( General Anaesthetic for unplanned Caesarean Section ).
Iнформаційна листівка. ( Information card )

Ця листівка надасть вам деяку інформацію про сон під
загальною анестезією. Під час невідкладного кесарського
розтину, часто доводиться застосовувати загальну анестезію
коли немає достатньо часу для спінальної чи епідуральної
анестезії.
 В вашу руку чи ногу введуть голку під назвою внутрівенна
канюля.
 Одним з ризиків загальної анестезії являється те що
шлунковий сік може потрапити в ваші легені під час сну.
Щоб знизити ризик цього явища вам можуть дати ін'єкцію
у крапельницю або у ногу і вам також можуть дати випити
антацидні таблетки.
 В операційній вам на обличчя надягнуть маску через яку ви
зможете дихати киснем. Ця маска може відчуватись
тісною, але надання допоміжного кисню важливе.
 Загальна анестезія буде надана вам в крапельниці. Коли ви
почнете засинати, ви відчуєте що ваше горло тисне. Це

важлива процедура щоб захистити ваші дихальні шляхи і
легені.

 Ваш чоловік не зможе бути з вами в операційній, але вони
будуть близько.
 Ви проснетесь в післяопераційній палаті і зможете
побачити дитину коли ви будете достатньо бадьорими.
 Коли ви проснетесь ваше горло може бути подразнене і
можливо вас буде тошнити. Знеболювальні й проти
блювотні медикаменти будуть доступні якщо вони будуть
вам потрібні.

Ризик і побічні дії загального обезболення.
( Possible complications and side effects .)

Можливі ускладнення
( possible complications )

Як часто трапляєится
( frequency)

Тремтіння

Часто 1 з 3 людей

Біль у горлі

Часто 1 з 2 людей

Тошнота

Часто 1 з 10 людей

Біль у м’язах

Часто 1 з 3 людей

Ссадини чи синяки на губах чи язиці .

Інколи 1 з 20 людей

Пошкодження зубів .

Досить рідко 1 з 4 500

Анестезіолог не може встановити

Не часто 1 з 250 людей

дихальну трубку коли пацієнт спить.

Пневмонія
але більшість інфекцiй нескладні

Шлунковий сік попав в легені

Часто 1 з10 людей,

Досить рідко 1 з 1000
людей.

Пробудження під час процедури

Не часто 1 з
400 людей.

Сильна алергічна реакція

Рідко 1 з 10000

Смерть або пошкодження мозку

Пошкодження мозку:

Смерть: дуже рідкоменше ніж 1 на 100 000
(1 чи 2 людини на рік в
Bеликобританії)

дуже рідко, точна
цифра невідома)

Точна цифра невiдома для всiх узкладнень. Якщо Ви маете
запитання ,будь ласка, запитуйте свого aнестезіолога.
Ви можете знайти бiльше iнформацii на вебсайтi Роял
Коллeж Анестезіологoв www.rcoa.co.uk. Лестiвка мае назву "
Anaesthesia for Caesarian section. "

