
 
 
 
 
 
 
 

ZNIECZULENIE DOŻYLNE DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………………… 

 
 
Informacje ogólne: 

Znieczulenie dożylne polega na podawaniu leków przeciwlękowych, 
przeciwbólowych, nasennych drogą dożylną. Podczas tego rodzaju znieczulenia pacjent 
nie odczuwa bólu, świadomość jest okresowo ograniczona lub całkowicie wyłączona. 
Znieczulenie ma na celu wyłączenie bólu i lęku oraz zmniejszenie dyskomfortu 
związanego z zabiegiem. Podczas znieczulenia pacjent jest pod stałym nadzorem lekarza 
anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej, a jego funkcje życiowe czyli: praca serca, 
oddech, ciśnienie tętnicze, natlenienie krwi są stale monitorowane. Wszystkim pacjentom 
podawany jest tlen. Po zabiegu pacjent jest przewożony do Sali obserwacyjnej, w której 
pozostaje do momentu, gdy jego stan ogólny umożliwi opuszczenie placówki w 
towarzystwie drugiej osoby, dorosłej i godnej zaufania. 
 
Aby zabieg endoskopowy mógł odbyć się w znieczuleniu należy spełnić poniższe warunki: 

 Pacjent na zabieg zgłasza się na czczo, tzn. bez jedzenia i picia – 6 godzin. 

 W przypadku osób palących nie zaleca się palenia papierosów przed zabiegiem. 

 W przypadku leczenia chorób serca lub nadciśnienia tętniczego należy przyjąć 
dawkę poranną leków. 

 W przypadku cukrzycy nie należy przyjmować leków doustnych 
przeciwcukrzycowych oraz insuliny (po konsultacji z lekarzem prowadzącym). 

 W przypadku przygotowania się do badania jelita grubego preparatami Fortrans, 
Olopeg nie należy przyjmować ich w dniu badania, gdyż może to grozić poważnymi 
konsekwencjami w przypadku zachłyśnięcia. 

 W przypadku osób przyjmujących leki obniżające krzepliwość krwi (np. 
Acenocumarol, Sintrom, Ticlid, Aspiryna, Acard, Polocard, Acesan i inne) na 7 dni 
przed badaniem należy przerwać ich stosowanie, co wcześniej powinno być 
skonsultowane z lekarzem prowadzącym. Może być też konieczna zamiana tych 
leków na Heparynę drobnocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexane). 

 W dniu badania należy zgłosić się bez makijażu i pomalowanych paznokci w rąk 
(utrudnia to prawidłowe monitorowanie pacjenta) a biżuterię i inne przedmioty 
wartościowe prosimy pozostawić w domu. 

 
Możliwe powikłania 

Znieczulenie, jak każde działanie lekarskie, obarczone jest pewnym ryzykiem 
powikłań. Prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań groźnych dla życia jest znikome, 
zależy przede wszystkim od stanu ogólnego pacjenta i rodzaju wykonywanego zabiegu 
endoskopowego. Do najczęstszych powikłań należą: reakcja alergiczna na leki, 
zaburzenia czynności układu oddechowego i krążenia. Zespół anestezjologiczny jest 
przygotowany do natychmiastowego skutecznego leczenia tych powikłań. 
 
Postępowanie po badaniu 

W przypadku zastosowania znieczulenia nie wolno jeść ani pić przez okres 2 godzin 
po zabiegu. Wystąpienie jakichkolwiek niepokojących dla Państwa objawów należy 



niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Prosimy pytać, jeśli Państwo nie wszystko 
zrozumieliście, albo jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym badaniu, wymienionych 
powikłaniach, bądź innych nurtujących problemach związanych z proponowanym 
zabiegiem. 
 
Oświadczenie: 
 
Zapoznałem/zapoznałam się z powyższą informacją i przyjąłem/przyjęłam do wiadomości. 

 
Pabianice, dn. …….……………..….            ………………………………………………… 
                                                                       podpis pacjenta lub opiekuna prawnego 

 
 


