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Pada tahun 1846 William T.G. Morton berhasil 
mendemonstrasikan efek eter di depan umum di Massachusetts 
General Hospital untuk menghilangkan nyeri pembedahan. Morton 
adalah seorang dokter gigi yang pada saat itu menjadi mahasiswa 
kedokteran. Oliver Wendell Holmes kemudian mengusulkan nama 
keadaan tidak bergerak dan tidak merasakan nyeri selama 
pembedahan tersebut: "Anesthesia"). 

Pemberian obat anestesi umum akan menimbulkan gangguan 
reversible 100 miliar sel otak dan segenap sambungannya yang 
menyebabkan pasien menjadi tidak sadar. Di samping itu, obat-obat 
tersebut menurunkan fungsi napas, fungsi sirkulasi, fungsi ginjal 
dan fungsi hati. Keadaan ini mengharuskan seorang anesthesiologist 
mampu mempertahankan fungsi-fungsi vital tersebut agar tidak 
membahayakan jiwa pasien. Agar dapat mengelola dengan baik 
maka dibutuhkan pemahaman fisiologi, patofisiologi, biokimia, 
farmakologi dan keterampilan melakukan Life Support. Memberikan 
anestesi tidak hanya dapat menidurkan pasien, tetapi juga harus 
dapat membangunkan kembali pasien dalam kondisi seperti di saat 
sebelum ditidurkan atau kondisi yang lebih baik. Pemberian anestesi 
yang tampaknya sederhana ini, efeknya pada perubahan fungsi-
fungsi vital jika tidak dikelola dengan hati-hati dapat mengancam 

 



jiwa pasien. Kelambatan penanganan akan menyebabkan kematian 
atau kerusakan organ yang menetap (permanent). Anestesiologi 
adalah cabang ilmu kedokteran yang tidak berorientasi pada organ 
(misalnya jantung) atau umur (misalnya pediatri) tetapi berorientasi 
pada fungsi. Anestesiologi menekankan segi gangguan fungsi, bukan 
gangguan organ. Misalnya, dalam mengatasi kegawatan napas, 
letak penyebab dan penyelesaian masalahnya tidak hanya di paru, 
tetapi juga bisa pada neuromuscular endplate seperti pada 
myasthenia gravis, atau hipokalemia berat, atau sisa obat pelumpuh 
otot (Neuro Muscular Blocking AgentINMBA); namun demikian, 
tindakan mengatasi kegawatannya adalah sama yaitu memberikan 
napas buatan dan menambahkan oksigen. Pengalaman di bidang 
diagnosis dan terapi kegawatan selama operasi sebagai akibat 
langsung atau tidak langsung dari anestesia, membuat personil 
anestesia menjadi peka, waspada, tanggap dalam bertindak dan 
cepat mengatasi krisis yang mengancam jiwa. 

 




