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POUČENÍ PRO RODIČE DÍTĚTE PODSTUPUJÍCÍHO
VYŠETŘENÍ V CELKOVÉM ZNECITLIVĚNÍ
(stává se součástí dokumentace)
Datum narození:

Jméno, příjmení dítěte::
Jméno a příjmení
zákonného zástupce
dítěte:
Pracoviště /oddělení:

Anesteziologická ambulance KHN a.s.
Vážení rodiče,
ošetřující lékař doporučil vyšetření Vašeho dítěte pomocí magnetické
rezonance (dále MR) nebo počítačové (computerové) tomografie (dále CT).
CT i MR jsou vyšetření nebolestivá, některými dětmi však špatně
tolerovaná. Především nutnost pobytu v omezeném prostoru, požadavek
ležet v průběhu vyšetření bez hnutí, nepřítomnost další osoby, jakož
i průvodní hluk, mohou být pro některé děti nepřekonatelnou překážkou,
pokud by byli vyšetřeni při plném vědomí. V těchto případech podstupují
děti vyšetření CT nebo MR v celkovém znecitlivění - celkové anestézii,
sedaci či analgosedaci, které zajišťuje odborný lékař - anesteziolog.
Je naším zájmem, aby plánované vyšetření Vašeho dítěte v celkovém
znecitlivění proběhlo bez jakýchkoliv rušivých příhod, proto Vás žádáme,
abyste si pozorně přečetli níže uvedené pokyny a řídili se jimi. V případě
výskytu jakýchkoliv nejasností, týkajících se nutné přípravy Vašeho dítěte
před celkovým znecitlivěním, kontaktujte, prosím, anesteziologickou
ambulanci Karvinské hornické nemocnice a.s., telefon 596 380 606.
Přečtěte si také, prosím, tiskopis „Informovaný souhlas s celkovým
znecitlivěním k provedení vyšetření magnetickou rezonancí nebo
počítačovým tomografem u dítěte“. Vámi – zákonnými zástupci dítěte podepsaný tiskopis bude vyžadován společně s předoperačním
pediatrickým vyšetřením před podáním celkového znecitlivění.

Pokyny pro rodiče –
nutné úkony před
podáním celkového
znecitlivění dítěti

Před podáním celkového znecitlivění je nutno, aby bylo Vaše dítě
prohlédnuto pediatrem, který jej sleduje. Písemné zhodnocení zdravotního
stavu Vašeho dítěte, které Vám pediatr vystaví, a které nesmí být starší než
1 týden, bude vyžadováno anesteziologem před podáním celkového
znecitlivění.
Odborný lékař, který vyšetření pomocí CT nebo MR doporučil, zajistí
nutnou přípravu Vašeho dítěte před vyšetřením a odborný dohled po
nezbytně nutnou dobu po vyšetření. Z tohoto důvodu je nutno počítat
s krátkou hospitalizací na dětském oddělení.
V den vyšetření CT nebo MR v celkovém znecitlivění musí být dítě lačné –

Karvinská
hornická
nemocnice a.s.

POUČENÍ PRO RODIČE DÍTĚTE PODSTUPUJÍCÍHO VYŠETŘENÍ V CELKOVÉM ZNECITLIVĚNÍ

p o s l e d n í l e h k é j í d l o smí jíst nejpozději o půlnoci před vyšetřením.
Po půlnoci se může napít vody či čaje (i oslazených), a to naposledy ve 4:00
hod. ráno. N e s m í p í t z e j m é n a m l é k o , k a k a o , „ b u b l i n k o v é „
vody, kolu a jiné limonády, džusy, kávu s mlékem.
V případě, že Vaše dítě užívá pravidelně nějaké léky (včetně inzulínu),
postupujte dle doporučení příslušného odborného lékaře nebo pediatra.
Informace o rizicích
celkové anestézie:

Moderní celková anestetika – léky, které jsou užívány k navození
celkového znecitlivění – jsou v dnešní době již velmi bezpečná, s minimem
nežádoucích účinků. Žádný lékařský zákrok – tedy ani podání celkového
znecitlivění k plánovanému vyšetření - není ovšem zcela bez rizik. V dalším
textu jsou vyjmenovány nejčastěji se vyskytující možné komplikace.
Naprostá většina z nich – označujeme je jako „běžné“ – neznamenají pro
Vaše dítě ohrožení jeho zdraví, ale je žádoucí, abyste byli o nich
informováni. Některé komplikace, byť se vyskytují zcela výjimečně, mohou
znamenat možné ohrožení zdraví nebo života Vašeho dítěte. Tyto
komplikace si mohou z důvodů nutnosti sledování Vašeho dítěte odborným
personálem vyžádat jeho delší pobyt na nemocničním lůžku. Toto riziko je
ovšem u zdravých dětí při dodržení všech pokynů velice malé. Pokud Vaše
dítě prodělalo vážnější onemocnění, nebo je dlouhodobě léčeno či
sledováno pro nějakou chorobu, upozorněte na tuto skutečnost lékaře, který
vyšetření Vašeho dítěte MR nebo CT doporučil, jakož i anesteziologa, který
bude celkové znecitlivění Vašemu dítěti podávat.

Možné komplikace
běžné:

Ospalost, malátnost, zhoršení koordinace pohybů (může přetrvávat až 24
hodin po podání celkového znecitlivění) – po tuto dobu je nutný nepřetržitý
dohled dospělou osobou, neboť je zvýšené riziko úrazů.
V některých případech je zapotřebí zavést do průdušnice rourku k zajištění
průchodnosti dýchacích cest. Tato je před probuzením odstraněna, ale po
dobu několika dnů může přetrvávat pocit škrábání či mírná bolestivost
v krku – tyto pocity postupně odezní.
Mírná bolestivost a „modřina“ v místě, kde byla zavedena žilní kanyla
(plastová „jehla“, která umožňuje nepřetržitý přístup do žilního řečiště
a slouží k podávání preparátů navozujících celkové znecitlivění
a nezbytných léků) – většinou na horní končetině – možné je chlazení místa
vpichu studenými obklady, většinou však problémy během několika dní
vymizí samovolně.

Možné komplikace
vzácnější:

Nevolnost, pobolívání hlavy, psychická rozlada.
V případě nutnosti zavedení rourky do průdušnice může, zejména
u kývajících se zubů, dojít k jejich dalšímu uvolnění.

Možné komplikace
vzácné, ale závažné:

Chrapot, pískavé až ztížené dýchání – mohou být příznaky otoku či zánětu
v dýchacích cestách. Tato komplikace je důvodem k prodlouženému pobytu
Vašeho dítěte v nemocnici. Pokud je dítě již doma, je důvodem k okamžité
lékařské kontrole – kontaktujte Rychlou lékařskou pomoc (155).
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Ostatní komplikace, včetně vážných, jsou velice vzácné.
Před začátkem vyšetření budete mít možnost hovořit s lékařem, který
celkové znecitlivění Vašemu dítěti bude podávat. Tento Vás podrobně
seznámí s vybraným způsobem celkového znecitlivění. Zároveň Vás bude
informovat o případných možných komplikacích a zodpoví Vám na
všechny Vaše případné dotazy.
V období po vyšetření:







Zajistěte si předem dopravu domů - dospělá osoba, doprovázející dítě,
by neměla zároveň řídit motorové vozidlo;
Zajistěte si telefonické spojení z domova a možnost dopravy do
nemocnice;
Po návratu z nemocnice by dítě mělo zůstat doma, odpočívat, vyhýbat
se činnostem, které vyžadují zvýšenou pozornost (jízda na kole,
průlezky), jíst jen malé porce lehkých jídel;
Pokračujte v podávání všech léků, které Vaše dítě dlouhodobě užívá;
Po dobu 24 hodin od podání celkového znecitlivění by Vaše dítě
nemělo nejezdit bez doprovodu dospělou osobou prostředky hromadné
dopravy.

Důležité upozornění:

Jakákoliv změna zdravotního stavu Vašeho dítěte, ke které dojde v období 3
týdnů před plánovaným termínem vyšetření, může být důvodem k tomu, že
celkové znecitlivění nebude možno podat. Jedná se především o zvýšené
teploty neznámého původu, zhoršení dlouhodobě léčených chorob
(astmatický záchvat, zvýraznění léčené alergie, atd.). Zcela nepřípustné pro
podání celkového znecitlivění je přítomnost infekce horních cest
dýchacích (rýma, chřipka, angína, atd.). Při jakýchkoliv pochybnostech
ohledně zdravotního stavu Vašeho dítěte kontaktujte lékaře, který vyšetření
CT nebo MR doporučil, pediatra, event. anesteziologickou ambulanci
Karvinské hornické nemocnice a.s. (596 380 606 - v pracovních dnech od
10:00 do 14:00 hod.).

Prohlášení zákonného
zástupce dítěte:

Stvrzuji svým podpisem, že jsem porozuměl(a) výše uvedeným
pokynům a budu se jimi v období před i po vyšetření v celkovém
znecitlivění řídit.
(Dokument má tři strany, existují dvě identické kopie, jedna se stává
součástí klientovy dokumentace, druhá zůstává ve vlastnictví zákonného
zástupce dítěte.)

Datum:
Podpis zákonného
zástupce dítěte:
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