
 

 
Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z informacją 
dotyczącą znieczulenia 
 

Data        podpis pacjenta 
 

 
 
 
 
Dane do zwolnienia lekarskiego: 

Od kiedy do kiedy:………………………………………………………………………………….. 

NIP płatnika składek:………………………………………………………………………………. 

Ubezpieczony w: □ ZUS □ KRUS □ INNYM W POLSCE □ INNYM PAŃSTWIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRUM MEDYCZNE MML 
Ul. Bagno 2, lok. 3, 00-112 Warszawa 
Tel/fax 22 406 54 22, 22 403 44 41 

 

DOROŚLI 
 

Imię i Nazwisko      data urodzenia 

 
Adres 

 

Adres 

 
Telefon 

 
Rozpoznanie 

 

Termin przyjęcia 
W dniu przyjęcia proszę zgłosić się do           Szanowni Państwo 
MML przy ul. Bagno 2, lok.3. Należy      Bolesne zabiegi medyczne są z  
zabrać ze sobą wyniki badań labora– reguły wykonywane w znieczuleniu 
toryjnych, zdjęcia RTG oraz karty  Za wykonanie znieczulenia i  
informacyjne dotyczące wcześniejszych utrzymanie w czasie jego trwania  
pobytów w szpitalu.    ważnych funkcji życiowych 
      (między innymi: oddychania,  
DO WYPISANIA ZWOLNIENIA   krążenia krwi) jest odpowiedzialny 
NIEZBĘDNE SĄ NASTĘPUJĄCE DANE: lekarz anestezjolog. Jego  
      współpraca z lekarzem wykonu-  

1. PESEL     jącym zabieg służy bezpieczeństwu 
2. NR DOWODU OSOBISTEGO  pacjenta.  
3. DOKŁADNY ADRES MIEJSCA  

ZAMIESZKANIA (KOD   Wybór rodzaju znieczulenia  
POCZTOWY)    Każdy rodzaj znieczulenia ma  

4. NIP I NAZWA ZAKŁADU PRACY zalety i wady. Proponujemy takie 
5. NAZWA FIRMY UBEZPIECZE –  postępowanie, które nadaje się  

NIOWEJ (ZUS, KRUS, INNA)  najlepiej do danego rodzaju 
     zabiegu i które jest najmniej  
     obciążające dla organizmu.  



 

SEDACJA 
 
Zabiegi medyczne kojarzą się z 
nieprzyjemnymi doznaniami. Wizycie 
w gabinecie lekarskim towarzyszy 
strach przed bólem. Lęk jest istotnym 
czynnikiem modyfikującym doznania 
bólowe, nasilając ich subiektywne 
odczucie. Sedacja zwykle jest łączona 
ze znieczuleniem miejscowym 
znoszącym odczuwanie bólu. 
Pacjent, pomimo że ma ograniczoną 
orientację i zmniejszoną zdolność 
koncentracji uwagi, współpracuje z 
wykonującym zabieg. Dodatkową 
zaletą jest to, że pacjent zwykle nie 
pamięta przebiegu zabiegu, pomimo 
że w trakcie był świadomy i spełniał 
polecenia. W trakcie takiej sedacji 
podawane są ciągle krótko działające 
leki dożylnie. Metoda ta zapewnia 
stałą kontrolę poziomu świadomości 
pacjenta. Pacjent jest wprowadzony 
w sedację przed rozpoczęciem 
zabiegu, następnie lekarz wykonuje 
znieczulenie miejscowe. Od tego 
momentu pacjent może odczuwać 
dotykanie, pociąganie, ale nie 
odczuwa bólu. Możliwe jest szybkie 
pogłębienie lub spłycenie sedacji w 
zależności od samopoczucia pacjenta 
i etapu zabiegu.  
 
 
 
 

ZNIECZULENIE OGÓLE (NARKOZA) 
 
Wyłącza świadomość a tym samym 
odczuwanie bólu. Od początku 
znieczulenia do jego końca Pacjent 
znajduje się w spokojnym podobnym 
do snu stanie. Znieczulenie 
rozpoczyna się od podania środka 
nasennego przez wkłutą do żyły 
specjalną igłę. Wystarcza to do 
przeprowadzenia krótkiego zabiegu 
(krótka narkoza dożylna). Podczas 
dłuższych zabiegów znieczulenie 
utrzymuje się poprzez podawanie 
wziewnych środków w postaci lotnej. 
Znieczulenie „na maskę” polega na 
podawaniu tlenu i środków lotnych 
przez obejmującą usta i nos, 
przylegającą do twarzy maskę. W 
„znieczuleniu z intubacją” tlen i 
środki wziewne podawane są 
poprzez rurkę intubacyjną, która 
wkładana jest do tchawicy po 
zaśnięciu pacjenta i usuwana przed 
jego obudzeniem. Intubacja 
zapewnia prawidłowe oddychanie i 
chroni płuca przed zachłyśnięciem.  
 

NIE MA ZABIEGÓW BEZ ŻADNEGO 
RYZYKA 

 
Poważne zagrażające życiu 
powikłania związane z sedacją 
znieczuleniem ogólnym (np. 
zatrzymanie akcji serca) są bardzo 
rzadkie. Stosowane obecnie 

postępowanie poprzez dokładne 
podawanie minimalnych dawek i 
łączenie różnych środków, jak też 
zastosowanie sztucznej wentylacji 
umożliwia maksymalnie bezpieczne 
przeprowadzenie pacjenta przez 
okres zabiegu. W celu uniknięcia 
komplikacji koniczne jest dobre 
sterowanie oddechem, krążeniem 
krwi i innymi ważnymi funkcjami 
organizmu, które są dokładnie i bez 
przerwy monitorowane. Wspólnie z 
lekarzem wykonującym zabieg 
nadzorujemy prawidłowe ułożenie 
na fotelu, dzięki czemu unikamy 
uszkodzenia nerwów wskutek ich 
ucisku bądź rozciągana a w 
następstwie zaburzeń czucia i 
niedowładów. Czas pobytu po 
zabiegu jest bardzo indywidualny.  
 

PROSIMY PAŃSTWA O DOKŁADNE 
INFORMACJE 

 
Obciążenie i niebezpieczeństwo 
związane z każdym zabiegiem 
medycznym, w tym również ze 
znieczuleniem ogólnym, zależy od 
wielu okoliczności. Duży wpływ mają 
choroby towarzyszące i dotychczas 
przebyte, stan ogólny, wiek i styl 
życia. Zadając poniższe pytania, 
chcemy ustalić możliwe zagrożenia i 
zapewnić najwyższy stopień 
bezpieczeństwa.  
 

PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE 
PONIŻSZYCH ZALECEŃ 

 
1. 6 GODZIN PRZED ZABIEGIEM NIE 

WOLNO JEŚĆ ANI PIĆ, ABY UNIKNĄĆ 
ZACHŁYŚNIĘCIA. LEKI NALEŻY 
PRZYJĄĆ O ZWYKŁEJ PORZE. 

2. TRZEBA PO ZABIEGU MIEĆ 
ZAPEWNIONY TRANSPORT DO 
DOMU Z TOWARZYSZĄCĄ DOROSŁĄ 
OSOBĄ. 

3. NIE WOLNO PIĆ ALKOHOLU 24 
GODZINY PRZED ZABIEGIEM. 

4. NIE WOLNO LAKIEROWAĆ 
PAZNOKCI, ANI NAKŁADAĆ 
MAKIJAŻU 

5. WSKAZANE JEST ZAPRZESATNIE 
PALENIA PAPIEROSÓW 6 GODZIN 
PRZED ZABIEGIEM. 

6. NALEŻY USUNĄĆ PROTEZY ZĘBOWE I 
SZKŁA KONTAKTOWE (JUŻ W 
KLINICE) 

7. NALEŻY ZDJĄĆ I POZOSTAWIĆ W 
DOMU KOLCZYKI, PIERŚCIONKI 
ŁAŃCUSZKI, ZAPINKI DO WŁOSÓW 

8. NIE WOLNO 24 GODZINY PO 
ZABIEGU PIĆ ALKOHOLU, 
PROWADZIĆ POJAZDÓW, 
OBSŁUGIWAĆ URZĄDZEŃ 
MECHANICZNYCH. 

9. W CZASIE 24 GODZIN PO ZABIEGU 
NALEŻY UNIKAĆ PODEJMOWANIA 
WAŻNYCH DECYZJI.  

 


