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პიემია, ზოგადი ქირურგიის საფუძვლები 
ასეპტიკა და ანტისეპტიკა 

სილაბუსი 
 

 
მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა 

დაინტერესებული პირებისთვის. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური 

მხარდაჭერით, ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და 

პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 
პარტნიორობით. მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა 

დაინტერესებული პირებისთვის. 
 

მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული 
ორგანიზაციების და დონორის პოზიაციას. 

 
თბილისი 
2018 წელი 
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ტრენინგის 
დასახელება 

ზოგადი ქირურგიის საფუძვლები 

ტრენინგის 
ხანგრძლივობა 

 

ტრენინგის მიზანი სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს გააცნოს ზოგადი ქირურგიის 
არსი,ასეპტიკის და ანტისეპტიკის მნიშვნელობა ქირურგის მუშაობაში.საოპერაციო 
მზადება და ოპერირების ტექნიკა სხვადასხვა ქირურგიული მანიპულირების დროს. 

 
ტრენინგის ფორმატი 

L   
ზოგადი ქირურგიის საფუძვლები.ქირურგიაში გამოყენებული ტერმინების 
მნიშვნელობა.მზადება საოპერაციო მანიპულაციების ჩატარების წიმ. 

 
ტრენინგის შინაარსი 

 
1. რა არის ასეპტიკა და ანტისეპტიკა. 
2. ხელების,ინსტრუმენტების და საოპერაციო არის მომზადება. 
3. ქირურგიული იარაღების სტერილიზაციის მეთოდები. 
4. წესები,რომლის დაცვა აუცილებელია ქირურგისთვის ოპერაციის 

მსვლელობის დროს. 
5. დამაწყნარებელი და საანესთეზიო საშუალებები. 
6. ნარკოზის სახეები.ჩვენებები და უკუჩვენებები. 
7. ორგანიზმში სანარკოზო ნივთიერებების შეყვანის გზები. 
8. ტრავმები,მისი სახეები(ჭრილობა,სისხლდენა,მოტეხილობა) 
9. კოლაფსი,შოკი,დამწვრობა,მოყინვა(მათი ხარისხები). 
10. ქირურგიული ოპერაციების სახეები,მისი ეტაპები. 
11. ცხოველთა კასტრაცია.ოვარიექტომია.სისხლიანი და უსისხლო 

ოპერაციები.მისი ჩვენებები და უკუჩვენებები. 
12. ქირურგიული ინფექციები. 
13. აბსცესი,მისი სახეები 
14. ფლეგმონა,სეფსისი,პიემია,სეპტიცემია,აქტინომიკოზი 

 
სწავლის შედეგი  

 
სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ:  

- რა არის ქირურგია,ასეპტიკა და ანტისეპტიკა. 
- როგორ უნდა მომზადდეს საოპერაციოდ ოპერატორის 

ხელები,ინსტრუმენტები და საოპერაციო არე. 
- რა არის ანესთეზია და ნარკოზი.მისი ფორმები და ორგანიზმში სანარკოზე 

საშუალებების შეყვანის გზები. 
- ტრავმები,მისი სახეები,მათი მკურნალობა 
- ცხოველთა კასტრაცია და ოვარიექტომია 
- ქირურგიული ინფექციები 
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     ასეპტიკა ეწოდება პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა სისტემას, რომელიც 

უზრუნველყოფს ყოველგვარი ინფექციის თავიდან არიდებას ქირურგიული 

ოპერაციების დროს. ასეპტიკის დაცვა გულისხმობს, ჭრილობასთან შეხებაში მყოფი 

ყველა ინსტრუმენტის და სახმარი მასალის სტერილიზაციას, ან დეზინფექციას. 

ჭრილობის არე ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ნაწილია ორგანიზმისთვის, ამიტომ 

აუცილებელია უზრუნველვყოთ ასეპტიკის წესების დაცვა ნებისმიერი ქირურგიული 

მანიპულაციის დროს. 

ასეპტიკის წესების დაცვა თავიდან გვარიდებს ქსოვილებში მიკრობთა მოხვედრას 

ჰაერიდან, ქირურგიული ინსტრუმენტებიდან, სახვევი მასალებიდან, შესაკერი 

ქირურგიული ძაფებიდან, ტამპონებიდან და სხვა. საოპერაციოში ჰაერის 

გაუვნებლობისთვის იყენებენ ულტრაიისფერ და ლუმინესცენტურ ლამპებს. 

    ანტისეპტიკა არის ჭრილობების, მის გარშემო მდებარე ქსოვილების და 

ჭრილობასთან შეხებაში მყოფი ყველა ქირურგიული ინსტრუმენტის გაუვნებლობა 

ქიმიური მადეზინფიცირებელი საშუალებებით. იგი  უზრუნველყოფს დაზიანებულ 

ზონაში პათოგენური მიკრობების სიცოცხლისუნარიანობის დათრგუნვას. 

    ანტისეპტიკა, თავის არსში, მოიცავს პათოლოგიური არის გასუფთავებას და 

დაცვას ანთების გამომწვევი სხვადასხვა პათოლოგიური ორგანიზმებისგან. ეს 

შეიძლება განხორციელდეს ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური საშუალებებით. 

მექანიკური ანტისეპტიკა გულისხმობს დაზიანებული კერიდან ექსუდატის, 

მკვდარი, დანეკროზებული ქსოვილის, უცხო საგნების და სხვათა მოცილებას. 

ქიმიური ანტისეპტიკის დროს გამოიყენება ისეთი ქიმიური ნივთიერებანი, 

რომლებიც სპობენ, ან გამრავლების უნარს უკარგავენ ჭრილობის არეში არსებულ 

პათოგენურ მიკროორგანიზმებს. 

ბიოლოგიური ანტისეპტიკა ტარდება ანტიბიოტიკების, ბიოლოგიური 

პრეპარატების, მათ შორის ფაგების გამოყენებით. 
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   ხელების  მომზადება  ოპერაციის  წინ: ოპერაციამდე ხდება ხელების დაბანა 5 

წუთის განმავლობაში საპნის, თბილი წყლის და ჯაგრისის გამოყენებით. ხელების 

გამშრალება ხდება სტერილური პირსახოცით. ამის შემდეგ, 3 წუთის განმავლობაში, 

ხელებს იწმენდენ დოლბანდის (მარლის) ტამპონით, რომელიც დასველებულია 

იოდის სპირტიან ხსნარში (განზავება1:3000), ან 5 წუთის განმავლობაში იბანენ 

ხელებს  0,5%-იან ნიშადურის ხსნარის თბილი, გამდინარე ნაკადის ქვეშ. ისევ 

იმშრალებენ სტერილური პირსახოცით და 5 წუთის განმავლობაში იმუშავებენ 70%-

იანი ეთილის სპირტით. საბოლოოდ ფრჩხილქვეშა არეებში შეიზელენ 5%-იან იოდის 

სპირტიან ხსნარს. 

თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ხელების დამუშავების არც ერთი წესი  

უზრუნველყოფს მათ სრულ დეზინფექციას, ამიტომ ყველაზე სანდო არის 

რეზინის ხელთათმანების გამოყენება. ხელთათმანების სტერილიზაციას ახდენენ 

სტერილიზატორში, ან ავტოკლავში; ხელთათმანებს წინასწარ ახვევენ ბანდში და 

ისე ასტერილებენ. 

დეზინფექციის შემდეგ,  არასტერილურ საგნებს  ხელით აღარ ეხებიან. 

 

  საოპერაციო არეს მომზადება: სხეულის ნაწილს, რომელზეც უნდა ჩატარდეს 

ოპერაცია, ბანენ თბილი წყლით და საპნით. ბეწვის საფარველს პარსავენ. ამის 

გაკეთება დაგეგმილი ოპერაციების შემთხვევაში, სასურველია წინა დღეს, თუმცა 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, მოულოდნელი  და სასწრაფო ქირურგიული ჩარევის 

დროს, კეთდება ოპერაციის წინ. შემდეგ საოპერაციო არე იწმინდება იოდის 

სპირტხსნარით. სასურველია, რომ საოპერაციო არე მომზადდეს რაც შეიძლება დიდ 

ფართობზე. მომდევნო ეტაპია 5-10%-იანი სპირტხსნარის შეზელა ორჯერადად, ან 

5%-იანი ფორმალდეჰიდის სპირტიანი ხსნარით. 

   თუ საოპერაციო არე პირის, ან თვალის ლორწოვან გარსზეა, ახდენენ მის 

გამორეცხვას რივანოლის ხსნარით, განზავებულით 1:1000; ასევე შეიძლება 
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ფურაცილინის 1:5000 განზავებული ხსნარის, 1%-იანი რივანოლის,  3-4%-იანი 

ბორისმჟავას, 2%-იანი პროტარგოლის, 1-2%-იანი ლიზოლის, 0,1%-იანი მანგანუმმჟავა 

კალიუმის და სხვა ხსნარების გამოყენება. 

სასქესო ორგანოების არეში ქირურგიული ოპერაციების ჩატარებისას, ასევე 

შესაძლებელია ამ სადეზინფექციო საშუალებებთან ერთად, გამოყენებულ იქნას 2%-

იანი ლიზოლიც. სასქესო ბაგეებს და ანუსის მიდამოს ამუშავებენ  5%-იანი იოდის 

სპირტხსნარით. 

სასურველია ოპერაციის წინ არ მოხდეს საოპერაციო არის დასველება წყლით,  

რადგან წყალი ახშობს კანის ფორებს, გამოყენებული სადეზინფექციო ხსნარი 

ნეიტრალდება წყლით და ვერ ახდენს სათანადო დეზინფექციას.  

საოპერაციო არეს გაკრეჭვის, ან მოპარსვის შემდეგ, საოპერაციო არეს კანს წმენდენ 

სპირტში, ან ეთერში დასველებული მარლისა და ბამბის ბურთულით, ცენტრიდან 

პერიფერიისკენ, წრიული, ან სწორხაზოვანი მოძრაობით. გაწმენდა ხდება მანამდე, 

სანამ ბურთულა არ დარჩება სუფთა. 

ქირურგიული იარაღების სტერილიზაცია ხდება სტერილიზატორში. 

სტერილიზატორი სხვადასხვა ფორმისა და სიდიდის ჭურჭელია, რომელშიც 

ჩადგმულია ლითონის ცხაური და აქვს თავსახური. 

 სულ ახალი (უხმარი) იარაღების სტერილიზაცია ხდება შემდეგნაირად: 

ინსტრუმენტთა ბასრი ნაწილები, რომლებიც შეიძლება დაიჟანგოს, შემოახვევენ 

დოლბანდს,  ჩააწყობენ  2%-იან მდუღარე ნატრიუმის ჰიდროკარბონატის  ხსნარში 

და ადუღებენ 10-15 წუთის განმავლობაში. 

ინსტრუმენტებს, რომლებიც დასვრილია ჩირქოვანი გამონაყოფებით, ჯერ რეცხავენ, 

ხოლო შემდეგ ადუღებენ არანაკლებ 30 წუთისა 2%-იან ნატრიუმის 

ჰიდროკარბონატის ხსნარში, რომელსაც უმატებენ 0,5%-იან სამედიცინო ლიზოლს. 
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შპრიცებს (თუ ისინი ერთჯერადი გამოყენების არ არის), ასტერილებენ დაშლილ 

მდგომარეობაში. აწყობენ დისტილირებულ (გამოხდილ) წყალში, შემდეგ ადუღებენ 

30 წუთის განმავლობაში. ასეთივე მეთოდით ხდება საინექციო ნემსების, მინის და 

რეზინის  საგნების  გასტერილება. 

რეზინის ხელთათმანებს (არაერთჯერადს) და მომჭერებს, ასტერილებენ 

ავტოკლავში, ან წყალში, 30 წუთის დუღილით, ასევე, შეიძლება მათი ჩაწყობა  

დიოციდის 1:3000 განზავებულ ხსნარში, 30 წუთის განმავლობაში. 

სახვევი მასალების (დოლბანდი, ბინტი, ბამბა, ტამპონები) და ქირურგიული 

თეთრეულის (ხალათი, პირსახოცი, ზეწარი) გასტერილება ხდება ავტოკლავში, 1,5 

ატმოსფერულ წნევაზე, 30 წუთის განმავლობაში, ხოლო 2 ატმოსფერული წნევის 

პირობებში - 20 წუთის განმავლობაში. 

ზოგჯერ, ოდნავ დასვრილი თეთრეულის გასტერილებას უთოთიც ახდენენ, მაგრამ 

ეს მეთოდი ვერ უზრუნველყოფს სრულ სტერილიზაციას. 

ქირურგიაში საკერავ მასალად იყენებენ ბუნებრივ და ხელოვნურ აბრეშუმის ძაფს, 

ბამბის ძაფს, კეტგუტს, სინთეტიკური წარმოშობის ძაფს, ლითონის მავთულებს და 

სხვა. აბრეშუმის ძაფის სტერილიზაცია ხდება ქარხნული წესით, გამოდის ამპულებში 

და ხმარების წინ ხსნიან. 

იმ შემთხვევაში, თუ არ გვაქვს სტერილური ძაფი, შეიძლება მისი გასტერილება. 

არსებობს მათი გასტერილების რამდენიმე მეთოდი : 

1. ძაფებს ათავსებენ ეთერში 12 საათის განმავლობაში, ხოლო შემდეგი 12 საათი - 

სპირტში. შემდეგ ადუღებენ 5-10 წუთის განმავლობაში სულემის 0,1%-იან 

ხსნარში. მათი შენახვაც ხდება 0,1%-იან სულემის ხსნარში; გამოყენების წინ 

კიდევ ერთხელ ადუღებენ სულემის ხსნარში. 

2. ძაფებს 2 წუთის განმავლობაში რეცხავენ ცხელ საპნიან წყალში, კარგად 

გაავლებენ, დაახვევენ მინის წკირზე და აწყობენ ნიშადურის სპირტის 0,5%-იან 
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ხსნარში 15 წუთის განმავლობაში, ხოლო შემდეგ გადააქვთ ფორმალინის 2%-

იან ხსნარში, ან 70%-იან ეთილის სპირტში. 

3. წვრილი დიამეტრის სინთეტიკური ძაფები ძალიან გამძლეა და მაგარი, 

ამიტომ მათი სტერილიზაცია შეიძლება   დუღილით 1000 ტემპერატურაზე, 

20 წუთის განმავლობაში.  

4. კეტგუტი ცხვრის ნაწლავისგან დამზადებული ძაფია. ის, როგორც ორგანული 

ნივთიერება, ორგანიზმის მიერ სწრაფად შეიწოვება. ქარხნული წესით 

გამზადებული კეტგუტი, იყიდება უკვე გასტერილებული სახით, თუმცა მისი 

გასტერილება შეგვიძლია შემდეგნაირად: ვათავსებთ ფორმალდეჰიდის 4%-იან 

ხსნარში, 72 საათის განმავლობაში, ან ნიშადურის 0,5%-იან ხსნარში, 30 წუთის 

განმავლობაში, შემდეგ კი 30 წუთს ვაჩერებთ 2%-იან ფორმალინისა და 65%-

იანი ეთილის სპირტის ნარევში. 

5. ლითონის მავთულებს ასტერილებენ დუღილით, ქირურგიულ იარაღებთან   

          ერთად, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ დღეისათვის იყიდება ყველა სახის მზა,    

          აბსოლუტურად სტერილური ქირურგიული ძაფები, რომელთა გამოყენებაც  

          შეიძლება ყოველგვარი სტერილიზაციის გარეშე.  

თუ ოპერაცია ტარდება ანატომიურ ღრუში მდებარე ორგანოებზე, საჭიროა 

საოპერაციო არეს იზოლაცია ქირურგიული სტერილური ზეწრით, რომელსაც 

შუაში აქვს ჭრილი ქირურგიული მანიპულაციების ჩასატარებლად. ზეწრის 

დამაგრება კანზე ხდება სპეციალური კაუჭებით ან დროებითი ნაკერების 

დადებით. 

 

ქირურგიაში არის წესები, რომლებიც აუცილებლად უნდა დაიცვას ექიმმა. 

მაგალითად: 

  ა) ოპერაციის მიმდინარეობის დროს სავალდებულოა პირბადის ხმარება. 

  ბ) ქირურგს უნდა გააჩნდეს ოპერაციის ერთგვარი გეგმა. მან, შეძლებისგვარად,     

     წინასწარ უნდა გაითვალისწინოს პათოლოგიური პროცესის ხასიათი,   
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    საოპერაციო არის ტოპოგრაფიული ანატომია, გასაკეთებელი ჭრილობის ფორმა,   

    სისხლდენის შესაძლო სიძლიერე და მისი შეჩერების ღონისძიებანი. 

 გ) თუ საჭიროა, რომ ერთსა და იმავე დღეს  ჩატარდეს ასეპტიკური და ჩირქოვანი  

     ოპერაციები, ჯერ უნდა გაკეთდეს ასეპტიკური და შემდეგ- ჩირქოვანი ოპერაცია; 

 დ) ჩირქოვანი ჭრილობების მკურნალობა საოპერაციოში არ უნდა იქნეს 

დაშვებული; 

 ე)  საოპერაციოს დალაგება და გასუფთავება უნდა ხდებოდეს სველი  წესით: 

        (იატაკის მორეცხვა წყლის ნაკადის მეშვეობით, მტვრის გაწმენდა სველი    

        ტილოთი და სხვა). 

 ვ) ასეპტიკური და ჩირქოვანი საოპერაციო არე არ უნდა იკრიჭებოდეს ერთი და 

იმავე მაკრატლით. რეგულარულად უნდა ხდებოდეს გასაკრეჭი და გასაპარსი 

იარაღების სტერილიზაცია; 

 ზ) ოპერაციების მიმდინარეობის დროს, ჩირქოვანი ექსუდატი არ უნდა  

დაიღვაროს იატაკზე; 

  თ) ოპერაციის მიმდინარეობის დროს უნდა იყოს წესრიგი და სიჩუმე. 

დამაწყნარებელი საშუალებები: ქირურგიული მანიპულაციების დაწყების წინ 

რეკომენდებულია ცხოველს მივცეთ ნერვული სისტემის დამაწყნარებელი 

საშუალებები, ანუ ნეიროპლეგიკები. ამას პრემედიკაცია ეწოდება. ეს 

საშუალებები, განსხვავებით საძილესა და  ბარბიტურატებისგან, არ არღვევენ 

ტვინის ნახევარსფეროების ფუნქციას. ისინი კონკრეტულად მოქმედებენ შუა 

ტვინზე და დროებით თრგუნავენ მას. შედეგად, ხდება რეფლექსების მოდუნება 

და ცხოველი ნაკლებად რეაგირებს გარეგან გაღიზიანებაზე. ამას გარდა, ეს 

საშუალება ასუსტებს კუნთების ტონუსს, მათ შორის საყლაპავის, ხოლო მამრ 

ცხოველებში სასქესო ორგანოს ტონუსს, დაბლა სწევენ არტერიულ წნევას, ხოლო 

ზოგიერთ ამ ჯგუფის პრეპარატს, ანტიჰისტამინური მოქმედებაც ახასიათებს.  

ვეტერინარიაში ნეიროპლეგიკები გამოიყენება ცხოველების სტრესული 

მდგომარეობის მოსახსნელად, მაშინ როდესაც ცხოველი შეშინებულია, 
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აგზნებულია.  მას იყენებენ ცხოველთა ტრანსპორტირების დროსაც; ასევე, რაიმე 

სამკურნალი პროცედურის ჩატარების წინ (აცრა, სისხლის აღება, ჩლიქების მოჭრა 

და ა.შ.). ნეიროპლეგიკების გამოყენება ზოგადი ნარკოზის მიცემის წინ, 

უზრუნველყოფს ოპერაციის უფრო მშვიდად ჩატარების შესაძლებლობას, 

აადვილებს ცხოველის ფიქსაციას, ასევე, გასათვალისწინებელია, რომ ამ ჯგუფის 

პრეპარატის გამოყენების შემდეგ, ნარკოზი არის უფრო ღრმა, თუნდაც ის მცირე 

დოზით გამოვიყენოთ. 

უკუჩვენებები ნეიროპლეგიკების გამოყენებისას: არ შეიძლება ამ ჯგუფის 

პრეპარატის გამოყენება, თუ ცხოველს აქვს სისხლის დაბალი წნევა, დაკარგული 

აქვს დიდი რაოდენობით სისხლი. ასევე, არ გამოიყენება გულის მწვავე 

დაავადებების დროს, სუნთქვის ორგანოების დაავადების დროს, ღვიძლის 

პათოლოგიების დროს. ასევე, არ გამოიყენება ასაკიან ცხოველებში და ძაღლებში, 

რომელთა ასაკი 10 წელს აღემატება. 

ნეიროპლეგიკებიდან უმეტეს შემთხვევაში იყენებენ ამინაზინს, რომელიც 

გამოშვებულია ამპულებში, 2,5%-იანი ხსნარის სახით, კუნთებში ინექციისთვის, ან 

ურევენ თანაბარი რაოდენობის ნოვოკაინში; ინტრავენური ინექციის დროს 

აზავებენ  40%-იან გლუკოზაში შეფარდებით 1:3 ან 1:5  

ამინაზინის დოზა განისაზღვრება ცხოველის სახეობისა და იმის მიხედვით, 

კუნთში შეგვყავს პრეპარატი თუ ვენაში. პრემედიკაციის მიზნით შეიძლება 

ატროპინის გამოყენებაც. 

 

 
 

ცხრილი ამინაზინის დოზებისა 

 
 
 
   გაუტკივარება 
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ოპერაციის დროს გამოწვეული ტკივილი იწვევს ცენტრალური ნერვული 

სისტემის ფუნქციონალურ მოშლას, რის გამოც ირღვევა ქსოვილების კვების 

რეგულაცია, რეგულაციის პროცესები და ყველა ორგანოსა და სისტემის მუშაობა. 

ძლიერმა ტკივილმა შეიძლება გამოიწვიოს შოკი და ცხოველის სიკვდილიც კი. 

გაუტკივარებით ჩატარებული ოპერაციის დროს, ჭრილობები უფრო სწრაფად და 

კარგად ხორცდება და გართულებებსაც შედარებით ნაკლებად ვხვდებით. 

    არჩევენ გაუტკივარების ორ სახეს: 

  1. საერთო გაუტკივარება, ანუ ნარკოზი 

  2. ადგილობრივი გაუტკივარება, ანუ ანესთეზია. 

    ჯერ განვიხილოთ, რა არის ნარკოზი? 

ნარკოზი არის ცენტრალური ნერვული სისტემის (ტვინის ქერქის) ღრმა შეკავება,  

გამოწვეული ქიმიური სამკურნალწამლო საშუალებებით, რის შედეგადაც 

ვითარდება ტკივილის შეგრძნების დაკარგვა, ჩონჩხის კუნთების მოდუნება და 

რეფლექსების შენელება, თუმცა ისეთი სასიცოცხლო სისტემები, როგორიცაა 

გულსისხლძარღვთა და სუნთქვის სისტემა, განაგრძობენ მუშაობას.  

ვეტერინარიაში ცხოველთა ნარკოზისთვის იყენებენ ეთერს, ქლოროფორმს, 

მორფიუმს, ქლორალჰიდრატს, ალკოჰოლს, ჰექსენალს და სხვა საშუალებებს. 

 

არსებობს ნარკოზის სხვადასხა სახეობა:  

1. სუფთა ნარკოზი - როდესაც ნარკოზისთვის მხოლოდ ერთ ნივთიერებას 

იყენებენ  

2.  შერეული ნარკოზი - როდესაც ორი, ან რამდენიმე სანარკოზო ნივთიერების 

ნარევი შეჰყავთ ორგანიზმში ერთი გზით. 

3. კომბინირებული ნარკოზი - როდესაც ორი, ან რამდენიმე სანარკოზო 

ნივთიერება შეჰყავთ ორგანიზმში სხვადასხვა გზით. 

4. სრული ნარკოზი - როდესაც  ცხოველს ეძლევა სანარკოზო ნივთიერების მთლიანი 

დოზა, რაც იწვევს  ცხოველის გადასვლას  ღრმა ძილის მდგომარეობაში. 
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5. არასრული ნარკოზი - ცხოველს ეძლევა სანარკოზო ნივთიერების დოზის მხოლოდ 

ნაწილი, რის გამოც ცხოველი ძილ-მთქნარების მდგომარეობაშია. 

 6. შეხამებული ნარკოზი - როდესაც არასრულ ნარკოზთან ერთად, საოპერაციო 

არეზე ტარდება ადგილობრივი გაუტკივარებაც. 

 

სანარკოზე საშუალებების ორგანიზმში შეყვანის  გზები: 

ა) ინჰალაციური ნარკოზი - სანარკოზე საშუალებები ეძლევა სასუნთქი სისტემის 

გზით. 

ბ)  პერორალური ნარკოზი - სანარკოზე საშუალებები ეძლევა საკვებთან, ან  წყალთან 

ერთად. ასევე - ცხვირ-ხახის ზონდის საშუალებით. 

გ)  ინტრავენური ნარკოზი - სანარკოზე ხსნარები ორგანიზმში შეჰყავთ 

ინტრავენურად. 

დ) ინტრარექტალური ნარკოზი -  სანარკოზე საშუალებები ორგანიზმში შეჰყავთ 

სწორი ნაწლავის გზით,  ზეთებთან, ან სელის ნახარშთან ერთად.  

ე) ინტრაპერიტონიალური ნარკოზი - სანარკოზე ხსნარები შეჰყავთ პერიტონიუმის 

ღრუში. 

ვ) სუბკუტანური და ინტრამუსკულური ნარკოზი -  სანარკოზე საშუალებები 

შეჰყავთ კანქვეშ ან კუნთებს შორის. 

ზ) ძვალშიგა ნარკოზი - სანარკოზე საშუალებები შეჰყავთ უშუალოდ ძვლის 

ტვინში. 

       ვეტერინარიაში ცხოველთა ნარკოზისთვის იყენებენ სხვადასხვა პრეპარატებს: 

ეთერს, ქლოროფორმს, მორფიუმს, ქლორალჰიდრატს, ალკოჰოლს, ჰექსენალს და 

სხვა. 

ნარკოზის ჩვენებები და უკუჩვენებები.  

თუ ნარკოზის გამოყენება აუცილებელი არ არის, უკეთესია ოპერაცია 

ჩატარდეს ადგილობრივი გაუტკივარებით. სრულ ნარკოზს იყენებენ იმ 

შემთხვევაში, როცა ოპერაცია რთულია და ხანგრძლივად გრძელდება. 
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მხედველობაში მისაღებია ისიც, რომ ზოგიერთი სანარკოზე ნივთიერება 

ხორცს აძლევს სპეციფიკურ სუნს (ქლოროფორმი, ეთერი), და იმ შემთხვევაში, თუ 

ცხოველმა ოპერაცია ვერ გადაიტანა, ხორცის გამოყენება საკვებად შეუძლებელი 

ხდება. 

სხეულის სხვადასხვა ნაწილები, ტკივილის მიმართ სხვადასხვა 

მგრძნობიარობას ავლენენ, ამიტომ, სანამ ექიმი მიიღებს გადაწყვეტილებას, 

ქირურგიული ჩარევა გაკეთდეს ნარკოზით თუ ადგილობრივი გაუტკივარებით, 

აუცილებელია გაითვალისწინოს, სხეულის რა ნაწილზე კეთდება ოპერაცია და 

იმის მიხედვით გადაწყვიტოს, გამოიყენოს ნარკოზი, თუ ადგილობრივი 

ანესთეზია. ტკივილის მიმართ ძალზე მგრძნობარეა კანი და ლორწოვანი გარსები, 

შედარებით ნაკლებ მგრძნობიარეა კუნთები, ფილტვები, ძვლები, საშვილოსნო და  

ნაწლავები. 

რა არის ადგილობრივი გაუტკივარება, ანუ ანესთეზია. 

       მგრძნობელობის გამოთიშვას საოპერაციო უბანში, სხვა სასიცოცხლო ფუნქციების 

შენარჩუნებით, ეწოდება ადგილობრივი გაუტკივარება. თუ გამოთიშულია მხოლოდ 

ტკივილის შეგრძნება, ასეთ მდგომარეობას ანალგეზია ეწოდება.  

       თუ საოპერაციო უბანში, ტკივილის შეგრძნების დაკარგვასთან ერთად, 

დაკარგულია შეხებისა და ტემპერატურის შეგრძნებაც, ეს უკვე  ანესთეზიაა. 

     საანესთეზიო ნივთიერებები მოქმედებენ ნერვულ დაბოლოებებზე, რის გამოც 

ირღვევა რეფლექტორული რკალი. რეფლექტორული რკალის დარღვევა იწვევს 

საოპერაციო უბნიდან ცენტრალურ ნერვულ სისტემამდე იმპულსების გადაცემის 

შეწყვეტას და ცხოველი ტკივილზე აღარ რეაგირებს. საანესთეზიო ნივთიერების 

სუსტი ხსნარები, საანესთეზიო მოქმედების გარდა, ნერვული სისტემის სუსტ 

გაღიზიანებასაც ახდენენ, რაც დადებითად მოქმედებს ქსოვილების სიცოცხლის 

უნარიანობაზე. პათოლოგიურ უბანში ძლიერდება ნივთიერებათა ცვლა და 

ჩქარდება ჭრილობების შეხორცება. ნერვული ქსოვილის ძლიერი გაღიზიანება კი, 

რაც უმთავრესად ოპერაციული ტრავმების დროს ხდება, უარყოფითად მოქმედებს 
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ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე, იწვევს შოკს და ხანდახან ცხოველის სიკვდილსაც 

კი. 

ადგილობრივი გაუტკივარების მიზნით, იყენებენ სხვადასხვა საანესთეზიო 

საშუალებებს: კოკაინს, ნოვოკაინს, დიკაინს, სოვკაინს, თიოკაინს. 

 

ადგილობრივი საანესთეზიო საშუალებების ორგანიზმში შეყვანის გზები: 

   არსებობს ადგილობრივი საანესთეზიო საშუალებების ორგანიზმში შეყვანის 

სხვადასხვა გზა:  ზედაპირული, ინფილტრაციული, გამტარებლობითი და სხვა. 

1. ზედაპირული - ამ სახის გაუტკივარებას ახდენენ ლორწოვან, სინოვიალურ 

გარსებზე და ჭრილობის ზედაპირზე. ზედაპირული ანესთეზიისთვის 

იყენებენ 5-10%-იან ნოვოკაინის ხსნარს. პირის, ცხვირისა და საშოს 

ლორწოვანი გარსების გაუტკივარებას ახდენენ საანესთეზიო 

ნივთიერებებით გაჟღენთილი ტამპონების ხანგრძლივი დადებით, ან  ამ 

ხსნარების ხანგრძლივი მოსხურების საშუალებით. თვალის ლორწოვანი 

გარსის გაუტკივარებას კი ახდენენ პიპეტის საშუალებით. თვალის უბეში, 

1-2 წუთის განმავლობაში, აწვეთებენ საანესთეზიო ხსნარს. ანუ, 

ზედაპირული გაუტკივარების დროს, სანესთეზიო საშუალებას აწვეთებენ,  

ან ასხურებენ ლორწოვან გარსზე   

2. ინფილტრაციული ანესთეზია - ადგილობრივი  გაუტკივარების  ეს  ხერხი 

ტექნიკურად ადვილი შესასრულებელია. ინფილტრაციული 

ანესთეზიისთვის იხმარება ნოვოკაინის 0,25-1%-იანი ხსნარი. ამ დროს, 

ხდება საოპერაციო არეს გაჟღენთვა საანესთეზიო ხსნარით. იღებენ 

საინექციო ნემსს და დასახული ჭრილის ერთ-ერთ ბოლოდან ჩხვლეტენ 

კანქვეშ, სადაც შეჰყავთ 1-2 მლ. საანესთეზიო ხსნარი. ხსნარის შეყვანის 

ადგილზე წარმოიშობა ინფილტრაციული ბუშტი; შემდეგ ნემსის 

თანდათანობით წინ წაწევით, გაჭრის ხაზზე, შექმნიან რამდენიმე ასეთივე 

ინფილტრაციულ ბუშტს, რომლებიც მთლიანობაში წარმოშობენ  მთლიან 
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ლილვაკს. ამავე წესით ხდება ქვეშ, უფრო ღრმად  მდებარე ქსოვილების 

გაჟღენთვაც. ინფილტრაციის წარმოება შეიძლება როგორც ქსოვილების 

ფენების თანდათანობითი გაჭრის გზით, ასევე კანის ფენის გაუჭრელადაც, 

თუ ტექნიკურად ეს მიღწევადი იქნება. ანუ, ინფილტრაციული 

ანესთეზიის დროს, საანესთეზიო ნივთიერებები შეჰყავთ ქსოვილებში. 

3. ცირკულარული ინფილტრაციული ანესთეზია. ამ სახის ანესთეზიისთვის 

იყენებენ  ნოვოკაინის 0,25%-იან ხსნარს. გაუტკივარების ამ ხერხს იყენებენ 

კიდურებზე, ან სხვა პათოლოგიურ უბანზე ოპერაციების დროს. 

საანესთეზიო ხსნარი შეჰყავთ უბნის გარშემო; ნემსს ჩხვლეტენ 2-6 

წერტილში ისე, რომ ამ  წერტილებიდან შეყვანილი პათოლოგიური  სითხე 

ქმნიდეს ერთ ჩაკეტილ რკალს, რის გამოც ინფილტრაციის უბანი მიიღებს 

რომბის, სამკუთხედის, ან პირამიდის ფორმას.  

4. გამტარებელი ანუ რეგიონული ანესთეზია. გამტარებელი, ანუ რეგიონული 

გაუტკივარებისთვის იყენებენ ნოვოკაინის 2-5%-იან ხსნარს. გაუტკივარება 

ტარდება ოპერაციის უბნიდან მოშორებით. საანესთეზიო ხსნარით 

მოქმედებენ უშუალოდ ნერვულ ღეროზე. გაუტკივარება მიიღება 

გაუტკივარების ადგილიდან მთელ პერიფერიულ ნაწილზე. 

არჩევენ გამტარებელი გაუტკივარების ორ სახეს: ენდონერვულს და 

პერინერვულს. 

 ენდონერვული  ანესთეზიის დროს, ნერვული ღეროს მიდამოში, წინასწარ 

ჭრიან რბილ ქსოვილებს, გამოაჩენენ ნერვს და ნემსის ჩხვლეტის 

საშუალებით ნერვის სისქეში შეჰყავთ საანესთეზიო ხსნარი. 

გაუტკივარების ეს ხერხი პრაქტიკული მუშაობის დროს არ გამოიყენება, 

მას მხოლოდ სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის მნიშვნელობა აქვს. 

5.  პერინერვული ანესთეზიის დროს, საანესთეზიო ხსნარი შეჰყავთ 

ქსოვილების გაუჭრელად, ნერვული ღეროს გარშემო. რეგიონულ 

ანესთეზიას იყენებენ იქ, სადაც ანატომიური უბანი ღარიბია რბილი 
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ქსოვილებით და ინფილტრაციული ანესთეზიის გამოყენებს საშუალებას  

არ იძლევა (მაგალითად, თავის მიდამო, კიდურები და სხვა). რეგიონული 

ანესთეზიის ჩატარება ტექნიკურად ძნელია, რადგან საჭიროა ნერვის 

ტოპოგრაფიული ანატომიის ზუსტი ცოდნა და ანესთეზიის ტექნიკის 

კარგად დაუფლება. გამტარებელ ანესთეზიას, ინფილტრაციულ 

ანესთეზიასთან შედარებით, აქვს მრავალი დადებითი თვისება:    

ა) გამტარებელი ანესთეზია ინფილტრაციულთან შედარებით უფრო 

ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მოქმედებს;  

ბ) გამტარებელი ანესთეზიის დროს საოპერაციო უბნის ტოპოგრაფიული 

სურათი არ იშლება და არც იცვლება;  

გ) გამტარებელი ანესთეზიისთვის საჭიროა ერთი, ან ორი ჩხვლეტა, 

ინფილტრაციულისთვის კი ხშირად საჭიროა მრავალი ჩხვლეტა. 

              ანუ, გამტარებლობითი ანესთეზიის დროს, საანესთეზიო საშუალება  

შეჰყავთ  ნერვების გარემომცველ ქსოვილებში. 

3. ზურგის ტვინის გაუტკივარება. ხერხემლის არხი წარმოადგენს ძვლოვან 

შემაერთებელქსოვილოვან მილს, რომელიც შექმნილია ერთმანეთთან 

შეერთებული მალების ერთობლიობით. გავის არეში, მალების სხეულები, განივ და 

წვეტიან მორჩებთან იმდენად მჭიდროდ არიან შეერთებულნი, რომ მალთაშორისი 

ხვრელები მოსპობილია. მალები ერთმანეთს უკავშირდება ხრტილოვანი დისკებით 

და იოგებით. 

   ხერხემლის არხი, შიგნიდან ამოფენილია ძვლისსაზრდელით, რომელიც 

იოგებთან მიმაგრების ადგილას ხურავს მალთაშორის ყველა სივრცეს და 

წარმოქმნის დახურულ მილს, რომელსაც გვერდებიდან ნერვების და 

სისხლძარღვების გამოსასვლელად  აქვს მალთაშორისი ხვრელები. 

ზურგის ტვინი  მოთავსებულია ხერხემლის არხში და მთავრდება გავის არეში 

ტვინოვანი კონუსით. ზურგის ტვინს შემოხვეული აქვს სამი გარსი (რბილი, 

აბლაბუდა და მაგარი გარსები), რომლებიც ძვლოვან შემაერთებელ ხერხემლის 
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არხთან ერთად, ქმნიან სივრცეებს. რბილს გარსსა და აბლაბუდა გარსს შორის 

წარმოიშობა სუბარაქნოიდული სივრცე, აბლაბუდა და მაგარ გარსს შორის კი - 

სუბდურალური სივრცე. ორივე ამ სივრცეში, მოთავსებულია ზურგის ტვინის 

სითხე, ხოლო გარსსა და ძვლოვან შემაერთებელ კედელს შორის არის 

ეპიდურალური სივრცე. ამ უკანასკნელს,  ყველაზე  უფრო ხშირად იყენებენ 

ანესთეზიისთვის. 

ეპიდურალურ სივრცეში მოთავსებულია ცხიმოვანი ქსოვილი, ზურგის 

ტვინის ნერვების ფესვები და ვენური მილები. ზურგის ტვინის ნერვის ფესვები 

ეპიდურალურ არეში შემოხვეულია აბლაბუდა და მაგარი გარსებით. მაგარი გარსი 

შეერთებულია მალთაშუა ხვრელების ნაპირებთან. ზურგის ტვინის 

გაუტკივარების დროს მიმართავენ, ან სუბარაქნოიდულ ანესთეზიას 

(საანესთეზიო ხსნარი შეჰყავთ სუბარაქნოიდულ სივრცეში), ან ეპიდურალურ 

ანესთეზიას (საანესთეზიო ხსნარი შეჰყავთ ეპიდურალურ სივრცეში). იმის 

მიხედვით, თუ ხერხემლის რა უბანში შეჰყავთ ხსნარი, არჩევენ: ცერვიკალურ 

ანესთეზიას (წელის არე), ლუმბალურს (გავის არე) და  საკრალურს ( წელ-გავის) 

ანესთეზიას. უფრო ხშირად იყენებენ  წელ-გავის ეპიდურალურ ანესთეზიას. 

წელ-გავის ეპიდურალური ანესთეზიისთვის იყენებენ ნოვოკაინის 1-3%-იან 

ხსნარებს. საანესთეზიო ხსნარი შეჰყავთ ზურგის ტვინის არხში, წელის 

უკანასკნელ და გავის პირველი მალების მიერ შექმნილ სივრცეში. ეს სივრცე 

მსხვილ ცხოველებში კარგად შეიგრძნობა თითის საშუალებით. სივრცის 

მიდამოში, კანის ვერტიკალურად, 9-12 სმ. სიგრძის ნემსი მანდრენით შეჰყავთ 

იქამდე, სანამ არ გაიჩხვლიტება მალთაშუა იოგი. მისი გაჩხვლეტა ადვილად 

შეიგრძნობა მკვრივი ქსოვილის გაჩხვლეტის შემდეგ, წინააღმდეგობის შეწყვეტის 

შეგრძნებით. გარდა ამისა, ეპიდურალურ სივრცეში ნემსის მოხვედრა მოწმდება 

ნემსიდან ზურგის ტვინის სითხის თვითამოსვლით, ან მისი შპრიცით ამოქაჩვით. 

როდესაც დავრწმუნდებით, რომ ნემსი ეპიდურალურ სივრცეშია, ნემსიდან 
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ვიღებთ მანდრენს და შპრიცის საშუალებით ნელა შეგვყავს ნოვოკაინის 1-3%-იანი 

ხსნარის 20-30 მლ. 

ტრავმები (ჭრილობა, სისხლდენა, მოტეხილობა) 

ტრავმა არის მორფოლოგიურ და ფუნქციურ დარღვევათა კომპლექსი, რომელიც 

ვითარდება ქსოვილებსა და ორგანოებზე დამზიანებელი ფაქტორების 

ზემოქმედებით, მხოლოდ ხილული მორფოლოგიური  ცვლილებების გარეშე. 

ტრავმები ცხოველების საკმაოდ გავრცელებული პათოლოგიაა. 

ტრავმის ზემოქმედება ცხოველზე შეიძლება იყოს ზოგადი, რაც იწვევს 

სასიცოცხლო ფუნქციების შეჩერებას, ან ადგილობრივი (დაჟეჟილობა, ჭრილობა, 

დამწვრობა და სხვა). 

   არჩევენ ტრავმის შემდეგ სახეებს: მექანიკურს, თერმულს, ელექტრულს, სხივურს, 

ქიმიურს, ბიოლოგიურს, ფსიქიკურს და კომბინირებულს, ასევე მწვავეს და 

ქრონიკულს. მწვავე ტრავმის დროს დაუყოვნებლივ წარმოიშობა ქსოვილების 

დაზიანება, ფუნქციური მოშლილობა და რეაქტიული პროცესები. კომბინირებული 

ტრავმა ხშირად ლეტალურად მთავრდება. 

მექანიკური ტრავმა _ მიიღება ორგანიზმზე  მექანიკური ძალის ზემოქმედებით, 

რის შედეგადაც ვითარდება ქსოვილების და ორგანოების სხვადასხვა ხარისხის 

დაზიანება. 

მექანიკური დაზიანება იყოფა: დახურულ, ღია და სხვა სახეებად. დახურული 

ხასიათდება კანისა და ლორწოვანი გარსების ანატომიური მთლიანობის 

შენარჩუნებით (მაგ. დაჟეჟილობა). ანუ, ორგანოებისა და ქსოვილების მექანიკურ 

დაზიანებას, კანის,  ან ლორწოვანი  გარსის   მთლიანობის დარღვევის  გარეშე,  

ეწოდება  დაჟეჟილობა. 

   ღია მექანიკური დაზიანებები (ჭრილობები), ხასიათდება კანის, ლორწოვანი 

გარსების და ღრმად მდებარე ქსოვილების ერთმანეთისგან განცალკევებით. ღია 

ტრავმები საშიშია ორგანიზმისთვის, ტეტანუსის და სხვა ნიადაგოვანი 

ინფექციების განვითარების თვალსაზრისით. 
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თერმულ ტრავმას იწვევს კანზე მაღალი, ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედება. 

ელექტრული ტრავმა მიიღება ელექტრო დენის, ელვის, ან მეხის მოქმედების 

შედეგად. 

სხივური ტრავმა _ დაკავშირებულია ორგანიზმზე სხივური ენერგიის და 

რადიაციის ხანგრძლივ ზემოქმედებასთან. 

ქიმიურ ტრავმას იწვევს ქსოვილებზე მჟავების, ტუტეების, მძიმე ლითონთა 

მარილების, აგრეთვე ზოგიერთი სხვა ქიმიური საშუალებების ზემოქმედება. 

ბიოლოგიური ტრავმა გამოწვეულია ბიოლოგიური ფაქტორებით: (მიკრობები, 

ვირუსები, სოკოები, პარაზიტები, მათი ტოქსინები, შხამები და ალერგენები). 

ფსიქიკური ტრავმა წარმოიშობა შიშის დროს. შიშმა შეიძლება გამოიწვიოს შოკიც;  

ცხოველის დაფრთხობა შიშის დროს, იწვევს მის უნებლიე მოძრაობას, რაც 

შეიძლება დამთავრდეს თვით ამ ცხოველის, ან სხვა ცხოველების ტრავმებით. 

ასევე, არ არის გამორიცხული ასეთი ცხოველისგან  ადამიანების დაზიანებაც. 

ტრავმის მიყენების მომენტში, ან მის შემდეგ, შესაძლოა განვითარდეს 

კოლაფსი, შოკი, პარეზი, დამბლა, ცალკეული ქსოვილების, ორგანოების ძლიერი 

დაზიანება, შესაძლებელია უეცარი სიკვდილი. 

ორგანოების და ქსოვილების მექანიკურ დაზიანებას, რა დროსაც ზიანდება 

კანი და ლორწოვანი გარსები, ეწოდება ჭრილობა. ჭრილობა შეიძლება იყოს 

ნაკვეთი, გაპობილი, ნაჩხვლეტი, გაგლეჯილი, ნაკბენი, გაჭყლეტილი, 

ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული და შერეული. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მექანიკური ტრავმები საკმაოდ ხშირად გვხვდება. 

ტრავმის დროს იცვლება ცხოველის ნერვულ-ჰუმორული რეგულაცია, რაც 

მნიშვნელოვანია ორგანიზმის დამცველობით რეაქციებში. 

დაზიანების ზონაში წარმოშობილი ძლიერი გაღიზიანება, იმპულსების სახით 

აღწევს თავის ტვინის ქერქამდე და თავის ტვინში წარმოიშობა აგზნების კერა, 

საიდანაც საპასუხო იმპულსები მიდის როგორც დაზიანების კერაში, ისე ყველა 

ორგანოსთან. ამის შემდეგ, ორგანიზმში წარმოიშობა დამცველობით - შემგუებელი 
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რეაქცია. თუ ორგანიზმის ნერვულ-ჰუმორული სისტემა ძლიერია, დაავადების 

გამოსავალი კეთილსაიმედო იქნება, ხოლო თუ სუსტია, გამოსავალი 

არაკეთილსაიმედოა. 

ქიმიური ნივთიერებებით (მჟავები, ტუტეები, ჩაუმქრალი კირი და სხვა) 

დამწვრობისას, აუცილებელია პირველ რიგში გავანეიტრალოთ მოქმედი 

გამაღიზიანებელი ნივთიერება (წყლის ჭავლით მობანვა). თუ დამაზიანებელი 

ფაქტორი  მჟავაა, ვიყენებთ სოდის 10%-იან ხსნარს;  თუ ტუტეა - ძმარმჟავას 2-3%-

იან ხსნარს; ჩაუმქრალი კირით დამწვრობისას -შაქრის 20%-იან ხსნარს. 

გულის წასვლა არის რეაქციის უეცარი და დროებითი დაკარგვა გარეგან 

გაღიზიანებაზე, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის ანემიის შედეგად. მისი მიზეზები 

შეიძლება იყოს: ტრავმა, პოსტჰემორაგიული ანემია, შიში და სხვა. 

კოლაფსი არის გულსისხლძარღვთა სისტემის მწვავე ნაკლოვანების შედეგად 

გამოწვეული არტერიული წნევის სწრაფი დაცემა. კოლაფსს თან ახლავს ყველა 

სასიცოცხლო ფუნქციის მკვეთრი დაქვეითება. კოლაფსის მიზეზებია: ტრავმა 

უხვი სისხლდენით და ძლიერი გამაღიზიანებელი ტკივილებით, ზოგჯერ მწვავე 

ინტოქსიკაცია, შეშინება, გადაღლილობა.  

კოლაფსის მკურნალობა: უნდა მოცილდეს გამომწვევი მიზეზი, გულის 

ფუნქცია მოწესრიგდეს, სისხლდენა შეჩერდეს, სისხლი გადაესხას, კანქვეშ 

შევიყვანოთ კოფეინი, ქაფურის ზეთი, ან ინტრავენურად ქაფურის შრატი. 

ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება უროტროპინის 40%-იანი ხსნარი კოფეინთან 

ერთად; ასევე, კარგია სხეულის დაზელა, გათბობა და თბილად შეხვევა. 

შოკი არის ნერვული სისტემის სწრაფი, ძლიერი გარეგანი გაღიზიანების 

შედეგად წარმოშობილი საერთო, მძიმე პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც 

ხანმოკლე მკვეთრი აგზნებითა და ყველა სასიცოცხლო ფუნქციის ღრმა მოშლით 

ხასიათდება. არსებობს ტრავმული შოკი, რომელიც შემთხვევითი ტრავმის შემდეგ 

გვხვდება (ღორებში, ცხენებში, ძაღლებში), ზოგჯერ კი შეიძლება  შეგვხვდეს 

ოპერაციული შოკი, რომელიც ოპერაციის დროს, ან მის შემდეგ ვითარდება, თუკი 
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ოპერაცია გაუტკივარების გარეშე ჩატარდა. შოკის მძიმე ფორმები, შეიძლება 

სიკვდილით დამთავრდეს. 

არჩევენ შოკის ორ ფაზას: აგზნებითს და შეკავებითს. აგზნებითი, ანუ 

ერექტიული ფაზა, ხასიათდება ძლიერი აგზნებით, რაც გამოიხატება წუხილით, 

გუგების გაფართოებით, პულსის და სუნთქვის გახშირებით, ჰიპერტონიით; კანის 

ტემპერატურა დაქვეითებულია, დამახასიათებელია ოფლიანობა, ზოგჯერ 

შარდის და ფეკალის უნებლიე გამოყოფა, ლორწოვანი გარსები ციანოზურია. 

შეკავებითი ფაზა ხასიათდება ცხოველის ზოგადი მდგომარეობის მკვეთრი 

დაქვეითებით. ცხოველი თითქმის არ რეაგირებს გარეგან გაღიზიანებაზე: 

ხმაურზე, სინათლეზე, ჩხვლეტაზე. ამ დროს კუნთები მოდუნებულია, 

ლორწოვანი გარსები მკრთალი ფერისაა, ორგანიზმის ტემპერატურა 

დაქვეითებულია, კანი ცივი და ოფლიანია, პულსი სუსტია და ძნელად 

შეიგრძნობა, სუნთქვა ზერელე და არათანაბარია, გუგები გაფართოებულია,  

აღინიშნება უნებლიე დეფეკაცია და შარდის გამოყოფა. 

მკურნალობა რაც შეიძლება მალე უნდა დაიწყოს და კომპლექსურად 

ჩატარდეს. აუცილებელია:  

ა) ტკივილის გამომწვევის მოცილება და ნერვული სისტემის ფუნქციის 

ნორმალიზაცია; 

ბ) ჰემოდინამიკის აღდგენა;  

გ) ტოქსემიის, ან ნივთიერებათა ცვლის მოშლის წინააღმდეგ ბრძოლა. 

     

  დამწვრობა, მოყინვა 

დამწვრობა არის მაღალი ტემპერატურით, ან ქიმიური ნივთიერებებით 

გამოწვეული კანის, ლორწოვანი გარსის, ღრმად მდებარე ქსოვილების და 

ორგანოების ტრავმული დაზიანება. 

დამწვრობა ცხოველებში შეიძლება გამოიწვიოს ცხელმა წყალმა, ორთქლმა, 

ცეცხლის ალმა. დამწვრობის სიმძიმე მორფოლოგიური კლასიფიკაციით 
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განისაზღვრება დამწვრობის სიღრმის, ფართობის და დამწვრობითი დაავადების 

მიმდინარეობის მიხედვით. 

დაზიანების სიღრმის მიხედვით და კლინიკური გამოკვლევის საფუძველზე 

განისაზღვრება თერმული დამწვრობის 5 ხარისხი, რაც საშუალებას გვაძლევს 

სწორად დავსახოთ მკურნალობა და ვივარაუდოთ დაავადების გამოსავალი. თუ 

დამწვრობისას სხეულის ნახევარზე მეტია დაზიანებული, ცხოველი კვდება. 

პირველი ხარისხის დამწვრობა ხასიათდება ცხოველის თმის საფარის 

დაზიანებით, არტერიული ჰიპერემიით (კანის სიწითლე), მწვავე ტკივილით და 

კანის ზომიერი შეშუპებით. 

მეორე ხარისხის დამწვრობა ხასიათდება ძლიერი, მწვავე, ხანგრძლივი 

ტკივილით და ეპიდერმული საფარის (ნაწილობრივ კანის დვრილოვანი შრის) 

დაზიანებით. ცხენებს, მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვს და ღორებს, უვითარდებათ 

კანქვეშა უჯრედისის შეშუპება,  თხელი ეპიდერმული საფარველი ადვილად 

ზიანდება და საკუთრივ კანი შიშვლდება. მიიღება დამწვრობით გამოწვეული 

ზედაპირული წყლულები, საიდანაც ადვილად შეიძლება მოხდეს დაზიანებული 

ადგილის ინფექციით გართულება. ინფექციის განვითარების შემთხვევაში, იწყება 

კანის ჩირქოვანი ანთება და ბოლოს ნაწიბურები წარმოიშობა, ან წყლულები 

ვითარდება. 

მესამე ხარისხის დამწვრობა ხასიათდება ეპიდერმისის და დვრილოვანი შრის 

ყველა ფენის დაზიანებით, რის შედეგადაც  ვითარდება კოაგულაციური ნეკროზი. 

იმის გამო, რომ უმეტესი თმის ბოლქვები შენარჩუნებულია, კანის საფარველი 

დროთა განმავლობაში აღდგება. 

        მეოთხე ხარისხის დამწვრობა ხასიათდება თმის საფარის დანახშირებით, კანის, 

კანქვეშა უჯრედისის, ფასციების და ღრმად მდებარე კუნთების კოაგულაციური 

ნეკროზით, რომელსაც თან სდევს დიდი მოცულობის ფაშარი უჯრედების 

შეშუპება.  
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მეხუთე ხარისხის დამწვრობა ხასიათდება რბილი ქსოვილების და ძვლის 

დანახშირებით. 

პირველი და მეორე ხარისხის დამწვრობას ახასიათებს სეროზული და 

სეროზულ-ფიბრინული ექსუდაცია, რომელიც მთავრდება ეპითელური საფარის 

აღდგენით. მესამე და მომდევნო ხარისხის დამწვრობებს კი ახასიათებთ ჩირქოვან-

დემარკაციული ანთება, რომლის დროს სეკვესტრაცია, გრანულაცია და 

ეპიდერმიზაცია ხანგრძლივად ჭიანურდება ორგანიზმის ინტოქსიკაციის გამო. 

დამწვრობისას მკურნალობა უნდა დავიწყოთ ტკივილის გაყუჩებით, 

ორგანიზმიდან შხამების გამოტანის დაჩქარებით, ანტიბიოტიკების შეყვანით, 

რათა არ განვითარდეს ინფექცია. დაზიანებული ადგილები უნდა დამუშავდეს 

საგულდაგულოდ და ფრთხილად. 

თერმული დამწვრობის სიმძიმე, გარდა სიღრმისა, დამოკიდებულია მის 

ხარისხსა და დამწვარი კანის  ფართობის სიდიდეზე.  ცხოველებს, პირველი 

ხარისხის დამწვრობისას, ძლიერი ინტოქსიკაცია უვითარდებათ, თუ 

დაზიანებული  ფართობი  შეადგენს  მთელი  სხეულის  ფართობის  10%,  ან მეტს. 

მკურნალობა დამოკიდებულია დამწვრობის ხარისხზე, სიდიდესა და 

ადგილმდებარეობაზე. დამწვრობის სამკურნალოდ იხმარება:  

1. მთრიმლავი  ანტისეპტიკური ხსნარები;  

2. სიცივე – ყინული, თოვლი, წყალი;  

3. ადგილობრივი ჰიპოთერმია სისხლძარღვთა გამაფართოებელ და 

ბაქტერიოციდულ საშუალებებთან ერთად;  

4. ხსნარები დაზიანებული ქსოვილების მოსაცილებლად. 

დამწვრობის ზონაში კანს ფრთხილად წმენდენ და ჩამობანენ, შემდეგ კი 

ატარებენ ადგილობრივ ჰიპოთერმიას. 

პირველი ხარისხის დამწვრობისას იყენებენ ცივ საფენს, ან გამდინარე წყალს, 

10-15 წუთის განმავლობაში. ორი-სამი საათის განმავლობაში იყენებენ 
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სპირტმაორთქლებელ ნახვევებს. ამის შემდეგ დამწვარ ზედაპირს ამუშავებენ 

მცენარეული ზეთებით, ბორის ვაზელინით და მკვებავი პასტებით. 

II, III და IV ხარისხის დამწვრობისას, ცხოველებს სამკურნალოდ  უნიშნავენ 

ხანგრძლივ, ან ხანმოკლე ჰიპოთერმიას, ასევე ჰიდროკორტიზონს კუნთებში 

საინექციოდ. ადგილობრივი ჰიპოთერმიის გამოყენების წინ, დაზიანებულ უბანს 

რამდენჯერმე უხვად ასველებენ და ამუშავებენ ტანინის 10%-იანი, ან 

კალიუმპერმანგანატის 5%-იანი ხსნარით. 

ჰიპოთერმიის, ანუ გამაგრილებელი პროცედურების ჩატარების შემდეგ, კანს 

კვლავ ამუშავებენ შესაბამისი ხსნარებით და 3-4 დღის განმავლობაში, 

დაზიანებულ უბანზე, ადებენ ვიშნევსკის ემულსიის თევზის ქონზე დამზადებულ 

საფენს. 

პროფილაქტიკის მიზნით, ვატარებთ შოკის საწინააღმდეგო თერაპიას: ვენაში 

შეგვყავს 10%-იანი ჰიპერტონული ხსნარი ინსულინთან, გლუკონატ კალიუმთან 

ერთად, აგრეთვე გლუკოზის 40%-იანი ხსნარი ასკორბინის მჟავასთან ერთად, 

უროტროპინის 40%-იანი ხსნარი კოფეინთან ერთად. 

მოყინვა ეწოდება კანზე და კანქვეშ ღრმად მდებარე რბილ ქსოვილებზე 

დაბალი ატმოსფერული ტემპერატურის მქონე, ცივი ჰაერის ხანგრძლივ 

მოქმედებას, რის გამოც ვითარდება ანთებადი და ნეკროზული მოვლენები. ამ 

დროს ორგანოებში და ქსოვილებში წყალი გაიყინება, და ვითარდება  მოყინვა.  

ცხოველის სხეულის ნაწილების მოყინვას, ადგილი აქვს ძირითადად 

ცხოველთა სათანადოდ მოუწყობელ სადგომებში, ან იქ, სადაც ორპირი, გამჭოლი 

ქარია. 

არჩევენ მოყინვის ორ პერიოდს: ფარულს, ანუ რეაქტიულობამდე და 

რეაქტიულობის პერიოდს. 

მოყინვა ძირითადად ვითარდება ბეწვის საფარით დაუცველ ადგილებზე 

დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით. ცხოველებისთვის ასეთი ადგილები 

ძირითადად არის: ცური, ყურები, კუდი, სათესლე პარკები და სხვა. 
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რეაქტიულობამდე პერიოდს ახასიათებს სიცივის შეგრძნება, წვა, ჩხვლეტა; 

რასაც შემდეგ, სხეულის გარკვეულ უბანში, მოჰყვება მგრძნობელობის სრულად  

გაქრობა. 

რეაქტიულ პერიოდს ახასიათებს ანთებისა და ნეკროზის ნიშნები. არჩევენ 

მოყინვის ოთხ ხარისხს: 

პირველი ხარისხის მოყინვის დროს, არ აღინიშნება ქსოვილების და 

სისხლძარღვების დესტრუქციული (ნორმალური სტრუქტურის მოშლა) 

მოვლენები. კლინიკურად გამოიხატება მგრძნობელობის დაკარგვით, კანის 

გაფერმკრთალებით და გამკვრივებით. მოყინული ქსოვილების გათბობის შემდეგ, 

იწყება რეაქტიული პერიოდი, რომელიც ხასიათდება შეგუბებითი ჰიპერემიით, 

ზომიერი შეშუპებით და კანის მუქი წითელი, ან მუქი ლურჯი შეფერილობით. 

ყველა ეს მოვლენა რამდენიმე დღეში გაივლის, იწყება ქავილი და ეპიდერმისის 

აქერცვლა, ბოლოს კანი ნორმალურ მდგომარეობას უბრუნდება. 

მეორე ხარისხის მოყინვას თან სდევს სისხლძარღვების და ქსოვილების 

დესტრუქციული ცვლილებები. იმატებს სხეულის ზოგადი ტემპერატურა. 

პათოლოგიური პროცესი 2-3 კვირაში ქრება. ბუშტუკები იწოვება, ან სკდება და 

შიგთავსი გარეთ იღვრება, რასაც შეიძლება მიკრობული დაბინძურება მოჰყვეს და 

განვითარდეს ჩირქოვანი ინფექცია. 

მესამე ხარისხის მოყინვა ხასიათდება კანის ნეკროზით. კანი იღებს მუქ 

წითელ - ლურჯ ფერს, შემდეგ კი შავდება. იწყება კანის ნეკროზი, რაც რთულდება 

ღრმად მდებარე ქსოვილების სველი განგრენით, ორგანიზმის ზოგადი 

ინტოქსიკაციით და სეფსისით. 

მეოთხე ხარისხის მოყინვა ხასიათდება კანის ღრმად მდებარე რბილი 

ქსოვილების და ძვლის მოყინვით. გათბობის შემდეგ, რეაქტიულ პერიოდს 

ახასიათებს დიფუზური შეშუპება, კანის და ღრმად მდებარე ქსოვილების სველი 

განგრენა, ხოლო ძვლის მოყინვისას -  ოსტეოპოროზი.  
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მკურნალობა: მოყინვის ხარისხის მიუხედავად, საჭიროა ცხოველი 

გადავიყვანოთ თბილ სადგომში და გავათბოთ მისი სხეულის მოყინული 

ნაწილები. ამისათვის ხმარობენ თბილ აბაზანებს ანტისეპტიკური საშუალებებით,  

მოყინულ უბანს ზელენ სპირტით. პირველი ხარისხის მოყინვისას, დაზიანებულ 

კანს ამუშავებენ სპირტის, ტანინის  (ტანინის არქონის შემთხვევაში, ის შეიძლება 

შევცვალოთ მუხის ქერქის ნახარშით), პიოქტანინის 0,5%-იანი ხსნარით, ან 

ხმარობენ სპირტგამამშრალებელი ქაფურის, ბორისმჟავას და იხტიოლის 

სპირტხსნარით გაჟღენთილ საფენებს. 

II, III და IV ხარისხის მოყინვისას, იყენებენ მოკლე ნოვოკაინურ-ანტიბიოტიკურ 

ბლოკადას. კარგ სამკურნალო ეფექტს იძლევა ვიშნევსკის მალამო, 

ულტრაიისფერი სხივები და სხვა. 

 

 ქირურგიული ოპერაციები 
 

ქირურგიული ოპერაცია არის მექანიკური ზემოქმედება ორგანოებსა და 

ქსოვილებზე ქირურგიული იარაღებით, ან ხელით და რომელიც ტარდება 

ცხოველის განკურნების, დიაგნოზის დაზუსტების, ან პროდუქტიულობის 

გაზრდის მიზნით. ქირურგიული ოპერაცია შედგება სამი ეტაპისგან: 

ოპერაციული  მიდგომა,  ოპერაციული  ილეთი და დასკვნითი ნაწილი. 

ოპერაციული მიდგომა ეწოდება ოპერაციის იმ ნაწილს, რომელიც 

მდგომარეობს ამა თუ იმ დაავადებული ორგანოს გამოჩენაში, მასთან იმდენად 

ახლოს მისვლაში, რომ შესაძლებელი გახდეს მასზე ოპერირება. მაგალითად, 

საუღლე ვენის რეზექციის დროს, კანისა და სხვა რბილი ქსოვილების გაჭრა-

გამოჩენა, რათა მოხდეს ვენის რეზექცია. 

ოპერაციული ილეთი (ხერხი) ეწოდება უშუალოდ საოპერაციო ორგანოზე ამა 

თუ იმ ხერხით, სათანადო მანიპულაციის ჩატარებას, რაც განსაკუთრებული 
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სიფრთხილით და დაკვირვებით უნდა მოხდეს, რათა არ დაზიანდეს, ან არ 

შეიცვალოს ამ ორგანოს ფუნქცია.  

ოპერაციის დასკვნით ნაწილში იგულისხმება ქსოვილების შეერთება 

ნაკერებით, ჭრილობაზე ნახვევის დადება, ჭრილობაში საწრეტის (დრენაჟის) 

ჩადება და სხვა. 

     ქირურგიული ოპერაცია თავისი მიზანდასახულობისა და ხასიათის მიხედვით 

იყოფა: მცირე და დიდ ოპერაციად. მცირე ოპერაცია განისაზღვრება მარტივი 

საოპერაციო ხერხით (შიგთავსის გამოსაკვლევად საცდელი ჩხვლეტა, ხსნარების 

შეშხაპუნება შპრიცით, ზედაპირული აბსცესების გაკვეთა და სხვა). დიდ 

ოპერაციებს კი განსაზღვრავს საოპერაციო უბნის რთული ანატომიურ-

ტოპოგრაფიული აგებულება და რთული ოპერაციული ხერხი, მაგალითად, 

ოპერაციები ნაწლავებზე, საკვერცხეებზე, საუღლე ვენაზე და სხვა. 

 სისხლიანი ოპერაცია ეწოდება ისეთი ოპერაციას, როდესაც ირღვევა 

სისხლძარღვთა მთლიანობა და ოპერაცია სისხლდენით მიმდინარეობს, 

მაგალითად, მუცლის კედლის გაკვეთა. 

 უსისხლოა ოპერაცია, როდესაც სისხლძარღვთა მთლიანობა არ ირღვევა და 

ოპერაცია სისხლდენის გარეშე მიმდინარეობს. მაგალითად, მოტეხილობის 

შესწორება და ნახვევის დადება. 

 სასწრაფო, ანუ გადაუდებელი ოპერაცია კეთდება მაშინ, როდესაც ცხოველს 

დაღუპვა მოელის, თუ ოპერაცია სასწრაფოდ არ იქნა გაკეთებული, მაგალითად, 

ძლიერი სისხლდენა. 

 ოპერაცია თავისუფალი დროის შერჩევით ისეთი ოპერაციაა, როცა 

პათოლოგიური პროცესი არ მოითხოვს სასწრაფო ოპერაციულ ჩარევას და მისი 

გაკეთება შეიძლება დროის შერჩევით, მაგალითად: ზედმეტი თითის ამპუტაცია, 

ცხოველთა დაკოდვა და სხვა. 
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   პალიატიური ოპერაციის შედეგად, პათოლოგიური პროცესის მიზეზი არ (ვერ) 

ისპობა, მხოლოდ მსუბუქდება ავადმყოფი ცხოველის მდგომარეობა და იგი 

ნაწილობრივ იკურნება, მაგალითად, ტრაქეოტომია. 

   რადიკალური ოპერაციის დროს, პათოლოგიური პროცესის მიზეზი ისპობა, 

ავადმყოფი ცხოველი მთლიანად იკურნება, მაგალითად: უცხო სხეულის 

მოცილება. 

 სადიაგნოზო ოპერაციის დროს, ოპერაცია ტარდება დიაგნოზის დაზუსტების 

მიზნით; მაგალითად, მუცლის კედლის გაკვეთა ნაწლავების დავადებათა 

დიფერენციალური დიაგნოზისთვის. 

 ეკონომიკური, ანუ სამეურნეო ოპერაცია, მიზნად ისახავს ცხოველების 

პროდუქტიულობის ზრდას, ან სამუშაოდ მათ რენტაბელურად გამოყენებას, 

მაგალითად: დაკოდვა, ოვარიექტომია. 

 ასეპტიკური  ოპერაცია ტარდება ასეპტიკის ყველა წესის დაცვით და ოპერაციის 

დამთავრების შემდეგ, ჭრილობის ნაპირების შეხორცება პირველადი დაჭიმვით 

მიმდინარეობს. 

 ჩირქოვანს ისეთ ოპერაციას უწოდებენ, როდესაც ოპერაცია კეთდება უკვე 

სეპტიკური პათოლოგიური პროცესის დროს, ან პირიქით _ ოპერაციის დროს 

ხდება ჭრილობის მიკრობებით დაბინძურება. 

 პლასტიკური ოპერაციის მიზანია შეცვალოს, ან შეავსოს ორგანოზე, ან 

ქსოვილზე დაკარგული რბილი ქსოვილის ნაწილი, ან აღადგინოს მათი 

მთლიანობა. მაგალითად: რბილი ქსოვილების დიდი ზომის ღია ტრავმები. 

 კოსმეტიკური  ოპერაცია სილამაზის ოპერაციაა, მსხვილ ცხოველებში იშვიათად 

იყენებენ. ასეთი ოპერაციები უფრო ხშირად  ძაღლებში კეთდება, მაგალითად: 

ყურების, კუდისა და ზედმეტი თითის ამპუტაცია. 

ოპერაციის ჩვენება არის მისი ჩატარების აუცილებლობის დადასტურება. 

საოპერაციო ცხოველი ოპერაციის ჩატარების წინ უნდა შემოწმდეს კლინიკურად. 
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ცხოველის სამეურნეო ღირებულების და მუშაობის უნარიანობის 

გათვალისწინებით, ოპერაციის ჩატარების აბსოლუტური ჩვენებაა: როდესაც 

ოპერაციის ჩატარება ერთადერთი საშუალებაა ცხოველის 

გამოჯანმრთელებისთვის;  

ცხოველს ოპერაცია არ უნდა ჩავუტაროთ:  

- თუ განკურნება შეიძლება სხვა, უფრო იოლი საშუალებით.  

- თუ ის ცხოველის ავადმყოფობის მიმდინარეობას გააუარესებს. 

- შეუქმნის ცხოველს სიკვდილის საშიშროებას.  

K 

       კასტრაცია 

         Kკასტრაცია (დაკოდვა), ანუ ორქიდექტომია- მამრობითი სქესის ცხოველებსა 

და ოვარიექტომია - მდედრობითი სქესის ცხოველებში, გულისხმობს ცხოველის 

ორგანიზმში სასქესო ჯირკვლების ფუნქციის ხელოვნურ შეწყვეტას, რომელიც 

ხდება ოპერაციული ხერხით, ჰორმონალური პრეპარატებით, ან რადიაქტიული 

გამოსხივებით. 

 სასოფლო-სამეურნეო  ცხოველების  კასტრაცია  ხდება  ქირურგიული  წესით. ამ 

ოპერაციის შემდეგ, ცხოველი უფრო სწრაფად და კარგად სუქდება, კუნთოვანი 

ბოჭკოები ნაზდება, ხორცი იღებს სასიამოვნო, არომატულ სუნს და კარგავს 

არასასიამოვნო სპეციფიკურ სუნს, რომელიც დაუკოდავი ცხოველის ხორცს 

ახასიათებს; ამ დროს უმჯობესდება მატყლის ხარისხიც. მუშა ცხოველი 

თვინიერდება და მისი საექსპლუატაციოდ გამოყენება უფრო ადვილია. 

კასტრაციის ჩვენებანი: კუნთოვანი და ცხიმოვანი მასის ზრდა, ხორცის საგემოვნო 

თვისებების გაუმჯობესება. კასტრაციას იყენებენ აგრეთვე სამკურნალო მიზნით, 

სხვადასხვა სახის ორქიტების, საზარდულისა და სათესლე პარკის თიაქრების 

დროს, სიმსივნეების დროს და სხვა. 

კასტრაციის უკუჩვენებანი: მასობრივი დაკოდვის წარმოება არ შეიძლება, თუ 

მეურნეობაში მწვავე ინფექციური დაავადებები არსებობს. დაკოდვის 
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უკუჩვენებანია აგრეთვე: ძლიერი სიგამხდრე, ჩირქოვან-ნეკროზული პროცესები, 

რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს კასტრაციის დროს მიყენებული ჭრილობების 

გართულება და სხვა. 

ცხოველების დაკოდვა ყველა ასაკში შეიძლება. ახალგაზრდა ასაკში 

ცხოველები დაკოდვას უფრო ადვილად იტანენ, ამიტომ დაკოდვისთვის 

რეკომენდებულია ახალგაზრდა ასაკი, მაგრამ იმის მიხედვით, თუ რა მიზნით 

წარმოებს კასტრაცია, დაკოდვის ასაკიც სათანადოდ უნდა შეირჩეს. ცხენების 

დაკოდვის საუკეთესო ასაკია 2-3-5 წელი, სახარე მოზვრების – 2 წელი, სასუქი 

მოზვრების - 2-3 თვე, გოჭების - 1,5-2 თვე, ქათმების - 2,5-3 თვე. 

 ცხოველების დაკოდვის საუკეთესო დროა გაზაფხული და შემოდგომა, თუმცა 

დაკოდვა წლის ყველა სეზონზეა შესაძლებელი. ცხოველთა დაკოდვა უმჯობესია 

ვაწარმოოთ დღის პირველ ნახევარში. დასაკოდად არჩევენ წყნარ, უქარო, გრილ 

ამინდს.  

        პატარა ღორებს კასტრაციისთვის აფიქსირებენ უკანა კიდურების მაღლა 

აწევით, მსხვილი ცხოველი კი ყოველთვის მარცხენა გვერდით უნდა 

დაფიქსირდეს. მარცხენა ხელით მომუშავისათვის კი შეიძლება მარჯვენა 

გვერდზეც დავაფიქსიროთ. პირველად ცხოველს აქცევენ რომელიმე, ერთ-ერთი 

წესით, შემდეგ მარცხენა უკანა და წინა ორივე კიდურს შეუკრავენ ერთად. მარჯვენა 

უკანა კიდურს, სპეციალური ყულფის საჭენებელი სახსრის არეში დადებით და 

კისერზე მიმაგრებით, წასწევენ წინ და ზევით, რითაც შორისის არეს კარგად 

მისადგომს და დასანახს გახდიან. 

        წვრილი ცხოველების გაუტკივარებისთვის, განსაკუთრებით კი ადრეულ 

ასაკში დაკოდვის დროს, იყენებენ ინფილტრაციულ ანესთეზიას 0,5%-იანი 

ნოვოკაინის ხსნარით. ცხენებში, მსხვილ მოზვრებში, გარდა ინფილტრაციული 

ანესთეზიისა, შეიძლება გამტარებელი ანესთეზიის გამოყენება შემდეგი წესით: 

საოპერაციო არის დეზინფექციის შემდეგ, სათესლე პარკის ყელთან უჭერენ 

მარცხენა ხელს ისე, რომ სათესლე ჯირკვალზე კანი კარგად გადაიჭიმოს და 
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ჯირკვლის კონტურები გამოჩნდეს; შემდეგ სათესლე ჯირკვლების ფუძეზე უსვამენ 

იოდის ნაყენს, გრძელი ნემსით რიგრიგობით ჩხვლეტენ სათესლე ჯირკვალს 

ცენტრში, 2/3 სიღრმეზე და უშხაპუნებენ 4%-იანი ნოვოკაინის ხსნარის 10 მლ-ს. 

სათესლე ჯირკვლის გამტარებელი ანესთეზიის შემდეგ, გაჭრის ხაზზე, 

საჭიროა კანქვეშ 0,5%-იანი ნოვოკაინის ხსნარის შეყვანა. ანესთეზია იწყება 4-6 

წუთის შემდეგ. 

დღეისათვის, ცხოველების დაკოდვის მრავალი წესი არსებობს, მაგრამ  არსის 

მიხედვით, ისინი, საბოლოოდ, ორ დიდ ჯგუფში იყრიან თავს. პირველ ჯგუფში 

შედის ისეთი მეთოდები, როდესაც  ხდება   სათესლე  ჯირკვლების  მოცილება; ამ 

მეთოდებს სისხლიანი მეთოდები ეწოდება, ესენია:  

1. ცხოველების დაკოდვის ღია მეთოდი;  

2. ცხოველების დაკოდვის დახურული მეთოდი;  

3.  ცხოველების დაკოდვა ლიგატურით;  

4. ცხოველების დაკოდვა საკასტრაციო მაშით;  

5. ცხოველების დაკოდვა ემასკულატორით;  

6. ცხოველების დაკოდვა ტკეჩებით;  

7. მოზვრებისა და ცხვრების დაკოდვა პროფ. ა. ბაიბურცინის წესით; 

      8. ღორების დაკოდვა პროფ. სტუდენცოვის წესით;  

       9. სათესლე პარკის `ელასტრაცია~ ელასტრატორით. 

მეორე ჯგუფში შედის ისეთი მეთოდები, როდესაც ცხოველს სათესლე 

ჯირკვლებს  უნარჩუნებენ.  ამ მეთოდებს  უსისხლო  მეთოდებს უწოდებენ. მათ 

მიეკუთვნება:  

1. ცხოველების დაკოდვა კანქვეშა ლიგატურით;  

2. ცხოველების დაკოდვა ბურდიცოს მეთოდით;  

3. ცხოველების დაკოდვა ტელიატნიკოვის მეთოდით;  

4. ცხოველების დაკოდვა ჩერნომორსკის მეთოდით. 
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დახურული, ანუ უსისხლო მეთოდებით კასტრაცია, იძლევა მეტი 

უსაფრთხოების  გარანტიას. 

    ოვარიექტომია 

ნეზვი ღორების ოვარიექტომია, ანუ დაკოდვა, ნიშნავს ნეზვებში 

საკვერცხეების ამოკვეთას, რათა ცხოველში ხელოვნურად იქნას გამოწვეული  

გაუნაყოფიერება. 

ოპერაციის ტექნიკა: ნეზვი ღორების ოვარიექტომიის ოპერაციული 

მეთოდებიდან, დღეისათვის, ორ ძირითად მეთოდს არჩევენ:  

1) მუცლის ვენტრალური კედლის გაკვეთას;  

2) მარჯვენა რბილი ფერდის გაკვეთას. 

ცხოველებს 12 საათით ამყოფებენ მშიერ დიეტაზე, აფიქსირებენ ზურგით, 

თავის 450-იანი კუთხით დაბლა დახრით. საოპერაციო არის დეზინფექციის 

შემდეგ, მუცლის თეთრ ხაზზე აკეთებენ 5-7 სანტიმეტრის სიგრძის ჭრილს; 

უკანასკნელ ორ სარძევე დვრილს შორის ჭრიან კანს, კანქვეშა ქსოვილს, ზერელე 

ფასციას, მუცლის კედლის აპონევროზს, მუცლის გასწვრივ ფასციას და 

რეტროპერიტონიალურ ცხიმს. ამის შემდეგ, ორ მეანს, პინცეტის საშუალებით 

პერიტონეუმის ფურცლები ამოაქვთ ჭრილობაში და პინცეტებს შორის 

ფრთხილად, ისე, რომ შინაგანი ორგანოები არ დაზიანდეს, ჭრიან 4-5 

სანტიმეტრის სიგრძეზე, მოძებნიან შარდის ბუშტის მიდამოს, რომლის ქვეშაც 

მდებარეობს საშვილოსნოს რქები. აგანიერებენ ჭრილობას, საშვილოსნოს რქები 

ამოაქვთ ჭრილობაში  და ორივე საკვერცხეს მარჯვენა ხელის თითებით აწყვეტენ. 

საკვერცხეების მოცილება შეიძლება მოხდეს მუცლის ღრუშიც. საკვერცხეების 

მოცილების შემდეგ, საშვილოსნოს რქებს მუცლის ღრუში აბრუნებენ. მუცლის 

კედელზე ადებენ ორსართულიან ნაკერს: პირველს – უწყვეტ ნაკერს მუცლის 

აპონევროზზე და პერიტონიუმის ფურცლებზე  და მეორეს – წყვეტილკვანძოვანს 

– კანზე.  
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კასტრაციის შემდეგ, ნებისმიერ კასტრირებულ ცხოველს (განსაკუთრებით კი 

ცხენებს), სჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება. ისინი უნდა მოთავსდნენ 

სუფთა სადგომში და ყოველდღე დათვალიერდეს მათი ჭრილობა გართულების 

თავიდან აცილების მიზნით. 

 

ქირურგიული ინფექციები 

ქირურგიული  ინფექცია  არის  რთული  პათოლოგიური  პროცესი, რომელიც 

წარმოიშობა მაკრო და მიკრო ორგანიზმებს შორის სიმბიოზური 

დამოკიდებულების დარღვევის  შედეგად. ქირურგიულ ინფექციას ეკუთვნის 

შემდეგი სახის ინფექციები: ადგილობრივი, ზოგადი, აერობული, ჩირქოვანი, 

ანაერობული, ლპობითი და სპეციფიკური. ადგილობრივ აერობულ-ჩირქოვან 

ინფექციას განეკუთვნება აბსცესი და ფლეგმონა. 

ზოგად ჩირქოვან ინფექციას ეკუთვნის სეფსისი. ანაერობულ ქირურგიულ 

ინფექციას იწვევს ანაერობული  მიკრობი. ასეთი ინფექციებია: გაზოვანი აბსცესი, 

ანაერობული ფლეგმონა, ავთვისებიანი შეშუპება და სხვა. სპეციფიკურ 

ქირურგიულ ინფექციას სპეციფიკური აღმძვრელები იწვევს. ასეთი ინფექციებია:  

აქტინომიკოზი, ნეკრობაქტერიოზი. 

მიმდინარეობის მიხედვით, ქირურგიული ინფექცია შეიძლება იყოს მწვავე,  

ან ქრონიკული, წარმოშობის მიხედვით კი – პირველადი, მეორადი და 

განმეორებითი. ჩირქოვანი ინფექცია ხშირად გვხვდება ცხოველებში. მას იწვევს 

ჩირქმბადი მიკრობები, რომლებიც ადვილად იჭრებიან კანის, ან ლორწოვანი 

გარსის ჭრილობიდან. 

აბსცესი.  

აბსცესი  არის  შემოსაზღვრული  ჩირქოვანი  ანთების  შედეგად  

წარმოშობილი, გრანულაციური  ქსოვილით  ამოფენილი, ჩირქით  სავსე  

პათოლოგიური  ღრუ. 
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აბსცესის წარმოშობის მიზეზია ჩირქმბადი მიკრობების (სტაფილოკოკები, 

სტრეპტოკოკები) ქსოვილებში შეჭრა, ან ზოგიერთი ქიმიური ნივთიერებების 

(სკიპიდარი, ნავთი) ქსოვილებზე მოხვედრა. 

აბსცესი შეიძლება იყოს: ზედაპირული, ღრმა, მოუმწიფებელი (ცივი), 

მომწიფებული (ცხელი), მეტასტაზური, ჩამოწრეტილი და სხვა.  

ზედაპირული აბსცესი ადვილად გამოიცნობა. იოლად მიმდინარეობს და 

იშვიათად რთულდება, ხშირად გარეთ იხსნება. ღრმა ფორმა მძიმედ 

მიმდინარეობს, ძნელად გამოიცნობა, ხშირად რთულდება. 

მწვავე აბსცესის დროს, ანთების ნიშნები კარგადაა გამოსახული. ის შემდეგ 

თანდათან განიცდის მომწიფებას. 

ცივი აბსცესი ქრონიკული მიმდინარეობით ხასიათდება.  მისი მომწიფება ხდება 

ნელა. ამ დროს, ანთების ძირითადი ნიშნები სუსტადაა გამოხატული. 

ადგილობრივი ტემპერატურის მომატება და ტკივილი უმნიშვნელოა, აბსცესი 

ფორმირდება ჰიპერერგიული რეაქციის ფონზე, ფერხდება გრანულაციური 

ბარიერის წარმოშობა. ცივი აბსცესის სახეა ჩამონაწვეთი ფორმა. ის, არსებული 

აბსცესიდან, წარმოიშობა სხეულის დაშორებულ უბანში  ჩირქის ჩამოდინებით.  

მეტასტაზური აბსცესი, როგორც წესი, მწვავედ მიმდინარეობს და ვითარდება 

პირველადი კერიდან, მიკრობების სისხლით და ლიმფით სხვა ორგანოებში 

გადატანის შედეგად. 

განვითარების სტადიების შესაბამისად, დასაწყისში, მკურნალობის მიზნით 

ურჩევენ ნოვოკაინის ბლოკადას, სპირტ-იქტიოლით დამათბუნებელ კომპრესს 

(მოსამწიფებლად) და სხვა. მომწიფებული აბსცესის მკურნალობისთვის იყენებენ 3 

მეთოდს:  

1. ასპირაციას (ჩირქის ამოქაჩვა გამორეცხვით); 

2. გაკვეთას;  

3. ექსტირპაციას (გარსიანად ამოკვეთას ნაკერის დადებით).  
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ჩირქის ამოქაჩვის, ან აბსცესის გაკვეთის შემდეგ, ატარებენ  ანტისეპტიკური 

ხსნარით გამორეცხვის პროცედურას. ამ მიზნით იყენებენ ფურაცილინის, 

მანგანუმმჟავა კალიუმის, საშუალო მარილთა და წყალბადის ზეჟანგის (3%-იან) 

ხსნარებს. ფხვნილებიდან გამოიყენება სტრეპტოციდი, იოდოფორმი, 

ანტიბიოტიკებიდან – პენიცილინი, სტრეპტომიცინი, ბიცილინი. გაკვეთა-

გამორეცხვის შემდეგ, ადგილობრივად, ხმარობენ ვიშნევსკის, სტრეპტოციდის, 

იოდოფორმის მალამოებს და ემულსიებს, ვიშნევსკის ემულსიას იყენებენ 

საწრეტის გასაჟღენთადაც.  

პროფილაქტიკის მიზნით, იღებენ ზომებს ზევით დასახელებული მიზეზების 

აღმოსაფხვრელად. ამისთვის საჭიროა სისუფთავის და ასეპტიკა-ანტისეპტიკის 

წესების დაცვა, შემთხვევითი ჭრილობის არიდება, მისი დროული მკურნალობა 

და სხვა. 

   ფლეგმონა 

ფლეგმონა  ეწოდება,  ფაშარი  შემაერთებელი  ქსოვილის  განფენილ, მწვავე 

ჩირქოვან ანთებას. ფლეგმონის ხშირი გამომწვევი მიზეზია ჩირქმბადი 

მიკრობების და ზოგიერთი ქიმიური ნივთიერების (სკიპიდარი, ნავთი, ბენზინი, 

კროტონისზეთი) ქსოვილებში მოხვედრა. 

ფლეგმონა   შეიძლება  იყოს   პირველადი ან მეორადი; აგრეთვე სეროზული, 

ჩირქოვანი, ჩირქოვან-ჰემორაგიული, ჩირქოვან-ნეკროზული, ლპობითი, 

გაზოვანი, კანქვეშა, ფასციისქვეშა, კუნთებშორისი და ფუტლარული. 

ფლეგმონის დროს მკურნალობა ტარდება ცხოველის ზოგადი მდგომარეობის, 

სახეობის, ინფექციის საწყისის, პათოლოგიური პროცესის ლოკალიზაციის და 

განვითარების ხასიათის გათვალისწინებით. ცხოველისთვის აუცილებელია 

მოსვენება, კარგი ზოოჰიგიენური პირობების შექმნა; ამასთან ერთად, 

აუცილებელია კომპლექსური თერაპია. 

კომპლექსური თერაპია ითვალისწინებს ინფექციის გაუვნებლობას, 

ცენტრალური ნერვული სისტემის ფუნქციის აღდგენას, ანთების ნორმალიზაციას, 
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ორგანიზმის რეაქტიულობის აწევას. დასაწყისში გამოიყენება თბილი 

პროცედურები (სპირტის, ქაფურის), საფენები, ნოვოკაინი  ანტიბიოტიკურ  

ბლოკადასთან ერთად. 

ფლეგმონის მომწიფების შემდეგ, ძირითადი რადიკალურ-ოპერაციული 

მეთოდი არის გაკვეთა; გაკვეთის შემდეგ ჩირქის გამოდევნა, ნეკროზული 

ქსოვილების მოცილება. ამ დროს გამოყენებული უნდა იქნეს საშუალო 

მარილების (5-10%), ფურაცილინის (1:5000) და სხვა ანტისეპტიკურ საშუალებათა 

ხსნარები, აგრეთვე ვიშნევსკის მალამო, კადიკოვის შრატი და სხვა. 

ამ დაავადებისთვის  დამახასიათებელია, ჭრილობის მიყენებიდან რამდენიმე 

საათში, ან 1-2 დღეში, სწრაფად მზარდი კანქვეშა შეშუპება. ის დასაწყისში თბილი 

და ზომიერად მტკივნეულია, შემდეგ, განვითარებასთან ერთად, ცივი ხდება და 

პალპაციის დროს სუსტი კრეპიტაციით ხასიათდება. შეინიშნება ზოგადი 

კლინიკური ნიშნებიც: მაღალი ტემპერატურა, აჩქარებული პულსი, სუნთქვის 

გახშირება და სხვა. 

მკურნალობა კომპლექსურად ტარდება. იყენებენ ქირურგიულ და სპეციფიკურ 

მეთოდებს, აგრეთვე პათოგენეზურ თერაპიას. აუცილებელია მკურნალობის რაც 

შეიძლება ადრე  დაწყება. ავადმყოფი ცხოველი იზოლატორში უნდა მოთავსდეს 

და ჩაუტარდეს მკურნალობა სათანადო პროფილაქტიკური წესების დაცვით. 

აუცილებელია სადგომში დეზინფექციის ჩატარება. ოპერაციის წინ, შეშუპების 

ირგვლივ, ქსოვილებს ჟღენთენ  ნოვოკაინ-ანტიბიოტიკის ხსნარით. შეშუპების 

არეში, ქსოვილებს, ღრმად, რამდენიმე ადგილას კვეთენ; ღრუს გამორეცხავენ 

საშუალო მარილების ჰიპერტონული, კალიუმის პერმანგანატის და ქლორამინის 

ხსნარებით. მკვდარ ქსოვილებს აცილებენ. ხსნარებს შეიძლება დაემატოს 

სკიპიდარი. კარგია წყალბადის ზეჟანგის 3%-იანი ხსნარის გამოყენებაც; 

ოპერაციის შემდეგ გამოიყენება აგრეთვე დრენაჟები. აუცილებელია 

ანტისეპტიკების გამოყენება. ინტოქსიკაციის საწინააღმდეგოდ იყენებენ 

კალიუმის ქლორიდის, გლუკოზის და კოფეინის ხსნარებს ვენაში. სპეციფიკური 
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მკურნალობისა და პროფილაქტიკისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

განგრენის საწინააღმდეგო შრატი. 

 

             სეფსისი 

სეფსისი არის ზოგადი,  ქირურგიული  ჩირქოვანი  ინფექცია.  იგი ინფექციურ-

ტოქსიკური პროცესია, რომელსაც თან ახლავს ღრმა ნერვულ-დისტროფიული 

ცვლილებები და მთელი ორგანიზმის ფუნქციის მკვეთრი გაუარესება. სეფსისს 

განაპირობებს პირველადი ჩირქოვანი კერიდან მიკრობების გავრცელება და 

ინტოქსიკაცია. სეფსისისთვის დამახასიათებელია მაღალი ტემპერატურა, 

უმადობა, მოწყენილობა, ლორწოვანი გარსების სიყვითლე, აჩქარებული პულსი 

და სუნთქვა. 

სეფსისის შემთხვევაში, თუ დროულად არ მოხდა ჩარევა, გამოსავალი 

არაკეთილსაიმედოა. 

 

პიემია 

პიემია  არის  ზოგადი  ჩირქოვანი  ინფექცია  მეტასტაზებით – მიმდინარეობს 

მწვავე და ქვემწვავე ფორმით. ხშირია მსხვილ რქოსან პირუტყვში, რეტიკულო-

პერიტონიტის, ტრავმული პერიკარდიტის, ფლოქვის ჩირქოვან-ნეკროზული 

დაზიანების და  ჩირქოვანი ართრიტის დროს. 

 

 

 

სეპტიცემია 

სეპტიცემია  არის  ზოგადი  ჩირქოვანი ინფექცია  მეტასტაზების გარეშე – 

სეფსისის ეს ფორმა მძიმედ, ელვისებურად, ან მწვავედ მიმდინარეობს და ხშირად 

სიკვდილით მთავრდება. მის განვითარებას იწვევს მუცლის კედლის შემღწევი 

ჭრილობის გართულება კუჭ-ნაწლავის დაზიანებით, კასტრაციის შემდგომი 
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ჭრილობის დაჩირქება, ღრმა ფლეგმონა, სხვა ჩირქოვან-ანაერობული დაავადება 

და სხვა. 

სეფსისის დროს,  აუცილებელია,  რაც შეიძლება  ადრე დაიწყოს კომპლექსური 

მკურნალობა. ცხოველი ცალკე უნდა მოთავსდეს და შეექმნას კარგი 

ზოოჰიგიენური პირობები. მნიშვნელოვანია მწვანე, ვიტამინებით მდიდარი 

საკვებით კვება და ვიტამინოთერაპია. აგრეთვე, აუცილებელია რაციონიდან მჟავე 

საკვების გამოთიშვა. ვენაში შეჰყავთ კალიუმის ქლორიდის 1-5%-იანი და 

ნატრიუმის ქლორიდის 10%-იანი ხსნარები. თავიდანვე ატარებენ 

კონსერვირებული სისხლის გადასხმას. მნიშვნელოვანია ჰიფროლიზატების და 

ამინომჟავების გამოყენება; მიზანშეწონილია 33%-იანი ეთილის სპირტის ვენაში 

ინექცია დღეგამოშვებით. კარგ შედეგს იძლევა ნოვოკაინის ბლოკადა 

(პლევრისზედა) ანტიბიოტიკებთან ერთად. ზედმეტი აღგზნების მოსახსნელად, 

ეძლევა ასევე ნატრიუმის ბრომიდის 10%-იანი ხსნარი (მსხვილ ცხოველს 100-

150მლ). 

 

აქტინომიკოზი 

აქტინომიკოზი არის ცხოველთა და ადამიანთა  ქრონიკული, ინფექციური, 

არაკონტაგიოზური დაავადება. მისი გამომწვევია მიკროსკოპული სხივოსანი 

სოკო – აქტინომიცეტი. ხშირად ავადდება მსხვილი რქოსანი პირუტყვი. 

ცხოველის დაავადება ძირითადად ხდება აქტინომიცეტებით დაბინძურებული 

უხეში, მშრალი საკვების მიღების შედეგად. მოგვიანებით, ჩირქოვანი კერა 

შეიძლება თავისით გაიხსნას და ექსუდატი გარეთ გამოვიდეს. ამ ადგილას 

წყლული, ან ფისტულა ჩნდება; შეიძლება პერიოდულად დანაწიბურდეს და 

გაიხსნას. 

მკურნალობის მიზნით გამოიყენება ოპერაციული მეთოდი 

ანტიბიოტიკოთერაპიასთან ერთად. მიმართავენ აგრეთვე ჰემოთერაპიას 

ანტიბიოტიკთან და ნოვოკაინთან ერთად. 
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ზოგადი ქირურგია 

მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.

მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით, ცხოველთა ჯანმრთელობის
პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და 

პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით. მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი
ექიმების, სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.

მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული ორგანიზაციების და დონორის პოზიაციას.

თბილისი
2018 წელი



§ასეპტიკა და ანტისეპტიკა
§ხელების მომზადება ქირურგიული 
ოპერაციის წინ
§საოპერაციო არის მომზადება
§ქირურგიული ინსტრუმენტების 
სტერილიზაცია
§ქირურგიული თეთრეულის და ძაფების 
სტერილიზაცია
§აუცილებელი წესების დაცვა 
საოპერაციოში



ქირურგიული იარაღები



ჭურჭელი ქირურგიული იარაღების
გასასტერილებლად



ავტოკლავი



ქირურგიული ძაფები



§დამაწყნარებელი საშუალებები
(ნეიროპლეგიკები),მათი ჩვენებები და
უკუჩვენებები
§გაუტკივარება
§ადგილობრივი გაუტკივარება - ანალგეზია

და ანესთეზია.
§საერთო გაუტკივარება - ნარკოზი,ნარკოზის
სახეები:
§სუფთა ნარკოზი
§კომბინირებული ნარკოზი
§სრული ნარკოზი



ოპერაციის მიმდინარეობა



სანარკოზე საშუალებების ორგანიზმში
შეყვანის გზები:

§ინჰალაციური
§პერორალური
§ინტრავენური
§ინტრარექტალური
§ინტრაპერიტონიალური
§სუბკუტანური და ინტრამუსკულური
§ძვალშიგა ნარკოზი



საოპერაციო მაგიდა პატარა
ცხოველებისთვის



§ნარკოზის ჩვენებები და უკუჩვენებები.

§ადგილობრივი საანესთეზიო საშუალებების
§ორგანიზმში შეყვანის გზები:
§ზედაპირული
§ინფილტრაციული
§ცირკულარულ-ინფილტრაციული
§გამტარებლობითი ანუ რეგიონული:

ა)ენდონერვული
ბ)პერინერვული



ანესთეზია



პატარა ცხოველის ანესთეზია



§ზურგის ტვინის გაუტკივარება

§ხერხემლის არხის ანატომია;

§სუბარაქნოიდული სივრცე

§სუბდურალური სივრცე

§ეპიდურალური სივრცე:

§ცერვიკალური, ლუმბალური და საკრალური

ანესთეზია

. 



ზურგის ტვინის ანესთეზია



§ტრავმები და მისი სახეები:
§მექანიკური
§თერმული
§ელექტრული
§სხივური
§ქიმიური
§ბიოლოგიური
§ფსიქიკური
§კომბინირებული
§მწვავე
§ქრონიკული



§გულის წასვლა

§კოლაფსი

§შოკი

§დაჟეჟილობა

§დამწვრობა და მისი ხარისხები

§მოყინვა, მისი ხარისხები და პერიოდები:

ა)ფარული პერიოდი

ბ)რეაქტიულობის პერიოდი.მკურნალობა.



დამწვრობის ხარისხები



დამწვრობა



ყურების მოყინვა



§ქირურგიული ოპერაციები

§ოპერაციის სამი ეტაპი:

§ოპერაციული მიდგომა

§ოპერაციული ილეთი

§დასკვნითი ნაწილი

§მცირე   და   დიდი   ოპერაციები

§სისხლიანი  და  უსისხლო  ოპერაციები



ოპერაციის ტიპები
§სასწრაფო, ანუ გადაუდებელი ოპერაცია
§ ოპერაცია თავისუფალი დროის შერჩევით
§პალიატიური ოპერაცია
§რადიკალური ოპერაცია
§სადიაგნოზო ოპერაცია
§ეკონომიკური,  ანუ სამეურნეო ოპერაცია
§ასეპტიკური ოპერაცია
§ჩირქოვანი
§პლასტიკური
§კოსმეტიკური



§კასტრაცია  ანუ  ორქიდექტომია (დაკოდვა)

§კასტრაციის  ჩვენებები  და  უკუჩვენებები

§კასტრაცია  სისხლიანი  და  უსისხლო   

მეთოდებით

§კასტრაციის  ჩატარების  ტექნიკა

§ოვარიექტომია

§ოვარიექტომია  ნეზვებში



კასტრაციისთვის დაფიქსირებული ღორი



კასტრაციის პროცესი



§ქირურგიული ინფექციები: სეფსისი,აბსცესი 
და მისი სახეები:ზედაპირული,მწვავე,ცივი 
აბსცესი, მეტასტაზური.  
§აბსცესის მკურნალობა.
§ფლეგმონა, მისი სახეები:სეროზული, 
ჩირქოვანი,
§ჩირქოვან-ჰემორაგიული, ჩირქოვან-
ნეკროზული,ლპობითი,გაზოვანი,კანქვეშა,
§ფასციისქვეშა,კუნთებშორისი,
§ფუტლარული.
§პიემია, სეპტიცემია, აქტინომიკოზი



მუხლის ნაოჭის აბსცესი



აქტინომიკოზური კვანძები ღორის სარძევე
ჯირკვალში
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პიემია, ზოგადი ქირურგიის საფუძვლები 

ასეპტიკა და ანტისეპტიკა 

კითხვარი სემინარის ჩატარების წინ და შემდეგ 
 

მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული 
პირებისთვის. 

 

 

 

 

 

 

 

 

მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური 
მხარდაჭერით, ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და 
პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით. 

მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული 
პირებისთვის. 

 

მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული 
ორგანიზაციების და დონორის პოზიაციას. 

 

თბილისი 

2018 წელი 
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      201  წელი ____   _________________ 
 

1. ჭრილობასთან შეხებაში მყოფი ყველა საგნის წინასწარი სტერილიზაციას ან 
დეზინფექციას  ეწოდება: 

   ა)  ასეპტიკა; 
       ბ) ანტისეპტიკა. 
 
2. ჭრილობის, მის გარშემო მდებარე ქსოვილებისა და ჭრილობასთან შეხებაში მყოფი 

ყველა იარაღის ქიმიური ანტისეპტიკური საშუალებებით გაუვნებლობა არის: 
       ა) ასეპტიკა; 
    ბ) ანტისეპტიკა. 
 
3. შეიძლება თუ არა ჩირქოვანი ჭრილობების მკურნალობა საოპერაციოში: 
       ა) შეიძლება 

               ბ) არ შეიძლება 
 
4. საოპერაციოს მოვლა-გასუფთავება უნდა ხდებოდეს: 
       ა)სველი წესით; 

               ბ)მშრალი წესით. 
        
          5. ოპერაციის დროს გამოწვეული ტკივილი იწვევს: 
             ა) ცენტრალური ნერვული სისტემის მოშლას; 
             ბ) პერიფერიული ნერვული სისტემის მოშლას. 

 
          6. ნარკოზი არის: 
             ა)ცენტრალური ნერვული სისტემის ღრმა შეკავება; 
             ბ) პერიფერიული ნერვული სისტემის ღრმა შეკავება. 

 
          7. საოპერაციო უბანში მგრძნობელობის გამოთიშვა არის: 
              ა) ადგილობრივი გაუტკივარება; 
              ბ) ზოგადი გაუტკივარება. 
 
          8.კოლაფსის დროს: 
             ა) არტერიულიწნევა სწრაფად ეცემა. 
             b) არტერიულიწნევა სწრაფადიზრდება. 

 
          9. გულის წასვლა არის: 
             ა) გარეგან გაღიზიანებაზე რეაქციის უეცარი და დროებითი დაკარგვა; 
             ბ) ნერვული სისტემის გაღიზიანების შედეგად წარმოშობილი. 

 
        10. სხივური ტრავმა გამოწვეულია: 

   1.კანზე მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით 
   2.რადიაციის ზემოქმედებით. 

 
      11. მეორე ხარისხის დამწვრობა ხასიათდება: 

 1.ცხოველის თმის საფარის დანახშირებით, არტერიული  ჰიპერემიით, მწვავე   
   ტკივილით და  კანის ზომიერი შეშუპებით; 
 2. ძლიერი მწვავე ხანგრძლივი ტკივილით  და ეპიდერმალური საფარის დაზიანებით. 
 
12. არსებობს  მოყინვის  : 
 ა) ორი პერიოდი 
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   ბ) სამი პერიოდი. 
   გ)ოთხი პერიოდი 

 
          13.  ქირურგიული ოპერაცია შედგება: 

 ა) ოპერაციული მიდგომის და დასკვნითი ნაწილისაგან; 
ბ) ოპერაციული მიდგომის, ოპერაციული ილეთისა და დასკვნითი ნაწილისაგან. 
 

          14. სისხლიანი ოპერაციის დროს : 
ა) ირღვევა სისხლძარღვთა მთლიანობა; 

            ბ) არ ირღვევა სისხლძარღვთა მთლიანობა. 
 

           15. რადიკალური ოპერაციის დროს: 
 ა) პათოლოგიური პროცესის მიზეზები ისპობა; 
  ბ) პათოლოგიური პროცესის მიზეზი არ ისპობა.  
 

           16. ასეპტიკური ოპერაციის დამთავრების შემდეგ ჭრილობის ნაპირების შეხორცება   
              მიმდინარეობს: 

  ა) პირველადი დაჭიმვით; 
              ბ) მეორადი დაჭიმვით. 
       
            17. ნერვული შოკი გამოწვეულია: 
               ა)ნერვული სისტემის გარეგანი გაღიზიანებით 
               ბ)ორგანიზმის შინაგანი გაღიზიანებით 
 

 
 


