимството 
на това е, че медицинският екип може да провери дали към мозъка Ви постоянно 
тече достатъчно кръв. Това става, като Ви говорят и Ви дават за изпълнение прости 
задачи като да стиснете ръка или да размърдате пръстите на краката си. Може да 
Ви предложат и лека седация, за да се отпуснете по време на процедурата. 
Операцията обикновено продължава от час и половина до три часа.  

Анестезиологът ще може да Ви обясни повече за предимствата и недостатъците 
на локалната или общата анестезия. Той/тя ще съгласува с Вас и хирурга коя от 
двете е по-добър избор за операцията Ви въз основа на състоянието на 
каротидната Ви артерия, медицинския преглед и предпочитанията Ви. Когато 
дойдете за процедурата, медицинският екип първо ще свери данните Ви с 
формуляра за съгласие и след това ще постави оборудването за мониторинг. 
Важно е да се следи с точност кръвното Ви налягане по време на операцията, 
затова в артерията ще бъде поставен артериален катетър (вижте раздела за 
мониторинг и оборудване) след обезчувствяване на малък участък кожа.  
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За ендартеректомия в будно състояние, анестезиологът или хирургът ще поставят 
локалния анестетик във врата, за да обезчувствят мястото за три-четири часа. Често 
се използва ултразвук (вижте раздела за мониторинг и оборудване), така че 
локалният анестетик да бъде поставен точно около нервите в съответния участък.  

Нормално е да почувствате известно напрежение след като започне процедурата, 
но ако чувствате дискомфорт по време на операцията, трябва да го кажете на 
хирурга си и той/тя може да Ви даде допълнително локален анестетик.  

В редки случаи на някои пациенти може да се наложи да им бъде поставена 
обща анестезия в допълнение към локалната. В този случай операцията ще бъде 
временно спряна, за да получи пациентът обща анестезия. 

Възстановяване след каротидна ендартеректомия 
След операция на каротидната артерия обикновено ще бъдете изпратени или в 
стационара за следоперативно възстановяване, или в реанимацията, така че да 
бъдете внимателно наблюдавани няколко часа. Когато анестезиологът и хирургът 
са удовлетворени, че кръвното Ви налягане е стабилно и сте се възстановили от 
анестезията и се чувствате добре, ще може да бъдете настанени в отделението. 

Възстановителна операция при аневризъм 
на аортата (аорта) 
Аневризъм на коремната аорта (АКА) е бучка или подутина в аортата, основният 
кръвоносен съд, който минава от сърцето надолу през корема и краката. Тя може 
да нараства с течение на времето, което може да доведе до разкъсването ѝ и да 
причини животозастрашаващ вътрешен кръвоизлив. 

Има два основни вида хирургически операции при аневризъм на коремната 
аорта. 

■ Отворено възстановяване при аневризъм на аортата (отворено ВАА): прави се 
разрез в корема и увредената аорта се замества с изкуствена присадка 
(графт).  

■ Ендоваскуларно възстановяване при аневризъм на аортата (ЕВАА): това е 
лапароскопска операция, при която стент (къса тръба от метална мрежа) се 
вкарва през артерия в слабините Ви, за да укрепи вътрешния слой на аортата.  

И двата вида операция имат предимства и рискове. Те ще бъдат обсъдени с Вас, 
като се вземе предвид сериозността на увреждането на артерията и резултатите 
от предоперативната оценка.  

Варианти за анестезия при възстановяване на аневризъм на аортата 
За осъществяването на отворено ВАА винаги е необходима обща анестезия.  

При ЕВАА може да се използва обща анестезия, но има и редица техники за 
регионална анестезия (спинална и епидурална), които могат да бъдат използвани 
самостоятелно или в комбинация с инжекция с локален анестетик. Ако се 
използват самостоятелно техники за регионална и локална анестезия, ще бъдете 
будни и може да Ви предложат седиране, за да Ви помогне да се отпуснете. 
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■ Спинална: локален анестетик се инжектира чрез игла, поставена между костите 
в долната част на гърба за обезчувствяване на нервите от кръста до пръстите на 
краката. Липсата на чувствителност обикновено продължава между един и два 
часа. Може да се инжектира и болкоуспокояващо с по-продължителен ефект, 
който може да трае 12 часа или повече (вижте: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bulgarian). 

■ Епидурална: процедурата е много сходна с поставянето на спинална такава, 
но обикновено в гърба се оставя малък катетър (тръбичка), чрез който може да 
се дава допълнително местен анестетик, ако е необходимо.  

■ Инжекция с локален анестетик: по-голямо количество локален анестетик може 
да бъде инжектирано в кожата на слабините Ви, за да обезчувстви участъка, 
където ще бъдат поставени стентовете.  

Какво се случва в деня на операцията за отворено ВАА или ЕВАА?  
Ще се срещнете с хирурга и анестезиолога и можете да обсъдите с тях всички 
въпроси или притеснения, които може все още да имате. След това ще бъдете 
отведени в залата за анестезия или операционната, където ще бъдете свързани с 
всички стандартни монитори и ще Ви бъде поставена канюла във вената (вижте 
раздела за мониторинг и оборудване). 

Ако се подлагате на обща анестезия, анестезиологът може да Ви сложи 
артериален катетър (вижте раздела за мониторинг и оборудване), за да следи с 
точност кръвното Ви налягане. Други вливания или монитори могат след това да 
бъдат свързани, докато сте заспали. 

Възстановяване след отворена операция за възстановяване на аневризма 
на коремната аорта 
След операцията обикновено ще бъдете откарани в отделението за интензивно 
лечение или за следоперативно възстановяване. Тук медицинските сестри и 
лекарски екип ще се уверят, че приемате достатъчно течности, че Вашето сърце, 
бели дробове и бъбреци работят добре, и че се чувствате комфортно. Ако всичко 
е наред, ще Ви върнат обратно в хирургичното отделение до ден-два.  

Възстановяване след EVAR операция 
Повечето пациенти се възстановяват в хирургичното отделение след стандартна 
EVAR процедура. Пациенти, които са имали по-сложна EVAR процедура може да 
бъдат настанени в интензивно отделение. 
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Артериална байпас операция на краката Ви 
(феморална артерия) 
 

 

 
Феморална артерия 

 
Блокаж 

 
Поплитеална артерия 

 
 
 
 
Графт 

 
Този вид операция се използва за подобряване потока на кръв през артериите в 
краката и стъпалата на пациенти, страдащи от периферна артериална болест 
ПАБ). Това е известно като „реваскуларизация“.  

Има два основни метода на при реваскуларизация ПАБ: 

■ ангиопластика: където блокирана или стеснена част от артерията се 
разширява чрез надуването на малък балон в самата артерия. 

■ артериален байпас графт: където блокирана артерия е заобиколена чрез 
използването или на един от Вашите кръвоносни съдове (обикновено вена) или 
чрез артериален графт.  

Тези процедури могат да бъдат извършвани използвайки обща или местна упойка, 
например спинална или епидурална упойка. 

Решението кой вид упойка да се използва ще бъде взето от Вас, вашият 
анестезиолог и хирурга Ви, като се вземе предвид Вашата медицинска история и 
цялостно здравословно състояние. Операции на долните крайници отнемат дълго 
време и може да се наложи да лежите по гръб няколко часа. Ако не може да 
лежите в продължение на няколко часа, може би обща упойка е по-добрият 
избор. Ако се използва местна упойка, може да се използва и седация, което да 
Ви помогне да се отпуснете по време на процедурата.  

След операцията ще бъдете преместени в специално предназначено място за 
възстановяване, където ще бъдете под внимателно наблюдение. Медицинските 
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сестри ще проверяват дали кръвта достига добре до краката и ходилата и ще се 
уверят че Вашето дишане, бъбречна дейност и кръвно налягане са в нормите. 

Инструменти и оборудване, използвани по 
време на операция на кръвоносните 
съдове 
По време на операция на кръвоносните съдове Вашето 
сърце и дишане трябва да бъдат внимателно наблюдавани. 
Това са някои от най-често използваните инструменти и 
оборудване: 
■ ЕКГ (електрокардиограма): записаният изходен резултат на електрическата 
активност на сърцето Ви. Електроди, закрепящи се за гърдите Ви. Това отнема от 
пет до десет минути 

■ маншет за кръвно налягане: следи кръвното Ви налягане като стиска ръката Ви 
на всеки три до пет минути по време на операцията 

■ монитор на кислород в кръвта: малка щипка, която се поставя на пръста Ви или 
на ушната мида за следене на нивата на кислород в кръвта 

■ интравенозна канюла (IV система): малка пластмасова тръба (канюла) се 
вкарва през горната част на дланта Ви, чрез която се вкарват лекарства и 
течности по време на операцията 

■ артериален катетър: подобна на IV системата, но се вкарва в артерия 
(обикновено на китката, където може да усетите пулса) за постоянно 
наблюдение на Вашето кръвно налягане в реално време. Може да се използва 
и за взимане на кръвни проби за тестване. 

След като сте упоени, част от следното оборудване може да бъде използвано в 
зависимост от вида на операция и състоянието Ви: 

■ ендотрахеалната тръба: само при обща упойка. Тя се поставя пред устата в 
трахеята (дихателната тръба), за да подпомогне дишането по време на 
операция. Поставя се след като сте упоени 

■ централен венозен катетър (CVC): по-голяма венозна (IV) канюла, която се 
поставя в една от вените на врата Ви. Това позволява на анестезиолога да 
използва различни лекарства и течности едновременно. Понякога се слага 
докато сте в съзнание, но анестезиолога Ви ще инжектира местна упойка за да 
намали дискомфорта. CVC може да се остави за ден или повече след 
операцията ако е нужно 

■ ултразвукова сонда: поставя се след като сте упоени и се маха преди да се 
събудите. Сондата се поставя в хранопровода (тръба, която свързва устата със 
стомаха) през носа или устата Ви, за да наблюдава кръвообращението и да се 
определя колко течности са Ви нужни по време на операцията 
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■ уринарен катетър: тръба, вкарана в пикочния Ви мехур за събиране на урина. 
Може да сте в съзнание когато се поставя, но гел за местна упойка се прилага 
за намаляване на дискомфорта 

■ лумбален дренаж: малка и гъвкава тръба, която се поставя ниско в гръбнака, за 
да източва част от гръбначно-мозъчната течност (CSF), която обгражда 
гръбначния стълб и мозъка, с цел да ги предпази от увреждане. Това може да 
подобри кръвообращението в гръбначния стълб след сложни поправки на 
аортен аневризъм, при които се засяга голяма част от аортата. Ако се нуждаете 
от това, анестезиологът и хирургът Ви ще го обсъдят в подробности с Вас. 

Машина за запазване на клетки и кръвопреливане 
Въпреки че анемията (недостиг на желязо) е често срещана, тя се свърза с по-
лоши резултати след големи операции. Ще бъдете тествани за анемия по време 
на Вашата предоперативна оценка. Ако имате анемия преди операция и 
времето го позволява, причината за Вашата анемия ще бъде изследвана и 
лекувана.  

Кръвопреливане може да бъде нужно по време на всички големи операции, но 
дарена кръв ще бъде преливана само когато е нужно. Кръвопреливането е най-
често срещано при операции на долните крайници, както и при операции на 
аортата. Когато е възможно се използва машина за запазване на клетки - тя 
събира кръвта Ви, пречиства я и след това я връща обратно, елиминирайки 
нуждата от кръвопреливане. 

Обезболяване след операция 
Някои хора се нуждаят от повече болкоуспокояващи от други или реагират по 
различен начин на обезболяващи лекарства. Понякога, болката е 
предупредителен знак, че не всичко е наред, затова трябва да кажете на 
персонала, който се грижи за Вас, ако изпитвате болка. 

Вашият анестезиолог ще обсъди с Вас различните начини за справяне с болката 
след операция.  

Обикновено редовно ще Ви се дава болкоуспокояващо - орално или през IV 
система. За операции на аортата или кръвоносните съдове в краката, 
анестезиологът Ви може да обсъди с Вас следните варианти: 

Продължителна епидурална упойка 
Ако имате епидурална упойка, епидуралният катетър ще бъде поставен на място 
в края на операцията и ще бъде свързан към помпа за инжектиране на анестетик 
и болкоуспокояващи, както се изисква след операцията. Може да усещате 
известно изтръпване на корема и краката, а можете да почувствате и по-голяма 
тежест в крайниците си от нормалното, докато помпата не спре. Тръбата за 
епидурална анестезия може да остане няколко дни след операцията. 
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Контролирана от пациента аналгезия (PCA) 
Това е помпа за облекчаване на болката, свързана с Вашата канюла, която 
управлявате сами чрез натискане на бутон. Помпата има настройки за 
безопасност, за да предотврати случайно предозиране на лекарството.  

Катетри за рани 
Локалният анестетик се инжектира в раната Ви през една или повече малки 
пластмасови тръбички, което да доведе до изтръпване на зоната на операцията. 
Хирургът или анестезиологът поставя тръбите по време на операцията. Катетрите 
за рани могат да останат няколко дни след операцията.  

Рискове и даване на съгласие за съдова 
хирургия  
Рискът от усложнения по време на Вашата операция или след нея зависят от вида 
на операцията, на която се подлагате, колко добре работи сърцето Ви и от 
общото Ви здравословно състояние преди операцията.  

Анестезиологът и хирургът ще използват резултатите от Вашите оценки и тестове, 
за да планират грижите за Вас. След това могат да Ви насрочат беседа относно 
потенциалните рискове и ползи от подлагането на съдова хирургия и по-
специално: 

■ дали операцията е добър вариант за Вас 

■ каква операция ще е най-добра за Вас 

■ планиране на анестезиологичните грижи, които ще получите по време на 
операцията  

■ планиране на грижите, които ще получите веднага след операцията, например: 
реанимация, отделение за следоперативно лечение или отделение за 
интензивно лечение. 

Всеки се различава по отношение на рисковете, които е готов да поеме. Вашите 
лекари (анестезиологът и хирургът) ще Ви обяснят рисковете, но само Вие можете 
да решите дали да се подложите на операцията. Нищо няма да бъде предприето, 
без да разбирате и да сте съгласни с планираното за Вас. Винаги имате правото 
да откажете, ако не искате операцията. Това е особено важно, тъй като много 
съдови операции, като възстановяване на аневризма на аортата, се извършват за 
предотвратяване на проблеми, възникващи в бъдеще, въпреки че може да не 
изпитвате никакви сериозни симптоми по време на обсъждането на опциите.  

Всички обичайни събития и рискове от общата анестезия се отнасят за съдовите 
операции:  

■ гадене и възпалено гърло са често срещани последващи явления  

■ нечестите рискове включват увреждане на зъбите, нервите и очите 

■ алергичните реакции към анестетици са редки. 



 11 

Можете да намерите повече информация относно рисковете и често срещаните 
проблеми, свързани с употребата на анестезия, на нашия уебсайт:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bulgarian 

Специфични рискове от Вашата анестезия за съдова 
хирургия  
Кървене и инфекция 
Има рискове, свързани с поставянето на катетри, системи за вливане (инфузия) и 
монитори. Те включват синини, кървене и инфекция. Тези рискове са чести – 1 на 
100 случая. По-рядко това оборудване може да причини увреждане на други 
съседно разположени части на тялото. 

Увреждане на сърцето 
Повечето пациенти, които имат съдово заболяване на краката или аортата, 
вероятно имат и заболяване на сърцето, дори ако то не предизвиква симптоми. В 
резултат на това пациентите със съдова хирургия обикновено са с повишен риск 
от сърдечни усложнения по време и след операцията. Предоперативните фитнес 
тестове показват кой може да е по-застрашен от тези усложнения. По-вероятно е 
такива пациенти да се нуждаят от повече грижа и наблюдение по време и след 
операцията. Общият риск от инфаркт е около 1-3 на 100. 

Увреждане на бъбреците 
По време на операция на аортата съществуват рискове за вашите бъбреци, тъй 
като кръвоснабдяването на бъбреците Ви идва от аортата. Рисковете зависят от 
това колко сложна е операцията и доколко добре са функционирали бъбреците 
Ви преди операцията.  

По време на EVAR се използва багрило, за да се покаже къде трябва да се 
постави присадката. Багрилото може да увреди бъбреците, затова анестезиологът 
внимателно контролира количеството течности, които получавате, и следи 
количеството урина, което произвеждате. В редки случаи може да се използва и 
машина за диализа, с която кръвта се пречиства от отпадни продукти, докато 
бъбреците Ви се възстановяват.  

За да научите повече за рисковете от общите, спинални и епидурални техники, 
можете да прочетете информацията на нашия уебсайт: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bulgarian 
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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 

 

Къде мога да получа допълнителна информация?  
Повечето болници издават свои информационни брошури за съдови и сърдечните 
операции и много от тях съдържат информация относно анестезията.  

Можете да намерите още брошури с информация на следния уебсайт: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bulgarian. Листовките може да са 
налични и в отделението по анестезиология или в клиниката за предоперативна 
оценка във Вашата болница.  

Допълнителни източници на информация: 
■ Анестезия и рискове (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bulgarian). 

■ Подготовка за операция: Fitter Better Sooner 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bulgarian). 

■ Информационни брошури и видео източници 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/bulgarian)  

■ Общество на съдовите хирурзи за Великобритания и Ирландия 
(www.vasgbi.com). 

■ Кралски колеж на хирурзите в Англия (http://bit.ly/2LNAY52) 

■ NHS Choices (www.nhs.uk). 

■ Вашият личен лекар (GP). 
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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. 

 

Кажете ни какво мислите 

Приветстваме предложения за подобряването на тази брошура.  

Ако желаете да споделите коментари, изпратете ги по електронна поща на 
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 

 

Първо издание, февруари 2020 

Тази брошура ще бъде 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. 

 

 


