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Anestezicele 
dumneavoastră 
pentru chirurgie 
vasculară 
Această broșură vă oferă informații care vă vor ajuta să vă 
pregătiți pentru o intervenție chirurgicală la unul dintre vasele 
mari de sânge din corp. Acesta ar putea fi la gât (artera carotidă 
– consultați secțiunea albastră), la abdomen (aorta – consultați 
secțiunea roz) sau la picioare (artera femurală – consultați 
secțiunea mov). Broșura oferă informații despre diferitele tipuri de 
anestezice care pot fi utilizate pentru aceste operații și ce opțiuni 
aveți. Vă rugăm să cereți chirurgului, anestezistului sau asistentei 
care vă evaluează înainte de intervenție să evidențieze care 
secțiuni din acest prospect vi se aplică.  

Pregătirea fizică pentru operație 
Sunt câțiva pași pe care îi puteți parcurge pentru a vă îmbunătăți sănătatea înainte de 
operație. Cu cât sunteți mai în formă, cu atât cresc șansele ca operația să aibă succes 
și să vă recuperați mai bine.  

Fumatul  
Dacă fumați, vă recomandăm cu fermitate să vă lăsați de fumat. Cu cât mai devreme 
renunțați la fumat, cu atât mai bine; cu cât e mai lungă perioada în care nu fumați, cu 
atât mai bine. Nu este ușor să vă lăsați de fumat, dar medicul de familie vă va putea 
sprijini în acest sens. 
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■ Dacă puteți renunța la fumat cu o zi sau două înainte de operație, celulele sanguine 
vor putea transporta mai mult oxigen prin corp.  

■ Dacă puteți renunța la fumat cu aproximativ șase săptămâni înainte de operație, vă 
scad riscurile de a face o infecție respiratorie după operație. Infecțiile pot duce la o 
perioadă mai lungă  
de spitalizare.  

Alcoolul  
Dacă beți în mod regulat alcool peste limita recomandată de 14 unități pe 
săptămână, este util să reduceți cantitatea pe care o consumați. Alcoolul poate 
reduce funcția inimii și a ficatului, ceea ce poate reduce capacitatea corpului de a se 
vindeca după o intervenție chirurgicală și capacitatea sa de a lupta împotriva 
infecțiilor.  

Încetarea bruscă a consumului unei cantități mari de alcool chiar înainte de a veni la 
spital poate provoca simptome de sevraj, așa că este mai bine să reduceți treptat 
consumul în săptămânile dinaintea operației.  

Pierderea în greutate  
Dacă sunteți supraponderal(ă), riscurile asociate atât cu anestezicele, cât și cu 
intervenția chirurgicală vor fi mai mari pentru dumneavoastră. Pierderea în greutate 
înainte de operație poate ajuta la reducerea efortului asupra inimii și plămânilor în 
timpul intervenției chirurgicale și poate reduce riscurile de formare a cheagurilor de 
sânge și de apariție a infecțiilor la nivelul plăgii. 

Exerciții fizice  
Creșterea nivelului de activitate fizică în săptămânile premergătoare intervenției 
chirurgicale vă va face mai puternic(ă), vă va îmbunătăți starea fizică și vă va ajuta să 
vă recuperați mai repede după operație. Exercițiile fizice vă vor ajuta și să vă gestionați 
anxietatea și să dormiți bine. Făcând exerciții fizice în mod regulat, vă puteți crește 
nivelul de activitate - mersul pe jos sau înotul sunt variante ideale pentru cei care sunt 
mai puțin mobili.  

Regim alimentar bun  
Un regim alimentar sănătos, echilibrat, bazat pe multe fructe și legume în zilele 
premergătoare operației este important pentru ca organismul să se vindece bine după 
operație. 

Aici puteți găsi mai multe informații despre cum să vă pregătiți pentru o operație: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian 

Evaluarea preoperatorie și pentru anestezie 
Ca parte a pregătirii pentru intervenția chirurgicală vasculară, chirurgul 
dumneavoastră vă va cere să vă prezentați la o clinică de evaluare preoperatorie din 
spital. O asistentă vă va evalua compatibilitatea medicală cu opțiunile chirurgicale 
care sunt luate în considerare. De asemenea, ați puteți fi evaluat(ă) și de un anestezist 
la această clinică. 
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Această întâlnire va include analiza în detaliu a oricăror afecțiuni medicale 
preexistente pe care le-ați putea avea, cum ar fi afecțiuni cardiace, probleme de 
respirație (de exemplu, astm sau bronșită cronică), diabet, anemie, hipertensiune 
arterială sau afecțiuni renale. Multe dintre aceste afecțiuni pot afecta recuperarea 
după o intervenție chirurgicală și trebuie controlate cât mai bine posibil înainte de 
operație.  

Dacă este relevant, un medic specializat în îngrijirea persoanelor vârstnice poate fi 
rugat să vă evalueze bunăstarea generală fizică și psihică. De asemenea, acest lucru 
va ajuta personalul de asistență medicală care are grijă de dumneavoastră să se 
asigure că vă sunt disponibile îngrijirea și sprijinul potrivit după ce părăsiți spitalul. 

Unele operații vasculare vă pot stresa inima. Persoanele cu boli vasculare au, de 
asemenea, un risc mai mare de a avea afecțiuni cardiace. Prin urmare, este important 
să evaluați modul în care vă funcționează inima înainte de operație, cu un test de 
monitorizare a inimii (o electrocardiogramă sau ECG – consultați secțiunea despre 
monitorizare și echipamente).  

Este posibil să primiți o trimitere medicală pentru un cardiolog, care vă poate ajusta 
medicația sau vă poate solicita unele teste suplimentare (a se vedea mai jos).  

Orice medicament nou care vi se va prescrie va trebui luat, de obicei, pe viață, iar 
medicul dumneavoastră de familie va fi informat. Acest lucru ar trebui să aibă și 
beneficiul de a vă proteja inima mult timp după operație. 

Teste suplimentare pentru stabilirea compatibilității cu operația 
vasculară înainte de a fi supus(ă) acesteia 
În funcție de tipul de intervenție chirurgicală planificată și de compatibilitatea 
dumneavoastră medicală, vi se poate cere, de asemenea, să efectuați unul sau mai 
multe dintre următoarele teste.  

Testarea de efort cardiopulmonar (CPET) 
Acest test poate fi efectuat dacă vă pregătiți pentru operația de reparare a unui 
anevrism aortic (consultați secțiunea următoare) sau pentru alte proceduri, dacă 
sunteți suspect(ă) de probleme cardiace sau pulmonare. Vi se va cere să pedalați pe 
o bicicletă staționară timp de aproximativ 10 minute. Testul arată cum fac față inima, 
plămânii și circulația sângelui la exercițiile fizice. Acest lucru ajută echipa de asistență 
medicală să evalueze dacă veți avea nevoie de sprijin suplimentar în timpul operației și 
imediat după. De exemplu, testul ar putea indica faptul că după operație trebuie să 
petreceți o perioadă în unitatea cu dependență ridicată sau în cea de terapie 
intensivă.  

Imagistică cardiacă prin rezonanță magnetică (RMN cardiac) 
Este utilizată pentru a verifica cât de bine funcționează mușchii și valvele inimii, și 
aprovizionarea cu sânge către inimă. În timpul testului, veți sta nemișcat(ă) pe un pat, 
care se mișcă în interiorul unui scaner deschis în formă de tunel. Scanarea poate dura 
peste o oră și poate fi destul de zgomotoasă, dar veți putea să ascultați muzică la căști 
și să vorbiți cu radiologul în timpul scanării. 
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Teste de „stres” asupra inimii în care se folosesc medicamente (ecografie cu 
dobutamină sau scintigrafie miocardică de perfuzie) 
Acestea oferă mai multe informații despre alimentarea cu sânge a inimii și cât de bine 
pompează inima atunci când este stresată. Deoarece nu implică exerciții fizice, sunt 
potrivite pentru pacienții cu mobilitate limitată.  

În timpul acestor teste, un medicament este administrat într-o venă pentru a pune 
inima sub un volum controlat de stres. Este folosit un aparat de scanare pentru a vedea 
cum răspunde inima. 

Teste de respirație (teste ale funcției pulmonare) 
Acestea vă testează eforturile maxime de respirație după ce suflați cât de tare puteți 
într-un tub mic. Dacă aveți o boală pulmonară și luați tratament, acest test poate fi 
utilizat pentru a evalua cât de bine vă funcționează plămânii. De asemenea, poate 
ajuta la diagnosticarea bolii pulmonare obstructive cronice (BPOC), o boală 
pulmonară progresivă care este frecventă la pacienții care necesită intervenții 
chirurgicale vasculare, în special la cei care fumează sau au fumat intens. 

Anestezie pentru operații vasculare frecvente 
În secțiunile următoare veți găsi informații despre cele mai 
frecvente proceduri de chirurgie vasculară și tipurile de 
anestezice utilizate. Nu toate informațiile vor fi relevante pentru 
dumneavoastră și puteți cere echipei de asistență medicală să 
vă spună care sunt părțile pe care ar trebui să le citiți. 

Endarterectomie carotidiană (artera 
carotidă) 
Această intervenție chirurgicală este realizată pentru a îndepărta acumularea de 
depozite grase (placă) din artera carotidă, care transportă sângele către creier. Dacă 
fluxul de sânge este redus din cauza plăcii, poate duce la un accident vascular 
cerebral sau un mini-accident vascular cerebral (un atac ischemic tranzitoriu sau AIT). 
Endarterectomiile carotidiene pot fi realizate fie folosind un anestezic general, fie un 
anestezic local. 

Dacă se utilizează un anestezic local, veți fi treaz(ă) în timpul procedurii. Acest lucru are 
avantajul că echipa de asistență medicală poate verifica să fie în permanență 
suficient sânge care curge către creier. Echipa face acest lucru vorbind cu 
dumneavoastră și cerându-vă să faceți lucruri simple, cum ar fi să strângeți o mână sau 
să vă mișcați degetele de la picioare. De asemenea, vi se poate administra un sedativ 
ușor pentru a vă ajuta să vă relaxați în timpul procedurii. Operația durează în mod 
normal între o oră și jumătate și trei ore.  
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Medicul anestezist vă va putea explica mai multe despre avantajele și dezavantajele 
unui anestezic local sau general. Acesta va conveni împreună cu dumneavoastră și cu 
chirurgul dumneavoastră care este cea mai bună opțiune pentru intervenția 
chirurgicală, în funcție de starea arterei carotide, de evaluarea dumneavoastră 
medicală și de preferințele dumneavoastră. Când vă veți prezenta pentru procedură, 
echipa de asistență medicală vă va verifica mai întâi detaliile conform formularului de 
consimțământ și apoi vă va conecta la echipamentul de monitorizare. Este important 
să vi se monitorizeze cu precizie tensiunea arterială în timpul intervenției chirurgicale, de 
aceea vi se va introduce într-o arteră un cateter arterial (consultați secțiunea despre 
monitorizare și echipamente), după amorțirea unei zone mici de piele.  

Pentru o endarterectomie carotidiană în timpul căreia sunteți treaz(ă), anestezistul sau 
chirurgul vă va injecta anestezicul local în gât pentru a amorți zona timp de trei sau 
patru ore. Adesea, se folosește un ecograf (consultați secțiunea despre monitorizare și 
echipamente), astfel încât anestezicul local să poată fi administrat cu precizie în jurul 
nervilor care alimentează zona.  

Este normal să simțiți presiune odată ce începe procedura, dar dacă simțiți disconfort în 
timpul intervenției chirurgicale, ar trebui să-i spuneți chirurgului și acesta vă poate 
administra anestezic local suplimentar.  

Rareori, este posibil ca unor pacienți să li se administreze și un anestezic general 
împreună cu anestezicul local. În acest caz, operația va fi întreruptă temporar pentru a 
administra anestezicul general. 

Recuperarea după o endarterectomie carotidiană 
După operația la carotidă, de obicei, veți fi dus(ă) fie în zona de recuperare, fie într-o 
unitate cu dependență ridicată, astfel încât să puteți fi monitorizat(ă) cu atenție timp 
de câteva ore. Când medicul anestezist și chirurgul observă că tensiunea arterială este 
stabilă și că v-ați recuperat după anestezie și vă simțiți confortabil(ă), veți putea merge 
în salon. 

Chirurgia de reparare a anevrismului aortic 
(aorta) 
Un anevrism aortic abdominal (AAA) este o umflătură sau o inflamare a aortei, 
principalul vas de sânge care merge de la inimă în jos până la abdomen (burtă) și 
picioare. În timp, poate deveni mai mare, ceea ce crește riscul de a se sparge, și 
poate provoca sângerări interne care pun viața în pericol. 

Există două tipuri principale de intervenții chirurgicale pentru un anevrism aortic 
abdominal. 

■ Operație deschisă de reparare a anevrismului aortic (operație deschisă pentru 
AAA): abdomenul este deschis, iar aorta este înlocuită cu o grefă artificială de formă 
tubulară.  

■ Reparare endovasculară a anevrismului aortic (EVAR): aceasta este o laparoscopie 
în care un stent (un tub scurt din plasă) este trecut prin artera din zona inghinală 
pentru a consolida stratul interior al aortei.  
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Există atât beneficii, cât și riscuri asociate ambelor tipuri de operații. Veți fi informat(ă) 
cu privire la acestea în funcție de severitatea leziunilor arteriale și de rezultatele 
evaluării preoperatorie.  

Opțiuni de anestezice pentru operația de reparare a anevrismului aortic 
Pentru o operație deschisă pentru AAA este necesară întotdeauna o anestezie 
generală.  

Pentru operația EVAR se poate folosi anestezie generală, dar există și numeroase 
tehnici de anesteziere regională (spinală și epidurală) care pot fi utilizate individual sau 
în combinație cu o injecție cu anestezic local. Dacă se folosesc tehnici de anesteziere 
locală și regională individuale, veți fi conștient(ă) în timpul operației și vi se pot 
administra sedative care să vă ajute să vă relaxați. 

■ Anestezie spinală: anestezicul local este injectat printr-un ac introdus între oasele din 
partea inferioară a spatelui pentru a amorți nervii de la talie în jos, până la degetele 
de la picioare. Senzația de amorțeală durează de obicei între una și două ore. Se 
poate injecta, de asemenea, un medicament pentru ameliorarea durerii cu acțiune 
mai lungă, care poate dura 12 ore sau mai mult (consultați: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian). 

■ Anestezie epidurală: procesul pentru acest tip de anestezie este similar cu cel pentru 
anestezia spinală, însă, de obicei, se lasă un cateter (tub) mic în partea din spate, 
prin care se poate administra anestezic local suplimentar, dacă este necesar.  

■ Injecție cu anestezic local: se poate injecta o cantitate mai mare de anestezic local 
în pielea din zona inghinală pentru a amorți zona în care vor fi introduse stenturile.  

Ce se întâmplă în ziua în care va avea loc operația deschisă pentru AAA sau 
operația EVAR?  
Vă veți întâlni cu chirurgul și anestezistul și le puteți adresa orice întrebări sau îngrijorări 
aveți. Apoi, veți fi dus(ă) în sala de anesteziere sau în sala de operație, unde toate 
monitoarele standard vor fi conectate la dumneavoastră și unde vi se va introduce o 
canulă într-o venă (consultați secțiunea despre monitorizare și echipamente). 

Dacă vi se face anestezie generală, este posibil ca anestezistul să vă introducă un 
cateter arterial (consultați secțiunea despre monitorizare și echipamente) pentru a vă 
monitoriza cu precizie tensiunea arterială. Apoi, vă vor fi conectate alte perfuzii sau 
instrumente de monitorizare în timp ce sunteți inconștient(ă). 

Recuperarea după operația deschisă pentru AAA 
De obicei, după operație, veți fi dus(ă) la unitatea de terapie intensivă (ICU) sau la 
secția cu dependență ridicată (HDU). Aici, asistenta și echipa medicală se vor asigura 
că aveți suficiente lichide, că inima, plămânii și rinichii vă funcționează bine, și că vă 
simțiți confortabil. Dacă totul este în regulă, veți reveni în salon după una sau două zile.  

Recuperarea după operația EVAR 
Majoritatea pacienților care sunt supuși unei proceduri EVAR standard se recuperează 
în salonul de chirurgie. Este posibil ca pacienții care au fost supuși unei proceduri EVAR 
mai complexe să fie îngrijiți în HDU sau ICU. 
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Operație de bypass arterial la nivelul 
picioarelor 
(artera femurală) 
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Acest tip de operație este folosit pentru a îmbunătăți fluxul sanguin prin artere către 
picioare la pacienții care suferă de boala arterială periferică (PAD). Această 
procedură este cunoscută sub numele de „retrovascularizare”.  

Există două tipuri principale de tratament prin retrovascularizare pentru PAD: 

■ angioplastie: când partea blocată sau îngustată a unei artere este lărgită prin 
umflarea unui mic balon plasat în interiorul acesteia. 

■ grefă de bypass coronarian: când se realizează bypass pentru o arteră blocată 
folosind fie unul dintre vasele dumneavoastră de sânge (de obicei o venă), fie o 
grefă artificială.  

Aceste proceduri pot fi realizate folosind fie o tehnică de anesteziere generală, fie una 
de anesteziere regională, cum ar fi o anestezie spinală sau una epidurală. 

Decizia asupra cele mai bune tehnici va fi luată după ce discutați cu anestezistul și 
chirurgul, și va depinde de istoricul medical și de starea dumneavoastră fizică. 
Operațiile la membrele inferioare pot dura mult timp și este posibil să fiți nevoit(ă) să 
stați întins(ă) pe spate timp de mai multe ore. Dacă nu puteți sta întins(ă) pentru mult 
timp, este posibil ca anestezia generală să fie opțiunea potrivită pentru 
dumneavoastră. Dacă se folosește o tehnică de anesteziere regională, atunci vi se pot 
administra sedative pentru a vă ajuta să vă relaxați în timpul procedurii.  
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După operație, veți fi transportat(ă) într-o zonă specială de recuperare unde veți fi 
monitorizat(ă) îndeaproape. Asistentele vor verifica dacă sângele circulă bine spre 
picioare și labele picioarelor și se vor asigura că respirația, funcția renală și tensiunea 
arterială sunt în regulă. 

Echipamente și tehnici de monitorizare 
utilizate în tipul operației vasculare 
În timpul operației vasculare, inima și respirația trebuie 
monitorizate cu atenție. Mai jos regăsiți unele dintre cele mai 
frecvente sisteme de monitorizare și echipamente care vor fi 
folosite pentru majoritatea pacienților: 
■ ECG (electrocardiogramă): o monitorizare a activității electrice a inimii. Pe piept vi se 

aplică electrozi adezivi cu fire atașate. Acest lucru durează între cinci și zece minute 

■ tensiometru cu manșetă: vă monitorizează tensiunea arterială exercitând presiune 
asupra brațului (vă strânge brațul) la fiecare trei-cinci minute pe durata întregii 
operații 

■ monitor pentru saturația de oxigen: vi se plasează un mic cârlig sau clește pe un 
deget de la mână, de la picior sau pe lobul urechii și vi se măsoară nivelurile de 
oxigen din sânge 

■ canulă intravenoasă (perfuzie): un mic tub de plastic (canulă) vă este introdus în 
dosul palmei pentru a vi se administra medicamentele și lichidele de care aveți 
nevoie în timpul operației 

■ cateter arterial: similar cu o canulă intravenoasă, dar introdus într-o arteră (de obicei 
în încheietura mâinii, unde se poate simți pulsul) pentru a vă monitoriza în 
permanență tensiunea arterială în timp real. De asemenea, poate fi utilizat pentru a 
preleva probe de sânge pentru analiză. 

După ce sunteți anesteziat(ă), este posibil să se utilizeze și următoarele echipamente, în 
funcție de tipul de operație la care veți fi supus(ă) și de starea dumneavoastră 
medicală: 

■ tub respirator: numai în cazul anesteziei generale. Acesta este introdus prin gură în 
trahee pentru a vă ajuta să respirați în timpul operației. Tubul se introduce după ce 
sunteți anesteziat(ă) 

■ cateter venos central (CVC): o canulă intravenoasă mai mare care se introduce într-
una din venele de la nivelul gâtului. Prin acesta anestezistul poate să administreze 
mai multe medicamente și lichide diferite în același timp. Câteodată, acesta este 
introdus atunci când sunteți conștient(ă), însă anestezistul vă va administra un 
anestezic local pentru a amorți pielea și a reduce disconfortul. Adesea, CVC se lasă 
în corp timp de una sau mai multe zile după operație, dacă acest lucru este necesar 

■ sondă ecograf: aceasta este introdusă după ce sunteți anesteziat(ă) și se 
îndepărtează înainte să vă treziți. Sonda este introdusă în esofag (tubul care face 
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legătura între gură și stomac) prin nas sau gură, pentru a vă monitoriza circulația și a 
indica ce cantitate de lichide aveți nevoie în timpul operației 

■ cateter urinar: un tub introdus în vezica urinară pentru colectarea urinei. Este posibil 
să fiți conștient(ă) atunci când se introduce acesta, însă se va utiliza un gel anestezic 
local pentru a reduce disconfortul 

■ tub de drenaj lombar: acesta este un mic tub flexibil care este introdus în partea 
inferioară a coloanei pentru a drena o parte din lichidul cerebrospinal care 
înconjoară coloana vertebrală și creierul, pentru a le proteja împotriva leziunilor. 
Acesta poate îmbunătăți fluxul sanguin către coloana vertebrală după operațiile 
complexe de reparare a anevrismului aortic unde a fost afectată o secțiune foarte 
lungă din aortă. Dacă aveți nevoie de un astfel de tub, anestezistul și chirurgul vă vor 
da mai multe detalii. 

Aparat de autotransfuzie (cell saver) și transfuzie de sânge 
Cu toate că anemia (deficiența de fier) este o afecțiune frecventă, aceasta este 
asociată unor rezultate negative după operațiile majore. Veți fi testat(ă) pentru anemie 
în cadrul evaluării preoperatorii. Dacă aveți anemie înainte de operație și timpul 
permite acest lucru, cauza anemiei dumneavoastră va fi investigată și tratată.  

Este posibil să fie necesară transfuzia de sânge pentru toate operațiile majore, însă 
sângele donat va fi administrat numai dacă este absolut necesar. Transfuzia de sânge 
este frecventă îndeosebi în cazul persoanelor care sunt supuse unei operații la nivelul 
membrelor inferioare și al aortei. Ori de câte ori este posibil, se va utiliza un aparat de 
autotransfuzie; acesta vă colectează sângele, îl curăță și vi-l readministrează, evitând 
astfel nevoia de transfuzii. 

Ameliorarea durerii după intervenția 
chirurgicală 
Unele persoane au nevoie de o ameliorare a durerii mai profundă decât altele, sau 
răspund diferit la medicamentele analgezice. Uneori, durerea este un avertisment că 
ceva nu este în regulă, așa că ar trebui să spuneți personalului care vă îngrijește dacă 
durerea se agravează. 

Anestezistul vă va explica diferitele opțiuni pe care le aveți pentru a gestiona durerea 
după operație.  

În mod normal, vi se vor administra analgezice pe cale orală sau prin intermediul 
perfuziei. Pentru operația la nivelul aortei sau al vaselor de sânge de la nivelul 
picioarelor, anestezistul vă poate informa despre următoarele opțiuni: 
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Perfuzie epidurală continuă 
Dacă aveți o perfuzie epidurală, cateterul epidural va fi lăsat în corp la sfârșitul 
operației și va fi conectat la o pompă, pentru a injecta anestezice și analgezice după 
operație, în funcție de necesitate. Este posibil să simțiți amorțeală la nivelul 
abdomenului și picioarelor și că membrele vă sunt mai grele ca de obicei, până când 
pompa este oprită. Perfuzia epidurală poate fi folosită pe o durată de câteva zile după 
operație. 

Analgezie controlată de pacient (PCA) 
Aceasta este o pompă cu analgezice care vă este conectată la canulă și pe care o 
controlați chiar dumneavoastră prin apăsarea unui buton. Pompa are setări de 
siguranță pentru a preveni administrarea accidentală a unei cantități prea mari de 
medicamente.  

Catetere pe rana produsă de operație 
Se injectează anestezic local pe rana produsă de operație, împreună cu unul sau mai 
multe tuburi mici din plastic, pentru a amorți zona operației. Chirurgul sau anestezistul 
va introduce tuburile în timpul operației. Cateterele de pe rana produsă de operație 
pot fi lăsate în corp pe o durată de câteva zile după operație.  

Riscuri asociate chirurgiei vasculare și 
consimțământ pentru aceasta  
Riscul de complicații în timpul operației sau după aceasta depinde de tipul de 
operație la care veți fi supus(ă), de cât de bine vă funcționează inima și de starea 
dumneavoastră generală de sănătate înainte de operație.  

Anestezistul și chirurgul vor folosi rezultatele evaluării și analizelor dumneavoastră pentru 
a vă planifica îngrijirile medicale. Apoi, aceștia pot discuta cu dumneavoastră și despre 
potențialele riscuri și beneficii asociate chirurgiei vasculare, în special: 

■ dacă operația este o opțiune bună pentru dumneavoastră 

■ ce operație va fi cea mai bună pentru dumneavoastră 

■ planificarea îngrijirii anestezice de care veți avea nevoie în timpul operației  

■ planificarea îngrijirii pe care o veți primi imediat după operație, de exemplu în secție 
de recuperare, în unitatea de dependență ridicată sau în unitatea de terapie 
intensivă. 

Unii medici sunt mai dispuși decât alții să-și asume anumite riscuri. Medicii (anestezistul și 
chirurgul) vă vor explica riscurile, dar numai dumneavoastră puteți decide dacă doriți 
să continuați cu operația. Nu se va începe operația decât după ce ați înțeles și ați fost 
de acord cu modul în care a fost planificată. Aveți întotdeauna dreptul de a refuza 
operația dacă nu o doriți. Acest lucru este deosebit de important deoarece multe 
operații vasculare, cum ar fi repararea anevrismului aortic, sunt realizate pentru a ajuta 
la prevenirea problemelor care apar în viitor, chiar dacă este posibil să nu aveți 
simptome majore în momentul discutării opțiunilor.  
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Toate evenimentele frecvente și riscurile anesteziei generale se aplică operațiilor 
vasculare:  

■ sunt frecvente senzația de rău și durerea de gât după aceea  

■ riscurile mai puțin frecvente includ deteriorarea dinților, a nervilor și a ochilor 

■ reacțiile alergice la medicamentele anestezice sunt rare. 

Puteți afla mai multe informații despre riscurile și evenimentele frecvente asociate cu 
administrarea anestezicelor pe site-ul nostru:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian 

Riscuri specifice asociate anestezicelor administrate pentru 
chirurgia vasculară  
Sângerare și infecție 
Există riscuri atunci când se introduc catetere, perfuzii și alte instrumente de 
monitorizare. Acestea includ echimoze, sângerări și infecții. Aceste riscuri sunt frecvente 
– 1 din 100 de cazuri. Mai puțin frecvent, aceste echipamente pot provoca leziuni și 
altor părți ale corpului, lângă care se află. 

Deteriorări ale inimii 
Majoritatea pacienților care au afecțiuni vasculare la nivelul picioarelor sau aortei sunt, 
de asemenea, susceptibili de a avea o boală care le afectează inima, chiar dacă 
aceasta nu provoacă simptome. Ca urmare, pacienții care sunt supuși unei intervenții 
chirurgicale vasculare au, de obicei, un risc crescut de a avea complicații cardiace în 
timpul și după intervenția chirurgicală. Testele preoperatorii de evaluare a stării fizice 
arată care pacienți ar putea fi mai expuși riscului acestor complicații. Acești pacienți 
au un risc mai crescut de a necesita un nivel mai ridicat de asistență și monitorizare în 
timpul și după intervenția chirurgicală. Riscul general de atac de cord este de 
aproximativ 1–3 din 100. 

Deteriorări ale rinichilor 
În timpul intervenției chirurgicale aortice există riscuri pentru rinichi, deoarece 
alimentarea cu sânge la rinichi se face prin aortă. Riscurile depind de cât de 
complicată este intervenția chirurgicală și de cât de bine vă funcționează rinichii 
înainte de operație.  

În timpul operației EVAR, se folosește o substanță de contrast pentru a evidenția unde 
trebuie plasată grefa. Substanța de contrast ar putea afecta rinichii, așa că medicul 
anestezist controlează cu atenție cantitatea de lichid care vi se administrează și 
monitorizează cantitatea de urină pe care o produceți. Mai puțin frecvent, se poate 
folosi un aparat de dializă pentru a vă curăța sângele de reziduuri în timp ce se 
recuperează rinichii.  

Pentru a afla mai multe despre riscurile care apar în tehnicile generale, spinale și 
epidurale, puteți citi informațiile de pe site-ul nostru: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian 
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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 
 

De unde pot obține informații suplimentare?  
Cele mai multe spitale își produc propriile broșuri de informare despre operația 
vasculară și cardiacă, și multe dintre acestea conțin informații despre anestezie.  

Puteți găsi mai multe broșuri de informare pe site-ul Colegiului: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian. Această broșură poate fi 
disponibilă și în secția de anestezie sau de evaluare preoperatorie din spitalul 
dumneavoastră.  

Surse suplimentare de informații: 
■ Anestezia și riscurile (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian). 

■ Pregătirea pentru operație: Fitter Better Sooner [Mai în formă, mai bine, mai repede] 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian). 

■ Broșuri de informare și resurse video 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian)  

■ The Vascular Society for Great Britain and Ireland [Societatea vasculară pentru 
Marea Britanie și Irlanda] (www.vasgbi.com). 

■ Royal College of Surgeons of England [Colegiul regal al chirurgilor din Anglia] 
(http://bit.ly/2LNAY52) 

■ NHS Choices [Sistemul național de sănătate: Alegeri] (www.nhs.uk). 

■ Medicul dumneavoastră de familie. 
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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. 
 

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 

 

Prima 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. 

 

 


