
           

     Informații despre anestezie

    Chestionar preanestezic                 

                                                                                                                  

Investigațiile şi intervențiile dureroase se pot efectua sub anestezie, cu scopul de a elimina senzația de durere sau disconfort, de a controla 
stresul intervenției și de a asigura stabilitatea funcțiilor organismului. Sedarea și anestezia generală sunt administrate de către medicul 
anestezist. Anestezia locală se administrează de către medicul operator. Pentru eliminarea durerii, putem utiliza diferite procedee:  

A. SEDAREA SAU ANESTEZIA (anestezie generală)  
Pacientul se află într-o stare controlată de reducere a conștienței, asemănătoare cu somnul.  
Înaintea inducerii anesteziei, se montează o perfuzie intravenoasă la antebraț, prin care se vor administra anestezice, lichide și alte 
tratamente eventual necesare după intervenție. Substanțele care induc somnul și îndepărtează durerea se administrează intravenos imediat 
înaintea începerii intervenției, în doze mici, și au efect de scurtă durată. Se poate administra și oxigen, cu ajutorul unei măşti.  
Adormirea este rapidă, iar trezirea are loc imediat după terminarea intervenției, în aceeași sală.  
Funcțiile vitale sunt monitorizate până la recuperare, sub coordonarea anestezistului. 

B. ANESTEZIA LOCALĂ  
Se administrează prin injectarea sau aplicarea unui anestezic local în zona în care se va efectua intervenția, pentru a înlătura senzația de 
durere. Pacientul își menține vigilența și percepe senzația de manipulare în zonă. Efectul de amorțire a zonei dispare în 20-30 minute. 
Anesteziei locale i se poate asocia o sedare intravenoasă, pentru reducerea senzației de stres, fără a induce somnul. 

EVALUAREA PREANESTEZICĂ 
Înaintea intervenției, anestezistul va examina istoricul medical și investigațiile paraclinice efectuate. În ziua intervenției, va evalua 
suplimentar starea clinică a pacientului, respectarea recomandărilor preanestezice și va calcula scorul de risc anestezic. 
În cazuri cu risc crescut, anestezistul poate solicita investigații suplimentare sau poate anula administrarea anesteziei generale, 
recomandând alte opțiuni anestezice sau amânarea intervenției. 
Pacientul poate solicita o altă opinie medicală de specialitate dar, atunci când decide să-și dea acordul pentru anestezie, are obligația de a 
respecta recomandările anestezistului, în interesul propriei siguranțe. 

PERIOADA POSTANESTEZICĂ 
Majoritatea pacienților nu au nicio problemă după trezirea din anestezie, totuși pot exista senzații de greață, vărsături, amețeli, somnolență.  
Imediat după trezire, veți fi monitorizat încă câteva minute în sala de recuperare din vecinătatea sălii de intervenții, înainte de a merge în 
camera proprie și, ulterior, la domiciliu. 
Momentul reluării alimentației și lichidelor va fi recomandat de către anestezist. 
Nu fumați, nu consumați alcool, nu șofați, nu luați decizii importante și nu semnați documente în primele 24 de ore după anestezia generală. 
Nu plecați neînsoțit din clinică și nu rămâneți singur la domiciliu în primele ore după anestezia generală. 

RISCURI 
Nicio manevră medicală nu este lipsită de riscuri! 
Riscurile depind de natura intervenției, coexistența unor afecțiuni, stilul de viață, vâstă, reacții particulare la anumite medicații etc. 
Nerespectarea recomandărilor legate de alimentație sau fumat cresc riscul de complicații digestive sau respiratorii. 
Accidentele anestezice grave care ameninţă viaţa, cum este stopul cardiac sunt foarte rare. Combinarea diferitelor substanţe, precum și 
monitorizarea complexă permit un bun control al funcţiilor vitale.  
Riscuri comune ale anesteziei sunt reacții adverse tranzitorii la medicația administrată (greață, vomă, salivație, amețeli, vedere îcețoșată, 
mâncărime, frison, confuzie, dureri de cap, durere la locul administrării, flebita - inflamația venei prin care s-a administrat medicația). 
Rar, pot apărea depresie/ infecții respiratorii, somnolență prelungită, amnezie, fluctuații ale tensiunii arteriale, hematom la locul administrării.  
Foarte rar pot apărea reacții alergice severe, care pot duce la deces, chiar in cazul unui tratament rapid. Este important să informați medicul 
asupra alergiilor de orice natură pe care le aveți.  
Leziunile nervilor, aspirația conținutului stomacal în plămâni, depresia respiratorie severă sau imposibilitatea intubației/ventilării sunt 
complicații extrem de rare, dar pot fi severe, chiar letale. Medicul poate lua măsuri speciale de tratament în aceste cazuri, neplanificate 
anterior. În cazul efectuării intubației (introducerea unui tub în trahee pentru a controla respirația), pot apărea dureri sau leziuni în gât. 
Anestezia poate altera reflexele și funcția cognitivă, de aceea nu este permis șofatul sau luarea unor decizii importante după anestezie. 

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAŢI URMĂTOARELE INDICAŢII ÎNAINTEA INTERVENȚIEI CU ANESTEZIE:  
Pentru siguranţa proprie, nu mâncaţi şi nu fumaţi cu cel puțin 6 ore înainte și nu beţi lichide cu 2 ore înainte de intervenție.  
Anunțaţi dacă sesizați simptome anormale în ziua intervenției sau dacă aţi mâncat, băut sau ați luat medicamente. 
Spălați-vă bine pe corp și genital înaintea intervenției, pentru a reduce riscul infecțiilor cu germeni de pe piele. 
Scoateţi lentilele de contact, aparatul dentar, ochelarii, bijuteriile înainte de intervenție. Nu folosiţi machiaj, creme de corp şi lac de unghii.  
Întrebați medicul ce medicamente puteți lua înainte și imediat după anestezie. 
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Nume Prenume

Data nașterii ID                                                          

Tipul intervenției



Răspunsul la următoarele întrebări este necesar pentru a reduce eventualele riscuri. Dacă este necesar, completaţi cu date suplimentare. 

Menționați toate medicamentele pe care le luați în prezent și dozele administrate, inclusiv contraceptive sau medicație naturistă: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Alte probleme medicale, internări, antecedente familiale sau particularități pe care le considerați semnificative: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Declar că am înţeles toate informaţiile furnizate şi enumerate mai sus și că am prezentat doar informaţii adevărate. 

Data și ora …………………………………     Semnătura pacient: 

Vă rugăm să atașați rapoartele medicale pe care le aveți în posesie (rezultate analize, investigații, consultații, tratamente) 

Se completează de către pacient, în ziua intervenției: 

Datele dvs personale sunt prelucrate de Clinica Gynera, potrivit înregistrării la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 19963, 
în scopul exclusiv al desfășurării activităților medicale. Vă puteți exercita dreptul la acces, intervenție, opozitie și portabilitate, în condițiile prevăzute de Legea 677/2001 și 
Regulamentul European 679/2016 printr-o cerere scrisă și datată, trimisă pe adresa Clinicii Gynera. Mai multe detalii găsiți pe www.gynera.ro / Politica de confidențialitate.
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Data ultimei menstruații: Ora ultimei ingestii de alimente, respectiv lichide:

Alcool/Substanțe recreative     ❒ Nu     ❒ Da Fumat   ❒ Nu     ❒ Da, ultima dată - data și ora:

Medicație/produse naturiste în ultimele zile:

Purtați:    ❒ Aparat dentar/proteză/ lucrări dentare mobile ❒ Lentile de contact

Simptome în ultimele zile:

Ați avut operații în antecedente? ❒ Nu     ❒ Da Când și de ce?

Ați avut anestezii în antecedente? ❒ Nu     ❒ Da Reacții particulare:

Incidente de anestezie în familie: ❒ Nu     ❒ Da Boli ereditare sau cronice în familie:

Alergii alimentare/din mediu/latex: ❒ Nu     ❒ Da Luați tratament antialergic?

Alergii la medicamente și manifestare:             ❒ Nu     ❒ Da ❒ Urticarie   ❒ Edem (umflături)   ❒ Dificultăți respiratorii  la ……..

Ați avut vreodată o criză de astm? ❒ Nu     ❒ Da Câte crize pe lună?

Fumați? ❒ Nu     ❒ Da Tușiți și expectorați? ❒ Nu     ❒ Da

Obosiți ușor? ❒ Nu     ❒ Da Aveți sindrom de apnee în somn sau sforăiți? ❒ Nu     ❒ Da

Ați avut  vreodată hipertensiune arterială?       ❒ Nu     ❒ Da Ați avut  vreodată angină pectorală sau durere în piept?      ❒ Nu     ❒ Da

Ați avut  vreodată infarct? ❒ Nu     ❒ Da Ați avut  vreodată palpitații sau tulburări de ritm cardiac?     ❒ Nu     ❒ Da

Aveți stimulator cardiac? ❒ Nu     ❒ Da Ați fost consultat vreodată de un cardiolog? ❒ Nu     ❒ Da

Ați avut  vreodată meningită? ❒ Nu     ❒ Da Ați avut  vreodată o criză de epilepsie? ❒ Nu     ❒ Da

Ați avut  vreodată o criză de tetanie?               ❒ Nu     ❒ Da Ați avut  vreodată depresie / alte probleme neurologice?     ❒ Nu     ❒ Da

Ați avut  vreodată un traumatism cranian?       ❒ Nu     ❒ Da Ați avut sincope sau pierderi de cunoștință, memorie?         ❒ Nu     ❒ Da

Ați avut  vreodată o criză de sciatică?              ❒ Nu     ❒ Da Ați avut  glaucom sau intervenții oftalmologice? ❒ Nu     ❒ Da

Aveți ulcer, reflux, gastrită, hepatită?                ❒ Nu     ❒ Da Ați avut colică renală, dificultăți la urinare, infecții urinare?   ❒ Nu    ❒ Da

Luați regulat aspirină sau anticoagulante?       ❒ Nu     ❒ Da Ați avut vreodată flebită, tromboză, embolie pulmonară?     ❒ Nu     ❒ Da

Ați avut vreodată o transfuzie? ❒ Nu     ❒ Da Sângerați mai mult după ce vă tăiați/înțepați din greșeală?  ❒ Nu    ❒ Da

http://www.gynera.ro

