
Mε την ευγενική χορηγία της 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
για παιδιά που πρόκειται να
πάρουν ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ
Ο αναισθησιολόγος  θα σας δώσει οδηγίες για την μετεγχειρητική σίτιση
κυρίως στις επεμβάσεις μιας ημέρας που θα πάρετε το παιδί στο σπίτι.
Εφόσον ο ασθενής έχει πλήρη συνείδηση, δεν έχει ναυτία και τάση
για εμετό και το επιτρέπει το είδος της χειρουργικής επέμβασης
μπορούν να του χορηγηθούν:

• Νερό ή τσάι ή χαμομήλι 2-3 ώρες μετά την αναισθησία

• Γάλα, παγωτό 4-5 ώρες μετά την αναισθησία 

• Γιαούρτι, κρέμα ή ελαφρά σούπα 6 ώρες μετά την αναισθησία

Τα βρέφη μπορούν να θηλάσουν 3 ώρες μετά την αναισθησία.

Αν στο παιδί χορηγήθηκε μόνο καταστολή και όχι γενική αναισθησία, οι
προαναφερθέντες χρόνοι βραχύνονται. Ο υπεύθυνος αναισθησιολόγος
θα δώσει ανάλογες οδηγίες.

Η μετεγχειρητική σίτιση  στις επεμβάσεις που είναι μεγαλύτερης βαρύ-
τητας και διάρκειας καθορίζεται σε συνεννόηση με το χειρουργό. 

Έξοδος από το νοσοκομείο
Μερικά παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν προσωρινά αλλαγές στη συμ-
περιφορά τους στο σπίτι, όπως αλλαγές στον ύπνο, διατροφικές αλλαγές,
υπερδραστηριότητα, νέους φόβους. Αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιο-
λογική και προσωρινή.

Διαβεβαιώστε το παιδί ότι είναι ασφαλές και καλά.

Απασχολείστε το παιδί με κούκλες, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική.

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας

Μετά την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμ-
βασης ακολουθεί η διαδικασία της αφύπνισης.

Κάθε παιδί ξυπνάει διαφορετικά. Μερικά γρήγορα.
Άλλα πιο αργά.

Ο χρόνος αφύπνισης σχετίζεται κυρίως με τη διάρκεια της
επέμβασης.

Από την αίθουσα τού χειρουργείου το παιδί θα μεταφερθεί στη Μονάδα
Μεταναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΑΦ), όπου εκπαιδευμένοι νοσηλευτές
θα  παρακολουθούν  τα ζωτικά σημεία, το επίπεδο συνείδησης, την ναυ-
τία, τον έμετο  και την ένταση του πόνου για όσο διάστημα χρειαστεί ώστε
να μεταφερθεί με ασφάλεια στο θάλαμό του. 

Ο μέσος χρόνος παραμονής στη Μονάδα αυτή είναι 20 έως 60 λεπτά. Σε
περίπτωση που προκύψει  οποιοδήποτε πρόβλημα θα σας ενημερώσει
άμεσα ο αναισθησιολόγος. 

Η μετεγχειρητική παρακολούθηση  μπορεί να γίνει στη ΜΕΘ  (Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας) σε περιστατικά που έχει προβλεφθεί ή λόγω επι-
πλοκών που μπορεί να προκύψουν  εκτάκτως  κατά τη διάρκεια του χει-
ρουργείου. 

Αντιμετώπιση του πόνου μετά το χειρουργείο 

Η αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου είναι βασικό μέλημα του αναι-
σθησιολόγου.  

Η μετεγχειρητική αναλγησία ξεκινάει από τη διεγχειρητική περίοδο με τη
χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων (πχ. παρακεταμόλη, μη στεροειδή αν-
τιφλεγμονώδη, οπιοειδή  κλπ), με τεχνικές περιοχικής  αναισθησίας και
την διήθηση του χειρουργικού τραύματος με τοπικά αναισθητικά.

Η χορήγηση των αναλγητικών σκευασμάτων γίνεται από το στόμα ή εν-
δοφλέβια ή με ειδικές αντλίες  ενδοφλέβιας έγχυσης.   

Η αξιολόγηση του πόνου του παιδιού σας γίνεται από το νοσηλευτικό
προσωπικό κάθε 3 ώρες, με επιστημονικά εργαλεία

και το αναλγητικό σχήμα τροποποιείται ανά-
λογα με την ένταση του πόνου του παιδιού.

Για τις επεμβάσεις μιας ημέρας ο αναισθη-
σιολόγος  θα σας δώσει οδηγίες για την
συνέχιση  των αναλγητικών στο σπίτι. 

Aναισθησιολογικό Tμήμα

3PTYXO_MSD_ANAISTHISIOLOGIAS_4-14_Layout 1  5/6/14  3:26 PM  Page 1



Προετοιμασία του παιδιού πριν το χειρουργείο
Όλα τα παιδιά (εκτός από τα βρέφη) θα πρέπει να ενημερώνονται για την
εξέταση ή χειρουργική επέμβαση που θα υποβληθούν.

Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται με τρόπο κατανοητό για το
παιδί. 

Πρέπει να του εξηγήσετε ότι η χειρουργική επέμβαση ή η εξέταση θα το
βοηθήσει και να το ενθαρρύνετε να κάνει ερωτήσεις στον αναισθησιολόγο
για την ημέρα του χειρουργείου ή της εξέτασης. 

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο αναισθησιολόγος κατά την προεγχειρητική συνέντευξη θα έχει μία
πρώτη γνωριμία με το παιδί και τους γονείς του στο Εξωτερικό Αναισθη-
σιολογικό Ιατρείο, στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΟΜΗΝ) ή στο
Γραφείο του Αναισθησιολογικού Τμήματος ανάλογα με το είδος και τη
βαρύτητα της προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης.  

- Θα ζητήσει το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, δηλαδή:

• Προβλήματα  από τη γέννησή του

• Προηγούμενες εμπειρίες από νοσηλείες και χειρουργικές 
επεμβάσεις 

• Προβλήματα υγείας, κληρονομικές παθήσεις και πιθανή λήψη 
φαρμάκων

• Αλλεργίες (σε φάρμακα, τρόφιμα, λάτεξ κλπ)

• Πρόσφατα εμβόλια

• Φυσική-αθλητική δραστηριότητα-συνήθειες

• Χρήση αλκοόλ, καπνού ή άλλων ουσιών-όταν πρόκειται 
για εφήβους

- Θα εξετάσει κλινικά τον ασθενή ενδελεχώς

- Θα συμβουλευτεί τις γνωματεύσεις συναδέλφων και θα ζητήσει 
να διενεργηθούν νέες εξετάσεις, εάν το κρίνει απαραίτητο.

ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗ
Το πρωί της χειρουργικής επέμβασης στο θάλαμο του παιδιού τοποθετεί-
ται τοπική αναισθητική κρέμα στο πιθανό σημείο φλεβοκέντησης, ώστε
να μετριαστεί η αίσθηση του πόνου. 

Στη συνέχεια μεταφέρεται μαζί με τους γονείς του στον προθάλαμο του
χειρουργείου, όπου θα του χορηγηθεί προνάρκωση (σιροπάκι από το
στόμα ή ενστάλλαξη στη μύτη), που έχει ως σκοπό να περιορίσει το άγχος
του μικρού ασθενούς, να του προκαλέσει αμνησία και να μειώσει τις
ανάγκες σε αναισθητικά φάρμακα. 

Είδος Αναισθησίας

Τα είδη αναισθησίας είναι:

1. Γενική αναισθησία: Με τον συνδυασμό ενδοφλεβίων ή εισπνεόμενων
φαρμάκων επιτυγχάνεται απώλεια συνείδησης και αναλγησία καθ’ όλη
τη διάρκεια της επέμβασης.

2. Περιοχική αναισθησία: περιλαμβάνει τους κεντρικούς νευρικούς απο-
κλεισμούς (επισκληρίδιος, ραχιαία) και τους περιφερικούς νευρικούς
αποκλεισμούς (blocks). Aναισθητοποιείται μόνο μία περιοχή του σώ-
ματος, εγχέοντας τοπικό αναισθητικό κοντά στα νεύρα που νευρώνουν
τη συγκεκριμένη περιοχή. Στα παιδιά η περιοχική αναισθησία συνήθως
συνδυάζεται με  γενική αναισθησία. Ο αναισθησιολόγος θα αποφασίσει
το κατάλληλο είδος αναισθησίας ανάλογα με την επέμβαση, την διάρ-
κειά της και το ιστορικό του παιδιού σας και θα σας ενημερώσει κατάλ-
ληλα. 

Διεγχειρητική Παρακολούθηση

Ο αναισθησιολόγος είναι ο γιατρός που καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμ-
βασης εξασφαλίζει ικανοποιητικό βάθος αναισθησίας και αναλγησίας
προκειμένου ο μικρός ασθενής να μην αντιληφθεί τις επώδυνες διαδικα-
σίες που συμβαίνουν στο σώμα του.

Παρακολουθεί συνεχώς όλες τις ζωτικές λειτουργίες του  παιδιού: την ανα-
πνοή, τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, τη θερμοκρασία, τη νε-
φρική λειτουργία και είναι έτοιμος να επέμβει και να αντιμετωπίσει
οποιαδήποτε διαταραχή τους.

Είναι ο υπεύθυνος γιατρός για τη χορήγηση των υγρών, την πρόληψη της
μετεγχειρητικής  ναυτίας και εμέτου, την χορήγηση οποιουδήποτε αναγκαίου
φαρμάκου καθώς και για τη μετάγγιση αίματος, όταν αυτό απαιτηθεί.

Ο Παιδοαναισθησιολόγος είναι ο εξειδικευμένος
αναισθησιολόγος, που γνωρίζει πολύ καλά την ψυ-
χολογία και τις αντιδράσεις των μικρών ασθενών
στο νοσοκομειακό περιβάλλον και είναι υπεύθυνος
για την ασφάλεια του ασθενούς περιεγχειρητικά, δη-

λαδή πριν την επέμβαση, κατά τη διάρκειά της, αλλά και άμεσα μετά από
αυτή. Είναι, επίσης, ο ειδικός ιατρός που θα χορηγήσει καταστολή και αναλγη-
σία σε παιδιά που πρόκειται να υποβληθούν σε επώδυνες και μη διαδικασίες
εκτός χειρουργείου (οσφυονωτιαίες παρακεντήσεις, οστεομυελικές βιοψίες,
απεικονίσεις στο μαγνητικό τομογράφο, ακτινοθεραπεία κλπ).

Είναι σημαντικό να έχετε μαζί σας οποιαδήποτε έγγραφα (εξετάσεις-αντί-
γραφα ιστορικού) σχετίζονται με προηγούμενες νοσηλείες ή ασθένειες. 

Θα σας εξηγήσει, επίσης πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσετε την ψυχραι-
μία σας, ώστε να μπορέσετε  να στηρίξετε το παιδί σε όλη τη διαδικασία. 

Όσο πιο προετοιμασμένοι, ήρεμοι και καθησυχαστικοί είναι οι γονείς τόσο
πιο ανώδυνη θα αποδειχθεί η εμπειρία για τους ίδιους και το παιδί. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στην κλινική κατάσταση του μικρού ασθε-
νούς πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στον αναισθησιολόγο.

Ο αναισθησιολόγος μπορεί να κρίνει απαραίτητη την αναβολή του χει-
ρουργείου εξηγώντας σας τους λόγους.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Κατά την προεγχειρητική εκτίμηση ο αναισθησιολόγος θα ζητήσει από τον
κηδεμόνα του παιδιού την υπογραφή της Έγγραφης Συγκατάθεσης για τη
χορήγηση αναισθησίας.

Θα εξηγήσει και θα λύσει κάθε απορία σε ό,τι αφορά την περιεγχειρητική
γενικά περίοδο και την αναισθησία. Θα αναφέρει τους κινδύνους και τις
πιθανές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από αυτήν.

Η αναισθησία πλέον θεωρείται ασφαλής λόγω των εξελίξεων της τεχνο-
λογίας και της συνεχούς εκπαίδευσης των παιδοαναισθησιολόγων. 

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ
Η προεγχειρητική νηστεία είναι απαραίτητη για την αποφυγή εισόδου του
στομαχικού περιεχομένου (στερεά ή υγρά) στους πνεύμονες με συνέπεια
προβλήματα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ή και μετεγχειρητικά. 

Με βάση τις πιο πρόσφατες οδηγίες επιτρέπεται η λήψη:

• Διαυγών υγρών (νερό, τσάι, χαμομήλι, 
ζαχαρόνερο ή μηλοχυμός) έως 2 ώρες 
προ χειρουργείου

• Μητρικού γάλακτος έως 4 ώρες 
προ χειρουργείου 

• Γάλακτος εμπορίου έως 6 ώρες 
προ χειρουργείου

• Στερεάς τροφής λιπαρής, χυμών 
με ίνες έως 6-8 ώρες 
προ χειρουργείου (συμπεριλαμβάνονται 
τσίχλες και καραμέλες).

Αν πρόκειται για βρέφη έως 3 μηνών επιτρέπονται:

• Μητρικό γάλα και γάλα εμπορίου έως 4 ώρες 
προ χειρουργείου.

Μικρές περίοδοι νηστείας είναι εντελώς αβλαβείς ακόμα
και για τα νεογνά και βρέφη.
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