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Streszczenie
Ginekologia i położnictwo to obszar medycyny, w którym zabiegi operacyjne są częstym elementem diagnostyki
i terapii. Nieodłącznym elementem większości z tych interwencji jest znieczulenie. Niezależnie od rodzaju interwencji ginekologicznej czy położniczej może mieć zastosowanie znieczulenie ogólne z wykorzystaniem anestezji
wziewnej. Poniższy przegląd piśmiennictwa ma na celu przedstawienie zagadnień zastosowania anestezji wziewnej ze szczególnym uwzględnieniem sewofluranu do znieczulenia w ginekologii i położnictwie. Anestezjologia
i Ratownictwo 2018; 12: 443-449.
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Abstract
Gynecology and obstetrics are medical disciplines involving numerous therapeutic and diagnostic invasive
procedures. Most of them are done with necessity of anaesthetic procedures. Regardless of kind of gynecological
or obstetric procedure in some cases there may be a need for general volatile anaesthesia involvement. The paper
provides information based on current literature review focusing on selected aspect of sevoflurane use for general
anaesthesia in obstetrics and gynecology patients. Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12: 443-449.
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Wstęp

estetyczna.
Poniższy przegląd ma na celu przedstawienie
zagadnień zastosowania anestezji wziewnej do znieczulenia w ginekologii i położnictwie, ze szczególnym
uwzględnieniem sewofluranu. Przedstawione poniżej
materiały powstały w oparciu o przegląd piśmiennictwa w bazach danych PubMed, Embase, Google
Scholar.
Anestezja wziewna od samego początku swojego istnienia była związana z jej wykorzystaniem
w położnictwie. Jej pierwsze zastosowanie jako metody
łagodzenia dolegliwości bólowych w trakcie porodu
przeprowadzone było w 1847 roku przez Jamesa Younga
Simpsona. Kolejnym pionierem znieczulenia rodzącej

Ginekologia i położnictwo to obszar medycyny,
w którym zabiegi operacyjne są częstym elementem
diagnostyki i terapii. Nieodłącznym elementem większości z tych interwencji jest znieczulenie. W obszarze
położnictwa mamy do czynienia z odrębnym relatywnie postępowaniem anestezjologicznym ze względu na
towarzyszące ciąży zmiany fizjologiczne, jak i możliwe
szczególne schorzenia związane z jej przebiegiem, jak
np. ciężki stan przedrzucawkowy. Kolejnym obszarem
działania anestezjologa to chirurgia ambulatoryjna
z procedurami diagnostyczno-terapeutycznymi, ginekologia onkologiczna oraz rozwijająca się medycyna
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