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Uvod 
 
 
 

Zagotavljanje varnosti in dobrega počutja pacienta bi morali 
razumeti kot primarno funkcijo vsake anestezije. 

 

 
Združenje veterinarskih anestezistov (AVA) si že petdeset let prizadeva za varno anestezijo 

živali. Na pomladanskem srečanju združenja AVA leta 2013 v Londonu je bil podan predlog, da 

bi to prizadevanje nadgradili s pobudami za izboljšanje varnosti anestezije na vseh stopnjah 

veterinarske medicine. Najpomembnejša naloga, ki so si jo zadali, je bila izdelava varnostnih 

kontrolnih seznamov in dokumentacije s smernicami za varno anestezijo. 

 
Anestezijo pogosto dojemamo kot sredstvo za doseganje cilja, tj. stanja, ki omogoča izvedbo 

operacije ali invazivnih medicinskih in/ali diagnostičnih postopkov. Žal se zaradi takšnega 

pogleda na anestezijo pogosto ne zavedamo, kako pomembno je zagotavljanje varnosti in 

dobrega počutja naših pacientov med omenjenimi postopki. Ali je "dovolj dobro", da imamo 

ob koncu anestezije "živega in budnega pacienta"? Združenje AVA je trdno prepričano, da bi 

morali to stališče spremeniti in si prizadevati za to, da vsako anestezijo vodimo varno (tako 

da prepoznamo in čim bolj zmanjšamo tveganja ter ustrezno ukrepamo ob zapletih) in z 

ustreznimi ukrepi hkrati zagotavljamo dobro počutje pacienta.   

 
S tem, da je zagotavljanje varnosti in dobrega počutja živali pomembno, se ni težko strinjati, 

vendar je anestezija  kompleksen proces: vključuje številne kritične korake, ki jih je potrebno 

izvesti pravilno in pravočasno. Veterinarske klinike, obremenjene z velikim številom pacientov, 

se lahko zatečejo k pretiranemu poenostavljanju delovnega procesa, kar pripelje do izpuščanja 

korakov in do zanemarjanja bistvenih elementov "varnega" anestezijskega postopka. Vsakdo 

izmed nas je odgovoren za to, da naredi vse, kar je mogoče, da zagotovi varnost in dobro 

počutje svojih pacientov. Zato je združenje AVA oblikovalo priporočene postopke in kontrolne 

sezname kot kognitivni pripomoček v perianestezijskem obdobju.  
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Cilji 
 
 

Cilji uvajanja priporočenih postopkov in kontrolnih seznamov so trije: 
 
 

1. opredeliti način in vrstni red izvajanja ključnih korakov med anestezijskim postopkom, 

2. okrepiti uveljavljeno varno ravnanje tako, da se pred vsako ključno točko med anestezijskim 

postopkom zagotovi izvedba bistvenih varnostnih korakov, 

3. izboljšati timsko delo in komunikacijo med anestezijskim postopkom. 
 
 

Uporaba kontrolnih seznamov ne zagotavlja varnosti. Seznami so koristni le, če na vaši kliniki 

velja stališče, da je pacient v središču vseh sistemov in postopkov. 
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     Kontrolni seznami: Ozadje 
 

 
»...zapletov ne zmanjšamo s tem, da odkljukamo kontrolni 

seznam, temveč z izvajanjem nalog, ki jih seznam priporoča kot 
potrebne« - Lucian Leape, 2014 

 
Kontrolne sezname lahko uporabljamo v skoraj vseh okoliščinah, v katerih se izvaja 

anestezija. Ne gre za izčrpen seznam vseh korakov v anestezijskem postopku, temveč za 

okvir in nabor orodij, ki pripomorejo k izvajanju ključnih varnostnih ukrepov. Namen vsakega 

priporočenega koraka je zmanjšati tveganje anestezijskega postopka. Da bi zagotovili 

dostopnost na vseh ravneh veterinarske dejavnosti, so postavke na seznamu časovno in 

finančno ugodne. Uporaba varnostnih kontrolnih seznamov zmanjša tveganje, da bi 

spregledali odločilne varnostne korake. 

Za varnost pacienta med anestezijo so odgovorni vsi člani veterinarskega tima. Da bi 

zagotovili najvišjo možno stopnjo varnosti anestezijskega postopka, mora biti vsak člana tima 

seznanjen z njegovimi ključnimi varnostnimi vidiki in morebitnimi posebnostmi določenega 

pacienta in/ali posega, ki zahteva posebno pozornost celotne ekipe. Zato smo kontrolne 

sezname oblikovali tako, da med člani veterinarskega tima, ki sodelujejo pri anesteziji in 

kirurškem/medicinskem/diagnostičnem posegu pri določenem pacientu, olajšajo izmenjavo 

ključnih podatkov, ki zadevajo varnost pacienta.  

 

Kontrolni seznami sami po sebi nimajo pomena, če nismo dosledni pri izvajanju varnostnih 

korakov in pri medsebojni komunikaciji. Zavedamo se, da bo sezname na posameznih klinikah 

morda potrebno prilagoditi, da jih bo mogoče uspešno uporabljati hkrati z drugimi 

standardnimi operativnimi postopki in protokoli. Morda bo v določenih ustanovah uvajanje 

kontrolnih seznamov uspešnejše, če bo njihova uporaba usklajena s potrebami konkretnega 

časovnega okvira in siceršnjega konteksta. Zato vzpodbujamo veterinarje, da kontrolne 

sezname prilagodijo potrebam lastnih ustanov, kar lahko vključuje tudi dodajane ali brisanje 

določenih postavk na seznamih. 

 

Noben kontrolni seznam ni univerzalen in njegovo uvajanje samo po sebi ne zagotavlja varnosti. 

Naši kontrolni seznami so koristni le, če sta varnost in dobro počutje pacienta med 

anestezijskim postopkom na prvem mestu.  
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Kontrolni seznami: Kako jih uporabljati 
 
 

V manjšem timu, ki šteje dva ali tri ljudi, ni potrebno določiti osebe, ki bi bila odgovorna za 

uporabo seznamov. V večjih timih priporočamo imenovanje osebe, ki bo odgovorna za 

izpolnjevanje kontrolnih seznamov in bo prisotna ves čas posega, npr. veterinarskega tehnika, 

ki bo zadolžen za nadzorovanje posameznega pacienta.  

 
Na kontrolnih seznamih smo anestezijski postopek razdelili v tri faze. Kontrolni seznami so 

oblikovani tako, da jih je mogoče umestiti med te faze, ki sovpadajo z naravnimi premori v 

delovnem procesu, s čimer se izognemo večjim zamudam. Gre za naslednje časovne faze: 

 
1. neposredno pred uvodom v anestezijo, 

2. neposredno pred pričetkom posega (npr. pred prvim kirurškim rezom), 

3. neposredno pred prebujanjem pacienta. 
 
 

Med vsako časovno fazo je potrebno preveriti in potrditi, da so bili izvedeni vsi varnostni 

ukrepi in da si je osebje izmenjalo ključne podatke o stanju pacienta. Pred tem naj osebje ne 

nadaljuje z naslednjo fazo anestezijskega postopka. 

 
Tovrstna preverjanja lahko enostavno vključimo v običajne delovne procese ustanov, ne da bi 

povzročili večje motnje. Z njihovo izvedbo se morajo strinjati in to ustno potrditi vsi člani 

ekipe, s čimer zagotovimo, da so z njimi seznanjeni. 
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Kontrolni seznam pred uvodom v anestezijo 
 
 

Da bi zmanjšali možnost napak, je pomembno, da z uvajanjem v anestezijo ne hitimo. Pred 
uporabo kakršnih koli anestetikov je potrebno preveriti in potrditi, da so bili izvedeni 
naslednji ključni varnostni koraki. 

 
 

IME pacienta, SOGLASJE lastnika in vrsta POSEGA potrjeni 
 
 

Pomembno je, da je osebje seznanjeno s tem, "kdo" je pacient, kakšen poseg je načrtovan in 

da je bilo pridobljeno soglasje lastnika, da je bil seznanjen z osnovnimi podatki o anesteziji in 

posegu. Posledice napak, kot je anesteziranje napačnega pacienta, izvedba neustreznega 

posega ali anesteziranje pacienta brez ustreznega soglasja, so lahko katastrofalne, zato je 

potrebno narediti vse, da do njih nikoli ne pride. 
 
 

Vstavljena in prehodna IV KANILA 
 

 
Združenje AVA priporoča, da pred anestezijo vstavimo intravensko kanilo vsem živalim, 

pri katerih je to izvedljivo. To olajša titracijo zdravila do učinka, omogoča  dodajanje 

intravenskih zdravil in tekočinske terapije med in po anesteziji in zagotavlja takojšen 

dostop do vene, če bi prišlo do zapletov. Pred aplikacijo kakršnih koli zdravil  je nujno 

potrditi, da je kanila pravilno vstavljena in prehodna, kar storimo s prepiranjem kanile s 

fiziološko raztopino. 
 

     Pripravljena in delujoča OPREMA ZA OSKRBO DIHALNE POTI 
 
 

Prehodna dihalna pot je ključni pogoj za varno anestezijo. Čeprav endotrahealna intubacija ni 

potrebna v vseh primerih, je bistvenega pomena, da je vstavitev endotrahealnega tubusa ali 

drugega ustreznega pripomočka za oskrbo dihalne poti izvedljiva. Na voljo mora biti več vrst 

in velikosti tubusov za vse paciente, pri katerih je intubacija možna. Prehodnost tubusov in 

pripomočkov za oskrbo dihalne poti preverimo s pregledovanjem lumna tubusa. 
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Če je na voljo druga oprema za oskrbo dihalne poti, je potrebno preveriti njeno delovanje. 

Oprema za oskrbo dihalne poti malih živali vključuje: lokalni anestetik v pršilu, ustrezno velike 

brizge za napihovanje mešičkov endotrahealnih tubusov, laringoskop, aspirator in upogljiva 

vodila ali podobne pripomočke, npr. trde pasje urinske katetre (ki jih lahko uporabljamo za 

dovod kisika v sapnik in kot "vodila" za vstavljanje endotrahealnih tubusov pri težki intubaciji). 

Oprema za oskrbo dihalne poti velikih živali vključuje: odpirače za ustno votlino, 50-mililitrsko 

brizgo za napihovanje mešička endotrahealnega tubusa, upogljiv endoskop in nedražeč 

lubrikant na vodni osnovi. 
 
 

Delovanje MEŠIČKA endotrahealnega tubusa preverjeno 
 
 

Če ima endotrahealni tubus mešiček, je potrebno preveriti njegovo delovanje, tako da ga 

napolnimo z zrakom in se prepričamo, da ne pušča. Po preverjanju mešiček izpraznimo. Z 

mešičkom zatesnimo dihalno pot, s čimer jo zavarujemo in omogočimo predihavanje s 

prekinjajočim pozitivnim tlakom, če je le-to potrebno. 
 
 

ANESTEZIJSKI APARAT preverjen neposredno pred posegom  
 
 

Za potrebe tega dokumenta in kontrolnega seznama kot "anestezijski aparat" razumemo 

vsakršno napravo, ki se uporablja za dovod kisika in/ali anestezijskih plinov do pacienta. Lahko 

gre za enostaven sistem, kot je kisikov cilinder z merilnikom pretoka, ali za anestezijsko delovno 

postajo z integriranim mehanskim ventilatorjem. Nujno je zagotoviti, da aparat učinkovito 

izvaja vse svoje funkcije. 

 
Popolno preverjanje delovanja anestezijskega aparata je potrebno izvesti na začetku vsakega 
dne pred izvajanjem posegov. Pred vsako anestezijo je potrebno poenostavljeno skrajšano 
preverjanje.  Glejte "Priporočeni postopek za preverjanje anestezijskih aparatov in opreme", ki 
ga je izdalo združenje AVA. 
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Zadostna količina KISIKA za predviden poseg 

 
 

Čeprav popolno preverjanje anestezijskega aparata ni potrebno pred vsako anestezijo, se 

je treba prepričati, ali je na voljo zadostna količina kisika, potrebna za ves čas 

predvidenega trajanja posega ali potencialnega trajanja predvidenega posega. 

 

DIHALNI SISTEM je priključen in tesni, RAZBREMENILNI 
VENTIL JE ODPRT 

 
Pacientu moramo zagotoviti dovajanje kisika in omogočiti ročno predihavanje s prekinjajočim 

pozitivnim tlakom (IPPV). Pri malih živalih  to lahko izvedemo z anestezijskim dihalnim 

sistemom z balonom ali s predihovalnim balonom (AMBU), pri velikih živalih pa z anestezijskim 

aparatom za velike živali ali ventilom za aplikacijo kisika na zahtevo. Ustrezno delovanje teh 

sistemov je potrebno potrditi z vizualnim in ročnim pregledom, s katerim se prepričamo, da 

sistem tesni. Metode za preizkus tesnjenja pri različnih anestezijskih dihalnih sistemih so 

opisane v dokumentu "Priporočeni postopek za preverjanje anestezijskih aparatov in opreme", 

ki ga je izdalo združenje AVA. 

 
Pogosta anestezijska napaka je priključitev pacienta na dihalni sistem, ko je razbremenilni ali 

APL (iz angl. Adjustable Pressure-Limiting) ventil zaprt, kar se lahko zgodi, kadar je potrebno 

zaporedoma izvesti več dejanj, npr. med uvajanjem v anestezijo. To je lahko zelo hitro usodno 

za pacienta, celo pri uporabi sodobnih pediatričnih varovalnih ventilov. 
 
 

Določena je oseba, ki bo NADZOROVALA pacienta 
 
 

Celo med anestezijo, ki velja za "rutinsko" in "preprosto", lahko pride do zapletov. Bistveno je, 

da določimo ustrezno usposobljeno osebo, ki bo nadzorovala fiziološke parametre pacienta in 

globino anestezije med posegom. Pri monitoriranju anesteziranih živali ne more nič 

nadomestiti ustrezno usposobljenega kadra, zato je uporaba monitorjev za nadzor življenjskih 

funkcij pacienta lahko zgolj v pomoč, nikakor pa ne nadomestilo za človeka.  
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Neobhodno potrebno je, da vsi, ki sodelujejo pri anesteziji, razumejo izbrani način 
monitoriranja, vključno z uporabo aparatov za nadzor življenjskih funkcij, in da znajo 
interpretirati rezultate monitoriranja. 

 

 
Prepoznana so TVEGANJA, osebje je z njimi SEZNANJENO 

 
 

Vsaka anestezija, celo najbolj preprosta, predstavlja določeno stopnjo tveganja, saj lahko 

pride do številnih neželenih dogodkov, kot so hipotenzija, hipoventilacija, hipotermija in 

hipoksemija. Prepoznati je treba tudi tveganja, povezana z vrsto živali, pasmo, boleznijo ali 

posegom, in jih predvideti že pred anestezijo. Z ustrezno oceno tveganja pred anestezijo in 

načrtom anestezije (kot je orisano v priporočenem postopku pred anestezijo) lahko 

izpostavimo morebitne zaplete in načrtujemo potrebne intervencije. Zelo pomembno je, 

da s tveganji pri posameznem pacientu in predlaganimi intervencijami seznanimo osebje, 

ki sodeluje pri anesteziji, s čimer omogočimo zgodnje prepoznavanje zapletov in hitro ter 

ustrezno ravnanje. 
 
 

Na voljo so NUJNE INTERVENCIJE 
 
 

Kljub natančnemu načrtovanju in izvajanju lahko med vsako anestezijo pride do potencialno 

smrtno nevarne situacije, kar zahteva sposobnost izvedbe osnovnega srčno-pljučnega 

oživljanja, vzpostavitve urgentne dihalne poti, izvedbe predihavanja s prekinjajočim 

pozitivnim tlakom in aplikacije infuzijske raztopine in zdravil. 

 
Da lahko izvedemo naštete temeljne postopke, mora biti med anestezijo na voljo oprema s 

seznama na strani 11. 
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OPREMA IN ZDRAVILA ZA URGENTNA STANJA 
 

(MINIMALNE PRIPOROČENE ZAHTEVE) 
 
 
 

Endotrahealni tubusi (s preverjenimi mešički), 

Pripomočki za vzpostavitev dihalne poti (laringoskop, urinski kateter, lidokain v 

pršilu, aspirator, žičnato vodilo),                                                

Predihovalni balon (AMBU balon)/anestezijski dihalni sistem, primeren za 

predihavanje s prekinjajočim pozitivnim tlakom (IPPV) (ali ventil za aplikacijo kisika 

na zahtevo za anestezijo konjev),                                    

Epinefrin/adrenalin, 
 
Atropin, 

 
Antagonisti (npr. atipamezol, nalokson/butorfanol),  

Intravenske kanile, 

Izotonični kristaloidi, 
 

Set za tekočinsko terapijo, 
 

Tabela zdravil in Algoritem za srčno-pljučno oživljanje (http://www.acvecc-recover.org/) 
 
 
 

 
 Na tej točki je KONTROLNI SEZNAM PRED UVODOM V ANESTEZIJO izpolnjen. 
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Kontrolni seznam pred posegom 
 
 

Pred začetkom posega je priporočljivo, da si veterinarska ekipa vzame kratek "premor" in se 
posveti »Kontrolnemu seznamu pred posegom«. S tem zagotovimo tako izvedbo vseh faz 
procesa kakor tudi pripravljenost in osveščenost vseh članov tima v danih okoliščinah. 

 
 

Potrjena IME pacienta in vrsta POSEGA 
 
 

Na tej točki je potrebno ponovno potrditi ime pacienta in vrsto predvidenega posega. 

Čeprav se ta korak morda zdi nepotrebno ponavljanje že opravljenega postopka, je nujno, 

da so vsi člani tima v konkretnem primeru seznanjeni z osnovnimi podatki, s čimer 

zagotovimo, da so pripravljeni na to, kar sledi, in da bo ustrezen poseg izveden na pravem 

pacientu.  
 
 
    GLOBINA anestezije ustrezna 
 
 

Pred začetkom posega je nujno zagotoviti ustrezno globoko anestezijo. Med anestezijo se 

pogosto pojavijo težave, kadar pride do nenadnih sprememb v stopnji stimulacije, na primer na 

prehodu iz faze priprave (britje in aseptična priprava operacijskega polja) do prvega reza. 
 
 
    SKRBI GLEDE VARNE OBRAVNAVE PACIENTA IZRAŽENE 
 
 

Na tej točki naj člani ekipe drug z drugim delijo svoje skrbi glede varne obravnave pacienta. 

Uspešna komunikacija med osebjem je ključni del zagotavljanja varnosti v perianestezijskem 

obdobju. Ta točka nadgrajuje točko Prepoznana so TVEGANJA, osebje je z njimi 

SEZNANJENO in omogoča osebju, da v danih okoliščinah izpostavi kakršne koli skrbi, ki jih 

ima glede pacienta, anestezije ali posega. Obenem predstavlja priložnost, da prepoznamo 

morebitne težave in se prepričamo, da je načrt intervencije ustrezen in da smo nanjo 

pripravljeni. 

   Na tej točki je KONTROLNI SEZNAM PRED POSEGOM izpolnjen. 
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Kontrolni seznam pred prebujanjem 
 
 

Žal število vseh možnih zapletov, ki se lahko pojavijo med prebujanjem iz anestezije, ni znano, 

vemo pa, da je delež poginov, povezanih z anestezijo, v tem obdobju visok, še zlasti v prvih 

dveh do treh urah po ekstubaciji (Brodbelt et al, 2008). Iz tega lahko sklepamo, da na tem 

področju obravnave pacienta veterinarji pogosto odpovemo. Zato je bistveno, da na tej stopnji 

vse zahteve za obravnavo pacienta po anesteziji pozorno preučimo in pravilno izrazimo. V tej 

fazi procesa pogosto pride do menjave osebja, saj so za prebujanje velikokrat odgovorni drugi 

tehniki in/ali veterinarji kot za anestezijo in poseg. Vse osebje je potrebno seznaniti s stanjem 

pacienta in njegovimi specifičnimi potrebami. 
 
 

SKRBI GLEDE VARNE OBRAVNAVE PACIENTA IZRAŽENE 
Prosta dihalna pot, dihanje, cirkulacija (tekočinsko ravnovesje), telesna 
temperatura, bolečina 

 

Bistveno je, da jasno in jedrnato opišemo trenutno stanje pacienta.  Ta opis mora vsebovati 

podatke o posegu, ki smo ga izvedli, o kakršnih koli zapletih med anestezijo, o trenutnih 

parametrih, vključno s telesno temperaturo in o morebitnih pričakovanih zapletih med 

prebujanjem (npr. ogrožena dihalna pot, prebojna bolečina, krvavitve itd.). 

 
  Potrjen NAČRT za OCENJEVANJE PACIENTOVEGA STANJA in za    
  INTERVENCIJO 

 

 
Načrt za nadzorovanje in nego je individualen in prilagojen posameznemu pacientu. Z njim je 
potrebno seznaniti osebje, ki odgovarja za pacienta med prebujanjem. Osebje mora dobiti  

jasne podatke, kakšne so potrebe pacienta, kakor tudi smernice, katere parametre je 

potrebno nadzorovati in dokumentirati, in kako pogosto. Prav tako je potrebno natančno 

opisati in pojasniti morebitne intervencije, tako da so vsi, ki so zadolženi za določenega 

pacienta, seznanjeni z ustreznimi ukrepi, če pride do zapletov. Smernice za ravnanje so lahko 

zelo preproste, kot na primer podatek, na  koga se je potrebno obrniti, če član ekipe naleti na 

določeno težavo, in kdaj naj to osebo obvesti o zapletih. 
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Potrjen NAČRT PROTIBOLEČINSKE TERAPIJE 

 
 

Oskrba z analgetiki (vrsta zdravila, odmerek, čas in način dajanja) mora biti dokumentirana v 

anestezijskem protokolu, z njo pa je treba jasno seznaniti tudi osebo ali tim, ki je odgovoren za 

prebujanje pacienta. Načrtovati je treba ocenjevanje bolečine (npr. uporabo lestvic za 

ocenjevanje bolečine), s čimer preprečimo, da bi pacientu nudili preveč ali premalo 

analgetikov. Izpostaviti je treba tudi, kdaj je ponovno na vrsti ocenjevanje bolečine, natančno 

opredeliti, kako ukrepati v primeru prebojne bolečine, in vse to dokumentirati. 
 
 

Določena je oseba, ki bo NADZOROVALA pacienta 
 
 

Nujno potrebno je določiti osebo, ki bo nadzorovala pacienta med prebujanjem. Tudi ta 

oseba mora biti ustrezno usposobljena in mora imeti zadostne izkušnje, saj je uspeh zgoraj 

opisanega načrtovanja in komunikacije popolnoma odvisen od nje. 

 
Na tej točki je KONTROLNI SEZNAM PRED PREBUJANJEM izpolnjen. 
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