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реЗюМе. Эпидуральная анальгезия при родах является одним из самых популярных методов обезболивания. 
Катетер устанавливается в эпидуральное пространство в поясничном отделе позвоночного столба с последую-
щим введением препаратов, устраняющих болевые ощущения в нижней части передней брюшной стенки, а также 
в родовых путях. Одним из преимуществ эпидуральной анестезии является то, что пациентка остается в сознании 
на протяжении всей родовой деятельности, но боли при этом не испытывает.
В данной статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся осложнения эпидуральной анальгезии в родах, а также 
методы их лечения.
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реЗюМе. Епідуральна аналгезія при пологах є одним з найпопулярніших методів знеболення. Катетер встановлюється 
в епідуральний простір у поперековому відділі хребетного стовпа з подальшим введенням препаратів, що знімають 
больові відчуття в нижній частині передньої черевної стінки, а також у родових шляхах. Однією з переваг епідуральної 
анестезії є те, що пацієнтка залишається у свідомості протягом усієї родової діяльності, але болю при цьому не відчуває.
у статті розглянуто ускладнення епідуральної аналгезії, які найчастіше відбуваються в пологах, а також методи їх ліку-
вання.
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aBStraCt. Epidural anesthesia during childbirth is one of the most popular methods of pain relief. The catheter is 
installed in the epidural space in the lumbar spinal column, followed by the introduction of drugs, eliminating pain in the 
lower part of the anterior abdominal wall, as well as the birth canal. One of the advantages of epidural anesthesia is that 
the patient remains conscious throughout her labor, but does not feel pain.
In this article, we will look at the most common methods of epidural anesthesia in labor, as well as methods for their 
treatment.
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