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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС= Институт за Онкологију и Радиологију Србије 

КОХ= Клиника за Онколошку Хирургију 

ОА= Одељење анестезије 

ОХ= Одељење хирургије 

АСA= 'American Society of Anesthesiologist' 

НИХA=' New York Heart Association' 

БМИ= ' Body Mass Index' 

МЕТ=' Metabolic Equivalent' 

Хелиант=Информациони систем 

2. ПРЕДМЕТ

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

спровођење преоперативне анестезиолошке визите и припреме пацијента за планирани 

оперативни захват као и планирање врсте анестезиолошке технике за датог пацијента .  

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

• Oдељење хирургије Клиникe за Oнколошку Хирургију (КОХ) сва одељења

Института за Онкологију и Радиологију Србије (ИОРС) у случају постојања

хируршке болести коју треба решавати оперативним путем

• подручје примене ове процедуре такође укључује  све пацијенте ИОРС-а које

треба подвргнути општој анестезији или аналгоседацији  ради извођења

дијагностичких и терапијских поступака (брахитерапија , зрачење  деце и

одраслих, дијагностички МРИ деце и одраслих ).

4. ОДГОВОРНОСТИ

Директор КОХ-a одговоран је за 

- Контролу спровођења процедуре 

- Контролу верификације историја болести 

- Контролу верификације услуга кроз Хелиант 

- Израду и верификацију периодичних извештаја о раду Клинике 

 Начелник одељења  анестезије (ОА) 

- Контролу спровођења процедуре 
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- Контролу верификације услуга кроз Хелиант   

- Контролу верификације историја болести 

- Израду и верификацију периодичнх извештаја о раду одељења 

 

Лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом 

- Узимање анамнезе, преглед и мишљење о спремности пацијента за анестезију и 

операцију 

- Увид у неопходну медицинску документацију (историја болести, извештај из 

амбуланте анестезије) 

- Ординира преоперативну припрему пацијента 

- Евиденција у Хелиант-у 

 

Главна сестра КОХ-у 

- Контролу спровођења процедуре 

- Периодичну контролу исправности вођења документације (листе здравствене 

неге) 

- Периодичну контролу исправности раздуживања услуга, лекова и материјала у 

Хелианту 

- Израду периодичних извештаја о раду Клинике 

 

Главна сестра Одељења хирургије  

- Контролу спровођења процедуре 

- Периодичну контролу исправности вођења документације (листе здравствене 

неге) 

- Периодичну контролу исправности раздуживања услуга, лекова и материјала у 

Хелианту 

- Обавештава медицинске сестре које ће учествовати у извођењу процедуре 

- Израду требовања лекова и потрошног медицинског материјала 

 

Главна сестра хируршког одсека 

- Проверава документацију пацијента 

- Прави план здравствене неге 

- Попуњава листе здравствене неге 

- Контролише извођење процедуре 

- Верификује уношење услуга, лекова и потрошног материјала у Хелиант-у 

 

Медицинска сестра хируршког одсека 

- Припрема пацијента и материјал за извођење интервенције 

- Учествује у извођењу интервенције 

- Збрињава пацијента 

- Распрема употребљени материјал 

- Евидентира у листу здравствене неге 

- Уноси у Хелиант пружене услуге, лекове и потрошни материјал 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 

- Узимање анамнезе и/или хетероанамнезе поред болесничке постеље, 

- Преглед пацијента,  

- Увид у медицинску документацију и процене општег стања пацијента, његових 

особености  

- На основу комплетног прегледа врши се преоперативна припрема пацијента и 

планира анестезија .  

 

5.1. Анамнеза 

 

- Анестезиолог у присуству медицинске сестре/техничара разговара са 

пацијентом или родбином, у случају малолетног лица родитељем или 

старатељем, добија податке о постојању акутних, хроничних болести, терапији 

(прецизно бележи сваки лек, дозу лека и шему по којој пацијент узима лекове), 

алергијама, ранијим операцијама (када и шта је оперисао, поседује ли 

медицинску документацију о томе), исходу  претходних анестезија 

(постоперативне анестезиолошке и хируршке компликације), породичној 

анамнези (болести или стања од значаја за анестезију, нпр. малигна 

хипертермија), стиче увид у навике пацијента.   

- Медицинска сестра/техничар дају на увид анестезиологу сву прикупљену 

медицинску документацију и извештај из анестезиолошке амбуланте. Обавља се 

физикални преглед и одређује АСА, НИХА класификација и  МЕТ рангирање 

пацијента. 

   

5.2. Физикални преглед 

 

Анестезиолог у присуству медицинске сестре/техничара врши преглед пацијента:  

- Процена дисајног пута и постојања показатеља отежане интубације. Стиче се 

увид у стање зуба (могућност вађења и западања зуба у дисајни пут у случају да 

се зуби климају), постојање зубних протеза, контактних сочива (скидање 

протеза, сочива и накита пре одласка у операциону салу). 

- Врши аускултаторни преглед  срца и плућа  

- Врши преглед осталих органских система 

- Анестезиолог захтева додатне прегледе ако сматра да је од интереса за вођење 

анестезије. 

- Одређује АСА, НИХА класификација и  МЕТ рангирање пацијента. 

 

5.3. Мишљење 

 

Познавање обима операције и увид у здравствено стање пацијента омогућава процену 

анестезиолога, утврђивање степена анестезиолошког ризика за настанак 
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интраоперативнх и постоперативних компликација као и мера и начина за постизање 

оптималног стања пацијента пре увода у анестезију  

- На основу процене анестезиолога  и у консултацији са хирургом уколико 

пацијент не испуњава услове за елективну хирургију планирана операција се 

одлаже до постизања оптималног стања  пацијента.  

- Уколико пацијент испуњава услове почиње се са преоперативном припремом 

пацијента.                                  

 

5.4. Преоперативна припрема 

 

- Анестезиолог и медицинска сестра/техничар пружају информације о начину 

припремања за анестезију и операцију.  

- Врши се психичка припрема.  

- Mедикаментозна (индивидуално се ординирају лекови, рехидрациона терапија, 

супституциона терапија крвним дериватима уколико је потребно, превенција 

дубоке венске тромбозе уколико постоје фактори ризика). 

- Припрема гастроинтестиналног тракта у зависности од операције. 

- Анестезиолог и медицинска сестра/техничар указују на обавезно уклањање 

зубних протеза и осталих протеза, контактних сочива, вештачких ноктију, лака 

са ноктију, браде.  

- Пацијент се детаљно информише о анестезиолошким процедурама које ће бити 

извршене (потписује упитник и информисани пристанак за анестезиолошке 

поступке) као и о могућим интраоперативним и постоперативним ризицима и 

компликацијама. 

- За примену регионалне анестезије анестезиолог информише пацијента о 

поступку, предностима и ризицима ове технике, и она се примењује уз писану 

сагласност пацијента. 

- Уколико се планира задржавање у интензивној нези, пацијент се информише о 

дужини боравка, као и о даљем очекиваном постоперативном току. 

- Медицинска сестра/техничар дан пред операцију,  као и на сам дан операције 

припремa пацијента према терапији коју је ординирао анестезиолог и према 

општим правилима за преоперативну припрему. 

 

5.5. Документација  

 

- електронскa 

- писанa 

 

5.5.1. Електронска евиденција (Хелиант) 

 

• анестезиолошки преглед у анестезиолошкој амбуланти и на КОХ 

 

5.5.2. Писана документација 
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• Историја болести пацијента 

• Извештај из анестезиолошке амбуланте 

• Комплетне лабораторијске анализе (крвна слика, биохемија, хемостаза, време 

крварења) не старије од 30 дана 

• РТГ плућа и срца где је индиковано 

• ЕКГ 

• Налазе и мишљења других специјалиста у случају постојања коморбидитета 

• Налазе и мишљења других специјалиста у интересу анестезиолошке процене 

угрожености дисајног пута  

• Информације за анестезиолошке поступке и извођење анестезије- писане, у 

прилогу процедуре 

• Анестезиолошки упитник за педијатријске пацијенте-у прилогу процедуре 

• Информисани пристанак за анестезиолошке поступке и извођење анестезије-у 

прилогу процедуре 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА АНЕСТЕЗИОЛОШКЕ ПОСТУПКЕ И ИЗВОЂЕЊЕ 

АНЕСТЕЗИЈЕ 

 

ПОШТОВАНИ ПАЦИЈЕНТИ, ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ 

Ви/Ваше дете се припрема за оперативни поступак. 

Да би се што боље припремили, добро прочитајте овај упитник и одговорите на 

питања. Додатна питања и објашњења тражите од лекара-анестезиолога.  

Данас се већина поступака ради мање болно, применом различитих анестезиолошких 

поступака. У даљем тексту су укратко објашњене поједине врсте анестезија, које се за 

одређене поступке користе и које се могу комбиновати. 

Пре сваког анестезиолошког поступка пацијент обави све потребне претраге и буде  

прегледан(а) у анестезиолошкој амбуланти где обави и разговор са анестезиологом. У 

том разговору анестезиолог оцени Ваше здравствено стање (Вашег детета) и према 

оперативном поступку одабере врсту анестезије, на коју Ви пристајете својим 

потписом. 

Oпшта анестезија 

Стање слично дубоком сну, које се изазове и подржава за време операције давањем 

одређених лекова- анестетика. 
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Свест је искључена као и болни надражај у целом телу. Анестетици се дају кроз вену 

(интравенска анестезија) или се удишу за време операције преко маске (маска на носу и 

устима или у ждрелу-ларингеална маска) или цевчице (тубуса) постављене у душник.  

Преко маске и тубуса болесник удише кисеоник.  Током анестезије и операције 

анестезиолошки тим стално прати стање болесника и животне функције и у 

потпуности својим присуством брине о болеснику. 

По завршетку захвата прекине се давање анестетика и болесник се полако буди. 

(Напомена: дечије операције се изводе искључиво у општој анестезији) . 

Регионална анестезија 

( СПИНАЛНА, ЕПИДУРАЛНА И БЛОКАДА ПЕРИФЕРНИХ НЕРАВА ) 

Регионална анестезија је процедура којом се изазива неосетљивост на бол одређеног 

дела тела или региона ( рука, нога, грудни кош, абдомен) применом локалних 

анестетика који блокирају спровођење импулса кроз нерве.  Локални анестетик се 

може дати једнократно или вишекратно постављањем катетера.  Изводи се у седећем, 

лежећем или положају на боку. 

Предност регионалне анестезије јесте боља контрола бола, смањена потреба за 

системским опиоидима (наркотицима), бржи повратак функције црева, бржи опоравак 

и раније укључивање у програм рехабилитације. 

1. Код спиналне анестезије , игла се пласира у доњи део леђа,  слабински део 

кичме, након чега се локални анестетик аплицира у простор кичмене мождине - 

спинални простор. Деловање започиње одмах и током убризгавања анестетика 

можете осетити пецкање. 

2. Код епидуралне анестезије,  игла се пласира у вратни, грудни или слабински  

део кичме,  идентификује се епидурални простор, пласира се епидурални 

катетер и потом аплицира локални анестетик. Присуство катетера омогућава 

адекватну контролу бола током операције као и наредних дана након операције. 

3.  Код блокаде периферних нерава, анестетик се примењује у близини нерава или 

снопа нерава у циљу блокаде преноса болних сензација са дела тела који се 

оперише. 

Нежељене појаве и компликације анестезије 

Код данашњих напредних анестезиолошких поступака и доброг надзора болесника 

модерном апаратуром врло ретко се дешавају озбиљне компликације.  Међутим, 

нежељене пропратне појаве и компликације због примене лекова и одређених 

поступака се ипак могу догодити. 
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Компликација за време анестезиолошког поступка зависи у првом реду од врсте и 

тежине основне болести, пратећих болести, животне доби пацијента, тренутног 

здравственог стања и животних навика. 

Нежељене пропратне појаве и компликације које могу настати због анестезиолошких 

поступака: 

o Отежано гутање, печење у грлу или оштећење гласница због увођења тубуса 

o Мучнина и повраћање и опасност од уласка желудачног садржаја у плућа и 

настанак тешке упале плућа, посебно код болесника са пуним желуцем 

o Алергијске реакције због примене појединих лекова 

o На месту убода игле могу се јавити крвни подливи и упала 

o Тромбоза (крвни угрушак у вени) и емболија (одвајање крвног угрушка), упала 

вене 

o Неугодне сензације због подраживања нерва на месту убода 

o Оштећење нерава 

o Поремећај рада срца и циркулацијски поремећаји (пад и пораст  крвног 

притиска) 

o Поремећаји дисања 

o Поремећаји других органских функција због деловања лекова или других 

органских поремећаја 

o Трнци, неугодан осећај тежине у рукама или ногама код поступка регионалне 

анестезије 

o Инфекције преко трансфузије крви и крвних деривата 

 

Тешке и озбиљне компликације, а и смрт због анестезије, јављају се изузетно ретко. 

Важна упозорења пре анестезије 

Својим понашањем можете знатно допринети сигурности анестезиолошких поступака: 

o Најмање шест сати пре захвата не смете јести, нити пити воду најмање два сата 

пре операције. Не смете имати жвакаћу гуму или бомбону у устима при одласку 

у операциону салу. Немојте пушити 24 сата пре операције. 

o Лекове које свакодневно користите узмите само према препоруци анестезиолога 

o Извадите протезе, наочаре, контактна сочива, слушни апарат, скините накит 

o Не стављати пудер на лице или лакирати нокте. Обавити добру личну хигијену 

o Након премедикације остати у болничком кревету 

o На постављена питања одговорите искрено, а уколико имате било каквих 

нејасноћа без суздржавања питајте. 
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Напомене за период после ансетезије 

Након опште анестезије је нормално да сте извесно време поспани и уморни. Зависно 

од операције можете након одређеног времена пити течност и узимати храну – не без 

упутства лекара. 

Након краткотрајних анестезија треба имати пратњу кад се напушта болница и 

осигурати лекарску помоћ уколико наступе нови здравстевни поремећаји. 

Код неких оперативних поступака или код болесника чије опште стање то захтева, пре, 

за време или после операције, анестезиолог мора учинити неке радње које могу имати 

компликације. У даљем тексту су наведени примери и њихове могуће компликације. 

• Артерисјки катетер: инфекција, повреда крвног суда, крвни подлив 

• Централни венски катетер: инфекција, повреда плућа (плућни колапс), 

крварење, повреда живца 

• Уринарни катетер: инфекција, сужење мокраћног канала 

• Сонда у желуцу: повреда носне шкољке, слузнице једњака и желуца 
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                               Институт за онкологију и радиологију Србије  

                               Београд, Пастерова 14  

 

АНЕСТЕЗИОЛОШКИ УПИТНИК ЗА ПАЦИЈЕНТА 

 

Име и презиме:_________________________ 

Датум рођења:_____________________ 

 

МОЛИМО ВАС ДА ОДГОВОРИТЕ НА СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 

Тежина (кг):                                Висина (цм):                    

1. Занимање: 

 

2. Носите слушни апарат:                                 да         не 

3. Носте контактна сочива:                              да         не 

4. Имате ли зубну протезу која се вади:         да         не 

5. Имате ли климаве зубе:                                да         не 

Ако имате наведите где: 

 

6. Да ли сте већ били оперисани:  да   не 

Ако је одговор ДА наведите када и шта сте оперисали 

 

7. Ако сте били оперисани у којој врсти анестезије 

8. Да ли су се за време анестезије догодиле неке компликације        да     не 

Ако ДА, које? 

      9. Да ли сте икада примили крв:                       да       не 

10. За жене: да ли сте можда трудни:                   да       не 

 

      11.   Болујете ли или сте преболели следеће болести: 

a) Срчана обољења ( инфаркт миокарда, ангина пекторис, срчана мана, неправилан 

рад срца, недостатак ваздуха при напору):         да      не 

b) Поремећаји циркулације и болести крвних судова (повишен крвни притисак, 

проширене вене, тромбоза):                                 да      не 

c) Плућне болести (туберкулоза, хронични бронхитис, астма, упала плућа): да     не 

d) Болести јетре (жутица, хепатитис, цироза):        да      не 

e) Бубрежне болести (бубрежна слабост, камен у бубрегу, упале, сметње мокрења):                                          

да  не 

f) Болести пробавног тракта (чир на желуцу, цревне сметње, опстипација):  
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да      не 

g) Метаболички поремећаји (шећерна болест):      да       не 

h) Болести штитне жлезде:                                       да        не 

i) Очне болести (глауком):                        да     не 

j) Неуролошке болести (епилепсија):      да     не 

k) Психички проблеми:                             да     не 

l) Болести кичме:                                       да     не 

m) Мишићна обољења:                               да     не 

Да ли је било таквих обољења код ваше родбине:     да       не 

n) Крвне болести или појачано крварење (настају ли плаве мрље, крвни подливи на 

најмањи ударац или спонтано):                                  да       не 

o) Алергије, преостљивост на храну, лекове:                 да       не 

Ако је одговор да, које: 

p) Друге болести које нису споменуте (имуно обољења, кожне промене, тумори..):    

                                                                                         да      не 

Ако је одговор да, наведите појединости: 

 

12.  Узимате ли редовно лекове:                                               да       не 

Ако је одговор ДА наведите које и колико дневно 

 

13. Други значајни подаци (неке тешке повреде, посебни услови на раду и сл.): 

14. Животне навике: 

a) Пушите ли редовно:                                                  да       не 

Ако је одговор  да, колико цигарета на дан: 

 

b) Пијете ли редовно:                                                    да        не 

Ако јеодговор  да,  која алкохолна пића и колико на дан: 

 

c) Узимате ли опојна средства:                                     да       не 

Ако је одговор  да, која: 

 

 

Датум:_____________                                                         Потпис:___________________ 
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 Институт за онкологију и радиологију Србије  

Београд, Пастерова 14 

 

 

 

ИНФОРМИСАНИ ПРИСТАНАК ЗА АНЕСТЕЗИОЛОШКЕ ПОСТУПКЕ И 

ИЗВОЂЕЊЕ АНЕСТЕЗИЈЕ 

 

Клиника _____________________ 

 

Служба  _______________________________ 

 

Име и презиме _________________________ 

 

Бр. историје болести ______________________ 

 

Информисан(а) сам и јасни су ми поступци, ризици и могуће компликације за време 

анестезије. 

Упознат/а сам са планираним анестезиолошким поступцима, ризицима и 

компликацијама, а у случају потребе и другим врстама анестезије које одреди 

анестезиолог. 

1. Сагласан сам 

 

2. Нисам сагласан (након разговора и објашњења упознат сам са могућим 

последицама) 

 

 

Лекар анестезиолог      Пацијент/ родитељ, старатељ 

 

______________________________   __________________________ 

 

 

Датум _______________________ 

 

 

 

 

 




