თარიღი: ___________________

spinaluri

anesTeziis

ruqa

ისტ №

________

1) პაციენტი: __________________________________________________________________
ასაკი: ________
2) შემოსვლის თარიღი: _____________ 20 წ, დრო: _____ სთ, განყოფილება: ________________ პალატა: ______
3) წონა: ________ კგ,
სიმაღლე: _________ სმ,
სისხლის ჯგუფი: __________________
4) დიაგნოზი: ______________________________________________________________________________________________
5) ოპერაციის ჩვენება: _______________________________________________________________________________________
6) დაგეგმილი ოპერაციული ჩარევა: __________________________________________________________________________
7) დაგეგმილი გაუტკივარება: ________________________________________________________________________________
წინასაოპერაციო გასინჯვა
______ სთ
ჩივილები _________________________________________________________________________________________________
დაავადების / ორსულობის ანამნეზი _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ანესთ. ანამნეზი ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
თანმხლები დაავადებები ____________________________________________________________________________________
მედიკამენტები _____________________________________________________________________________________________
ალერგია __________________________________________________________________________________________________
კანი _______________________________________________________________________________________________________
გ.ს.ს. ______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ე.კ.გ. ______________________________________________________________________________________________________
სინთქვის სისტემა __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
საჭ. მომნ. სისტემა __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
შარდ-სასქესო სისტემა ______________________________________________________________________________________
ც.ნ.ს. ______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ლაბორატ. მონაცემები ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
დამატებით ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ანესთეზიის რისკი ობიექტური სტატუსის მიხედვით

1

2

3

4

5

E (ASA)

ოპერაციის რისკი ______

2 3 4 (Malampati -ის მიხედვით)
ბოლო კვება ________ სთ,
ინტუბაციის სირთულე 1
წინასაოპერაციო მომზადება _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
მონიტორინგი:
ECG
SaO2
T°c

P
TA (
CVP

ა ნ ე ს თ ე ზ ი ა:

ინვაზიური)

სხვა: __________________
სხვა: __________________
სხვა: __________________

პერიფერიული ვენის კათეტერი № 1
პერიფერიული ვენის კათეტერი № 2
შარდის ბუშტის კათეტერი

ზომა _____G
ზომა _____G
ზომა _____G

პაციენტი მოთავსდა მჯდომარე; გვერდზე მწოლიარე პოზიციაში. კანის ასეპტიური დამუშავების
და შემოფარგვლის შემდეგ ჩატარდა ადგილობრივი ანესთეზია: Sol. _________________ ____% ____ml; რის შემდეგაც
შესრულდა სპინალური პუნქცია ____ G/F ზომის ნემსით
L1-L2;
L2-L3;
L3-L4; სივრცეში, ____ ცდით.
თ.ზ.ტ. სითხე სანათურში შემოდის თავისუფლად.
Sol. __________________________
____ სთ-ზე ინტრათეკალურად შეყვანილი იქნა საანესთეზიო ხსნარი:
Sol. __________________________
___ ml
Sol. __________________________
პაციენტი მოთავსდა საოპერაციო მაგიდაზე _______________________________________________________ პოზიციაში
ინდუქციიდან ____წთ-ში მიღწეული იქნა:
სრული;
არასრული ანესთეზია
______________ დერმატომებში
სრული;
არასრული მოტორული ბლოკი ______________ დერმატომებში
გართულება: _______________________________________________________________________________________________
შენიშვნა: __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

სასწრაფო ოპერაცია

გაუტკივარების რუქა

გეგმიური ოპერაცია

პირობითი აღნიშვნები: - ანესთეზიის დასაწყისი  - ოპერაციის დასაწყისი და დასასრული - ნაყოფის ამოყვანა;  - P;  - TA;

ოპერაციის და ანესთეზიის
ეტაპები
№

დრო:

medikamenti

TA /P

220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
____ სთ-ზე ამოყვანილია ___ ნაყოფი
მამრობითი;
მდედრობითი;
ცოცხალი;
მკვდარი

შეფასება აბგარის შკალით:
0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

SaO2
O2
ჰაერი
N2O

სისხლის დანაკარგი: _______ მლ;
ინფუზიის მოცულობა: _______ მლ;
დიურეზი: _______ მლ;
კრისტალოიდები: _______ მლ;
კოლოიდები: _______მლ;
სისხლის კომპონენტები: _______მლ
ანესთეზიის და ოპერაციის მსვლელობა, გართულებები, შენიშვნები: ____________________________________________

ანესთეზიოლოგი: ____________________________

ანესთეზიის მედდა: _____________________________

