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Genel anestezi veya narkoz
Anestezinin en çok bilinen şekli, tüm vücudun uyuşturulduğu ve geçici olarak bilinçsiz
kaldığınız genel anestezidir (narkoz). Genel anestezi esnasında size derin uykuya dalmanıza
neden olan ilaçlar verilir. Vücut, cerrahın eylemlerine yanıt vermez.
Size anestezi verilmeden önce, izleme ekipmanı bağlanır. Size içinden oksijenin çıkan burun
ve ağız üzerine bir başlık takılır. Anestezi uzmanı, size açılmış olan damar yolu aracılığıyla
ilaçları enjekte eder. Çok kısa sürede derin bir uykuya dalarsınız. Anestezi sırasında
solunumu kontrol edebilmek ve destekleyebilmek için genelde ağız-yutak içine plastik bir
hortum yerleştirilir. Bu ameliyattan önce yapılır. Siz bunun farkına varmazsınız çünkü o zaman
halihazırda uyuyor olursunuz. Anestezi esnasında anestezi görevlisi ve anestezi uzmanı
tarafından monitörler yardımıyla izlenir ve vücudunuzun ameliyata nasıl tepki verdiğini tam
olarak görebiliriz.
Ameliyat bitiminde sizi uykuda tutan ilaç kesilir ve siz kendi kendinize uyanırsınız.

Genel anestezinin (narkozun) yan etkileri ve komplikasyonları
Uykulu olmak
Operasyondan kısa bir süre sonra kendinizi hâlâ uykulu hissedebilir ve arada sırada uykuya
dalabilirsiniz. Bu oldukça normaldir. Bu husus, örneğin ağrıya karşı aldığınız ilaçlardan
kaynaklanmaktadır.
Ağrı
Anestezinin etkisi geçtiğinde ameliyat olduğunuz bölgede ağrı hissedebilirsiniz.
Bulantı ve kusmak
Anestezi ve ameliyat, bulantınızın olmasına ve kusmanıza neden olabilir.
Boğazda tahriş
Boğazın arkasında ağır veya kaşıntılı bir his mi var? Bu durumda bunun nedeni, nefes almayı
düzenlemek için ameliyat esnasında boğazınızda bulunan hortumdur. Tahriş birkaç gün içinde
kendiliğinden kaybolur.
Alerjik reaksiyon
Tüm gerekli özene rağmen, ilaçlara alerjik reaksiyon gibi komplikasyonlar her zaman ortaya
çıkabilir.
Dişleriniz
Solunum hortumunu takarken dişlerinizde küçük bir hasar oluşma riski vardır. Bir veya daha
fazla kötü veya gevşek dişiniz olduğunda, bu risk daha da yüksektir.
Karıncalanma ve güç kaybı
Ameliyat sırasında düzgün olmayan bir duruş, kol veya bacaktaki bir siniri sıkıştırmış olabilir.
Böylece karıncalanmaya ve güç kaybına neden olabilir ve bu durum daha uzun süre devam
edebilir.
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