Jeg skal bedøves

Hej .....
Denne lille bog er til dig.
Prøv at kigge lidt i den, og få
far eller mor til at læse den
for dig.
Når du skal bedøves og
behandles, har vi brug for, at
vide noget om dig.
Vi stiller derfor en masse
spørgsmål.
Husk hvis du er i tvivl om
noget skal du bare spørge os!
Før operationen
Du og dine forældre,
kommer til at tale med en
anæstesilæge om, hvad
der skal foregå. I taler om,
hvordan du skal bedøves,
og hvad der sker efter
operationen.
En anæstesilæge hjælper
sygeplejersken med at få dig
til at sove.
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Når du taler med lægen aftaler
I, om du skal stikkes på hånden
eller trække vejret i en maske,
for at falde i søvn.
Skal du stikkes på hånden får du
»trylleplaster« på.
Den dag du skal bedøves, må du
ikke spise morgenmad, men du
må drikke lidt vand eller saftevand (ikke mælk), indtil 1 time
før bedøvelsen.
Hvad er bedøvelse?
Bedøvelse betyder, at vi
får dig til at sove godt, så
du ikke mærker noget, når
du bliver opereret eller
undersøgt. Vi vækker dig
igen, når behandlingen er
slut.
På billedet kan du
se, hvordan man får
»trylleplaster« på hånden.
Det bedøver huden, når man
skal stikke.
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På operationsstuen
Din mor og far, må gerne
være på operationsstuen
med dig, når du skal bedøves.
Du må også gerne have et
sovedyr eller en bamse med.
Mor og far skal have
sygehusets tøj på, og en
farvet hue ligesom dig.

Du får 3 klistremærker på
brystet, så vi kan se hvordan
dit hjeret slår.
Du får også en lille klemme
på fingeren. Den kan måle,
hvor godt du trækker vejret.
Du kan lave fine mønstre på
vores fjernsynsskærm med
klemmen.
Du får en manchet på
armen, den strammer et lille
øjeblik. Det kalder vi at måle
blodtryk.
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Der hvor »trylleplasteret«
har siddet, stikkes et tyndt
plasticrør ind i hånden.
Husk, at du næsten ikke kan
mærke det, fordi du har haft
»trylleplaster« på.
Ved det blå låg, der ligner
en lille skorsten, giver
sygeplejersken dig noget
væske, og den medicin, der
får dig til at sove.

Nu er det tid til, at du skal
sove, og sovemedicinen får
dig hurtigt til at falde i søvn,
så du intet mærker, når du
bliver opereret.
Hvis I har aftalt, at du skal
falde i søvn ved at trække
vejret i en maske, holder vi
masken forsigtigt over din
næse og mund. Den luft, der
kommer fra masken, får dig
til at sove.

Du kan se på billedet,
hvordan den lille skorsten
kan åbnes, så medicin kan
gives deri.
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I Opvågningsafsnittet
Opvågningsafsnittet er der,
hvor du kommer hen, efter at
du er blevet opereret.
Din mor og far kan være hos
dig i opvågningsafsnittet.
Hvis du har søskende må de
gerne besøge dig, når du er
tilbage i afdelingen. Du må
gerne have lidt lejetøj, en
bog eller lidt musik med.
Hvis du bruger sut eller
sutteflaske, skal du huske
den.
Der kan også ligge
andre børn og voksne i
opvågningsafsnittet, som
også skal vågne efter deres
operation.
Når du komer ind i
opvågningsafsnittet, skal
du have ledninger på.
Ledningerne hjælper os med
at måle, hvordan dit hjerte
slår, og hvordan du trækker
vejret. Det kan vi se på en
skærm med tal og kurver på.
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Jeg er træt
Du får lov at ligge og sove, til
du vågner af dig selv. Der er
forskel på, hvor lang tid det
tager, men måske kalder vi på
dig, hvis du har sovet længe.
Der ligger luftmaske i
sengen, foran dit ansigt, som
kan blæse lidt.
Når du vågner, kan du
måske have ondt efter
operationen. Du har allerede
fået noget medicin på
operationsgangen, for at det
ikke skal gøre så ondt der,
hvor du er blevet opereret.
Hvis du alligevel har ondt,
når du vågner op, får du
noget medicin af os, i
plasticrøret i hånden. Det
kan føles lidt koldt.
For at sygeplejersken kan
finde ud af, hvor meget
medicin du skal have, skal du
vise os på linealen ovenfor
hvor ondt du har.
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Må jeg spise noget?
Når du vågner, må du få lidt
vand, saftevand eller en is.
Måske er du lidt rundtosset
efter bedøvelsen.
Når du har været vågen et
stykke tid, kommer der en
læge og siger »hej« til dig, og
fortæller dig, at du gerne må
komme til afdelingen.
Ledningerne og luften tager
vi væk, før du bliver flyttet
tilbage til afdelingen.

8

Plasticrøret du har i hånden,
skal du beholde lidt endnu.
Du bliver hentet af en
»chauffør«, som kører dig
tilbage i afdelingen i din egen
seng.

Hvis du eller dine forældre
har spørgsmål, må I meget
gerne spørge anæstesilægen,
som I taler med før
operationen.
På de næste sider er der
nogle tegninger til dig, som
du kan farvelægge.
Hav det rigtig godt til vi ses !
Mange hilsner
fra os i
Anæstesiafdelingen
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