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Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej 
 

Kwestionariusz  Anestezjologiczny (wersja skrócona) 

(kolejne znieczulenie/zabieg w czasie jednej hospitalizacji) 

Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia:………………………………………………………………………………………………………………….. 

masa ciała:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oddział:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr historii choroby:……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci, 
Zabiegi operacyjne i niektóre badania diagnostyczne wymagają znieczulenia, aby w ich trakcie 
dziecko spało, nie odczuwało bólu i nie poruszało się. Lekarz anestezjolog odpowiedzialny jest za 
bezpieczne przeprowadzenie znieczulenia i utrzymanie życiowo ważnych funkcji organizmu 
(oddychanie i krążenie krwi) podczas operacji lub badania. 

Lekarz anestezjolog proponuje i wybiera taką metodę znieczulenia, która najlepiej odpowiada 
przewidzianej operacji i najmniej obciąża organizm Państwa dziecka. 

Znieczulenie ogólne (narkoza) - to kontrolowane i odwracalne zniesienie stanu świadomości i/lub 
przytomności oraz odczuwania bólu. Pacjent znajduje się w stanie podobnym do głębokiego snu.  
Nad prawidłowym funkcjonowaniem czynności życiowych znieczulonego dziecka i podtrzymaniem 
znieczulenia czuwa zawsze lekarz anestezjolog wraz z pielęgniarką anestezjologiczną. Znieczulenie 
ogólne uzyskuje się dzięki podaniu do oddychania przez maskę przykładaną na okolicę ust i nosa 
odpowiedniej mieszaniny tlenu i środków znieczulających lub przez podanie środków znieczulenia 
ogólnego w formie dożylnej iniekcji. W większości przypadków konieczne jest wprowadzenie maski 
krtaniowej lub rurki intubacyjnej do tchawicy celem prowadzenia oddechu zastępczego i 
podtrzymania znieczulenia. Niezbędne leki, kroplówkę, a jeżeli istnieją wskazania również krew, 
dziecko otrzymuje przez założony do żyły wenflon lub cewnik naczyniowy.  

Znieczulenie regionalne można wykonać do pewnych określonych zabiegów. To znieczulenie  
czasowo znosi przewodnictwo bodźców bólowych tylko z tej okolicy, w obrębie której wykonywany 
jest zabieg operacyjny. Znieczulenie regionalne u dzieci wykonuje się zwykle po wcześniejszym 
wprowadzeniu pacjenta w stan sedacji lub znieczulenia ogólnego. Leki znieczulenia miejscowego 
podawane są do przestrzeni zewnątrzoponowej, podpajęczynówkowej, w okolicę splotów 
nerwowych lub nerwów obwodowych. Ich działanie utrzymuje się podczas całego zabiegu, jak 
również może być przedłużone na okres pooperacyjny, istotnie zmniejszając dolegliwości bólowe 
Waszego dziecka, co może wymagać założenia specjalnego cewnika w miejscu znieczulenia 
regionalnego. 

Nie ma znieczulenia, zabiegu i operacji bez ryzyka. 

Stosowanie nowoczesnych metod znieczulenia, prowadzenie kontrolowanego oddechu oraz 
monitorowanie parametrów życiowych przez cały czas trwania znieczulenia ma na celu zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia powikłań i zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dziecku. Jesteśmy jednak 



 
 

zobowiązani przedstawić Pacjentowi i Państwu niektóre poważne powikłania, które mogą się zdarzyć 
podczas znieczulenia, większość z nich wyjątkowo rzadko. Należą do nich: nagłe zatrzymanie krążenia 
lub oddychania; aspiracja treści pokarmowej do dróg oddechowych; wstrząs/reakcje uczuleniowe na 
leki, płyny do przetoczeń, środki dezynfekcyjne i materiały chirurgiczne. Powikłania zagrażające życiu 
dotyczą głównie pacjentów w ciężkim stanie ogólnym, z wadami wrodzonymi i z licznymi chorobami 
towarzyszącymi. W wyjątkowych przypadkach, podczas intubacji (wprowadzenie rurki do tchawicy) 
może dojść do uszkodzenia uzębienia lub śluzówki jamy ustnej i krtani, a w okresie pooperacyjnym 
wystąpić może pointubacyjna chrypka lub zaburzenia połykania. Podczas znieczulenia ogólnego w 
odpowiedzi na środki znieczulające może wyjątkowo rzadko wystąpić gwałtowny wzrost temperatury 
ciała w przebiegu przełomu metabolicznego zwanego gorączką złośliwą (choroba genetycznie 
uwarunkowana) – w takim przypadku zastosowane będą właściwe leki.  
 
Karmienie i pojenie przed planowanym znieczuleniem 

Obowiązuje reguła godzinowa: (1-2) – 4 – 6, według której konieczne jest wstrzymanie się od 
spożywania płynów i pokarmów stałych, odpowiednio na 1-2, 4 lub 6 godzin przed planowanym 
znieczuleniem.  

2 godziny przed znieczuleniem dziecko może wypić wodę niegazowaną lub herbatę 
*dopuszczalne jest pojenie dziecka wodą, herbatką, klarownym sokiem/napojem jabłkowym 
nawet do 1 godziny przed planowanym znieczuleniem w ilości max 3 ml/kg masy ciała dziecka  
4 godziny przed znieczuleniem można nakarmić noworodka/niemowlę wyłącznie mlekiem 
matki 
6 godzin przed znieczuleniem dziecko może być karmione, z wyjątkiem tłustych ciężkich 
pokarmów, dla których okres karencji powinien być wydłużony do 8 godzin. 

 

Zgoda na znieczulenie 

Powyższe informacje dotyczące znieczulenia przeczytałem, zrozumiałem i nie mam żadnych dalszych 
pytań. Dodatkowe informacje uzupełniające: 

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Potwierdzam, że wszystkie udzielone przez mnie odpowiedzi są zgodne z prawdą i wyrażam 

świadomą zgodę na przeprowadzenie znieczulenia: ………………………………………………………………….. do 

zabiegu: ……………………..…………………………………………………………………(wypełnia anestezjolog) 

 

Data:………./……../…………      1………………………………………………………

             Podpis rodziców/opiekunów  

  

…………………………………………………………  2……………………………………………………………… 

Podpis Lekarza - Anestezjologa     Podpis dziecka, które ukończyło 16 r.ż. 

 


