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Ang iyong 
anesthetic 
para sa vascular 
surgery 
Ang leaflet na ito ay nagbibigay ng impormasyon upang 
matulungan kang maghanda para sa operasyon sa isa sa 
malalaking daluyan ng dugo sa iyong katawan. Ito ay maaaring 
ang iyong leeg (carotid artery – tingnan ang asul na seksyon), 
ang iyong tiyan (aorta – tingnan ang pink na seksyon) o ang 
iyong mga binti (femoral artery – tingnan ang lilac na seksyon). 
Nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng 
anesthetics na maaaring gamitin para sa mga operasyong ito at 
kung anong mga pagpipilian ang maaaring mayroon ka. 
Mangyaring tanungin ang iyong surgeon, anesthetist o 
preassessment nurse na i-highlight kung aling mga seksyon ng 
leaflet na ito ang naaangkop sa iyo.  

Getting fit para sa iyong operasyon 
May mga hakbang na maaari mong gawin upang mapabuti ang iyong kalusugan 
bago ang iyong operasyon. Kung mas fit ka, mas malamang na ang operasyon ay 
magiging matagumpay at magkakaroon ka ng mas mahusay na paggaling.  
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Paninigarilyo  
Kung naninigarilyo ka, mariing pinapayuhan kang huminto. Ang mas maaga at mas 
matagal na maaari mong ihinto, mas mabuti. Ang paghinto ay hindi madali, ngunit 
ang iyong GP surgery ay magagawang suportahan ka dito. 

■ Kung maaari mong ihinto ang paninigarilyo sa loob ng isa o dalawang araw bago 
ang iyong operasyon, ang iyong mga selula ng dugo ay makakapagdala ng mas 
maraming oxygen sa iyong katawan.  

■ Kung maaari mong ihinto ang paninigarilyo nang humigit-kumulang anim na linggo 
bago ang operasyon, ikaw ay hindi gaanong makakakuha ng impeksyon sa dibdib 
pagkatapos ng operasyon. Ang mga impeksyon ay maaaring humantong sa mas 
matagal na  
pananatili sa ospital.  

Alak  
Kung regular kang umiinom ng alak na lampas sa inirerekomendang limitasyon na 14 
na yunit bawat linggo, makatutulong na bawasan ang dami ng iniinom mo. Maaaring 
bawasan ng alkohol ang paggana ng iyong puso at atay, na maaaring mabawasan 
ang kakayahan ng iyong katawan na gumaling pagkatapos ng operasyon at ang 
kakayahan nitong labanan ang impeksiyon.  

Ang biglaang paghinto ng pag-inom ng alak bago ka dumating sa ospital ay 
maaaring magdulot ng mga sintomas ng withdrawal, kaya mas mabuting bawasan 
ang unti-unti sa mga linggo bago ang operasyon.  

Pagbabawas ng timbang  
Kung ikaw ay sobra sa timbang, ang mga panganib na nauugnay sa parehong 
anesthetic at ang operasyon ay mas mataas para sa iyo. Ang pagbabawas ng 
timbang bago ang operasyon ay maaaring makatulong na mabawasan ang stress sa 
iyong puso at baga sa panahon ng operasyon at bawasan ang mga panganib ng 
mga namuong dugo at mga impeksyon sa sugat. 

Pag-eehersisyo  
Ang pagpapataas ng iyong mga antas ng aktibidad sa mga linggo bago ang iyong 
operasyon ay magpapataas ng iyong lakas at fitness at makakatulong sa iyong 
makabawi nang mas mabilis mula sa operasyon. Makakatulong din ang ehersisyo na 
pamahalaan ang iyong pagkabalisa at matutulungan kang makatulog nang maayos. 
Sa pamamagitan ng regular na pag-eehersisyo, mapapalago mo ang iyong mga 
antas ng aktibidad – ang paglalakad o paglangoy ay magiging ideal para sa mga 
hindi gaanong mobile.  

Pagkain nang mabuti  
Ang isang malusog, balanseng diyeta na may maraming prutas at gulay sa mga araw 
bago ang operasyon ay mahalaga para sa iyong katawan na gumaling nang maayos 
pagkatapos ng operasyon. 

Makakahanap ka ng higit pang impormasyon kung paano maghanda para sa isang 
operasyon dito: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tagalog 
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Anesthetic preoperative assessment 
Bilang bahagi ng paghahanda sa iyo para sa iyong vascular surgery, hihilingin sa iyo ng 
iyong surgeon na dumalo sa isang preoperative assessment clinic sa ospital. Susuriin ng 
isang preassessment nurse ang iyong medikal na fitness para sa mga opsyon sa pag-
opera na isinasaalang-alang. Maaari ka ring makipagkita ng anesthetist sa klinika na 
ito. 

Kasama sa appointment na ito ang pagtingin nang detalyado sa anumang umiiral na 
mga kondisyong medikal na maaaring mayroon ka tulad ng sakit sa puso, mga 
problema sa paghinga (hal. hika o talamak na brongkitis), diabetes, anemia, mataas 
na presyon ng dugo o sakit sa bato. Marami sa mga kundisyong ito ay maaaring 
makaapekto sa pagbawi mula sa operasyon at kailangang kontrolin hangga't maaari 
bago ang iyong operasyon.  

Kung may kaugnayan, maaaring hilingin sa isang doktor na dalubhasa sa 
pangangalaga ng mga matatanda na i-assess ang iyong pangkalahatang pisikal at 
mental na kagalingan. Makakatulong din ito sa mga kawani ng pangangalagang 
pangkalusugan na nangangalaga sa iyo upang matiyak na ang tamang 
pangangalaga at suporta ay makukuha para sa iyo pagkatapos mong lisanin ang 
ospital. 

Ang ilang mga vascular operation ay maaaring makai-stress sa iyong puso. Ang mga 
taong may sakit sa vascular ay mas mataas din ang panganib na magkaroon ng sakit 
sa puso. Samakatuwid, mahalagang suriin kung paano gumagana ang iyong puso 
bago ang operasyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagsubaybay sa puso (isang 
electrocardiogram o ECG - tingnan ang seksyon ng pagsubaybay at kagamitan).  

Maaari kang i-refer sa isang espesyalista sa puso, na maaaring ayusin ang iyong gamot 
o humiling ng ilang karagdagang pagsusuri (tingnan sa ibaba).  

Anumang bagong gamot ay karaniwang panghabambuhay at ang iyong GP ay 
aabisuhan. Ito ay dapat ding magkaroon ng benepisyo ng pagprotekta sa iyong puso 
pagkatapos ng operasyon. 

Mga karagdagang pagsusuri sa fitness bago ang vascular 
surgery 
Depende sa uri ng operasyon na naka-plano at sa iyong medikal na fitness, maaari ka 
ring hilingin na magkaroon ng isa o higit pa sa mga sumusunod na pagsusuri.  

Cardiopulmonary exercise testing (CPET) 
Ang pagsusulit na ito ay maaaring gawin kung ikaw ay naghahanda para sa isang 
aortic aneurysm repair (tingnan ang susunod na seksyon) o para sa iba pang mga 
pamamaraan kung ikaw ay may pinaghihinalaang mga problema sa puso o baga. 
Hihilingin sa iyo na magbisikleta sa isang ehersisyong bisikleta nang humigit-kumulang 
10 minuto. Ipinapakita ng pagsusulit kung paano nakayanan ng iyong puso, baga at 
sirkulasyon ng dugo ang ehersisyo. Tinutulungan nito ang pangkat ng 
pangangalagang pangkalusugan na masuri kung kakailanganin mo ng karagdagang 
suporta sa panahon ng operasyon at kaagad pagkatapos. Halimbawa, maaaring 
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magmungkahi na pagkatapos ng operasyon kailangan mong gumugol ng oras sa high 
dependency unit o intensive care unit.  

Cardiac magnetic resonance imaging (MRI) scan 
Ito ay ginagamit upang suriin kung gaano kahusay gumagana ang kalamnan at mga 
balbula ng puso at ang suplay ng dugo sa iyong puso. Sa panahon ng pagsubok ay 
hihiga ka sa isang kama, na gumagalaw sa loob ng isang bukas na scanner na hugis 
tunnel. Ang pag-scan ay maaaring tumagal ng higit sa isang oras at maaaring maging 
maingay, ngunit magagawa mong makinig sa musika gamit ang mga headphone at 
makipag-usap sa radiographer sa panahon ng pag-scan. 

Mga pagsusuri sa 'stress' sa puso gamit ang mga gamot (dobutamine stress 
echo o myocardial perfusion scans) 
Nagbibigay ang mga ito ng higit pang impormasyon sa suplay ng dugo sa iyong puso 
at kung gaano kahusay ang pag-pump ng puso kapag nasa ilalim ng stress. Dahil hindi 
sila nagsasangkot ng ehersisyo, ang mga ito ay angkop para sa mga pasyente na may 
limitadong kadaliang kumilos.  

Sa panahon ng mga pagsusuring ito, binibigyan ng gamot ang isang ugat upang 
ilagay ang puso sa ilalim ng kontroladong dami ng stress. Ang isang scanning machine 
ay ginagamit upang makita kung paano tumugon ang puso. 

Mga pagsusuri sa paghinga (mga pagsusuri sa pag-andar ng baga) 
Ang mga ito ay sumusubok sa iyong pinakamataas na pagsusumikap sa paghinga sa 
pamamagitan ng paghihip sa iyo nang kasing lakas ng iyong makakaya sa isang maliit 
na tubo. Kung mayroon kang sakit sa baga at ginagamot, maaari itong gamitin upang 
masuri kung gaano kahusay gumagana ang iyong mga baga. Maaaring makatulong 
din ang pag-diagnose ng chronic obstructive pulmonary disease (COPD), isang 
progresibong sakit sa baga na karaniwan sa mga pasyenteng nangangailangan ng 
vascular surgery, lalo na sa mga naninigarilyo o naninigarilyo nang husto. 

Anesthesia para sa mga karaniwang 
operasyon ng vascular 
Sa mga sumusunod na seksyon ay makakahanap ka ng 
impormasyon tungkol sa mga pinakakaraniwang pamamaraan 
ng vascular surgery at ang mga uri ng anesthetics na ginamit. 
Hindi lahat ng impormasyon ay may kaugnayan sa iyo at maaari 
mong hilingin sa iyong healthcare team na sabihin sa iyo kung 
aling mga bahagi ang dapat mong basahin. 
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Carotid endarterectomy (carotid artery) 
Isinasagawa ang operasyong ito upang alisin ang naipon na mga fatty deposit 
(plaque) mula sa carotid artery, na nagdadala ng dugo sa iyong utak. Kung ang daloy 
ng dugo ay nabawasan ng plake maaari itong humantong sa isang stroke o isang mini-
stroke (isang lumilipas na ischaemic attack o TIA). Ang mga carotid endarterectomies 
ay maaaring isagawa alinman gamit ang isang general anesthetic o isang local 
anesthetic. 

Sa pamamagitan ng isang local anesthetic ikaw ay gising sa panahon ng procedure. 
Ito ay may advantage ng healthcare team na masuri na palaging may sapat na dugo 
na dumadaloy sa iyong utak. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap 
sa iyo at pagtatanong sa iyo na gawin ang mga simpleng gawain tulad ng pagpisil ng 
kamay o pag-iikot ng iyong mga daliri sa paa. Maaari ka ring alukin ng light sedation 
upang matulungan kang magrelaks sa panahon ng procedure. Ang operasyon ay 
karaniwang tatagal sa pagitan ng isa at kalahati hanggang tatlong oras.  

Ang iyong anesthetist ay makakapagpaliwanag nang higit pa tungkol sa mga 
pakinabang at disadvantages ng isang local o general anesthetic. Sasang-ayon sila sa 
iyo at sa iyong surgeon kung aling opsyon ang mas mahusay para sa iyong operasyon 
batay sa kondisyon ng iyong carotid artery, iyong medikal na assessment at iyong mga 
kagustuhan. Kapag dumating ka para sa procedure, susuriin muna ng healthcare 
team ang iyong mga detalye sa iyong form ng pahintulot at pagkatapos ay ilalagay 
ka sa kagamitan sa pagsubaybay. Mahalagang subaybayan ang iyong presyon ng 
dugo nang tumpak sa panahon ng operasyon, samakatuwid ang isang linya ng 
arterial (tingnan ang seksyon ng pagsubaybay at kagamitan) ay ipapasok sa isang 
artery, pagkatapos ng pamamanhid ng isang maliit na bahagi ng balat.  

Para sa isang gising na carotid endarterectomy, ang anesthetist o surgeon ay mag-
iiniksyon ng local anesthetic sa iyong leeg upang gawing manhid ang lugar sa loob ng 
tatlo o apat na oras. Ang isang ultrasound machine ay madalas na ginagamit (tingnan 
ang seksyon ng pagsubaybay at kagamitan) upang ang local anesthetic ay mailagay 
nang tumpak sa paligid ng mga ugat na nagsu-supply sa partikular na bahagi ng 
katawan.  

Normal na makaramdam ng kaunting pressure sa sandaling magsimula ang 
pamamaraan, ngunit kung nakakaramdam ka ng kakulangan sa ginhawa sa panahon 
ng operasyon, dapat mong sabihin sa iyong surgeon at maaari ka nilang bigyan ng 
dagdag na local anesthetic.  

Bihira na ang ilang mga pasyente ay maaaring kailangang mag-alok ng general 
anesthetic bilang karagdagan sa local anesthetic. Sa kasong ito, pansamantalang 
ititigil ang operasyon para bigyan ng general anesthetic. 

Pagbawi pagkatapos ng carotid endarterectomy 
Pagkatapos ng carotid surgery, karaniwan kang pupunta sa recovery area o sa high 
dependency unit para masubaybayan mong mabuti sa loob ng ilang oras. Kapag ang 
anesthetist at surgeon ay masaya na stable ang presyon ng dugo mo, at gumaling ka 
na sa anesthetic at kumportable na ang pakiramdam mo, mapupunta ka sa ward. 
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Aortic aneurysm repair surgery (aorta) 
Ang abdominal aortic aneurysm (AAA) ay isang umbok o pamamaga sa aorta, ang 
pangunahing daluyan ng dugo na dumadaloy mula sa puso pababa sa iyong tiyan 
(tummy) at iyong mga binti. Maaari itong lumaki sa paglipas ng panahon, na maaaring 
humantong sa pagsabog at magdulot ng nakamamatay na panloob na pagdurugo. 

Mayroong dalawang pangunahing uri ng operasyon para sa abdominal aortic 
aneurysm. 

■ Open aortic aneurysm repair (open AAA): ang tiyan ay pinutol at ang nasirang aorta 
ay pinalitan ng isang artificial tube graft.  

■ Endovascular aortic aneurysm repair (EVAR): ito ay keyhole operation kung saan ang 
stent (isang maikling wire mesh tube) ay dumaan sa isang artery sa iyong singit 
upang palakasin ang lining ng iyong aorta.  

May mga benepisyo at panganib sa parehong uri ng operasyon. Ang mga ito ay 
tatalakayin sa iyo na isinasaalang-alang ang kalubhaan ng iyong pinsala sa artery at 
ang iyong mga resulta ng preoperative assessment.  

Mga opsyon sa anesthetic para sa pagkumpuni ng aortic aneurysm 
Ang general anesthetic ay palaging kailangan para sa isang bukas na AAA.  

Para sa EVAR surgery, maaaring gumamit ng general anesthetic, ngunit mayroon ding 
ilang regional anesthetic techniques (spinals at epidurals) na maaaring gamitin nang 
mag-isa o kasama ng local anesthetic injection. Kung ang mga regional at local na 
pamamaraan ng anesthetic ay ginagamit sa kanilang sarili, ikaw ay magigising at 
maaari kang alukin ng sedation upang matulungan kang magrelaks. 

■ Spinal: ang anesthetic injection ay tinuturok sa pamamagitan ng isang karayom na 
inilagay sa pagitan ng mga buto sa iyong ibabang likod upang maging manhid ang 
mga ugat mula sa baywang pababa sa mga daliri ng iyong paa. Ang pamamanhid 
ay karaniwang tumatagal sa pagitan ng isa at dalawang oras. Maaari ding mag-
inject ng mas matagal na kumikilos na gamot na pampaginhawa sa pananakit, na 
maaaring tumagal ng 12 oras o higit pa (tingnan ang: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tagalog). 

■ Epidural: ang proseso para dito ay halos kapareho sa gulugod ngunit kadalasan ay 
isang maliit na catheter (tube) ang naiwan sa likod, kung saan maaaring magbigay 
ng dagdag na local anesthetic injection kung kinakailangan.  

■ Local anesthetic injection: mas malaking halaga ng local anesthetic injection ang 
maaaring iturok sa balat sa iyong singit upang manhid ang lugar kung saan 
ipapasok ang mga stent.  
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Ano ang mangyayari sa araw ng bukas na operasyon ng AAA o EVAR?  
Makikipagkita ka sa iyong surgeon at anesthetist at maaari mong talakayin sa kanila 
ang anumang mga katanungan o alalahanin na maaaring mayroon ka pa. 
Pagkatapos ay dadalhin ka sa anesthetic room o operating theater, kung saan ang 
lahat ng karaniwang monitor ay ikokonekta at ang cannula ay ilalagay sa ugat 
(tingnan ang seksyon ng pagsubaybay at kagamitan). 

Kung ikaw ay nagkakaroon ng general anesthetic, ang anesthetist ay maaaring 
maglagay ng arterial line (tingnan ang seksyon ng pagsubaybay at kagamitan) upang 
subaybayan ang iyong presyon ng dugo nang tumpak. Ang iba pang mga drip o 
monitor ay ikokonekta habang ikaw ay natutulog. 

Recovery pagkatapos ng bukas na operasyon ng AAA 
Karaniwan kang pupunta sa intensive care unit (ICU) o sa high dependency unit (HDU). 
Dito titiyakin ng iyong nurse at medical team na mayroon kang sapat na fluid, na ang 
iyong puso, baga at bato ay gumagana nang maayos at ikaw ay komportable. Kung 
maayos ang lahat, karaniwan kang babalik sa surgical ward pagkatapos ng isa o 
dalawang araw.  

Pagbawi pagkatapos ng operasyon ng EVAR 
Karamihan sa mga pasyente na nagkaroon ng karaniwang pamamaraan ng EVAR ay 
gumaling sa surgical ward. Ang mga pasyente na nagkaroon ng mas kumplikadong 
pamamaraan ng EVAR ay maaaring alagaan sa HDU o ICU. 

Arterial bypass surgery sa iyong mga binti 
(femoral artery) 
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Ang ganitong uri ng operasyon ay ginagamit upang mapabuti ang daloy ng dugo sa 
pamamagitan ng mga artery patungo sa mga binti at paa sa mga pasyenteng 
dumaranas ng peripheral arterial disease (PAD). Ito ay kilala bilang 'revascularisation'.  

Mayroong dalawang pangunahing uri ng paggamot sa revascularisation para sa PAD: 

■ angioplasty: kung saan ang isang barado o makitid na bahagi ng artery ay 
lumalawak sa pamamagitan ng pagpapalaki ng isang maliit na lobo na inilagay sa 
loob nito. 

■ artery bypass graft: kung saan ang isang baradong artery ay na-bypass gamit ang 
alinman sa iyong sariling mga daluyan ng dugo (karaniwan ay isang ugat) o gamit 
ang isang artificial graft.  

Ang mga pamamaraang ito ay maaaring isagawa gamit ang alinman sa general 
anesthetic o regional anesthetic technique, tulad ng spinal o epidural anesthetic. 

Ang desisyon kung aling pamamaraan ang pinakamainam ay gagawin pagkatapos 
ng mga talakayan sa pagitan mo at ng iyong anesthetist at ng surgeon at isasaalang-
alang ang iyong medikal na kasaysayan at fitness. Maaaring magtagal ang mga 
operasyon sa lower limb at maaaring kailanganin mong humiga nang nakadapa sa 
loob ng ilang oras. Kung hindi mo magawang humiga nang matagal, ang general 
anesthetic ay maaaring ang mas mahusay na pagpipilian. Kung ginagamit ang isang 
regional na pamamaraan, maaaring gamitin ang sedation upang matulungan kang 
magrelaks sa panahon ng procedure.  

Pagkatapos ng operasyon, pupunta ka sa isang espesyal na lugar ng pagbawi kung 
saan maaari kang masubaybayan nang mabuti. Susuriin ng mga nars kung ang dugo 
ay dumadaloy nang maayos sa paa at binti at sisiguraduhin nilang maayos ang iyong 
paghinga, paggana ng bato at presyon ng dugo. 

Kagamitan at pagsubaybay na ginagamit sa 
panahon ng vascular surgery 
Sa panahon ng vascular surgery ang iyong puso at paghinga ay 
dapat na maingat na subaybayan. Nasa ibaba ang ilan sa mga 
pinakakaraniwang monitor at kagamitan na mararanasan ng 
karamihan sa mga pasyente: 
■ ECG (electrocardiogram): isang bakas ng electrical activity ng iyong puso. Ang mga 

sticky pad na may nakakabit na mga wire ay inilalagay sa iyong dibdib. Ito ay 
tumatagal ng lima hanggang sampung minuto 

■ blood pressure cuff: sinusubaybayan ang iyong presyon ng dugo sa pamamagitan 
ng pagpisil sa iyong braso tuwing tatlo hanggang limang minuto sa buong 
operasyon 

■ oxygen saturation monitor: isang maliit na peg o clip ang inilalagay sa iyong daliri, 
paa o earlobe at sinusukat ang mga antas ng oxygen sa iyong dugo 
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■ intravenous cannula (IV line): isang maliit na plastic tube (cannula) ay ipinapasok sa 
likod ng iyong kamay upang maihatid ang mga gamot at fluid na kakailanganin mo 
sa buong operasyon. 

■ arterial line: katulad ng isang IV line ngunit ipinasok sa isang artery (karaniwan ay sa 
pulso, kung saan mararamdaman mo ang pulso) upang patuloy na subaybayan 
ang iyong presyon ng dugo sa real time. Maaari rin itong gamitin para kumuha ng 
mga sample ng dugo para sa pagsusuri. 

Kapag na-anesthetize ka, ang mga sumusunod na kagamitan ay maaari ding gamitin 
depende sa kung aling operasyon ka at ang iyong kondisyong medikal: 

■ tube sa paghinga: para lamang sa isang general anesthetic.  
 Ito ay inilalagay sa pamamagitan ng iyong bibig sa iyong trachea (wind pipe) 
upang matulungan ang iyong paghinga sa panahon ng operasyon. Inilalagay ito 
kapag na-anesthetize ka 

■ central venous catheter (CVC): isang mas malaking intravenous (IV) cannula na 
inilalagay sa isa sa iyong mga ugat sa leeg.  
 Pinapayagan nito ang anesthetist na magbigay ng maraming iba't ibang gamot at 
fluid nang sabay-sabay. Paminsan-minsan ay inilalagay ito habang ikaw ay gising, 
ngunit ang iyong anesthetist ay mag-iiniksyon ng ilang local anesthetic upang 
manhid ang balat at mabawasan ang anumang kakulangan sa ginhawa. Ang CVC 
ay kadalasang maaaring itago sa loob ng isang araw o higit pa pagkatapos ng 
iyong operasyon kung kailangan mo ito 

■ ultrasound probe: inilalagay ito pagkatapos mong ma-anesthetize at maalis bago ka 
magising.  
 Ang probe ay ipinapasok sa iyong esophagus (ang tubo na nag-uugnay sa iyong 
bibig sa iyong tiyan) sa pamamagitan ng iyong ilong o bibig upang subaybayan 
ang iyong sirkulasyon at upang ipakita kung gaano karaming fluid ang kailangan mo 
sa panahon ng operasyon. 

■ urinary catheter: isang tubo na ipinasok sa iyong pantog upang mangolekta ng ihi.  
 Maaaring gising ka kapag inilagay ito, ngunit ang lokal na anesthetic gel ay 
gagamitin upang mabawasan ang kakulangan sa ginhawa 

■ lumbar drain: ito ay isang maliit na flexible tube na inilalagay sa lower spine para 
maubos ang ilan sa cerebrospinal fluid (CSF), na pumapalibot sa iyong spinal cord at 
utak para protektahan sila mula sa pinsala.  
 Mapapabuti nito ang daloy ng dugo sa iyong spinal cord pagkatapos ng 
kumplikadong pag-aayos ng aortic aneurysm kung saan apektado ang isang 
napakahabang bahagi ng aorta. Kung kailangan mo ito, tatalakayin ito ng iyong 
anesthetist at surgeon nang mas detalyado. 

Cell salvage machine at pagsasalin ng dugo 
Bagama't karaniwan ang anemia (kakulangan sa bakal), ito ay nauugnay sa mas 
masahol na resulta pagkatapos ng malaking operasyon. Ikaw ay susuriin para sa 
anemia sa iyong preoperative assessment. Kung ikaw ay anemic bago ang operasyon 
at pinahihintulutan ng oras, ang sanhi ng iyong anemia ay iimbestigahan at 
gagamutin.  
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Maaaring kailanganin ang pagsasalin ng dugo sa lahat ng pangunahing operasyon, 
ngunit ang donasyong dugo ay ibibigay lamang kung talagang kinakailangan. 
Pinakakaraniwan ang pagsasalin ng dugo sa mga taong sasailalim sa lower limb at 
aortic surgery. Hangga't maaari ay gagamit ng cell salvage machine; ito ay 
nangongolekta ng sarili mong dugo, hinuhugasan ito at pagkatapos ay ibinabalik ito sa 
iyo, na iniiwasan ang pangangailangan para sa pagsasalin ng dugo. 

Pampaginhawa sa pananakit habang may 
operasyon 
Nangangailangan din sila ng karagdagang lunas o pampaginhawa sa pananakit 
kaysa sa iba, o iba ang reaksyon sa mga gamot na ito. Paminsan-minsan, ang 
pananakit ay isang babala na may problema, kaya dapat mong sabihin sa mga 
tauhan na nagbabantay sa iyo kung ikaw ay may sakit na nararamdaman. 

Tatalakayin sa iyo ng iyong anesthetist ang iba't ibang mga opsyon upang makatulong 
na pamahalaan ang iyong sakit pagkatapos ng operasyon.  

Karaniwang bibigyan ka ng regular na pampaginhawa sa pananakit sa pamamagitan 
ng bibig o sa iyong IV line. Para sa operasyon sa iyong aorta o suplay ng dugo sa iyong 
mga binti ay maaari ding talakayin ng iyong anesthetist sa iyo ang mga sumusunod na 
opsyon: 

Continuous epidural 
Kung mayroon kang epidural, ang epidural catheter ay maiiwan sa lugar sa 
pagtatapos ng operasyon at ikokonekta sa isang pump upang mag-iniksyon ng 
anesthetic at mga painkiller kung kinakailangan pagkatapos ng operasyon. Maaari 
kang magkaroon ng pamamanhid sa iyong tiyan at mga binti, at maaaring mas 
mabigat ang pakiramdam ng iyong mga paa kaysa sa normal hanggang sa huminto 
ang pump. Ang epidural ay kayang manatili sa loob ng ilang araw pagkatapos ng 
operasyon. 

Patient-controlled analgesia (PCA) 
Ito ay isang pump ng pampaginhawa sa pananakit na konektado sa iyong cannula na 
kinokontrol mo sa pamamagitan ng pagpindot sa isang button. Ang pump ay may 
mga pagsasaayos o settings na pangkaligtasan upang maiwasan ang hindi 
sinasadyang pagkuha ng labis.  

Mga catheter ng sugat 
Ang local anesthetic ay itinuturok sa iyong sugat kasama ang isa o higit pang maliliit na 
plastik na tubo upang mamanhid ang lugar ng operasyon. Inilalagay ng surgeon o 
anesthetist ang mga tubong ito sa operasyon. Posible na manatili ang mga catether 
ng sugat ng ilang araw pagkatapos ng iyong operasyon.  
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Mga panganib at pahintulot sa vascular 
surgery  
Ang panganib ng mga komplikasyon sa panahon o pagkatapos ng iyong operasyon 
ay depende sa uri ng operasyon na mayroon ka, kung gaano kahusay gumagana ang 
iyong puso at ang iyong pangkalahatang kalusugan bago ang operasyon.  

Gagamitin ng anesthetist at surgeon ang mga resulta ng iyong mga pagtatasa at 
pagsusuri upang planuhin ang iyong pangangalaga. Maaari nilang gabayan ang 
talakayan sa iyo tungkol sa mga potensyal na panganib at benepisyo sa iyo ng 
vascular surgery, at partikular na: 

■ kung ang operasyon ay isang magandang opsyon para sa iyo 

■ anong operasyon ang pinakamainam para sa iyo 

■ pagpaplano ng anesthetic care na matatanggap mo sa panahon ng operasyon  

■ pagpaplano ng pangangalagang matatanggap mo kaagad pagkatapos ng 
operasyon, hal. recovery ward, high dependency unit o intensive care unit. 

Iba-iba tayong lahat sa mga komplikasyong kaya nating harapin. Ipapaliwanag sa iyo 
ng doktor ang mga komplikasyon, subalit nasa iyo ang desisyon kung itutuloy mo pa rin 
ang operasyon. Hindi itutuloy ang operasyon hangga’t nauunawaan mo at sumasang-
ayon ka sa mga ipinlano para sa iyo. Karapatan mong tumanggi kung ayaw mong 
ipagpatuloy ang operasyon. Ito ay partikular na mahalaga dahil maraming mga 
vascular operation, tulad ng pag-aayos ng aortic aneurysm, ay isinasagawa upang 
makatulong na maiwasan ang mga problema na magaganap sa hinaharap, kahit na 
maaaring hindi ka nakakaranas ng anumang mga pangunahing sintomas sa oras ng 
pagtalakay sa mga opsyon.  

Ang lahat ng mga karaniwang kaganapan at panganib mula sa pangkalahatang 
kawalan ng pakiramdam ay nalalapat sa mga vascular operation:  

■ ang pakiramdam ng sakit at pagkakaroon ng namamagang lalamunan 
pagkatapos ay karaniwan  

■ kasama sa mga hindi karaniwang panganib ang pinsala sa ngipin, nerbiyos at mata 

■ ang mga reaksiyong allergic sa mga gamot na anesthetic ay bihira. 

maaari mong malaman ang higit pang impormasyon sa mga panganib at karaniwang 
mga kaganapan na nauugnay sa pagkakaroon ng anesthesia sa aming website:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tagalog 

Mga partikular na panganib mula sa iyong anesthetic para sa 
vascular surgery  
Pagdurugo at impeksyon 
May mga panganib sa paglalagay ng mga linya, drips at pagsubaybay. Kabilang dito 
ang pasa, pagdurugo at impeksyon. Ang mga panganib na ito ay karaniwan – 1 sa 
100 kaso. Ang kagamitang ito ay maaaring magdulot ng pinsala sa ibang bahagi ng 
iyong katawan na malapit sa kanila, ngunit hindi ito karaniwan. 
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Pinsala sa Puso 
Karamihan sa mga pasyente na may vascular disease sa kanilang mga binti o aorta ay 
malamang na magkaroon din ng sakit na nakakaapekto sa kanilang puso, kahit na 
hindi ito nagdudulot ng mga sintomas. Bilang resulta, ang mga pasyente na may 
vascular surgery ay karaniwang may mas mataas na panganib na magkaroon ng mga 
komplikasyon sa puso sa panahon at pagkatapos ng operasyon. Ang preoperative 
fitness tests ay nagpapakita kung sino ang maaaring mas nasa panganib ng mga 
komplikasyong ito. Ang mga pasyente ay mangangailangan ng karagdagang suporta 
at pagsusubaybay habang inooperahan at pagkatapos operahan. Ang kabuuang 
peligro ng atake sa puso ay 1-3 sa 100. 

Pinsala sa Bato 
Habang inooperahan ang aorta may mga peligro itong dulot sa iyong bato, dahil ang 
dugo na dumadaloy sa bato ay galing sa aorta. Ang peligro o panganib ay depende 
kung gaano kakumplikado ang operasyon at kung paano kalusog ang iyong bato 
bago ang operasyon.  

Habang sumasailalim ng EVAR, may pangtinta na itinuturok sa iyong katawan para 
makita kung saan ilalagay ang graft or dugtong na supang. Ang pangtinta ay 
maaaring makasira sa iyong bato, kaya ang anesthetist ay dahan-dahan na 
kinokontrol ang dami ng fluid na binibigay sa iyo at para masubaybayan ang dami ng 
ihi na iyong inilalabas. May mga sitwasyon na hindi pangkaraniwan na maaaring 
kinakailangang gumamit ng makina ng dialysis, ito ay para malinis ang iyong dugo ng 
mga dumi habang hinihintay na gumaling ang iyong bato.  

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa peligro dulot ng pamamaraan sa 
general, gulugod, at epidural, maaari kayong pumunta sa website: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tagalog 

Bawat tao ay iba iba ang pagbibigay ng kahulugan sa mga salita at numero Ang 
sukatang ito ay ibinigay upang makatulong. 

 

 

Napaka-
pangkaraniwan Karaniwan Hindi karaniwan Bihira Napakabihira 

1 sa 10 
Isang tao 

sa iyong pamilya 

1 sa 100 
Isang tao 

sa isang kalye 

1 sa 1,000 
Isang tao 
sa isang 

barangay 

1 sa 10,000 
Isang tao sa 

isang maliit na 
bayan 

1 sa 100,000 
Isang tao sa 

isang malaking 
bayan 
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Saan ako makakukuha ng karagdagang impormasyon?  
Karamihan sa mga ospital ay gumagawa ng kanilang sariling mga babasahin ng 
impormasyon tungkol sa operasyon sa puso at marami sa mga ito ay naglalaman ng 
impormasyon tungkol sa anesthesia.  

Maaari kang makahanap ng karagdagang impormasyon sa website ng Kolehiyo: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tagalog. Ang mga babasahin ay 
puwede ring makuha mula sa departamento ng anesthetic o klinika na nagsasagawa 
ng paunang pagtatasa sa iyong ospital.  

Karagdagang mapagkukunan ng impormasyon 
■ Anestisya at peligro (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tagalog). 

■ Paghahanda para sa operasyon: Fitter Better Sooner 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tagalog). 

■ Mapagkukunan ng impormasyon: babasahin at video 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tagalog)  

■ 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). 

■ Ang iyong GP. 
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Disclaimer 
Sinisikap naming tiyaking tumpak at napapanahon ang impormasyon sa polyetong ito, 
ngunit hindi namin ito magagarantiya. Hindi namin inaasahan na masasagot ng 
pangkalahatang impormasyon na ito ang lahat ng posibleng tanong mo o na 
matatalakay nito ang lahat ng maaaring mahalaga para sa iyo. Dapat mong 
talakayin ang iyong mga desisyon at anumang alalahanin mo sa iyong medikal na 
team, gamit ang polyetong ito bilang gabay. Hindi dapat ituring na payo ang 
polyetong ito. Hindi ito maaaring gamitin para sa anumang layuning komersyal o 
pangnegosyo. Para mabasa ang buong disclaimer, mag-click dito 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tagalog). 

Gawa ang lahat ng pagsasalin ng komunidad ng mga tagasalin ng Translators Without 
Borders. Sinusuri ang kalidad ng mga pagsasaling ito para masigurong tumpak 
hangga’t maaari ang mga salin, ngunit maaaring magkaroon ng mga hindi tumpak na 
salin at maling pagpapakahulugan sa ilang impormasyon. 

 

Iparating sa amin ang iyong saloobin 

Tumatanggap kami ng mga suhestyon para mapaganda ang polyetong ito.  

Kung mayroon kang anumang mga puna na nais mong gawin, mangyaring i-email 
ang mga ito sa:  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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