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O znieczuleniu 
przy chirurgii 
naczyniowej 
Ta ulotka dostarcza informacji o tym, jak się przygotować do 
operacji jednego z dużych naczyń krwionośnych w Twoim ciele. 
Może to dotyczyć szyi (tętnica szyjna - patrz część niebieska), 
brzucha (aorta - patrz część różowa) lub nogi (tętnica udowa - 
patrz część liliowa). Zawiera ona informacje o różnych rodzajach 
znieczulenia, które mogą być stosowane podczas tych operacji 
oraz o tym, jakie wybory możesz mieć jako pacjent. Poproś 
swojego chirurga, anestezjologa lub pielęgniarkę 
przeprowadzającą ocenę wstępną o zaznaczenie, które części 
tej ulotki dotyczą Ciebie.  

Przygotowanie do operacji 
Oto kilka działań, które możesz przedsięwziąć, żeby poprawić swoje zdrowie przed 
operacją. Im lepiej przygotowany/a, tym większe prawdopodobieństwo, że operacja 
zakończy się sukcesem i będziesz miał/a lepszy powrót do zdrowia.  

Palenie tytoniu  
Jeśli palisz, zdecydowanie zaleca się zaprzestanie. Im wcześniej i na dłużej przestaniesz, 
tym lepiej. Rzucanie palenia nie jest łatwe, ale Twój gabinet lekarski będzie mógł Ci w 
tym pomóc. 

■ Jeśli możesz zaprzestać palenia na dzień lub dwa przez operacją, Twoje komórki krwi 
będą w stanie transportować więcej tlenu po Twoim ciele.  
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■ Jeśli możesz zaprzestać palenia na około sześć tygodni przez operacją, zmniejsza się 
prawdopodobieństwo infekcji klatki piersiowej po operacji. Infekcje mogą prowadzić 
do dłuższego pobytu w szpitalu.  

Alkohol  
Jeśli regularnie pijesz alkohol ponad zalecany limit 14 jednostek tygodniowo, pomocne 
jest zmniejszenie jego ilości. Alkohol może zmniejszyć funkcje Twojego serca i wątroby, 
co może zmniejszyć zdolność ciała do wyzdrowienia po operacji oraz jego zdolność do 
zwalczania infekcji.  

Nagłe zaprzestanie spożywania dużych ilości alkoholu tuż przed przybyciem do szpitala 
może spowodować objawy odstawienia, dlatego lepiej jest ograniczać je stopniowo w 
tygodniach poprzedzających operację.  

Zrzucenie wagi  
Jeśli masz znaczącą nadwagę, ryzyko związane zarówno ze znieczuleniem jak i 
operacją będzie dla Ciebie wyższe. Utrata wagi przed operacją może pomóc 
zmniejszyć obciążenie serca i płuc podczas operacji oraz zmniejszyć ryzyko zakrzepów 
krwi i infekcji ran. 

Ćwiczenia fizyczne  
Zwiększenie poziomu aktywności w tygodniach poprzedzających operację zwiększy siłę 
i sprawność fizyczną oraz pomoże w szybszym powrocie do zdrowia po operacji. 
Ćwiczenia fizyczne opanują również niepokój i pomogą lepiej spać. Ćwicząc regularnie 
możesz podbudować poziom swojej aktywności - spacer lub pływanie będą idealne 
dla osób mniej mobilnych.  

Dobre odżywianie  
Zdrowa, zbilansowana dieta zawierająca dużo owoców i warzyw w dniach 
poprzedzających operację jest ważna dla organizmu, aby dobrze wyzdrowieć po 
operacji. 

Więcej informacji o tym, jak dobrze przygotować się do operacji, znajdziesz tutaj: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/polish 

Klinika oceny przedoperacyjnej 
W ramach przygotowań do operacji chirurgii naczyniowej, Twój chirurg poprosi Cię o 
wzięcie udziału w ocenie przedoperacyjnej w szpitalu. Pielęgniarka dokonująca oceny 
wstępnej oceni Twoją medyczną zdolność do rozważanych opcji chirurgicznych. W tej 
przychodni można również spotkać się z anestezjologiem. 

Podczas tego spotkania zostaną szczegółowo przeanalizowane wszelkie istniejące 
schorzenia, takie jak choroby serca, problemy z oddychaniem (np. astma lub 
przewlekłe zapalenie oskrzeli), cukrzyca, anemia, wysokie ciśnienie krwi lub choroby 
nerek. Wiele z tych schorzeń może mieć wpływ na powrót do zdrowia po operacji i 
należy je jak najlepiej kontrolować przed zabiegiem.  
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W razie potrzeby lekarz specjalizujący się w opiece nad osobami starszymi może zostać 
poproszony o ocenę ogólnego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Pomoże to 
również opiekującemu się Tobą personelowi medycznemu upewnić się, że po wyjściu 
ze szpitala będziesz miał/a zapewnioną odpowiednią opiekę i wsparcie. 

Niektóre operacje naczyniowe mogą obciążać serce. Osoby z chorobami 
naczyniowymi są narażone też na wyższe ryzyko choroby serca. Dlatego ważne jest, 
aby przed operacją ocenić funkcjonowanie serca za pomocą badania 
elektrokardiograficznego (EKG - patrz rozdział Monitorowanie i wyposażenie).  

Możesz zostać skierowany/a do specjalisty chorób serca, który może dostosować leki 
lub zlecić wykonanie dodatkowych badań (patrz poniżej).  

Każdy nowy lek będzie zazwyczaj przepisywany na całe życie i lekarz pierwszego 
kontaktu zostanie o tym poinformowany. Powinno to również przynieść korzyść w 
postaci ochrony serca na długo po operacji. 

Dodatkowe testy sprawnościowe przed operacją chirurgii 
naczyniowej 
W zależności od rodzaju planowanej operacji i stanu zdrowia pacjenta, może on zostać 
poproszony o wykonanie jednego lub kilku z następujących badań.  

Testy wysiłkowe w krążeniu (CPET) 
Badanie to może być wykonane, jeśli przygotowujesz się do naprawy tętniaka aorty 
(patrz następna sekcja) lub do innych procedur, jeśli u pacjenta występuje podejrzenie 
problemów z sercem lub płucami. Pacjent zostanie poproszony o jazdę na rowerze 
treningowym przez około 10 minut. Test pokazuje, jak twoje serce, płuca i krążenie krwi 
radzą sobie z wysiłkiem fizycznym. Pomaga to zespołowi medycznemu ocenić, czy 
pacjent będzie potrzebował dodatkowego wsparcia podczas operacji i bezpośrednio 
po niej. Na przykład może sugerować, że po operacji musisz spędzić czas na oddziale 
intensywnego nadzoru lub oddziale intensywnej terapii.  

Badanie rezonansu magnetycznego serca (MRI) 
Badanie to służy do sprawdzenia, jak dobrze pracują mięśnie i zastawki serca oraz jaki 
jest dopływ krwi do serca. Podczas badania będziesz leżał/a nieruchomo na łóżku, 
które porusza się wewnątrz otwartego skanera w kształcie tunelu. Skanowanie może 
trwać ponad godzinę i może być dość głośne, ale będzie można słuchać muzyki przez 
słuchawki i rozmawiać z radiologiem podczas skanowania. 

Badania „stresowe” serca z użyciem leków (echo dobutaminowe lub skany 
perfuzji mięśnia sercowego) 
Dają one więcej informacji na temat dopływu krwi do serca i jak dobrze serce pompuje 
w warunkach stresu. Ponieważ nie wymagają one ćwiczeń, są odpowiednie dla 
pacjentów o ograniczonej mobilności.  

Podczas tych badań do żyły podawany jest lek, który poddaje serce kontrolowanemu 
stresowi. Maszyna skanująca jest używana, aby zobaczyć, jak reaguje serce. 

  



 4 

Testy oddechowe (badanie czynnościowe układu oddechowego) 
Testują one Twój maksymalny wysiłek oddechowy podczas dmuchania w małą rurkę 
tak mocno, jak tylko potrafisz. Jeśli cierpisz na chorobę płuc i poddajesz się leczeniu, 
może to zostać wykorzystane do oceny skuteczności działania Twoich płuc. Może to 
również pomóc w diagnozowaniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP), 
postępującej choroby płuc, która jest powszechna u pacjentów wymagających 
operacji naczyniowej, zwłaszcza u tych, którzy dużo palą lub palili. 

Znieczulenie do typowych operacji 
naczyniowych 
W kolejnych rozdziałach można znaleźć informacje o 
najczęstszych zabiegach chirurgii naczyniowej oraz o rodzajach 
stosowanych środków znieczulających. Nie wszystkie informacje 
będą dla Ciebie istotne i możesz poprosić swój zespół opieki 
zdrowotnej o wskazanie, które części należy przeczytać. 

Endarterektomia tętnicy szyjnej (tętnica 
szyjna) 
Operacja ta jest wykonywana w celu usunięcia nagromadzenia złogów tłuszczu 
(blaszki miażdżycowej) z tętnicy szyjnej, która przenosi krew do mózgu. Jeśli przepływ 
krwi jest zmniejszony przez blaszkę miażdżycową, może to prowadzić do udaru lub mini 
udaru (przemijającego ataku niedokrwiennego, ang. TIA). Endarterektomię tętnicy 
szyjnej można wykonać przy znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. 

W przypadku znieczulenia miejscowego pacjent będzie przytomny podczas zabiegu. 
Ma to tę zaletę, że zespół opieki zdrowotnej jest w stanie sprawdzić, czy do mózgu 
zawsze przepływa wystarczająca ilość krwi. Członkowie personelu robią to, 
rozmawiając z Tobą i prosząc Cię o wykonanie prostych zadań, takich jak ściśnięcie ręki 
lub poruszanie palcami u nóg. Możesz również otrzymać lekką sedację, która pomoże 
Ci się zrelaksować podczas zabiegu. Operacja trwa zwykle od półtorej do trzech 
godzin.  

Twój anestezjolog będzie w stanie wyjaśnić więcej o zaletach i wadach znieczulenia 
miejscowego lub ogólnego. Razem z Tobą i Twoim chirurgiem anestezjolog ustali, która 
opcja jest lepsza dla Twojego zabiegu operacyjnego w zależności od stanu tętnicy 
szyjnej, oceny medycznej i Twoich preferencji. Po przybyciu na zabieg zespół opieki 
zdrowotnej najpierw sprawdzi Twoje dane za pomocą formularza zgody, a następnie 
umieści Cię na sprzęcie monitorującym. Ważne jest, aby dokładnie monitorować 
ciśnienie krwi podczas zabiegu, dlatego linia tętnicza (patrz część dotycząca 
monitorowania i wyposażenia) zostanie wprowadzona do tętnicy, po znieczuleniu 
małego obszaru skóry.  
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W przypadku endarterektomii tętnicy szyjnej bez uśpienia, anestezjolog lub chirurg 
wstrzyknie znieczulenie miejscowe w szyję, aby znieczulić tę część ciała na trzy lub 
cztery godziny. Często stosuje się ultrasonograf (patrz część dotycząca monitorowania i 
wyposażenia), dzięki czemu znieczulenie miejscowe może być dokładnie podane 
wokół nerwów, które obejmują dany obszar.  

Normalne jest odczuwanie pewnego ucisku po rozpoczęciu zabiegu, ale jeśli odczuwa 
się dyskomfort podczas zabiegu, należy o tym poinformować chirurga, który może 
podać dodatkowe znieczulenie miejscowe.  

Rzadko u niektórych pacjentów oprócz znieczulenia miejscowego może być konieczne 
podanie znieczulenia ogólnego. W takim przypadku operacja zostanie tymczasowo 
przerwana, aby podać znieczulenie ogólne. 

Powrót do zdrowia po endarterektomii tętnicy szyjnej 
Po operacji tętnicy szyjnej zwykle pacjent udaje się na oddział rekonwalescencji lub 
oddziału intensywnego nadzoru, dzięki czemu może być dokładnie monitorowany 
przez kilka godzin. Kiedy anestezjolog i chirurg będą pewni, że ciśnienie krwi jest 
stabilne, a pacjent wyzdrowiał po znieczuleniu i czuje się komfortowo, będzie on mógł 
udać się na oddział. 

Operacja naprawy tętniaka aorty (aorta) 
Tętniak aorty brzusznej (AAA) to wybrzuszenie lub obrzęk aorty, głównego naczynia 
krwionośnego, które biegnie od serca przez brzuch (abdomen) i nogi. Z czasem może 
się powiększyć, co może doprowadzić do pęknięcia i spowodować zagrażający życiu 
krwotok wewnętrzny. 

Istnieją dwa główne rodzaje operacji tętniaka aorty brzusznej. 

■ Otwarta naprawa tętniaka aorty (otwarty tętniak aorty brzusznej): brzuch jest 
przecięty, a uszkodzona aorta jest zastąpiona sztuczną rurką.  

■ Wewnątrznaczyniowa naprawa tętniaka aorty (EVAR): jest to operacja 
laparoskopowa (mało-inwazyjna), w której stent (krótka rurka z siatki drucianej) jest 
przepuszczany przez tętnicę w pachwinie w celu wzmocnienia wyściółki aorty.  

Istnieją korzyści i ryzyko związane z obydwoma rodzajami operacji. Zostaną one 
omówione z pacjentem, biorąc pod uwagę stopień uszkodzenia tętnicy i wyniki oceny 
przedoperacyjnej.  

Opcje znieczulenia przy naprawie tętniaka aorty 
W przypadku otwartego tętniaka aorty brzusznej zawsze potrzebny jest ogólny środek 
znieczulający.  

W przypadku wewnątrznaczyniowej operacji tętniaka aorty brzusznej można 
zastosować znieczulenie ogólne, ale istnieje również kilka technik znieczulenia 
miejscowego (rdzeniowe i zewnątrzoponowe), które można stosować niezależnie lub w 
połączeniu z wstrzyknięciem znieczulenia miejscowego. Jeśli lokalne techniki 
znieczulenia są stosowane samodzielnie, pacjent będzie przytomny i może otrzymać 
środki uspokajające, które pomogą mu się zrelaksować. 
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■ Znieczulenie rdzeniowe: miejscowy środek znieczulający jest wstrzykiwany przez igłę 
umieszczoną między kręgami w dolnej części pleców w celu znieczulenia nerwów od 
pasa do palców stóp. Znieczulenie zwykle działa od jednej do dwóch godzin. Dłużej 
działający lek przeciwbólowy może być również wstrzykiwany, który może działać 12 
godzin lub dłużej (patrz: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/polish). 

■ Znieczulenie zewnątrzoponowe: proces ten jest bardzo podobny do znieczulenia 
rdzeniowego, ale zwykle z tyłu pozostaje mały cewnik (rurka), przez który w razie 
potrzeby można podać dodatkowe znieczulenie miejscowe.  

■ Miejscowe wstrzyknięcie środka znieczulającego: można wstrzyknąć większą ilość 
środka znieczulającego miejscowo do skóry pachwiny, aby znieczulić obszar, gdzie 
zostaną włożone stenty.  

Co się dzieje w dniu otwartej lub wewnątrznaczyniowej operacji tętniaka aorty 
brzusznej?  
Pacjent spotyka się ze swoim chirurgiem i anestezjologiem i może omówić z nimi 
wszelkie możliwe pytania lub wątpliwości. Następnie zostanie przewieziony do sali 
przedzabiegowej lub sali operacyjnej, gdzie zostaną podłączone wszystkie 
standardowe monitory, a kaniula zostanie umieszczona w żyle (patrz część dotycząca 
monitorowania i wyposażenia). 

Jeśli pacjent ma znieczulenie ogólne, anestezjolog może założyć linię tętniczą (patrz 
część dotycząca monitorowania i wyposażenia) w celu dokładnego monitorowania 
ciśnienia tętniczego krwi. Podczas snu zostaną podłączone inne kroplówki lub monitory. 

Powrót do zdrowia po otwartej operacji tętniaka aorty brzusznej 
Zwykle pacjent udaje się na oddział intensywnej terapii (ICU) lub na oddział 
intensywnego nadzoru (HDU). Tutaj pielęgniarka i zespół medyczny upewnią się, że 
pacjent ma wystarczającą ilość płynów, że jego serce, płuca i nerki odpowiednio 
pracują i że jest mu wygodnie. Jeśli wszystko jest w porządku, zwykle po jednym lub 
dwóch dniach wraca on na ogólny oddział chirurgiczny.  

Powrót do zdrowia po zabiegu metodą EVAR 
Po wykonanym standardowym zabiegu EVAR, większość pacjentów, wraca do zdrowia 
na ogólnym oddziale chirurgicznym. Pacjenci, którzy przeszli bardziej skomplikowaną 
procedurę EVAR, mogą znaleźć się pod opieką na oddziałach OIT lub OIOM. 
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Zabieg pomostowania tętnicy w nogach 
(tętnica udowa) 
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Ten rodzaj operacji jest stosowany w celu poprawy przepływu krwi przez tętnice do nóg 
i stóp u pacjentów cierpiących na miażdżycową chorobę tętnic obwodowych (PAD). 
Jest ona nazywana „rewaskularyzacją”.  

Istnieją dwa główne rodzaje zabiegu rewaskularyzacji w przypadku PAD: 

■ angioplastyka: w której zablokowana lub zwężona część tętnicy zostaje poszerzona 
poprzez nadmuchanie umieszczonego w niej maleńkiego balonika. 

■ pomostowanie tętnicy: polega na ominięciu zablokowanej tętnicy z użyciem 
jednego z własnych naczyń krwionośnych pacjenta (zwykle żyły) lub za pomocą 
sztucznej protezy.  

Zabiegi te mogą być wykonywane z zastosowaniem znieczulenia ogólnego lub techniki 
znieczulenia miejscowego, np. znieczulenia rdzeniowego lub zewnątrzoponowego. 

Decyzja o tym, która technika będzie najlepsza, zostanie podjęta po konsultacji 
pacjenta z anestezjologiem i chirurgiem i będzie uwzględniać historię medyczną i 
ogólny stan zdrowia pacjenta. Operacje kończyn dolnych mogą trwać długo i może 
być konieczne leżenie płasko na plecach przez kilka godzin. Jeśli pacjent nie jest w 
stanie leżeć płasko przez dłuższy czas, to lepszym rozwiązaniem może być znieczulenie 
ogólne. Przy zastosowaniu techniki miejscowej można zastosować sedację, aby pomóc 
pacjentowi zrelaksować się podczas zabiegu.  
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Po zabiegu pacjent zostaje przeniesiony do sali pooperacyjnej, gdzie będzie mógł być 
ściśle monitorowany. Pielęgniarki i pielęgniarze będą kontrolować, czy krew 
prawidłowo dopływa do stóp i nóg oraz upewnią się, że oddychanie, praca nerek i 
ciśnienie krwi są w normie. 

Sprzęt i monitorowanie stosowane podczas 
operacji naczyniowych 
Podczas operacji naczyniowej serce i oddech pacjenta muszą 
być uważnie monitorowane. Poniżej przedstawiamy kilka 
najczęściej stosowanych sprzętów diagnostycznych i urządzeń, z 
którymi może mieć styczność większość pacjentów: 
■ EKG (elektrokardiogram): zapis aktywności elektrycznej serca. Na klatce piersiowej 

umieszcza się samoprzylepne nakładki z przymocowanymi do nich przewodami. 
Badanie zajmuje pięć do dziesięciu minut 

■ ciśnieniomierz mankietowy: monitoruje ciśnienie krwi poprzez ściskanie ramienia co 
trzy do pięciu minut w trakcie operacji 

■ pulsoksymetr: mała nakładka lub klips jest umieszczany na palcu ręki, nogi albo 
małżowinie ucha i mierzy poziom tlenu we krwi 

■ kaniula dożylna (linia IV): mała plastikowa rurka (kaniula) jest wprowadzana do żyły 
na grzbiecie ręki, aby dostarczyć leki i płyny, które będą potrzebne podczas operacji 

■ kaniula tętnicza: podobna do linii IV, ale wprowadzana do tętnicy (zwykle w 
nadgarstku, gdzie wyczuwalny jest puls) w celu ciągłego monitorowania ciśnienia 
krwi w czasie rzeczywistym. Można ją również wykorzystać do pobierania próbek krwi 
do badania. 

 
Po znieczuleniu pacjenta, w zależności od rodzaju zabiegu i stanu jego zdrowia, mogą 
zostać użyte następujące urządzenia: 

■ rurka intubacyjna: tylko w przypadku znieczulenia ogólnego. Jest ona wprowadzany 
przez usta do tchawicy (rury oddechowej), aby ułatwić oddychanie podczas 
operacji. Zakłada się ją po podaniu znieczulenia 

■ centralny cewnik żylny (CVC): większa kaniula dożylna (IV), która jest wprowadzana 
do jednej z żył szyjnych. Dzięki niej anestezjolog może podawać wiele różnych leków i 
płynów w tym samym czasie. Czasami jest ona zakładana, kiedy pacjent jest 
przytomny, ale przedtem lekarz anestezjolog wstrzyknie miejscowo trochę środka 
znieczulającego, aby znieczulić skórę i zminimalizować dyskomfort. Jeśli jest to 
konieczne, CVC może pozostać założone jeszcze przez dzień lub dłużej po operacji 

■ sonda ultrasonograficzna: jest ona zakładana po znieczuleniu i usuwana przed 
obudzeniem. Sonda jest wprowadzana do przełyku (rurki łączącej usta z żołądkiem) 
przez nos lub usta w celu monitorowania krążenia i określenia ilości płynów 
potrzebnych podczas operacji 
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■ cewnik moczowy: rurka wprowadzona do pęcherza moczowego w celu zbierania 
moczu. Podczas zakładania tego urządzenia pacjent może być przytomny, ale w 
celu zminimalizowania dyskomfortu stosuje się miejscowy żel znieczulający 

■ drenaż lędźwiowy: jest to mała, elastyczna rurka umieszczana w dolnej części 
kręgosłupa w celu odprowadzenia części płynu mózgowo-rdzeniowego, który 
otacza rdzeń kręgowy i mózg, chroniąc je przed urazami. Pozwala to na poprawę 
przepływ krwi do rdzenia kręgowego po skomplikowanych zabiegach tętniaka aorty, 
gdzie uszkodzony zostaje bardzo długi odcinek aorty. Jeśli pacjent wyrazi takie 
życzenie, anestezjolog i chirurg omówią to bardziej szczegółowo. 

Maszyna do recyklingu krwi i transfuzja krwi 
Chociaż anemia (niedobór żelaza) jest częstą chorobą, ma ona wpływ na gorsze 
rezultaty po większych operacjach. Podczas oceny przedoperacyjnej pacjent zostaje 
zbadany pod kątem anemii. Jeśli przed operacją okaże się, że pacjent cierpi na 
anemię i czas na to pozwala, przyczyna anemii zostanie zbadana i leczona.  

Transfuzja krwi może być konieczna w przypadku wszystkich poważnych operacji, ale 
krew zostanie podana tylko wtedy, gdy będzie to absolutnie konieczne. Przetaczanie 
krwi jest najczęściej niezbędne u osób po operacjach kończyn dolnych i aorty. Jeśli 
tylko jest to możliwe, stosuje się urządzenie do recyklingu krwi, które pobiera własną 
krew pacjenta, oczyszcza ją, a następnie zwraca pacjentowi, eliminując w ten sposób 
konieczność transfuzji. 

 

Łagodzenie bólu pooperacyjnego 
Niektórzy pacjenci mogą potrzebować więcej środków przeciwbólowych niż inni lub w 
odmienny sposób reagują na leki uśmierzające. Czasami ból jest sygnałem 
ostrzegawczym, że nie wszystko jest w porządku, dlatego pacjent powinien 
poinformować opiekujący się nim personel, jeśli ból się nasila. 

Lekarz anestezjolog omówi z pacjentem różne sposoby radzenia sobie z bólem po 
operacji.  

Zazwyczaj pacjent otrzymuje regularnie środki przeciwbólowe doustnie lub w 
kroplówce. W przypadku operacji w obrębie aorty lub naczyń krwionośnych kończyn 
dolnych lekarz anestezjolog może również omówić z pacjentem następujące 
możliwości: 

Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe 
Jeśli będziesz poddany/poddana znieczuleniu zewnątrzoponowemu, po zakończeniu 
operacji cewnik zewnątrzoponowy pozostanie na miejscu, podłączony do pompy 
wstrzykującej środek znieczulający i środki przeciwbólowe według zaleceń 
pooperacyjnych. Możesz odczuwać drętwienie w okolicach brzucha i w nogach, 
możesz też mieć odczucie, że Twoje kończyny są cięższe niż zazwyczaj, do czasu 
odłączenia pompy. Znieczulenie zewnątrzoponowe może być kontynuowane przez 
kilka dni po operacji. 
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Analgezja kontrolowana przez pacjenta (PCA) 
PCA to pompa ze środkami znieczulającymi, podłączona do kaniuli. Jest kontrolowana 
przez pacjenta przyciskiem. Pompka jest zaopatrzona w system kontrolny, 
zapobiegający przypadkowemu wstrzyknięciu zbyt dużej dawki.  

Cewniki umieszczone w ranie pooperacyjnej 
Znieczulenie miejscowe wstrzykiwane jest w ranę wraz z jedną lub większą ilością 
małych plastikowych rurek, aby uśmierzyć ból w miejscu, które poddane było operacji. 
Rurki te zakładane są przez chirurga lub anestezjologa podczas operacji. Cewniki 
umieszczone w ranie mogą pozostać na miejscu nawet przez kilka dni po operacji.  

Ryzyko i wyrażenie zgody w chirurgii 
naczyniowej  
Ryzyko wystąpienia powikłań w trakcie operacji lub po niej zależy od rodzaju operacji, 
sprawności serca i ogólnego stanu zdrowia pacjenta przed operacją.  

Anestezjolog i chirurg zaplanują szczegóły Twojej opieki zdrowotnej na podstawie 
rezultatów oceny wstępnej. Następnie będziecie mogli przedyskutować temat 
potencjalnego ryzyka i korzyści przeprowadzenia operacji naczyniowej, w 
szczególności: 

■ czy operacja jest dla Ciebie dobrą opcją 

■ jaki rodzaj operacji jest dla Ciebie najlepszy 

■ zaplanowanie opieki anestezjologicznej podczas operacji  

■ zaplanowanie opieki anestezjologicznej zaraz po operacji, np. na oddziale 
pooperacyjnym, oddziale intensywnego nadzoru czy OIOM-ie. 

To, jakie ryzyko każdy człowiek jest skłonny podjąć, jest kwestią indywidualną. Lekarze 
(anestezjolog i chirurg) wyjaśnią ryzyko związane z operacją, ale ostateczna decyzja o 
poddaniu się operacji należy wyłącznie do pacjenta. Żadne czynności nie zostaną 
podjęte, dopóki pacjent nie potwierdzi, że rozumie i zgadza się na zaplanowane 
czynności. Pacjent ma prawo odmówić poddania się operacji. Jest to bardzo istotne, 
gdyż wiele rodzajów operacji naczyniowych, np. operacja tętniaka aorty, jest 
przeprowadzana w celu zapobiegania przyszłym problemom, nawet jeśli pacjent nie 
doświadcza żadnych poważnych objawów w czasie, kiedy toczy się dyskusja na temat 
opcji leczenia.  

Wszystkie powszechne skutki i ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym dotyczą też 
chirurgii naczyniowej:  

■ nudności i ból gardła są bardzo częste po operacji  

■ względnie rzadkie zagrożenia obejmują uszkodzenia zębów, nerwów i oczu 

■ reakcje alergiczne na środki anestezjologiczne występują rzadko. 

Więcej informacji na temat ryzyka i skutków związanych ze znieczuleniem znajdziesz na 
naszej stronie: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/polish 
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Rodzaje ryzyka w szczególności dotyczące znieczulenia podczas 
zabiegów chirurgii naczyniowej  
Krwawienie i infekcje 
Zakładanie przewodów, kroplówek i aparatury do monitorowania wiąże się z ryzykiem. 
Zalicza się do niego wystąpienie sińców, krwawienie i infekcje. Są one powszechne – 
występują w przypadku 1 na 100 pacjentów. W rzadszych przypadkach, aparatura 
może doprowadzić do uszkodzenia innych pobliskich części ciała pacjenta. 

Uszkodzenie serca 
W większości przypadków, prawdopodobieństwo tego, że pacjent z chorobą 
naczyniową w nogach lub aorcie cierpi również na inną dolegliwość, mającą wpływ 
na jego serce, jest duża, nawet przy braku objawów. W rezultacie, w przypadku 
pacjentów, którzy poddają się operacji naczyniowej, ryzyko komplikacji związanych z 
sercem podczas lub po operacji jest większe niż przeciętne. Przedoperacyjny test 
sprawnościowy służy temu, aby sprawdzić, u kogo te powikłania są bardziej 
prawdopodobne. Prawdopodobieństwo tego, że ci pacjenci będą potrzebować 
większej opieki i monitorowania podczas i po operacji jest większe, niż w przypadku 
innych pacjentów. Ogólne ryzyko zawału serca to 1–3 na 100 osób. 

Uszkodzenie nerek 
Operacja aorty powoduje ryzyko komplikacji związanych z nerkami, ponieważ dopływ 
krwi do nerek pochodzi z aorty. Ryzyko zależy od tego, jak skomplikowana jest operacja 
i jaka jest wydolność nerek przed operacją.  

Podczas wewnątrznaczyniowej operacji tętniaka (EVAR) podawany jest kontrast, który 
pokazuje, gdzie umieszczona ma być proteza wewnątrznaczyniowa, tzw. stentgraft. 
Kontrast może prowadzić do uszkodzenia nerek, dlatego anestezjolog dokładnie 
kontroluje ilość płynu podawanego pacjentowi i monitoruje ilość produkowanego 
moczu. W rzadkich przypadkach może zostać użyta maszyna dializująca, aby oczyścić 
krwi z produktów przemiany materii, dopóki nerki nie powrócą do sprawności.  

Więcej informacji na temat ryzyka wynikającego ze znieczulenia ogólnego, 
podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego dostępnych jest na naszej stronie 
internetowej: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/polish 

Różni ludzie w różny sposób interpretują słowa i liczby. Poniższa skala może pomóc w ich 
interpretacji. 
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Bardzo 
powszechne Powszechne Względnie rzadkie Rzadkie Bardzo rzadkie 

1 na 10 
Jedna osoba 

w rodzinie 

1 na 100 
Jedna osoba 

na ulicę 
mieszkalną 

1 na 1000 
Jedna osoba 
na całą wieś 

1 na 10 000 
Jedna osoba na 

niewielkie 
miasteczko 

1 na 100 000 
Jedna osoba na 

duże miasto 

 

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?  
Większość szpitali opracowuje własne broszury informacyjne na temat operacji 
naczyniowych i operacji serca. Wiele z tych materiałów zawiera informacje na temat 
znieczulenia.  

Inne broszury informacyjne można znaleźć na stronie internetowej Royal College of 
Anaesthetists: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/polish. Broszury mogą 
być również dostępne na oddziale anestezjologii lub w klinice przedoperacyjnej w 
szpitalu.  

Dodatkowe źródła informacji: 
■ Znieczulenie a ryzyko (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/polish) 

■ Przygotowanie do operacji: Fitter Better Sooner 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/polish) 

■ Ulotki informacyjne i materiały wideo 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/polish)  

■ The Vascular Society for Great Britain and Ireland (www.vasgbi.com) 

■ Royal College of Surgeons of England (http://bit.ly/2LNAY52) 

■ NHS Choices (www.nhs.uk) 

■ GP (lekarz rodzinny) 
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Zastrzeżenie 
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej ulotce były rzetelne i 
aktualne, jednak nie możemy tego zagwarantować. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
poniższe informacje ogólne nie odpowiadają na wszystkie Państwa pytania, ani nie 
obejmują wszystkich ważnych dla Państwa kwestii. Wszelkie Państwa decyzje i problemy 
powinny być konsultowane z zespołem medycznym, a niniejsza ulotka może posłużyć 
jako wytyczna. Nie należy traktować niniejszej ulotki jako porady lekarskiej samej w 
sobie. Ulotka nie może zostać wykorzystana do żadnych celów handlowych lub 
biznesowych . Pełna wersja zastrzeżeń dostępna jest tutaj 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/polish). 

Wszystkie tłumaczenia dostarczane są przez społeczność tłumaczy Translators Without 
Borders. Jakość tłumaczeń jest sprawdzana w celu osiągnięcia jak największej 
dokładności. Istnieje jednak pewne ryzyko nieścisłości i błędnej interpretacji niektórych 
informacji. 
 

Prosimy o opinie 

Wszelkie sugestie dotyczące sposobów ulepszenia niniejszej broszury są dla as cenne.  

Wszelkie uwagi można przesyłać e-mailem na adres: 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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