Information

Kantonsspital Baden AG
CH-5404 Baden

Sqarime dhe pëlqim dhënie për anestezion

Anästhesie-Sprechstunde
Telefon direkt 056 486 31 46
Fax 056 486 31 49
www.ksb.ch

Paciente e dashur, pacient i dashur, prindër të dashur
Për të mundur tek Ju (apo fëmija Juaj) të e realizojmë operacionin e planifikuar me sukses dhe pa dhimbje, është
e nevojshme kryerja e procedurës gjegjëse të anestezionit (Narkoza). Një mjeke anestezioni apo një mjeke
anestezioni së bashku me Ju do e vendos një procedure anestezioni, e cila i përshtatet më së miri operacionit të
planifikuar dhe e cila Juve ju ngarkon më së paku. Ju do informoheni gjithashtu edhe mbi rrjedhën e narkozës si
dhe përparësitë dhe mangëtit e procedurave të ndryshme.
Ne Ju lutemi, që të pyetni mbi të gjithat, gjëra të cilat nuk ju janë të qarta në lidhje me anestezion dhe këto të i
shkruani në faqen tjetër të fletës.

Procedurat e anestezionit
Secila procedurë anestetike ngërthen rreziqet specifike mbi të cilat ne dëshirojmë të ju informojmë. Në përgjithësi
komplikimet e rënda janë shumë të rralla, mirëpo ne duhet të ju sqarojmë rreziqet e përgjithshme dhe specifike.
Rreziqet e përgjithshme: Komplikime me frymëmarrje, zemër dhe qarkullim gjaku, reaksione alergjike, dëmtime të
deponuara (Dëmtime nervash), jashtëqitja e urinës, mundim me përzierje, vjellje, kruarje, dridhje ethesh, derdhe
gjaku, dhimbje shpine.

Anestezion i përgjithshëm (Narkozë e plotë)
Përmes anestezionit të përgjithshëm ndjeshmëria e dhimbjeve dhe vetëdija do të shkëputen
me medikamente aç për deri sa intervenimi operativ ka mbaruar. Me këtë rast frymëmarrja
normalisht mbështet në mënyrë artificiale, mirëpo këtë nuk e ndieni pasi që Ju flini.
Rreziqet specifike: Mundim me përzierje, dhe vjellje me dëmtime të mushkërive (Aspiracioni),
dëmtime të dhëmbëve, syve, dëme nga pozicionimi, mukozës, gurmazit, dhe telave të zërit, humbje zëri, vështirësi
me gëlltitje, dridhje ethesh, vështirësi me urinim. Dështim të kontracepsionit hormonal (me pilula apo të ngjashme)

Anestezion regjional (Narkozë e pjesshme)
Te shumë operacione ekziston mundësia, që vetëm ajo pjesë e trupit bëhet e pandjeshme, e cila duhet të
operohet. Gjatë këtij anestezioni regjional Ju mund të jeni të zgjuar, të dëgjoni muzikë me kufje apo të koteni me
ndihmë të mjeteve gjumi. Në rast të veprimit të pamjaftueshëm të anestezionit regjional, në çdo kohë mund të
shtohen mjete kundër dhimbjeve apo edhe të zbatohet anestezioni i përgjithshëm.
Anestezioni regjional qendror: Anestezioni spinal, anestezioni epidural dhe peridural
Një medikament për mpirje lokale (mjet për anestezion lokal) injektohet në fluidin palcës së
kurrizit (anestezion spinal) apo në çarje në mes të palcës së kurrizit dhe kanalit kurrizorë
(anestezion epidural apo peridural). Për një kohë të caktuar pjesët e trupit bëhen të
pandjeshme në dhimbje dhe fillojnë të ngrohen, dhe pastaj pa ndjenja apo nuk mund të lëvizin
apo të lëvizin me kufizime. Anestezioni epidural apo peridural mund të kombinohet me një
anestezion të përgjithshëm
Rreziqet specifike: Hematome, dëmtime të enëve të gjakut, të mushkërive dhe nervave,
komplikacione të frymëmarrjes, të zemrës, të sistemit të qarkullimit të gjakut, reaksione alergjike,
infeksione, abscese, paraplegji, vjellje me dëme të mushkërive (Aspiracioni), dhimbje koke,
vështirësi me jashtëqitje uji, dështimi i procedurës dhe ndërrim në anestezion të përgjithshëm.

Anestezioni regjional periferik: Bllokimi i nervave
Këto janë mpirje të nervave veç e veç apo të degëzimeve të nervave me një mjet lokal anestezioni, për shembull
mpirja e krahut dhe dorës përmes injektimit të nervave në sqetull (bllokimi pleksus aksial).
Rreziqet specifike: Hematome, dëmtime të enëve të gjakut, të mushkërive dhe nervave, komplikacione të
frymëmarrjes, të zemrës, të sistemit të qarkullimit të gjakut, reaksione alergjike, infeksione, abscese,
dështimi i procedurës dhe ndërrim në anestezion të përgjithshëm.

Anestezion i kombinuar (Narkozë e pjesshme dhe e plotë)
Në rast të intervenimeve më të mëdha operative dhe tek operacionet në moshën fëmijërie, këto dy lloje të
anestezioneve, narkoza e pjesshme dhe e plotë, kombinohen shpesh njëra me tjetrën dhe zbatohen njëkohësisht,
për të lehtësuar trajtimet e dhimbjeve pas operacionit.
Dhënia e mjeteve për qetësim (Sedacioni) si dhe mpirja lokale përmes kirurges/kirurgut
Shumë pak operacione janë të mundura të bëhen vetëm me mpirje lokale nga kirurgia apo kirurgu. Për kë të arsye
ekipi i anesteziologëve do Ju mbikëqyrë sikurse për anestezion të përgjithshëm apo regjional, ashtu që Ju në rast
nevoje të merrni mjete shtesë dhimbjeje apo qetësimi.
Instrumentet e mundura për mbikëqyrje të zgjeruar
FF Kateteri qendror venoz: Vendoset shpesh në qafë apo nën klavikulë.
Rreziqet: Dëmtime të enëve të gjakut, nervave, zemrës dhe diafragmës, Pneumotoraks me nevojë të rrallë të
vendosjes së drenazhimit, infeksione, abscese, helmim gjaku, trombozë, emboli.
FF Kateteri arterial: Vendosje e shpeshtë n ë arterie të kyçit të dorës (A. radialis)
Rreziqet: Dëmtime të enëve të gjakut dhe nervave, çrregullime të qarkullimit të gjakut, infeksione, abscese
FF Kateter i mëshikëzës së urinës: Rreziqet: Infeksion, lëndim i kanaleve urinore, ngushtim i kanaleve urinale
FF Transfuzion gjaku: Qëndrime të rrepta indikacioni!
Rreziqet: Infeksione, reaksione mos pranimi, ethe, ngatërrime dhe transfuzione të gabueshme
FF Stacioni intensiv: Pas operacionit është i planifikuar një trajtim intensive apo i mundur varësisht nga rrjedha.

Pyetje, Vërejtje

Data

Ora, Zgjatja

Nënshkrimi Pacientja/Pacienti/Prindi
Nënshkrimi Mjekja/Mjeku i anestezionit

Personat e pranishëm

Albanisch 2.2.1722 Hufschmid / Lehmann

Unë vërtetoj, që unë në një bisedë informative jam njoftuar gjerësisht mbi procedurën e planifikuar të anestezionit
dhe masave të mëtejme eventualisht të nevojshme. Me atë rast unë munda të i parashtroj të gjitha pyetjet që sipas
mendimit tim ishin të rëndësishme mbi rreziqet speciale dhe komplikimeve të mundshme, mbi masat anësore
dhe pasuese (p.sh. transfuzion gjaku) si dhe rreziqet e tyre si dhe mbi procedura alternative. Unë nuk kam pyetje
tjera, ndjehem i informuar në masë të mjaftueshme dhe me këtë japë pëlqimin për zbatimin e procedurës së
anestezionit për intervenimin e planifikuar. Me ndryshimin mjekësorë të domosdoshëm apo zgjerimin e procedurës
së diskutuar të anestezionit gjegj. me masat anësore dhe vijuese jap gjithashtu pëlqimin tim. Rreziqet shumë të
rralla gjatë bisedave normale informative nuk diskutohen pa paraqitjen e dëshirës specifike të pacientit.

Formular pyetjesh për anestezi
E dashura pacjente, i dashuri pacjent, të dashurit prindër
Shenimet në vijim e sipër i shërbejnë orientimit tonë dhe sigurisë së Juaj.
Cilen gjatësi trupi keni?     cm

Sa peshoni Ju?     kg

A lëngoni nga njëra prej sëmundjeve të radhitura me sa vijon?
Sëmundje zemre? (p.sh. infrakt zemre, Angina pectoris, defekt në zemër, dobësim në muskulin e zemrës)
Sëmundje të qarkullimit të gjakut / Probleme me shypjen e gjakut?
Sëmundje vaskulare? (p.sh.Trombozë, çrregullime në qarkullimin e gjakut)
Sëmundje të gjakut, çrregullime në koagolim të gjakut? (p.sh. anim për mavijsoje, gjakëderdhje hunde)
Sëmundje të mushkërive? (p.sh. Astmë, ndezje mushkërishë, tuberkulozë, pneumokoniozë)
Sëmundje të mëlqisë? (p.sh. Hepatiti respektivisht, anësim verdhëzimi, cirozë mëlqie)
Sëmundje të veshkëve? P.sh. nënfunksion veshkësh, gurë në veshkë)
Sëmundjet metabolike? (p.sh. Sëmundja e sheqerit, sëmundjet tiroide,urikopati)
Alergjitë? (p.sh. ndaj medikamenteve, gjërave ushqimore, ose ndaj substancave tjera)
Sëmundjet e nervave? (p.sh. Epilepsia, sulmet në tru, parkinsoni, paralizimet, çrregullime të ndijshmërisë)
Sëmundjet skeletore? (p.sh. sëmundjet e boshtit kurrizor, sëmundjet e nyjeve)
Sëmundjet e syve? (p.sh. glaukoma apo katarkati)

A keni qenë në kohën e fundit në trajtman mjeksor
(me përjashtim të arsyejes se për çfarë edhe operoheni me këtë rast)
•

•

•

•

A mirrni medikamente? (në qoftë se po, ju lutemi të sillni me vete një listë të medikamenteve)
•

•

•

•

•

•

A jeni operaur ndonjëher më parë? Në qoftë se po: kur, pse?
•

•

•

•

A jane paraqitur ndonjëher më parë tek Ju apo familja e Juaj probleme në anastezi?
A mbani një protezë dhëmbësh?
A e pini duhanin?
A mund të ngjiteni shkallëve të 2 kateve lartë pa bërë një ndërprerje?
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