
 

TRACHEOTOMIA 

OPIS ZABIEGU 

Celem zabiegu jest zabezpieczenie swobodnego oddychania gdy istnieje przeszkoda powyżej, w 

krtani lub w gardle dolnym. Polega na wykonaniu otworu w środkowej dolnej części szyi 

bezpośrednio do tchawicy i założeniu rurki tracheostomijnej. Powietrze do płuc dostaje się przez 

tracheotomię, która może mieć charakter stały lub czasowy (po wyeliminowaniu przeszkody można 

rurkę wyjąć a otwór w szyi zaszyć). Przy silnej duszności jest zabiegiem ratującym życie, 

wykonywanym w trybie pilnym. Przy zaniechaniu leczenia możliwe jest pogorszenie stanu zdrowia. 

Nie ma alternatywnej metody leczenia. 

MOŻLIWE POWIKŁANIA 

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się z następstwami, które są wynikiem choroby lub 

leczenia ( mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia) oraz z powikłaniami, które choć nie 

są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością). Po zabiegu 

tracheotomii mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania. 

Częste lecz niegroźne: 

 Krwawienie wczesne; 

 Krwawienie późne; 

 Obrzęk, zasinienie, ból okolicy operowanej; 

 Odma podskórna; 

 Zmiany skórne związane z drażnieniem przez wydzielinę, konieczność zmiany opatrunków; 

 Zasychanie i tworzenie się strupów w rurce, konieczność nawilżania powietrza i toaleta rurki, 

kaszel; 

 Rozwój ziarniny wokół tracheostomy; 

 Okresowe pokrwawianie z rurki; 

 Zaburzenia połykania; 

 Martwica płata skóry; 

 Zwężenie tracheostomy i tchawicy. 

Rzadkie, dużo poważniejsze: 

 Uszkodzenie osklepka płuca; 



 Uszkodzenie nerwów wstecznych i trwałe porażenie fałdów głosowych; 

 Przetoka gardłowo-skórna; 

 Przetoka przełykowo-tchawicza; 

 Odma śródpiersiowa; 

 Trwałe zwężenie podgłośniowe krtani na wskutek uszkodzenie chrząstki pierścieniowate. 

Uwaga: Normalne mówienie jest możliwe po zatkaniu otworu tracheotomii palcem. Większe jest 

ryzyko dostania się ciała obcego do tchawicy lub oskrzeli. 

Po każdym rozległym zabiegu chirurgicznym mogą wystąpić poważne powikłanie ogólne: Zapalenie 

płuc, zatory i zakrzepy żylne, udar mózgu, zakażenie ogólnoustrojowe, zawał mięśnia sercowego, 

niewydolność oddechowa i zgon 

Wymieniono większość następstw i powikłań, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może 

dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanych w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią 

lub nietypową reakcją organizmu pacjenta. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy się 

zgłaszać do lekarza prowadzącego. 


