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Vážení pacienti/rodiče,  

 

dnes jste vy/Vaše dítě podstoupilo terapeutický výkon, při kterém byla Vám/Vašemu dítěti poskytnuta 

anesteziologická péče, s níž jste souhlasili a svůj souhlas stvrdili podpisem na informovaném souhlasu 

s anestezií.  

 

V tomto poučení Vám budou sděleny rizika a komplikace po podání anestezie, v období bezprostředním  

a následném po propuštění z naší péče. 

 

Na „dospávacím“ pokoji budete vy/ Vaše dítě po podané anestezii monitorován (o), pod dohledem lékaře 

- anesteziologa a plně kompetentními vyškolenými anesteziologickými sestrami za plného monitorování 

všech životně důležitých funkcí: krevního tlaku, srdeční frekvence – EKG, dechové frekvence, pulsní 

oxymetrie. 

 

Bude sledován stav vědomí, orientace a schopnosti koordinace pohybů.  

 

Největším rizikem je pooperační nauzea a zvracení (PONV), v případě těchto komplikací bude 

Vám/Vašemu dítěti podán zklidňující lék. Pro rychlý nástup a zklidnění nepříjemných komplikací, bude 

aplikován přímo do krevního řečiště (i.v. –intravenózně).   

 

Zvracení a nauzea se mohou projevit i později, a to až po propuštění z naší péče. Proto je důležité dbát 

pokynů lékaře-anesteziologa a anesteziologické sestry. 

 

Důležité je dodržet povinné lačnění – NEPÍT 2 hodiny po anestezii a NEJÍST NEJMÉNĚ 4 hodiny po 

anestezii.  

 

Po dvou hodinách po anestezii můžete dítěti podat lžičkou nebo po doušcích černý slabý čaj mírně 

oslazený. Podobně platí i pro dospělého pacienta. 

 

Nevhodné jsou všechny sycené nápoje obsahující bublinky a dráždivé džusy. 

 

Po čtyřech hodinách po anestezii můžete jíst, dítěti podat LEHKOU NETUČNOU STRAVU. 

 

Při porušení těchto doporučení, může dojít k vážnému poškození příjmu potravy - to je úpornému 

zvracení, neudržení tekutin a stravy v žaludku a tím k možné dehydrataci organismu, vyčerpání a slabosti.  

 

Pacient/zákonný zástupce dítěte byl poučen o zdravotním stavu. 

 

Byly mu/jí sděleny hodnoty základních životních funkcí TK, P, dechové frekvence, sycení kyslíkem. 

 

Pacient/zákonný zástupce dítěte byl současně poučen o lačnění po anestezii. 

 

Veškeré informace mu/jí podané bere na vědomí, všemu mu/jí bylo dostatečně vysvětleno a všemu 

porozuměl/a. 

 

V Praze dne …………………. 

 

Podpis pacienta/zákonného zástupce    ………………………………………….. 

 

 

Poučení provedl/a       ………………………………….………. 
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