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Mayhew-ს საერთაშორისო ჯგუფი თბილისს ეწვია 2017 წლის 2-12 მაისს. 3, 4 და 6 მაისი მათ გაატარეს თბილისის მუნიციპალურ თავშესაფარში, 

შეამოწმეს ვეტერინართა და თანამშრომელთა მუშაობა და 2016 წლის შემდგომ ჩატარებული სამუშაოები, შეაფასეს, თუ როგორ არის 

შესრულებული მათი რეკომენდაციები. მომდევნო ორი დღე (10 და 11 მაისი) მათ გაატარეს თავშესაფარში ვეტერინარებთან ერთად და ჩაუტარეს 

ტრეინინგი ქუთაისის მუნიციპალური თავშესაფრის 2 ვეტერინარს და 2 უკრაინელ ვეტერინარს. 

დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ მუნიციპალური თავშესაფრის პერსონალს და AMA-ს პერსონალს მასპინძლობისა და დახმარებისთვის. 

მოხარულნი ვართ, რომ 2016 წელს ჩატარებული ვიზიტის შემდგომ შესამჩნევი გაუმჯობესება აღინიშნება თავშესაფრის აღჭურვილობასა და 

კლინიკურ ასპექტებში. გარდა ამისა, მოხარულნი ვართ, რომ მუნიციპალური თავშესაფრის ვეტერინარებმა შესანიშნავად ჩაუტარეს ტრეინინგი 

მოწვეულ ვეტერინარებს. ეს ნიშნავს, რომ თბილისში უკვე არსებობს საფუძველი შემდგონმი ტრეინინგების ჩატარებისთვისაც. 

ქვემოთ მოყვანილია 2017 წლის მაისში განხორციელებული ვიზიტის შედეგები და შემდგომი რეკომენდაციები:  

(პრიორიტეტის რეიტინგი: 1 = Q3/2017-ის ბოლოს, 2 = Q4/2017, 3 – Q1/2018)  

 

კლინიკის აღჭურვილობა 

რეკომენდაცია  კომენტარი პრიორიტე

ტი 

1. წყლის ნიჟარები მოსამზადებელი ოთახის 

ტერიტორიის ფარგლებში  

მოხარულნი ვართ, რომ ამჟამად მოსამზადებელ ოთახში არის 2 ნიჟარა და 

ონკანი ცხელი წყლით. აქედან ერთი ავტომატურად მუშაობს. ნიჟარები ოდნავ 

დაბალია და ვეტერინარებს უწევთ დახრა ხელების დასაბანად. ზოგჯერ წყალი 

წყდება, ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს. 

1  

2. სკრაბი/საპონი საოჯახო ანტიბაქტერიული საპონი არ არის საკმარისი ქირურგებისთვის 

ხელის დასაბანად. კომერციული ბრენდების საპონს უნდა დაემატოს 

იოდი, რათა გახდეს უფრო სტერილური. ქირურგი ხელით არ უნდა 

ეხებოდეს სასაპნეს. გირჩევთ, შეიძინოთ იდაყვით ჩასართველი კედლის 

სასაპნე. იხ. 

1 



2 
 

 
https://www.medical-world.co.uk/p/infection-control/skin-hand-disinfection-
cleaning/skin-hand-cleaning/hibiscrub-hospital-dispenser-wall-stainless-steel/3679  

 

3. ძაღლების მოვლა ოპერაციის წინ სამწუხაროდ, არ არის საკმარისი მოწყობილობა ძაღლების 

წინასაოპერაციო მოვლისთვის. წინა ვიზიტის დროს ჩვენ და კარომ 

გაჩუქეთ რამდენიმე საყელური და აგიხსენით მათი მოხმარების წესები. 

ამჟერად ვნახეთ, რომ ძაღლებს თითქმის გუდავს მოჭერილი 

საყელურები. გთხოვთ, საკმარისი რაოდენობის და შესაბამისი ხარისხის 

მოწყობილობა შეიძინოთ. 
ოქტომბერში ვაპირებთ ჩვენი პერსონალის ჩამოყვანას თბილისში. ამისთვის კი 

აუცილებელია იქონიოთ შესაბამისი მოწყობილობა.  

1 

4. ცხოველების მომზადება საოპერაციოდ  არ გამოიყენოთ ცხოველების სადეზინფექციოდ ის მასალა, რომელიც 

განკუთვნილია ინსტრუმენტების და იატაკის დეზინფექციისთვის - ეს მასალა 

შეიცავს ძლიერ კაუსტიკურ ნივთიერებებს და აზიანებს ცხოველის კანს. 

შეიძინეთ შესაფერისი პროდუქტი ან გამოიყენეთ იოდი.  

გვიხარია, რომ სპირტს იყენებთ ოპერაციის წინ, მაგრამ მისი შეყვანა უნდა 

მოხდეს მარტივი შესასხურებელი ბოთლით და არა მთლიანად გადმოსხმა 

ბოთლიდან. ეს უკეთესია ცხოველისთვის და თან უფრო ეკონომიურია. 

1 

5. თვალის წვეთები არ დაგავიწყდეთ თვალის წვეთების გამოყენება იმ ცხოველებზე, რომლებსაც 

უტარდებათ შესაბამისი ოპერაცია, მაგალითად, გამოიყენეთ პრეპარატი 

„ვისკოთეარზი“.   

1 

6. პოსტოპერაციულ პალატებში ცხოველთა 

გასათბობად გამოიყენეთ ძველი (მაგრამ 

სუფთა) საბნები, პირსახოცები, მუყაო და 

გაზეთები 

არ არის აუცილებელი ახალი ნივთების ყიდვა და ფულის გაფლანგვა, 

შეაგროვეთ მუყაოს ყუთები, გაზეთები, პირსახოცები, ზეწრები და სხვა. 

გამოყენების შემდგომ გადაყარეთ, ან გარეცხეთ და ისევ გამოიყენეთ.   

1 

7. პოსტოპერაციული გამოჯანსაღების 

გალიები 

რამდენადაც ოპერაციების რაოდენობა იზრდება, გირჩევთ არსებული გალიების 

თავზე დააშენოთ დამატებითი რიგი. ეს გალიები შეიძლება იყოს უფრო მცირე, 

პატარა ზომის ძაღლებისთვის, ლეკვებისა და კატებისთვის. ასეთი გზით, 

ინდივიდუალური გალიების რაოდენობა გაიზრდება. 

1 

8. ძაღლების მოთავსება ქირურგიულ 

საწოლზე. საწოლების/აკვნების შეძენა  

აუცილებელია ცხოველების სწორად დაწვენა საოპერაციო მაგიდაზე, რათა 

ვეტერინარმა იპოვოს თეთრი ხაზი - linea alba. განაკვეთი უნდა გაკეთდეს თეთრ 

1 
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ხაზზე და არა კუნთზე. ცხოველის ზურგზე სწორად დასაწვენად ოპერაციის 

დროს, იხილეთ 
 http://www.vet-direct.com/default.php?sid=VD-5343-8283- 
5784&sessiontag=prodfullview&data=91. 

9. თეთრი დაფა არსებული თეთრი დაფა უნდა გამოიყენოთ ყოველდღიურად. აუცილებელია 

ყველა პროცედურის ჩაწერა და დაკუმენტირება  
 

2 

10. ავტოკლავის ჩანთები და ინდიკატორი  აუცილებელია ინსტრუმენტებისთვის ავტოკლავის ხუფიანი ჩანთები. 

ინდიკატორის ლენტი მიუთითებს, რომ ინსტრუმენტების სტერილიზაცია 

ხდება საჭირო ტემპერატურაზე.  

თუ ზემოთ აღწერილი ჩანთები არ გვაქვს, უნდა გამოვიყენოთ ლურჯი დრაპი, 

როგორც Mayhew-ს პერსონალმა გვასწავლა. ინდიკატორის ლენტი ასეთ 

შემთხვევაში გამოიყენება პაკეტის შესაკრავად. ვიცით, რომ თავისუფალი 

აგრარული უნივერსიტეტის კლინიკამ შეიძინა ინსტრუმენტების 

კომპლექტების ჩასაწყობი მასალა, ამდენად, ასეთი მასალის შეძენა 

შესაძლებელია საქართველოში.  

1 

11. გამოიყენეთ სპეციალური დამცავი 

საყელურები 

დამცავი საყელურები აუცილებელია ოპერაციის შემდგომ პერიოდში 

ცხოველების დასაცავად, რათა მათ ვერ ალოკონ ან უკბინონ ჭრილობებს. ყველა 

ცხოველს არ დასჭირდება ასეთი საყელური, მაგრამ ის უნდა იყოს 

ხელმისაწვდომი. ასეთი საყელურების ხელით გაკეთებაც შეიძლება, როგორც 

ჩვენ გაჩვენეთ ვიზიტის დროს!  

1 

12. გასაკერი მასალა  აუცილებელია გქონდეთ სხვადასხვა ზომის და ტიპის გასაკერი მასალა 

შინაგანი და გარეგანი გაკერვისთვის, ახალგზარდა ცხოველებისთვის და ა.შ. 

ამას უკვე განმეორებით გირჩევთ! 
 

1 

13. წამლები და მათი გამოყენების ინსტრუქცია 
 

ანესთეზიის რეჟიმი მოცემულია ქვემოთ, გვერდებზე 7-8. ოპერაციის წინ 

აუცილებელია ტკივილის სწორად გაყუჩება.  

პრემედიკაცია ერთი და იგივე არ არის ყველა ძაღლისთვის - მისდიეთ 

წამლების დოზირების ცხრილს. პერსონალმა წამალი და დოზა უნდა შეარჩიოს 

ცხოველის წონის შესაბამისად. პერსონალს უნდა ესმოდეს განსხვავება 

მილიგრამსა და მილილიტრს შორის, უნდა შეეძლოს ცალკეული ძაღლის 

შემთხვევაში ინდივიდუალური კონცენტრაციის დადგენა.  

2 
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კუნთის შიდა ინექცია დაუშვებელია უკანა ფეხის უკნა მხრიდან! 

(განმეორებითი რეკომენდაცია) ასეთი ინექცია უნდა გაკეთდეს უკანა ფეხის 

წინა ნაწილში (დიდ კუნთში და არა მთავარ ნერვში)  

გაათბეთ ინტრავენური სითხეები სანამ ძაღლს მისცემთ. ანესთეზიის მიცემის 

წინ აუცილებელია ძაღლის გულისცემის და ტემპერატურის შემოწმება.  

გამოიყენეთ ლიგოკაინი ისე, როგორც მიგითითეთ 2015 წლის მარტის 

რეკომენდაციებში.  

ყოველთვის და ფრთხილად შეამოწმეთ ანესთეზიური საშუალებები, 

გამოიყენეთ მონიტორინგის ცხრილი და ავადმყოფობის ისტორიის ფურცლები, 

რომლებიც შევადგინეთ და ვთარგმნეთ თქვენთვის. (განმეორებითი მოთხოვნა). 
  

14. ევთანაზია  გვიხარია, რომ ჰუმანური ევთანაზიის მიზნით დაიწყეთ თიოპენტონის 

გამოყენება. და მაინც, გაუგებარია რა მიზნით შეიძინეთ მაგნეზიის სულფატი 

და რატომ არის ის მარაგის სიაში. დაუშვებელია მაგნეზიის სულფატის 

გამოყენება ევთანაზიისთვის, ამდენად, არ არის საჭირო მისი შეძენა.  

1 

15. ოპერაციის ტექნიკა  ყველა ქირურგმა უნდა გამოიყენოს ქირურგიული ინსტრუმენტები და არა 

საკუთარი თითები. დაიწყეთ კანქვეშა გასაკერი (კოსმეტიკური) მასალის 

გამოყენება.  
 

1 

 

A. თავშესაფრის ტერიტორია 

რეკომენდაციები კომენტარი პრიორიტე

ტი 

1. ჯიხურების და კლინიკის ტერიტორიის 

დასუფთავება  

ყველა ჯიხური უნდა გაირეცხოს წყლით და მწმენდავი საშუალებებით დღეში 

ორჯერ. ზედმეტი წყალი არ უნდა დარჩეს იატაკზე. ზედმეტი წყალი არის 

დაავადების წყარო - ბაქტერიებს უყვართ სველი გარემო!  

დიდი ცხოველების ჯიხურებში იყენებენ რწყილების არასათანადო 

საშუალებას. ასევე ვნახეთ საწმენდი საშუალება, რომელიც სადეზინფექციოდ 

გამოიყენება ინსტრუქციის თანახმად.  

ჯიხურების დასუფთავებისას, ცხოველი გარეთ უნდა გამოივყვანოთ, კარგად 
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გავხეხოთ ზედაპირი, ასევე პლატფორმის ქვეშ ტერიტორია. ზედაპირი რომ 

გაშრება, მხოლოდ მაშინ უნდა დავაბრუნოთ ცხოველები ჯიხურში.  

წესი: თუ უსიამოვნო სუნს გრძნობთ, ესე იგი საკმარისად კარგად ჯერ არ 
გაგიწმენდიათ. თუ ჭრილობა ცუდად გამოიყურება, ის არ არის საკმარისად 
სუფთა და ჯერ კიდევ სამკურნალოა.  

ვიცით, რომ ინვესტიცია არის საჭირო და არსებობს გეგმა იმ მანქანის 

შესაძენად, რომელიც აშრობს იატაკს. ასევე გირჩევთ გამოიყენოთ ადვილად 

გასაწური იატაკის ჯოხები, რომლებიც ზედმეტ წყალს სწრაფად იღებს 

იატაკიდან. ეს დიდ ხარჯებთან და მანქანებთან არ არის დაკავშირებული.  

2. პარაზიტების კონტროლი ყველა ცხოველს (თუ ძალიან დაავადებული არ არის) უნდა ჩაუტარდეს 

რწყილებზე და ჭიებზე მკურნალობა თავშესაფარში მოყვანისთანავე. ეს 

გაგვიადვილებს დაავადებათა კონტროლს და შეგვინარჩუნებს ჯანსაღ 

ცხოველებს.  
 

1 

3. ძაღლების და კატების გავრცელებული 

დაავადებების საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 

ძაღლები და კატები უნდა ავცრათ არა მარტო ცოფზე, არამედ სხვა 

გავრცელებულ დაავადებებზეც. ეს თავიდან აგვაცილებს დაავადებების 

გავრცელებას თავშესაფრის ტერიტორიაზეც და ქუჩაშიც.  

იხილეთ WSAVA სახელმძღვანელო წესები ინგლისურად და რუსულად.  

ზრდასრული ძაღლები, რომლებიც არ რჩებიან თავშესაფრის ტერიტორიაზე, 

უნდა იყონ დაცული პარვოვირუსისა და სხვა დაავადებებისგან ერთჯერადი 

დოზით. იხილეთ ცხრილი ქვემოთ.  

 

4. ჯანმრთელი და დაავადებული ცხოველების 

განცალკევება  

დაავადებული ცხოველები, რომელთა განკურნებაც შესაძლებელია 2 კვირაში, 

უნდა იყონ ცალკე მოთავსებული, მაგალითად იმ ტერიტორიაზე, სადაც 

ამჟამად არიან დათვები. ეს ტერიტორია გადახურულია და ვენტილაციაც 

შესაბამისია. ზაფხულში მისი გამოყენება შესაძლებელია გათბობის გარეშეც. 

1 

5. დაავადებული ცხოველები უნდა შემოწმდეს ვეტერინარის მიერ ყოველდღე.  ვეტერინარმა უნდა 

შეიმუშავოს მკურნალობის გეგმა, რომელსაც სხვა მორიგე ვეტერინარები 

განახორციელებენ. დაავადების აღმომჩენი ვეტერინარი ვალდებულია 

შემდგომში თვალყური ადევნოს გამოჯანმრთელების პროცესს. თუ ცხოველის 

მდგომარეობა გაურესდა, აუცილებელია მისი ჰუმანური ევთანაზია. 

1 

6. თავშესაფრის მენეჯერის ყოველდღიური 

შესამოწმებელი შემოვლა 

აუცილებელია თავშესაფრის დირექტორმა (რამონმა) ჩაატაროს 

ყოველდღიური შემოვლა. თუ მას მოეჩვენება, რომ სადმე არ არის საკმარისი 

1 
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სისუფთავე, ან რომლიმე ცხოველი არის ავად, მან უნდა აცნობოს პერსონალს 

ან მორიგე ვეტერინარს, რათა მათ მიიღონ სათანადო ზომები 
 

7. დედების და ლეკვების კვება  დედები, რომლებიც ლეკვებს ძუძუს აწოვებენ, უნდა იკვებებოდნენ 

დღეში სულ მცირე 2-3-ჯერ ხარისხიანი და ნოყიერი საკვებით. 

ლეკვების კვებაზე ბევრი კალორია იხარჯება, ამიტომ კალორიების 

მარაგის შევსება აუცილებელია. 
  

1 

8. კატების და კნუტების კვება  გვიხარია, რომ კატების მოვლის სფეროში შესამჩნევი წინსვლაა. მაინც რჩება 

გარკვეული პრობლემები - ბევრი კატა და კნუტი განიცდის დეჰიდრატაციას. 

კნუტები უნდა გამოვკვებოთ ხშირად და მცირე დოზით, მყარი საკვები უნდა 

იყოს პატარა ზომის და დარბილებული წყლით ან სოუსით. საკვების და 

წყლის კონტეინერები უნდა იყოს კნუტებისთვის სათანადო ზომის და 

რაოდენობის.  
 

2 

9. დოკუმენტაცია ყოველ ჯიხურთან და ცხოველთან მიმართებაში უნდა არსებობდეს სათანადო 

დოკუმენტაცია, რომელიც მიმაგრებული იქნება ჯიხურზე და ასევე შენახული 

კომპიუტერში. ინფორმაციაში მითითებული უნდა იყოს ვეტერინარის 

ვინაობა, მკურნალობის და გამოჯანმრთელების ამსახველი ყოველდღიური 

მონაცემები. 

1 

10. ვარჯიში და ძაღლებთან ურთიერთობა ვარჯიში სასარგებლოა ძაღლებისთვის, ხოლო ურთიერთობა კარგია მათი 

მენტალური მდგომარეობისთვის, ლეკვებისთვის განსაკუთრებით, რათა მათ 

ჰქონდეთ ადამიანებთან ურთიერთობა სახლში დაბრუნებამდე. გარდა ამისა, 

კარგი იქნება სათამაშო მოედნების დამატება, სადაც ძაღლები იქნებიან სუფთა 

ჰაერზე, ადამიანების გარეშე ან მათთან ერთად.  

კარგი რეკლამა იქნება თავშესაფრისთვის, თუ ხალხს ვანახებთ, რომ ძაღლები 

მუდმივად ჯიხურებში არ არიან გამომწყვდეული.  

შინ დაბრუნების  წინ აუცილებელია ძაღლების და ლეკვების სტერილიზაცია! 

1 
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B. პერსონალის სტრუქტურა და პროცედურები 

რეკომენდაცია კომენტარი  პრიორიტეტი  

1. ძაღლების მომვლელები  თავშესაფარში არიან კარგი მომვლელები. ისინი მეტად უნდა 

დაიტვირთონ, რადგან ძაღლები მათთან კარგად გრძნობენ თავს. 

საჭიროა მეტი მომვლელის დაქირავება, ან მოხალისეების აყვანა, 

რათა მეტ ძაღლს ჰქონდეს ურთიერთობა ხალხთან. ასევე 

შესაძლებელია მონაცვლეობა მომვლელებსა და ძაღლების დამჭერ 

ჯგუფებს შორის. ასე ძაღლები უფრო შეეჩვევიან სხვადასხვა ხალხთან 

ურთიერთობას და იქნებიან ნაკლებად დაძაბული/შეშინებული. 
  

2 

2. ცოფის ვაქცინაცია ცხოველებთან კონტაქტში მყოფი მთელი პერსონალი უნდა აიცრას ცოფზე 

(და ტეტანუსზე) =ან უნდა დაწერონ განცხადება, რომელიც AMA-ს 

გაათავისუფლებს ცოფით დაავადებასთან დაკავშირებული 

პასუხისმგებლობისგან. კარგი იქნება, თუ დამქირავებელი აანაზღაურებს 

ვაქცინაციის ხარჯებს. 

1 
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ცხოველთა თავშესაფარში მიღების სქემა 

 
 

 

 

ცხოველი შემოდის თავშესაფარში და 

მოწმდება :  

ჯანმრთელია?  კი  ან  არა. 

ვეტექიმი, რომელიც მიიღებს ცხოველს, არის 

პასუხისმგებელი ამ ცხოველზე. ანუ ყველა 

ცხოველს ჰყავს თავისი ვეტექიმი.  
 

 

ცხოველი ჯანმრთელია 

სტერილიზაცია/კასტრაცია, 

ვაქცინაცია, საჭდე რაც შეიძლება 

სწრაფად. გამოიყენეთ 

„ოპერაციის ფორმა“ 

 

ცხოველი ჯანმრთელია და 

არის ორსულად 

პრიორიტეტული სტერილიზაცია 24 სთ 

განმავლობაში. 

გამოიყენეთ „ოპერაციის ფორმა“ 

 

ცხოველი არ არის ჯანმრთელი 

შეიძლება თუ არა მკურნალობით მორჩეს 

ცხოველი  2 კვირის განმავლობაში? 

დიახ. 

ყველა სახის სამკურნალო ღონისძიებები უნდა 

დაფიქსირდეს დოკუმენტურად. ცხოველი უნდა 

შემოწმდეს ყოველ დღე და შედეგები დაფიქსირდეს. 

უნდა მოხდეს პროგრესის მონიტორინგი. თუ ვეტექიმი, 

რომელმაც თავდაპირველად მიიღო ცხოველი არ 

მუშაობს, მას ცვლის მორიგე ექიმი. აუცილებელია 

ვეტექიმებს შორის ეფექტური კომუნიკაცია.  

 

არა. 

მაშინ საჭიროა ცხოველის 

ევთანაზია, რომ არ იტანჯოს ან/და 

არ გაავრცელოს საშიში დაავადება.  

იხელმძღვანელეთ ახალი 

ევთონეზიის პროტოკოლით. 
 

როგორც კი ცხოველი გამოჯანმრთელდება 

და მკურნალობის პროცესი დასრულდება, 

სასწრაფოდ საჭიროა მისი 

სტერილიზაცია/კასტრაცია.  
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მედიკამენტების დოზირების ცხრილი 

 

ძაღლი 

 

წონა 

კგ 

სედატივი 

 

ქსილაზინი 

2მგ/კგ 

I.M. 

ახალგაზრდა 

ან ავადმყოფ 

პაციენტებში 

გამოიყენება 

ნახევარი დოზა 

 

ინდუქცია 

 

კეტ;დიაზ 

1:1 

ვენაში 

0.5მლ:0.5მლ 1- 

კგ წონაზე 

 

 

 

გამაყუჩებელი 

 

მელოქსიკამი 

0.2მგ/კგ 

ვენაში 

0.4მლ /10კგ 

 

 

 

ანტიბიოტიკი 

 

ამოქსიცილინი 

20მგ/კგ 

კუნთში 

 

დოზირება 

დამოკიდებულია 

წამალზე 

 

 

გამაყუჩებელი 

 

ლიგნოკაინი 

1მგ/კგ 

ნელა (!) 

ვენაში 

0.5მლ/10კგ 

 

 

ამპულებში 

 

კეტ:დიაზ 

2:1 

კეტამინი 50მგ 

/მლ 

დიაზეპამი 

5მგ/მლ -> 

2მლ კეტ +1მლ 

დიაზ. შერეული 

5 0.5 0.5 0.2 1.6 0.4 0.3-0.5 

6 0.6 0.6 0.24 2 0.4 0.4-0.6 

7 0.7 0.7 0.28 2.4 0.6 0.5-0.7 

8 0.8 0.8 0.32 2.8 0.6 0.6-0.8 

9 0.9 0.9 0.36 3.2 0.8 0.7-0.9 

10 1 1 0.4 3.6 0.8 0.8-1.0 

11 1.1 1.1 0.44 4 1 0.9-1.1 

12 1.2 1.2 0.48 4 1 1.0-1.2 

13 1.3 1.3 0.52 4.4 1 1.1-1.3 

14 1.4 1.4 0.56 4.8 1.2 1.2-1.4 

15 1.5 1.5 0.6 5.2 1.2 1.3-1.5 

16 1.6 1.6 0.64 5.6 1.2 1.4-1.6 

17 1.7 1.7 0.68 6 1.4 1.5-1.7 

18 1.8 1.8 0.72 6 1.4 1.6-1.8 

19 1.9 1.9 0.76 6.4 1.5 1.7-1.9 

20 2 2 0.8 6.8 1.6 1.8-2 

21 2 2.1 0.84 7.2 1.6 1.9-2 

22 2 2.2 0.88 7.6 2 2 

23 2 2.3 0.92 8 2 2 

24 2 2.4 0.96 8 2 2 
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წამლების დოზირება (გაგრძელება) 
 

 

სედატივი = ქსილაზინი   

  მაქსიმალური დოზაა 2მლ /ძაღლზე! 

ინდუქცია ან GA = კეტამინი + დიაზეპამი  

 მხედველობაში მისაღებია განსხვავება ინდუქციასა (1:1) და შპრიცით 

შეყვანას (2:1) შორის! დაუშვებელია დიდი ძაღლებისთვის ზედმეტი 

დოზით მედიკამენტის მიცემა. იხილეთ ცხრილი დიდი ძაღლების 

დოზირებისთვის!!  

 ცხრილში მოცემულია მაქსიმალური დოზა. შეგიძლიათ მისცეთ 

ნაკლები! ანესთეზიის კარგი მონიტორინგის შემთხვევაში იგრძნობთ 

რამხელა დოზაა საჭირო. ოპერაციის ბოლოსკენ მიეცით ნაკლები 

დოზა; პაციენტმა ოპერაციის დასრულების შემდეგ მალევე უნდა 

გაიღვიძოს!  

 აუცილებელია ყურადღებით მონიტორინგი ოპერაციის დროს. 

მიეცით წამალი სანამ ძაღლი გაიღვიძებს. გაღვიძების შემდეგ იმის 

ნახვა, რომ წამალი კიდევ არის საჭირო და ასეთი წამლის ხელახლა 

მიცემა მავნებელია ძაღლისთვის! 

ანთების საწინააღმდეგი = მელოქსიკამი  

 სხვა არასტეროიდის მიცემის შემთხვევაში კარგად შეამოწმეთ 

დოზირების წესები! 

 

საქართველოში ხელმისაწვდომი არასტეროიდები  

1. მელოქსიკამი  

2. ლიდოკაინი და ნოვოკაინი 

 



 April 2016 
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ჯიში და სქესი  

 

პრეპარატი  

 

გამოყენება  

 

ტკივილგამაყუჩებე

ლი მოქმედება  

 

ძაღლი, მამალი  

 

ლიგნოკაინი/ლიდოკ

აინი  

 

შეიყვანეთ 0.2 მლ 

(პატარა ზომის 

ძაღლი) - 0.5 მლ 

(დიდი ზომის 

ძაღლი) თითო 

სათესლე 

ჯირკვალში 

ოპერაციის წინ  

 

4 საათამდე  

 

ძაღლი, დედალი  

 

ლიგნოკაინი/ლიდოკ

აინი  

 

ჩააწვეთეთ 0.2 მლ 

(მცირე ზომის 

ძაღლი) - 0.5 მლ 

(დიდი ზომის 

ძაღლი) თითო 

საკვერცხეში 

ოპერაციის დროს 

 

4 საათამდე 

 

კატა, მამალი  

 

ნოვოკაინი  

 

შეიყვანეთ 0.2 მლ 

თითო სათესლე 

ჯირკვალში 

ოპერაციის წინ  

 

4 საათამდე  

 

კატა, დედალი  

 

ნოვოკაინი  

 

ჩააწვეთეთ 2 -3 

წვეთი თითო 

საკვერცხეში და 

საშვილოსნოს ყელში  

  

4 საათამდე  
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