
Informacje ogólne na temat znieczulenia 
 

W celu prawidłowego przeprowadzenia operacji należy dokonać odpowiedniego znieczulenia. Z 

anestezjologiem spotka się Pan/Pani podczas wizyty przedoperacyjnej, w trakcie której może 

Pan/Pani oczekiwać pytań o stan zdrowia i rodzaj przyjmowanych leków, przebieg ewentualnych 

poprzednich operacji oraz inne istotne informacje zdrowotne. Jeśli posiada Pan/Pani jakiekolwiek 

dokumenty dotyczące stanu zdrowia (np. karty informacyjne, konsultacje, wyniki badań, opinie 

lekarskie) proszę mieć je ze sobą. Warunkiem dopuszczenia do zabiegu w znieczuleniu jest brak 

ostrych infekcji zapalnych (w szczególności brak objawów takich jak kaszel, katar, gorączka), w 

przypadku chorób przewlekłych – ustabilizowanie leczenia.  

Przed wizytą należy koniecznie uzupełnić otrzymaną ankietę anestezjologiczną. W przypadku 

stosowania leków na schorzenia przewlekłe proszę o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia ich 

dawkowania w okresie okołooperacyjnym.  

W trakcie znieczulenia ogólnego pacjent jest pod stałą kontrolą lekarza anestezjologa i pielęgniarki 

anestezjologicznej. Zostaje podłączony do monitora kontrolującego czynność serca, pomiar 

zawartości tlenu we krwi oraz w regularnych odstępach czasu pomiar ciśnienia krwi. U każdego 

pacjenta wykonuje się wkłucie dożylne, dzięki któremu można podłączyć kroplówkę i podawać leki.  

Znieczulenie ogólne 

Znieczulenie ogólne wykonuje się przy użyciu leków dożylnych, podawanych przez założoną 

wcześniej kaniulę dożylną. W krótkim czasie po podaniu leków pacjent zasypia. W celu zapewnienia 

prawidłowej wentylacji zostaje założona rurka do tchawicy lub do gardła. W trakcie zabiegu pacjent 

otrzymuje leki usypiające i przeciwbólowe dożylnie i/lub w mieszaninie oddechowej, by stworzyć 

odpowiednie warunki do przeprowadzenia operacji. Podczas operacji lekarz anestezjolog lub 

pielęgniarka anestezjologiczna pozostaje przez cały czas przy pacjencie, kontrolując czynności 

życiowe. Dzięki podłączonej aparaturze można dokładnie określić, w jaki sposób organizm reaguje 

na znieczulenie.  

Sedacja-analgosedacja (do wybranych zabiegów) 

Sedacja dożylna (analgosedacja) ma na celu uspokojenie pacjenta oraz obniżenie poziomu jego lęku 

w trakcie zabiegu. Procedura ta przeprowadzana przez anestezjologa jest uzupełnieniem 

znieczulenia miejscowego. Polega na dożylnym podawaniu leków o działaniu przeciwbólowym i 

uspokajającym oraz na ciągłym monitorowaniu pacjenta. Pozwala utrzymywać pacjenta w 

ograniczonym stanie świadomości, bez konieczności stosowania znieczulenia ogólnego.  

Powikłania 
Każde podstępowanie lekarskie może skutkować powikłaniami. Mogą się one zdarzyć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności i zazwyczaj wynikają z chorób towarzyszących lub okoliczności 

niezależnych.  

Najczęstszymi powikłaniami znieczulenia ogólnego są: odczucie senności i oszołomienia, nudności i 

wymioty, ból gardła, chrypka, niskie lub wysokie ciśnienie krwi. Przy zakładaniu rurki do tchawicy 

może dojść do uszkodzenia zębów (lub trwałych protez zębowych), wargi, śluzówek. Może wystąpić 

krwiak wokół nakłutej żyły. Komplikacje trudne do przewidzenia, stanowiące ryzyko zagrożenia 

życia, jak ciężka reakcja alergiczna na zastosowane leki, niewydolność krążeniowo-oddechowa, 

zatrzymanie akcji serca, niedotlenienie, uszkodzenie krtani czy tchawicy, zdarzają się niezmiernie 

rzadko.  



Ze względów bezpieczeństwa przed każdym rodzajem znieczulenia pacjent musi być 

na czczo. Pozwala to zmniejszyć ryzyko możliwych powikłań podczas znieczulenia. 

Zatem 6 godzin przed planowanym zabiegiem należy przestać spożywać posiłki 

stałe, do 4h przed zabiegiem można pić jedynie klarowne płyny (np. woda, herbata, 

sok jabłkowy), nie zawierające mleka. W ciągu ostatnich 2h przed zabiegiem można 

jedynie przyjąć konieczne leki, popijając niewielką ilością wody. 

Uwagi: 
 

Niżej podpisany(a) pacjent poświadcza że zapoznał(a) się z treścią powyższego dokumentu i jego 

treść jest dla niego/niej zrozumiała.  

 

Kraków, dn. _______________________ 

 

Pacjent (imię, nazwisko): ____________________________________  

 

Podpis1: ______________________ 

[W przypadku osoby niepełnoletniej podpis składa opiekun prawny 
W przypadku dziecka w wieku 16-18 lat podpis składa zarówno opiekun prawny jak i dziecko] 
 

 

Podpis lekarza; _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna 

 

Nazwisko _______________________________         Imię_____________________________ 

 

PESEL:            
     Wzrost _____cm,    Waga ______kg 

Zawód ( uprawiany obecnie lub w przeszłości)_________________________________________ 

1. Czy leczy się Pan(i) ostatnio                                                              tak  nie  

 

Jeśli tak, to na jakie schorzenia?__________________________________________________ 

2. Jakie leki Pan(i) obecnie przyjmuje?_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Czy choruje Pan(i) obecnie, bądź chorował(a) na jedną z wymienionych niżej chorób? 

3. Choroby serca np. przebyty zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, wada serca. zaburzenia rytmu 

serca, zapalenie mięśnia sercowego                   tak  nie , nie wiem  

4. Choroby układu krążenia (np. ciśnienie krwi wysokie lub niskie, omdlenia, duszności)  

                                                                                                               tak , nie , nie wiem  

5. Choroby naczyń krwionośnych (np. żylaki, zapalenie żył, złe ukrwienie kończyn, bóle  

     łydek przy chodzeniu)                                                                       tak , nie , nie wiem  

6. Choroby płuc (np. gruźlica, pylica, rozedma, zapalenie płuc)            tak , nie , nie wiem  

7 Choroby dróg oddechowych (np. astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli) 

   tak , nie , nie wiem  

8 Choroby przewodu pokarmowego (np. choroba wrzodowa żołądka/ dwunastnicy) 

   tak , nie , nie wiem  

9. Choroby wątroby (np. żółtaczka, marskość wątroby)                        tak , nie , nie wiem  

10. Choroby układu moczowego (np. zapalenie nerek, kamica nerkowa, trudności w oddawaniu moczu)                                                                          

tak , nie , nie wiem  

11. Zaburzenia przemiany materii (np. cukrzyca, dna)                         tak , nie , nie wiem  

12. Choroby tarczycy (np. wole obojętne, nadczynność, niedoczynność) 

  tak , nie , nie wiem  

13. Choroby układu nerwowego( np. padaczka, porażenia, niedowłady, utraty 

      przytomności miastenia)                                                                tak , nie , nie wiem  

14. Choroby układu kostno-stawowego (np. bóle korzonkowe, zmiany zwyrodnieniowe 

kręgosłupa, stawów)                                                                       tak , nie , nie wiem   



15. Choroby i układu krzepnięcia (np. anemia, skłonność do wylewów krwawych, 

  krwawień z nosa, przedłużone krwawienie po usunięciu zęba) 

       tak , nie , nie wiem  

16. Choroby oczu (np. jaskra)                                                               tak , nie , nie wiem  

17. Zmiany nastroju (np. depresja, nerwica)                                         tak , nie , nie wiem  

18. Uczulenia - alergie (np. katar sienny, wysypka, uczulenia na pokarmy, leki, plaster, 

      jodynę)                                                                                            tak , nie , nie wiem   

     jeśli tak, to na jakie substancje?______________________________________________ 

     jakie są objawy uczulenia? __________________________________________________ 

19. Inne schorzenia, nie wymienione powyżej?                                   tak , nie . nie wiem  

      jeśli tak, to jakie _______________________________________________________ 

20. Czy był(a) Pan(i) już kiedyś operowany(a)                                    tak , nie , nie wiem   

       Jeśli tak, to kiedy i z Jakiego powodu? 

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

21. Czy dobrze zniósł Pan(i) znieczulenie?                                        tak , nie , nie wiem  

22. Czy u krewnych Pana(i) wystąpiły kiedyś powikłania związane ze znieczuleniem? 

     tak , nie , nie wiem  

23. Czy miał Pan(i) transfuzję krwi?                                                   tak , nie , nie wiem   

      kiedy ? ______________________________________________________________ 

     czy dobrze zniósł, Pan, zniosła Pani transfuzję krwi? __________________________ 

24. Kiedy miała Pani ostatnią miesiączkę?______________________________________ 

25. Czy jest Pani w ciąży?                                                                 tak , nie , nie wiem  

26. Czy stosuje Pani doustne środki antykoncepcyjne                      tak , nie  

27. Czy Pan(i) pali tytoń ?                                                                  tak , nie   

      ile dziennie ______ od kiedy _________ 

28. Czy pije Pan(i) alkohol?                   nie  , rzadko , niewiele , regularnie , dużo  

 

29. Czy zażywa Pan(i) środki uspokajające, nasenne, narkotyki    tak , nie , nie wiem  

jakie? ______________________________________________________________ 

 

 

Data i Podpis pacjenta: 



 

Zgoda pacjenta na znieczulenie 
 
 

 
 

Pacjent (imię, nazwisko): ___________________________________________________ 

PESEL:            

Dane opiekuna prawnego (jeśli dotyczy): 

________________________________________________________ 

Oświadczam, że poinformowano mnie o dających się przewidzieć następstwach (ryzykach) poszczególnych 

rodzajów znieczuleń 

Poinformowano mnie, że jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego albo stosowania metody 

leczniczej lub diagnostycznej wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby mi 

niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia, a nie będzie 

możliwości niezwłocznego uzyskania mojej zgody, lekarz ma prawo bez uzyskania mojej zgody, zmienić zakres 

i rodzaj znieczulenia oraz ewentualnie zastosować dodatkowe postępowanie medyczne (infuzje, transfuzje, 

wkłucia, leki, wentylacja mechaniczna) w sposób umożliwiający uwzględnienie tych okoliczności.  O 

okolicznościach, o których mowa powyżej, lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji w dokumentacji 

medycznej oraz poinformuje pacjenta tak szybko, jak to możliwe. Poinformowano mnie również że mogę 

żądać aby lekarz udzielający mi świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium 

lekarskie, lecz może on odmówić jeśli uzna to żądanie za bezzasadne. Wiem, że w każdym czasie mam prawo 

do odwołania udzielonej zgody, a pomimo tego, w miarę możliwości, będę otoczony/a opieką lekarską.  

 Informacji (wymienionych powyżej) udzielono mi ustnie2 

 Otrzymałem/łam też informacje w formie pisemnej 

Nazwiska lekarzy, którzy udzielali informacji:  

_____________________________________________________ 

 Informacje zrozumiałem/łam i nie mam zastrzeżeń ani dalszych pytań 

 Mam zastrzeżenia, pytania – zgłaszam je w Załączniku nr 1 

 

 Wyrażam zgodę 

 Nie wyrażam zgody  
na wymienione powyżej świadczenie zdrowotne. 

 

Kraków, dn. _______________________ 

 

Pacjent (imię, nazwisko): ____________________________________  Podpis3: ______________________ 

 

  

 
2 Właściwe proszę zaznaczyć symbolem X 
3 W przypadku osoby niepełnoletniej podpis składa opiekun prawny 
W przypadku dziecka w wieku 16-18 lat podpis składa zarówno opiekun prawny jak i dziecko 



Załącznik nr 1 – Zastrzeżenia i/lub pytania pacjenta 
Niniejszym zgłaszam następujące zastrzeżenia / pytania:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dn. ______________________ Pacjent (imię, nazwisko): ____________________________________  Podpis: ______________________ 

 

 

 

Oświadczam że udzielono mi dodatkowych wyjaśnień i nie mam już żadnych zastrzeżeń ani pytań 

 

 

Kraków, dn. ______________________ Pacjent (imię, nazwisko): ____________________________________  Podpis: ______________________ 

 

Podpis lekarza: _________________________________ 

 


