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Інформація для пацієнта перед загальним наркозом та згода  
на загальний наркоз 
 

Інформація для пацієнтів про загальний наркоз 

 

Операції проводяться під загальним наркозом. Лікар анестезіолог відповідає  

за проведення анестезії і підтримку життєво важливих функцій (в тому числі дихання  

та кровообігу). Завдання анестезіолога забезпечити безпеку пацієнта. 

 

Можливий ризик ускладнень 

У кожному виді анестезії існують свої плюси та мінуси. Анестезіолог приймає рішення щодо 

анестезії під час кожної конкретної операції, яка анастезія буде найбільш надійна та матиме 

якомога менший вплив на організм пацієнта. Однак, слід взяти до уваги, що при хірургічному 

втручанні завжди є ймовірність ризику. Можуть з'явитися підшкірні крововиливи у місці ін'єкції  

в вену, венозне подразнення, алергічні реакції після застосування деяких ліків (свербіж шкіри, 

висипання, проблеми з диханням, зниження артеріального тиску). Важкі ускладнення виникають 

дуже рідко. Це можуть бути: 

1. Зупинка кровообігу – зазвичай у пацієнтів з серйозними супутніми захворюваннями; 

2. Пошкодження або випадіння зубів, пошкодження трахеї, стравоходу, шлунка, легень – під 

час інтубації пацієнтів, що страждають ожирінням або з обмеженою рухливістю шиї або 

аномаліями розвитку лицевого черепа – іноді необхідно провести трахеотомію, дренування 

плевральної порожнини та в крайньому випадку операцію пошкодженого органу. 

Після загального наркозу можуть з'явитися післяопераційна нудота та блювота, спазми в гортані, 

бронхоспазм, першіння або біль у горлі, біль при ковтанні, тимчасова хрипота. 

Вище було згадано більшість наслідків та ускладнень, які можуть з'явитися, проте  

в медицині завжди можуть статися випадки, неописані у фаховій літературі, які пов'язані  

з нетиповою анатомією або нетиповою реакцією організму. Якщо у Вас виникнуть будь-які 

сумніви, необхідно звернутися до лікуючого лікаря або анестезіолога. 

 

Передопераційна анкета перед анестезією 

Передопераційна анкета необхідна для збору інформації, на основі якої можна підібрати найкращі 

анестезіологічні процедури. Ретельно заповнена анкета допоможе підвищити рівень Вашої 

безпеки під час наркозу. Кожне запитання стосується певних факторів, які можуть впливати на хід 

та безпеку анестезії (супутні та перенесені захворювання, алергія, шкідливі звички, ліки  

та фітопрепарати, які приймає пацієнт). 
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Будь ласка, візьміть з собою: 

1. Медичну документацію, що стосується пройденого лікування (якщо таке було): виписка  

з лікарні, медичні довідки, останнє обстеження ЕКГ в разі раніше виявлених відхилень від 

норми, а також УЗД серця, УЗД судин шиї – якщо проводились; 

2. Додаткові обстеження; 

3. Довідка від терапевта, в разі додаткових захворювань (кардіологічних, пульмонологічних, 

неврологічних, ендокринних тощо) – довідка від лікаря-фахівця. 

 

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! 

У разі перорального прийому ліків, які впливають на згортання крові, слід проконсультуватися  

у кардіолога або лікуючого лікаря щодо припинення прийому ліків перед операцією. 

Якщо у Вас встановлені коронарні стенти, не можна припиняти прийом аспіриновмісних 

препаратів (Acard, Polocard) – останній прийом – 1 день перед операцією. В інших випадках, 

прийом цих препаратів слід припинити за 5 днів до операції. 

Перед операцією слід повністю припинити прийом фітопрепаратів, що містять: 

• звіробій, гінкго, часник, ехінацею, риб'ячий жир, малиновий сік – за 10 днів до операції;  

• Aclotin – за 14 днів до операції;  

• Plavix – за 7 днів до операції;  

• Sintrom або Warfaryna – за 5 днів до операції або в разі необхідності замінити  

їх препаратами низькомолекулярних гепаринів – останній прийом гепарину – за 1 день до 

операції. 

 

В день перед анестезією потрібно пам’ятати про наступне: 

• Ліки, які Ви приймаєте на постійній основі (за винятком антигеморагічних лікарських 

засобів, пероральних протидіабетичних ліків, а також сечогінних препаратів), слід 

прийняти як зазвичай, запивши невеликою кількістю води, якщо лікар не дав інших 

рекомендацій. 

• Також вранці слід застосувати інгаляційні препарати (наприклад при астмі). 

• Дози інсуліну будуть призначені в індивідуальному порядку за день до операції (зазвичай 

2/3 звичайної дози), а також в день операції (зазвичай ½ звичайної дози). 

• У разі будь-яких додаткових питань, будь ласка, зв'яжіться з анестезіологом.  

• За 2 години до операції можна випити не більше, ніж ½ склянки води, чаю або яблучного 

соку (для дітей меншу кількість рідини – призначену анестезіологом в індивідуальному 

порядку). 
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• За 6 годин до анестезії не можна нічого їсти, для того щоб уникнути ускладнень (менша 

ймовірність блювоти і попадання вмісту шлунку в верхні дихальні шляхи). 

• Не слід наносити макіяж (або зняти його перед операцією). Слід змити лак з нігтів. 

• В день операції слід прийняти душ, поголитися або коротко підстригти бороду та вуса,  

а також почистити зуби. 

Перед тим як зайти в операційний блок слід: 

- зняти зубні протези та контактні лінзи; 

- зняти сережки, каблучки, ланцюжки, годинники; 

- одягнути чисту піжаму та шкарпетки. 

 

Забороняється сідати за кермо автомобіля та обслуговувати механічні прилади  

в першу добу після операції. 

 

Заявляю, що я ознайомився/ознайомилася з вищезазначеною інформацією  

і скористався/скористалася вищезгаданими рекомендаціями. 

Я згоден/згодна на пропоновану загальну анестезію. 

 

Імя та прізвище ___________________________________________________________________ 

 

Дата народження _____________  Дата _______________ Підпис __________________ 

 

 

Ім’я та прізвище юридичного опікуна або одного з батьків пацієнта_______________________ 
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