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Tisztelt Beteg!
F6jdalmat okoz6 kezel6seket, vizsgillatokat rendszerint aneszteziilban (fSjdalomcsillapit6sban)
vegeznek. A beavatkoz6sok ideje alatti fajdalommentess6g tov6bb6 a l6tfontoss6gri szervek
(mindenekelott a keringds es ldgz6s) zavartalan mtikddds6nek biztositdsa az aneszteziol6gus

("altat6orvos") feladata.

Nark6zis (6ltal6nos

A

6rz6stelenit6s)

..

jhr a tudat kikapcsol6s6val. A nark6zis kezdetdtol a vdgig
nyugodt, m6ly alv6shoz hasonl6 6llapotban van. Ezt az iilapotot az altaths elejdn beadott altat6
fajdalomdrz6s kikapcsoldsa egyi.itt

injekci6val drjtik el. R<ivid ideig tart6 beavatkoz6sokn6l ez rinmag6ban is eldg. Hosszabb ideig tart6
beavatkoz6sokn6l azonban vagy megismdtelj itk az altat6 inj ekci6t (intravdn6s nark6zis), vagy pedig a
nark6zist altat6giuok beldlegeztetdsdvel tartjuk fenn. Amennyiben fel 6ran6l rcividebb nark6zisra
van sziiksdg ds a beavatkoz6s jellege azt lehet6vd teszi, az orra - sztjra helyezett maszkon keresztiil
ldlegeztetjtik be a sziiksdges g6zkeverdket (maszk - nark6zis). Ha viszont egy betegndl siirgos mtitdtre
van sziiksdg, a beavatkozds virhat6 id6tartama meghaladja af6l6rtrt vagy esetleg a mritdt jellege teszi

azt indokolttrl (p1. hasriri nyitds, hasra fordit6s stb.) akkor a szi.iks6ges g6zkever6ket - miut6n mir
elaludt-, a g€,gen 6t ldgcsobe helyezett csovrin ( tubus ) keresztiil juttatjuk a betegbe ( intub6ci6s
nark6zis). A cso a beteg biztonsilgos, mesters6ges ldlegeztetdsdt teszi lehet6v6, egyszersmind
megvddi a ttidot egy esetleges h6ny6s krivetkezmdnyeit6l. Nark6zis alatti mestersdges ldlegeztetdsre

ezenkiviil meg azert is sziiksdg van. mert a legt<ibb mritdt csak izomlazit6 gy6gyszer hat6sa alatt
vdgezheto el konekt m6don, igy a betegek cinmagukt6l ( spont6n ) nem ldlegeznek ds nem is tudnak
l6legezni. Ki szeretndnk hangsrilyoznimeg egyszer, hogy mind a cs6 behelyezdse, mind pedig annak
elt6volitdsa a mritdt vagy nark6zis vdgdn alvris alatt tortdnik, igy kellemetlen dlmdny a beteget
semmikdppen nem drheti.

R6giondl aneszt0zia (helyi 6rz6stelenit6s)
Kiiltinbtjzo form6i leteznek att6l fliggoen. hogy mely mritdt al6 keriil6 testrdszen akarjuk
biztositani a f6jdalommentessdget. Ha valamelyik karon, akkor plexus - anesileziilr6l, ha
valamelyik l6bon, akkor femor6lis - ischiadicus blocla6l van sz6, ha az alhason vagy g6t - csipot6jon
vagy pedig egyszere mindkdt als6 vdgtagon akarjuk biztositani az erzdskiesdst, akkor spindl vagy
epidur6l anesztdzifit alkalmazunk. Mindegyik l6nyege az,hogy zsibbaszt6 anyagot egy megadott ponton
j uttatj uk inj ekci 6 formdban egy me ghat 6r ozott helyre.

Minden drzdstelenitdsi form6nak van elonye 6s h6tr6nya.
javasolni, mely Ont a legkevdsbd terheli meg

6s

Mi mindig azt a form6t fogjuk Onnek

mely a mtitdt tipus6nak legink6bb megfelel.

Az 6rzflstelenit6s ko ckizata

Minden beavatkoz6s kockinattal jir. Sirlyos, dletet vesz6lyeileto szrivodmdny, drzdstelenit6s
alatt (mint pl, szivle6ll6s) rendkivtil ritka. A mai korszeni eszkciz<ikkel, altat6szerekkel 6s
ismeretekkelvegzett nark6zis biztonsdgos. A szem6lyzeten kivtil a beteg 6letfunkci6iI (legzesdt,
keringdsdt ) folyamatosan feli.igyelik a korszerti mriszerek is melyek felhelyezdsdre a mtit6asztalon

meg az altatds megkezddse alott kertil sor. Ezeket csak biztons6gos 6s teljes 6bred6s t6n
t6volitjuk el. A helyi drz6stelenitds 6ltal6ban kevdsbd terheli meg a szewezet eg6sz1t. Az
esetleges ideg - illetve gerincsdrtildstol val6 fdlelem pedig csaknem indokolatlan, mivel az ilyen
jellegri sdriilds is rendkivtil ritka.
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Nap16szim:
Altati si j egyzdkiinyv sziima

:

K6r6siink
Egy esetleges aspirrlci6t (h6nyad6k bel6gz6se) elkeriilend6 k6rn6nk:
- 6-8 6r6val a mtitdt elott ne egyen, ne igyon.
- 24 oriryal a mritet el6tt ne dohftnyozzon.
K6rjtik tov6bb6, hogy a mrit6t reggeldn kivehet6 fogait (fogsorait) t6volitsa el, kontaktlencs6j6t
vegye ki, ekszereit - par6kdj6t vegye le. Kozmetikum, k6r0mlakk hasznfiatifi k6rjiik mell6zni.

B

eleegyezf nyilatkozut

Sztiletdsi 6v, h6, nap:...........

TAJ

szrima:

Tanfsitom, hogy dr..............
a mai napon thjekodatott a
n6lam sz6ba j<iv6 6rz6stelenit6si form6r6l.
Felvil6gositott annak elonyeirol 6s esetleges sz<iv6dm6nyeirol is. Kit6rt tov6bb6 a sz6ba jriv6
beavatkoz6sok ismertet6sere is (mint pl. infuzi6s, transzflrzi6s kezel6s, h6lyagkat6ter
felhelyez6s, centr6lisv6na biztosit6s, v6res - v6rnyom6sm6r6s, mritdt ut6ni intenziv oszt6lyos
elhelyez6s) 6s felvil6gositott az ezekkel a beavatkoz6sokkal / k6rd6sekkel kapcsolatos esetleges
szov6dmdnyekrol.
A felvil6gositdst meg6rtettem, az engem foglalkoztato k6rd6seket feltettem. Tov6bbi k6r6sem
nincs.

gy a terv ezett b eav atko zdst / mritetet
nark6zisban
regiondlis anasztdziflban ............
vegezzek el,hozzhjflrulok az ehhez sziiks6ges ekik6szit<i 6s anesilezol6giai kezelfshez,
valamint a sz6ba jdv6 mell6k - beavatkoz6sok elvegzesehez.
B ele e gy ez
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D6tum:

beteg vagy torv6nyes kdpviseloj6nek al6fu6sa

orvos al6irdsa
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