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ეპიდურული გაუტკივარების ოქმი 
 

პაციენტი:                                                                                                      ასაკი:     წ ისტ № 

დიაგნოზი: ორსულობა                     კვირა, ნაყოფის                            თავით წინამდებარეობა, 

მშობიარობის  I  პერიოდი 

ჩვენება: მშობიარის მოთხოვნით უკუჩვენება:    არ არის 

ანამნეზი:  ალერგია:   

ობიექტური 

სტატუსი: 

ცნობიერება ნათელი, კანი ნორმალური ფერის, გამონაყრის გარეშე, შეშუპება 

არ აღინიშნება, P -         ´;    TA -              მმHg;    RR -        ´;   FHR -              ´;    

სამშობიარო 

მოქმედება: 

რეგულარული,                       წთ-ში ერთხელ; საშვილოსნოს ყელი გახსნილია  

             სმ-ზე, სანაყოფე ბუშტის მთლიანობა: 

წინასწარი 

მომზადება: 

პერიფერიული ვენის კათეტერიზაცია; 

სთ-ზე პაციენტი მოთავსდა                                   პოზიციაში, კანის ასეპტიური 

დამუშავებისა და ადგოლობრვი ანესთეზიის შემგედ ჩატარდა ეპიდურული 

სივრცის კათეტერიზაცია        ცდით, გართულების გარეშე, L   - L    სივრცეში. 

გატარდა                                              სმ-ზე, დაფიქსირდა პლასტირით. 

სთ-ზე შეყვანილი იქნა ანესთეტიკის ტესტ - დოზა: 

გართულება: 

სთ-ზე ფრაქციული წესით შეყვანილი იქნა ანესთეტიკის თერაპიული დოზა: 

 

 

სთ-ზე მიღწეული იქნა                               ანესთეზია                                გამოხატული 

მოტორული ბლოკით T     - S        სივრცეში. 

პაციენტის მდგომარეობა არ შეცვლილა, ცნობიერება ნათელი,  

P -          ´;   TA -                   მმHg ;        RR -            ´;         FHR -              ´;    

 მშობიარობის პერიოდში პაციენტი იმყოფებოდა რეგულარული 

მეთვალყურების ქვეშ, ცნობიერება არ შეცვლილა, P -                          

TA -                                   მმHg;    RR -                     ´;   FHR -                        ´;    

ანესთეზიის შენარჩუნება ხდებოდა მოთხოვნის შესაბამისად                %-იანი     

                                  შეყვანით 

კომენტარი:  

სთ-ზე იმშობიარა                                 სქესის                           ახალშობილი 

III პერიოდი: 

სთ-ზე ამოღებული იქნა ეპიდურული კათეტერი, დაეკრა სტერილური პლასტირი 

ექიმი:                                                    . 

თარიღი: 
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TariRi: ____________       samSobiaro moqmedebis epiduruli gautkivarebis ruqa 

monitoringi: 

dro:                           anesTetikis test-doza:      A 
 

 anesTetikis ZiriTadi doza:  B 
 

 

 
 anesTeziis SemanarC. doza:   C 
 1)  _______________________________ 

 2)  _______________________________ 

 3)  _______________________________ 

 

T/A 
sist.                          

diast.                          

pulsi:                          

SaO2                          

nayofis guliscema                          

anesTetiki                          

gautkivareba da 

SeniSvna: 

                         

 
dro:                          daxarjuli medikamentebi: 

 

1)  _______________________________ 

2)  _______________________________ 

3)  _______________________________ 

4)  _______________________________ 

5)  _______________________________ 

T/A 
sist.                          

diast.                          

pulsi:                          

SaO2                          

nayofis guliscema                          

anesTetiki                          

gautkivareba da 

SeniSvna: 

                         

პირობითი აღნიშვნები 
სისხლდენა,  პირღებინება,  აგზნება,  გულყრა, არითმია,  

და ცალ მხარეს გაუტკივარება,  წყლების დაღვრა,                     

 ჭინთვების დასაწყისი,  მაშები,  მშობირობა,   მომყოლის 

მოცილება,  ხელით შესვლა, - მოტორული ბლოკის 

ხარისხი,  კათეტერის ჩადგმა და ამოღება 

SeniSvna: 
  

 

 

 

 

 
gautkivarebis dasawyisSi art. wnevis gazomva unda xdebods yovel 5 wT-Si, Semdeg etapze yovel 15-20 wT-Si. gaakeTeT Canaweri gautkivarebis donis Sesaxeb dermatomebis mixedviT. 

anesTeziologi:                    anesTezisti:                      meani:                        bebia qali: 


