
Народжуйте з усмішкою! 

Методи знеболення  
у «Лелеці»



Знеболення  
під час пологів

Ми пропонуємо Вам ознайомитись з інфор-
мацією про пологовий біль та способи його 
зменшення. Команда анестезіологів полого-
вого будинку «Лелека» зробить все можливе, 
щоб  Ваші пологи пройшли комфортно, без-
печно та стали для Вас незабутнім моментом 
народження НОВОГО ЖИТТЯ!



Детальну інформацію про доступні в пологовому 
будинку «Лелека» методи знеболення можна отримати 
на консультації у лікаря-анестезіолога.

Команда лікарів пологового будинку «Лелека» зробить 
для Вас пологи приємним та радісним процесом.



Що відчуває жінка  
під час пологів?

Під кінець періоду вагітності Ви можете відчути 
періодичні перейми. З початком пологів перейми стають 
більш регулярними та сильними, можуть бути болісними. 
На початку – це сильний періодичний біль, який зазвичай 
значно посилюється з плином процесу пологів. Біль буває 
неоднаковим за інтенсивністю. Більше 90% породіль 
потребують той чи інший вид знеболювання.



«Ризики, переваги та альтернативи, 
пов’язані з анестезією та післяопера-
ційним контролем болю, обговорю-
ються з пацієнтом та/або особами, які 
приймають рішення від імені пацієнта»

(Стандарт ASC.5.1)

Ця вимога стандартів Joint Commission International 
виконується в «Лелеці» з моменту заснування. Всі наші 
пацієнти на кожному етапі лікування проходять оцінку рівня 
болю. Відповідно до багатьох міжнародних рекомендацій 
вони мають право самостійно вирішувати, який рівень болю 
терпіти, а який знеболювати.

При згоді пацієнта на знеболення у максимально корот-
кий час пацієнт отримує безпечне та якісне знеболення.

Особливо цей пункт актуальний під час фізіологічних 
пологів. Нерідко наші пацієнти хочуть спробувати народити 
без аналгезії, і це їхнє право. Проте, щойно вони прийма-
ють рішення про знеболення, наша команда анестезіологів 
дуже оперативно виконує необхідні маніпуляції для змен-
шення рівня болю.

Надання повної  
інформації  
про знеболення



Які бувають 
методи 

знеболення  
під час пологів?

Існує кілька способів допомогти Вам впорати-
ся з болем. Важливу підтримку надає уважний 
партнер-чоловік. Важливо вміти розслабля-
тися, іноді, навпаки, допомагає ходьба. Душ 
і масаж, особливо розтирання спини, сприяють 
розслабленню м’язів і зменшенню болю в пев-
них точках. Корисною може бути улюблена 
музика, яка відволікає і послаблює напругу.
Важко спрогнозувати, який вид знеболення ви-
явиться для Вас найкращим. В цьому розділі 
наведено інформацію про методи знеболення, 
які можуть бути запропоновані у пологовому 
будинку «Лелека».



Методи знеболення  
пологів

Існує декілька способів долати біль, особливо на почат-
ку процесу пологів. Усі методи знеболення можна поділити 
на фармакологічні та нефармакологічні. 

До нефармакологічних методів знеболення 
відносять: 

• душ (можливо контрастний);
• приємна музика у пологовій залі;
• масаж;
• ароматерапія;
• підтримка надійного партнера під час пологів;
• повна інформація для пацієнтки про процеси, які 

відбуваються;
• використання спеціальних VR окулярів (віртуальна 

реальність). 

Усі ці методи безпечні як для пацієнтки, так і для ди-
тини. Їх недолік в тому, що  вони малоефективні, особливо 
коли біль під час пологів є сильним.

 Можна комбінувати ці методи між собою чи з фармако-
логічними для більшої ефективності.



До фармакологічних методів відносять цілий 
ряд методик, та після розмови з анестезіологом Ви можете 
обрати саме той, який Вам максимально підходить. 

А саме:

1  Використання ненаркотичних анальгетиків. 
Коли йдеться про препарат парацетамол, який можна 

використовувати для лікування слабкого болю, як правило, 
на самому початку пологового процесу. При середньому та 
сильному болю препарат малоефективний.

2  Наркотичні анальгетики – налбуфін, промедол. 
Для знеболення пологів дані препарати вводяться 

внутрішньом’язово при відкритті шийки матки не більше 
4–5 см. Пізніше їх використання не рекомендується у зв’яз-
ку з впливом на дитину.

3  Аутоаналгезія за допомогою закису азоту. 
У пологовому будинку «Лелека» є спеціальний апарат 

для аутоаналгезії (знеболення проводить сама пацієнтка без 
наявності анестезіолога). Ми використовуємо газ Nitronox – 
це суміш закису азоту і кисню в співвідношенні 50/50.

Переваги закису азоту:
• Неінвазивний метод
• Зменшує рівень тривоги
• Зменшує біль
• Може використовуватися в різних акушерських 

ситуаціях (під час усіх періодів пологів, огляду 
пологових шляхів, ушивання розривів і т. і.)

• Великий досвід використання та безпека цього 
виду знеболення

• Швидкодіючий
• Швидка еламінація
• Підвищує задоволеність та комфорт пацієнта
• Мінімум протипоказань та ускладнень

Варіанти техніки знеболення поло-
гів за допомогою газу «Nitronox»:

• Інгаляція проходить постійно з періодичними 
зупинками кожні 30-40 хвилин.

• Інгаляція починається з початком перейм та завер-
шується їх закінченням.

• Інгаляція проходить тільки в паузах між перейма-
ми, щоб до моменту їх початку був досягнутий 
необхідний ступінь знеболення.



4  Епідуральна аналгезія під час пологів.

Переваги епідуральної аналгезії:
• Забезпечує відмінний знеболюючий ефект.  

Найефективніший метод знеболення.
• Дозволяє пацієнтці активно брати участь у процесі 

пологів.
• При виникненні медичних показань до кесаревого 

розтину метод дозволяє перейти від знеболення до 
анестезії для проведення оперативного втручання

• Показана при дискоординованих маткових  
переймах під час затяжного 1-го періоду пологів.

• Сприяє розкриттю шийки матки при її ригідності.
• Дозволяє провести родорозрішення при важкій 

супутній патології серцево-судинної та легеневої 
системи, а також цукровому діабеті

• Зменшує частоту і тяжкість розривів промежини.
• Адекватне знеболення при маніпуляціях у ІІІ періоді 

пологів.
• Забезпечує мінімальне фармакологічне наванта-

ження на плід. Значно підвищує задоволеність 
пацієнтів процесом пологів.

Для кого може  
застосовуватися  
епідуральна аналгезія?

Даний вид знеболення може бути застосований для 
більшості жінок, але деякі ускладнення вагітності та пору-
шення згортання крові можуть стати протипоказаннями. 
У випадках відсутності протипоказань вона стане корисною 
Вам і Вашій дитині.



Як  роблять  
епідуральну аналгезію?

Перед виконанням процедури з Вами поспілкується 
лікар-анестезіолог і підтвердить, що даний вид знеболю-
вання Вам підходить. 

Спину (ділянку попереку) оброблять антисептиком 
і введуть підшкірно місцевий анестетик, це трохи болісно. 
Після знеболювання шкіри виконання самої процедури 
епідуральної пункції проходить комфортно та безболісно.

Тоненьку трубочку (катетер) встановлюють в спину  
і підводять до нервів, які проводять больові імпульси від 
матки. Тут потрібна обережність, щоб не проколоти оболон-
ку резервуара з рідиною, що оточує спинний мозок,  
що в подальшому може привести до головного болю. 

Тому під час виконання анестезіологом процедури необ-
хідно вести себе спокійно та не рухатися. Після того, як катетер 
проведений та встановлений, Вам можна рухатися вільно.



Після встановлення епідурального катетера в нього 
можна вводити знеболюючі препарати. У більшості випад-
ків ми використовуємо пацієнт-контрольовану методику 
знеболення (PCA). У світі на сьогоднішній день це найпопу-
лярніша методика знеболення. 

Суть її полягає в тому, що пацієнт при поновленні болю 
натискає спеціальну кнопку та апарат автоматично вводить 
потрібну дозу знеболення (доза попередньо розраховуєть-
ся лікарем-анестезіологом).

Переваги PCA:
• Дозволяє пацієнтці максимально скоротити час 

очікування знеболення.
• Дозволяє пацієнтці контролювати свої відчуття.
• Така методика виключає суб’єктивну оцінку болю 

медичним персоналом.
• Робить процес знеболення пологів індивідуаль-

ним – таким, який підходить даній пацієнтці.
• Зазвичай для настання ефекту потрібно близько 

двадцяти хвилин, але іноді ефект відстрочений 
та можуть знадобитися деякі доопрацювання. 

У пологовому будинку «Лелека» головний біль після 
епідуральної аналгезії виникає у середньому приблизно  
в 0,05-0,5% випадків, це гарні показники, оскільки у роз-
винутих країнах ці цифри коливаються в межах 1%. 

Якщо у Вас виник головний біль, існують способи його 
лікування, просто повідомте про це анестезіологу.

Під час вагітності та після пологів виникає характерний 
біль у спині, пов’язаний з напругою м’язів, збільшенням 
навантаження на хребет та зменшенням фізичної актив-
ності. У теперішній час зібрані дані показують, що епіду-
ральна блокада не викликає хронічний біль у спині, хоча 
може викликати невеликий біль у місці введення катетеру 
протягом одного чи двох днів.

Приблизно одна з 2000 матерів після пологів скар-
житься на пощипування або поколювання вздовж однієї 
з ніг. Скарги такого характеру швидше викликані полога-
ми, ніж обумовлені епідуральною аналгезією. Інші, більш 
серйозні ускладнення, зустрічаються рідко.



Як бути, якщо 
стає питання 

про оперативне 
втручання?

Якщо Вам знадобиться оперативне втру- 
чання, наприклад, кесарів розтин або уши-
вання розривів промежини, немає потреби 
в загальній анестезії, оскільки часто замість 
неї використовується епідуральна анестезія. 
При цьому в катетер вводиться більш потуж-
ний анестетик, щоб забезпечити знеболювання 
під час операції. Цей метод безпечніший для 
Вас і Вашої дитини.



Коли виконується  
спінальна анестезія?

Ефект епідуральної аналгезії дещо уповільнений, 
особливо в пізній фазі пологів. Якщо знеболюючі засоби 
ввести безпосередньо в спиномозкову рідину (ліквор), то 
знеболюючий ефект настане набагато швидше. Цей метод 
називається спінальною анестезією. У цьому випадку ви-
користовується значно тонша голка, ніж для епідуральної 
анестезії, тому ризик головного болю, пов’язаний з товщи-
ною голки, невеликий. У деяких випадках для знеболення 
пологів ми використовуємо спінальну анестезію в комбіна-
ції з епідуральною або тільки спінальну анестезію, напри-
клад, для планового кесаревого розтину.



Кесарів розтин:  
ваш вибір анестезії

Один з 5 новонароджених з’являється на світ за 
допомогою операції кесаревого розтину, і в двох випадках 
з трьох це втручання не планується заздалегідь. Спінальна 
і епідуральна анестезія при відсутності протипоказань 
є методами вибору знеболення при кесаревому розтині.

Перед операцією кесаревого розтину Вас обов’язково 
огляне лікар-анестезіолог. Він ознайомиться з Вашою 
медичною карткою і збере всю необхідну інформацію про 
перебіг попередніх анестезій, якщо такі були. 

У деяких випадках Вам може знадобитися додаткове 
обстеження. Крім того, лікар-анестезіолог обговорить 
з Вами вибір методу анестезії і відповість на запитання, 
які Вас турбують. 

Під час оперативного втручання зазвичай встановлю-
ється спеціальна фіранка, що відділяє пацієнта від зони 
втручання. При цьому лікар-анестезіолог буде знаходитися 
поряд з Вами весь час. Ви можете чути, як проходять 
приготування до операції, оскільки лікарі акушери-гіне-
кологи працюють в єдиній команді з акушерками і іншим 
персоналом.

Шкірний розріз зазвичай проводиться трохи нижче 
лінії бікіні. Коли Вам будуть робити операцію, Ви можете 
відчути натискання або натяг, але не будете відчувати болю. 
Анестезіолог буде безперервно оцінювати Ваш стан під час 
операції і може провести додаткове знеболення за необхід-
ністю. У рідкісних випадках може виникнути необхідність 
перейти до загальної анестезії.

Час від початку операції до вилучення немовляти 
займає від 1 до 5 хвилин. Відразу ж після народження, 
акушерка (разом з неонатологом) оглядає новонародже-
ного. Після цього дитину прикладають до грудей матері. 
Операційній бригаді потрібно приблизно півгодини щоб 
закінчити операцію.



НАРОДЖЕННЯ  
ДИТИНИ -  
незабутнє враження

Пологи шляхом кесаревого розтину можуть 
подарувати незабутні позитивні емоції НАРОДЖЕННЯ 
НОВОГО ЖИТТЯ, як і пологи, що відбулися природнім 
шляхом. Якщо станеться так, що Вам буде необхідний 

кесарів розтин, ні в якому разі не слід сприймати цей 
факт як невдачу в будь-якому сенсі. 

Пам’ятайте, що найважливіша річ – це Ваша без-
пека та безпека Вашої дитини. Бувають ситуації, коли 
саме кесарів розтин є найкращим способом дотриман-
ня цієї безпеки.

Ми маємо надію, що цей буклет допоможе Вам 
розібратись у питанні знеболення пологів та ухвалити 
правильне рішення. 



Пологовий будинок «Лелека»
Київ, вул. Квітки Цісик, 56

Жіноча консультація на Печерську
Київ, бул. Лесі Українки, 23-Б (2-й поверх)

тел.: 044-390-34-44
www.leleka.com.ua

НАРОДЖУЙТЕ З УСМІШКОЮ ТА КОМАНДОЮ  
ЛІКАРІВ-АНЕСТЕЗІОЛОГІВ ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ «ЛЕЛЕКА»

ЄВГЕН 
ГРІЖИМАЛЬСЬКИЙ,
завідувач відділенням 

анестезіології  
та інтенсивної терапії

НАТАЛЯ  
БУДНІК,

лікар-анестезіолог

ЄВГЕНІЙ 
СУЛІМЕНКО,

лікар-анестезіолог

МИКИТА 
СЕРГЕЙЧИК,

лікар-анестезіолог

ГАННА  
СТУПАКОВА,

лікар-анестезіолог

СВІТЛАНА  
СІВУК,

лікар-анестезіолог

ВОЛОДИМИР 
ЛУШНІКОВ,

лікар-анестезіолог


