
www.szpitalslaski.pl

Poniżej przedstawiono powikłania, związane ze znieczuleniem, pod względem częstości występowania:

(odpowiada prawdopodobieństwu wyrzucenia orła/reszki 1:2, wyrzuceniu szóstki

przy rzucie kostką 1:6)

niedostateczne opanowanie bólu pooperacyjnego 1:2, ból gardła 1:2, wymioty/nudności 1:4, utrudniony

kontakt słowny, krótkotrwałe (do tygodnia) zaburzenia orientacji (u ludzi po 60 roku życia) 1:4, zawroty głowy

1:5, dreszcze 1;5, bóle głowy 1:5, bóle pleców (im dłuższa operacja tym częściej)1:2-5, przejściowa niedrożność

tętnicy po kaniulacji 1:5, przejściowa głuchota (po znieczuleniu podpajęczynówkowym) 1:7;

(odpowiada prawdopodobieństwu wylosowania trójki w LOTTO 1:11,otrzymaniu dwóch

par w pokerze 1:20, wyrzuceniu dwóch szóstek kostką pod rząd 1:36, otrzymaniu trójki w pokerze 1:50, ryzyku

śmierci mężczyzny w wieku 55-64 lat 1:74)

silny ból po dużych operacjach 1:10, popunkcyjne bóle głowy (w dniu operacji) 1:10, występowanie zaburzeń

orientacji (u ludzi powyżej 60 roku życia) w okresie 3 miesięcy od znieczulenia 1:10, przejściowe zaburzenia

widzenia (po znieczuleniu ogólnym) 1:20, bóle mięśni 1:20, chrypka 1:20, odma (po znieczuleniu splotu

nerwowego) 1:20, urazy jamy ustnej 1:20, powstanie krwiaków przy kaniulacji dużych naczyń żylnych 1:35,

ponowny zawał serca 1:40, zgon podczas operacji w trybie natychmiastowym 1:40, przejściowe uszkodzenie

nerwów powodujące zaburzenia czucia/ zaburzenia ruchu (znieczulenie ogólne) 1:50, czasowe zatrzymanie

moczu (po blokadach centralnych) 1:50;

(wylosowania czwórki w LOTTO 1:206, otrzymaniu fula w pokerze 1:700)

trwałe zaburzenia orientacji (u ludzi powyżej 60 roku życia) 1:100, przedłużające się popunkcyjne bóle głowy

1:100, całkowita niedrożność tętnicy (po kaniulacji) 1:100, uraz zębów 1:100, zachowana świadomość bez

poczucia bólu (podczas znieczulenia ogólnego) 1:300, zgon w okresie okołooperacyjnym z jakiejkolwiek

przyczyny 1:200, trwałe uszkodzenie nerwu łokciowego (znieczulenie ogólne) 1:300, napad padaczkowy

(znieczulenie regionalne) 1:500;

(odpowiada prawdopodobieństwu zgonu podczas testu wysiłkowego 1:2000,

otrzymania karety w pokerze 1:4000, śmierci w wypadku drogowym w ciągu roku 1:8000)

uszkodzenie rogówki 1:1000, trwałe uszkodzenie innych nerwów niż łokciowy (znieczulenie ogólne) 1:1000,

toksyczne działanie leków stosowanych do znieczulenia regionalnego/ miejscowego 1:1500, powrót

świadomości z bólem (znieczulenie ogólne) 1:3000, zatrzymanie pracy serca 1:1500 do 3000, trwałe uszkodzenie

nerwów po znieczuleniu zewnątrzoponowym 1:2000, trwałe uszkodzenie nerwów po znieczuleniu

podpajęczynówkowym i blokadzie obwodowej 1:5000, ropień nadtwardówkowy (po znieczuleniu

zewnątrzoponowym) 1:5000, zgon związany ze znieczuleniem u pacjentów ciężko chorych (alkoholicy; pacjenci

z niewydolnością serca, z patologiczną otyłością, z ciężkimi chorobami płuc, dializowani, ze źle kontrolowaną

cukrzycą) 1:5000;

(odpowiada prawdopodobieństwu przypadkowego zgonu w domu

1:11000, wylosowaniu piątki w LOTTO 1:11000, zgonu podczas lotu na lotni 1:80000)

uczulenie na leki 1:10000, trwała głuchota (znieczulenie ogólne) 1:10000, toksyczne działanie leków

stosowanych do znieczulenia zewnątrzoponowego 1:10000, zatrzymanie krążenia związane ze znieczuleniem

regionalnym 1:15000, zgon związany ze znieczuleniem 1:50000, porażenie nerwów czaszkowych (po

znieczuleniu podpajęczynówkowym) 1:50000;

(odpowiada prawdopodobieństwu zgonu w wypadku kolejowym 1:500000,

otrzymaniu pokera 1:650000)

zgon związany ze znieczuleniem pacjentów w dobrym stanie zdrowia 1:100000, porażenie czterokończynowe

(znieczulenie podpajęczynówkowe/zewnątrzoponowe) 1:100000, trwała ślepota (znieczulenie ogólne)

1:125000, krwiak nadtwardówkowy (znieczulenie podpajęczynówkowe/ zewnątrzoponowe) 1:200000

Bardzo częste (1:1 do 1:9)

Częste (1:10 do 1:99)

Niezbyt częste (1:100 do 1:999)

Rzadkie (1:1000 do 1:9999)

Bardzo rzadkie (1:10000 do 1:99999)

Sporadyczne (poniżej 1:1000000)

RYZYKO POWIKŁAŃ

INFORMACJA DLA PACJENTA


