ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ/ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
(*συμπληρώνεται προαιρετικά)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΤΥΠΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Όνομα αναισθησιολόγου*: ………………………………………
Διεύθυνση/ Πόλη…………………………………………………………………………
Tηλέφωνο ……………………Email……………………………………
Όνομα νοσοκομείου: ……………………………………………………………………..
Tύπος νοσοκομείου:
α. Πανεπιστημιακό ή Πανεπιστημιακό/ΕΣΥ□
β. ΕΣΥ □
γ. Ιδιωτικό □
ΜΕΡΟΣ I – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ (ΚΤ)
1. Συνολικός αριθμός ΚΤ που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο σας (με κάθε είδος
αναισθησίας) κατά τη διάρκεια του 6-μήνου της μελέτης:………
2. Από αυτές σε πόσες εφαρμόστηκε:
α. Ραχιαία αναισθησία- σύνολο:……………..
β. Συνδυασμένη ραχιαία/επισκληρίδιο αναισθησία-σύνολο:………….
γ. Επισκληρίδιος αναισθησία-σύνολο:………
i. Εξ αυτών ο επισκληρίδιος καθετήρας τοποθετήθηκε στο χειρουργείοαριθμός:………..
ii. Είχε ήδη τοποθετηθεί στην αίθουσα τοκετών για αναλγησία τοκετούαριθμός:……..
δ. Γενική αναισθησία-σύνολο:………..
Οι λόγοι για γενική αναισθησία ήταν:
i. Επείγον περιστατικό-δεν υπήρχε χρόνος για περιοχική αναισθησίααριθμός:…..
ii. Επιθυμία επιτόκου –αριθμός:…….
iii. Παθολογία επιτόκου- αριθμός:…….
iv. Άλλοι λόγοι –αριθμός:………..
3. Σχετικά με την αναλγησία μετά από ΚΤ πόσες γυναίκες έλαβαν:
α. Επισκληρίδιο αναλγησία (διατήρηση επισκληρίδιου καθετήρα μετεγχειρητικά)αριθμός:……………
β. Υπαραχνοειδώς οπιοειδή μακράς διάρκειας δράσης (πχ. μορφίνη)-αριθμός: ………
γ. Συστηματικά οπιοειδή ΙΜ, SC, IV (μορφίνη, πεθιδίνη, τραμαδόλη,
προποξυφαίνη=romidon/zideron, κωδείνη)-αριθμός:….
δ. TAP block-αριθμός: …….

ΜΕΡΟΣ II: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ (ΦΤ)
4. Συνολικός αριθμός ΦΤ που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο σας (με κάθε είδος
αναλγησίας/ή χωρίς αναλγησία) κατά τη διάρκεια του 6-μήνου της μελέτης: ………
5. Από αυτούς, σε πόσους εφαρμόστηκε:
α. Επισκληρίδιος αναλγησία-αριθμός:…………..….
β . Συνδυασμένη ραχιαία/επισκληρίδιος τεχνική-αριθμός:……………………
γ. Ραχιαία τεχνική –αριθμός:……………………………
δ. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται καθετήρας για μετεγχειρητική αναλγησία
διατηρείται συνήθως για 24 h □ 48 h □ 72 h □
6. Ποιες άλλες μέθοδοι χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο σας για αναλγησία σε ΦΤ (βάλτε
“X” σε όσες επιλογές ισχύουν)
α. PCA με ρεμιφεντανύλη: Συχνά □ , σπάνια □ , ποτέ □
β. Πεθιδίνη IM: συχνά □ , σπάνια □ , ποτέ □
γ. Απλά αναλγητικά (πχ παρακεταμόλη): συχνά □ , σπάνια □ , ποτέ □
δ. Blocks που πραγματοποιούνται από τον μαιευτήρα (πχ αιδοιϊκό):
συχνά □ , σπάνια □, ποτέ □
ε. Άλλες μέθοδοι: □ – Διευκρινίστε …………….
στ. Kαμιά αναλγησία: Συχνά □ , σπάνια □ , ποτέ □
ζ. Δεν γνωρίζω, διότι οι αναισθησιολόγοι δεν εμπλέκονται καθόλου με την αίθουσα
τοκετών □

ΜΕΡΟΣ III: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ
7. Ποιες βελόνες ραχιαίας χρησιμοποιούνται συνήθως στο νοσοκομείο σας για τα
μαιευτικά περιστατικά:
α. Tύπος βελόνης:
Quincke (κόπτουσα άκρη) □
Pencil point □
Και οι δύο τύποι □
β. Εύρος βελόνης (μπορείτε να σημειώστε περισσότερες από 1 επιλογές):
22 G □
25 G
27G □
29G □
8. Υπάρχουν σετ για επισκληρίδιο τεχνική στο Τμήμα σας; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
9. Υπάρχουν σετ για συνδυασμένη ραχιαία/επισκληρίδιο στο Τμήμα σας; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
10. Υπάρχει διαθέσιμος υπέρηχος στο τμήμα σας ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
Εάν ΝΑΙ, τον χρησιμοποιείτε για να πραγματοποιήσετε TAP blocks, ή
νευραξονικούς αποκλεισμούς σε μαιευτικά περιστατικά (πχ διευκόλυνση
ραχιαίας/επισκληριδίου σε παχύσαρκες)
α. Συχνά □
β. Σπάνια □
γ. Ποτέ □

ΜΕΡΟΣ III: ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Σχετικά με τις επιπλοκές (σχετιζόμενες με την αναισθησία/αναλγησία) που συνέβησαν στα
μαιευτικά περιστατικά κατά τη διάρκεια του 6-μήνου της μελέτης:
11. Eπισκληρίδιο αιμάτωμα: αριθμός:……….
12. Επισκληρίδιο απόστημα: αριθμός:………….
13. Κεφαλαλγία λόγω τυχαίας τρώσης σκληράς με βελόνα Tuohy: αριθμός:…………
α. Από αυτές, σε πόσες εφαρμόστηκε συντηρητική αγωγή (κατάκλιση, αναλγητικά)αριθμός:…….
β. Σε πόσες εφαρμόστηκε blood patch-αριθμός:…….

ΜΕΡΟΣ IV –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
14. Σύνολο ειδικευμένων αναισθησιολόγων στο Τμήμα σας:……………..
α. Πόσοι εξ’ αυτών εμπλέκονται στα μαιευτικά περιστατικά-αριθμός:……….
β. Πόσοι εφαρμόζουν ραχιαία αναισθησία σε μαιευτικά περιστατικάαριθμός:……..
γ. Πόσοι είναι εξοικειωμένοι με την επισκληρίδια ή συνδυασμένη
ραχιαία/επισκληρίδια αναισθησία σε μαιευτικά περιστατικά-αριθμός:……….
δ. Πόσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με περιοχικές τεχνικές στα μαιευτικά και
χορηγούν μόνο/πάντα γενική αναισθησία στις KT- αριθμός:………………..
15. Λόγοι για τη ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ περιοχικής αναισθησίας/αναλγησίας στα
μαιευτικά περιστατικά (σημειώστε, όσες απαντήσεις θεωρείτε ότι αφορούν το
νοσοκομείο σας για το συγκεκριμένο διάστημα που διεξάγεται η μελέτη)
α. Έλλειψη υλικού/εξοπλισμού □
β. Έλλειψη δεξιότητας/γνώσης/εκπαίδευσης □
γ. Μη επιθυμία των επιτόκων □
δ. Προτιμήσεις των μαιευτήρων □
ε. Προτιμήσεις των αναισθησιολόγων □
στ. Άλλοι λόγοι □

