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INFORMĒTĀ PIEKRIŠANA ANESTĒZIJAI 
 

Pacienta Vārds uzvārds:   

Personas kods  Pacienta numurs i  

____________________________________________________________________________________________ 
                       (pacienta mātes/tēva, aizbildņa vai cita likumiskā pārstāvja (norādīt) vārds, uzvārds)                                                  (personas kods) 

Apliecinu, ka esmu saņēmusi/-is skaidrojumus no ārsta: ______________________________________________ 

                                                                                                 (anesteziologa vārds, uzvārds)  

esmu informēts/-a, ka anestēzija ir nepieciešama, lai es nejustu sāpes, un  ārsts varētu veikt ķirurģisku/diagnostisku 
procedūru. Man ir paskaidrotas visas ar anestēziju saistītas iespējamas komplikācijas, tādas kā iekaisums, 
asiņošana, zāļu nepanesība, vēnas tromboflebīts, jušanas traucējumi, locekļu funkciju traucējumi, smadzeņu funkciju 
traucējumi, sirds ritma traucējumi vai nāve. Anesteziologs veiks visus pasākumus, lai nerastos anestēzijas 
komplikācijas. 

Anestēzijas veidi, kuri var tikt izmantoti manas anestēzijas laikā: 

Vispārējā 
anestēzija 

Gaidāmais 
rezultāts: 

Pilnīgs apziņas, sāpju zudums 
 

Tehnika: 
 

Zāļu ievade organismā caur vēnu vai elpošanas ceļiem, iespējama speciālas caurules 
ielikšana elpceļos un mākslīgas plaušu ventilācijas pielietojums 

Risks: Mutes, rīkles, žokļu sāpīgums, balss aizsmakums, zobu un mutes trauma,  kustīgo 
zobu, implantu un protēžu bojājums, asiņošana, slikta dūša, vemšana, kuņģa satura 
nonākšana elpošanas ceļos, nepilnīgs miegs, alerģiska reakcija 

Spinālā, 
epidurālā 
anestēzija 

Gaidāmais 
rezultāts: 

Ķermeņa lejas daļas jušanas un kustību pārejošs zudums 
 

Tehnika: Zāļu ievade spinālajā vai epidurālajā telpā 

Risks:  
 

Galvassāpes, sāpes mugurā, džinkstoņa ausīs, krampji, nepārejošs muskuļu vājums,  
tirpšana, atlieku sāpes, asiņošana, ķermeņa funkciju traucējumi 

Reģionālā 
anestēzija 

Gaidāmais 
rezultāts: 

Ķermeņa daļas jušanas un kustību pārejošs zudums nerva darbības zonā 

Tehnika: Zāļu ievade blakus nervam, lai operācijas laikā nejustu konkrēto zonu 

Risks: Krampji, vājums, nepārejoša tirpšana, locekļu funkcijas traucējumi atlieku sāpes, 
asiņošana 

Sedācija 
anesteziologa 
klātbūtnē 

Gaidāmais 
rezultāts: 

Sāpju un satraukuma mazināšanās, daļējs samaņas zudums 
 

Tehnika: Zāļu ievade organismā vēnā vai caur elpošanas ceļiem 

Risks: Pilns samaņas zudums, elpošanas nomākums, asiņošana 

 

Plānotais anestēzijas veids:____________________________________________________________________ 

Es saprotu, ka anestēzijas veidu izvēlas ārsts anesteziologs, ņemot vērā manu veselības stāvokli un plānotās 
manipulācijas veidu. Esmu informēts/-a, ka pastāv iespēja, ka plānotais anestēzijas veids var daļēji vai pilnīgi 
neizdoties un tāpēc var tikt izmantots cits anestēzijas veids un tā var tikt papildināta ar invazīvu monitoringu (centrālas 
vēnas katetrs, arteriālais katetrs u.c.); pēc vajadzības var būt ievietots katetrs urīnpūslī. 

Es esmu sapratis/-usi ka man ir jāpārtrauc ēst un dzert iepriekšējā dienā pirms operācijas pēc plkst. 24:00.  

Es apliecinu, ka esmu iepazinies ar šī dokumenta saturu, ārsts man paskaidroja gaidāmo procedūru, citas 
iespējas un riskus. Man ir bijusi iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildi.  ANESTĒZIJAI PIEKRĪTU. 

Es piekrītu asins komponentu pārliešanai, nepieciešamības gadījumā, operācijas laikā vai/un pēcoperācijas 

periodā. 

Pacients/likumiskais pārstāvis: ____________________________________________  _____________________                         

                                                (vārds, uzvārds)                                     (paraksts) 

Datums _______________________________   laiks: __________________. 

 

                                                 
i Pacientiem, kuriem nav piešķirts LR personas kods   


