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Ініціація стандарту дій з 

новими стратегіями 

лікування акушерських 

кровотеч



ТРИ ПРИЧИНИ ІНІЦІАЦІЇ 

СТАНДАРТУ ДІЙ ПРИ 

АКУШЕРСЬКИХ КРОВОТЕЧАХ



1. Накопичення доказової бази



1. Накопичення доказової бази

2014

2016

2017



2. Зростання показників 
материнської смертності з 2014 р.

З 2014 року відмічається зростання
показника, що значно перевищує середній
показник ЄС (5,69 у 2014 році)

В 2014-2016 р.р. показник материнської
смертності порівняно 2013 роком збільшився
до 15,2, 16,5 та 14,5 відповідно.

Кровотечі – ІІІ місце в структурі причин МС



3. Результати конфіденційних 
розслідувань випадків МС в 

різних країнах 

ЗАМАЛО / ЗАПІЗНО

(TOO LITTLE / TOO LATE)

Замало

(в/в інфузія, окситоцин, 

препаратів КРОВІ, факторів 

згортання крові)

Запізно: 

(простагландини, трансфузія, 

рішення про оперативне 

лікування + виклик старшого 

лікаря та анестезіолога)



РЕЗЮМЕ

 Профілактика краще, ніж лікування

 Нові лікарські заходи / технології та

 Рання діагностика та лікування

 Новітнє лікування в відповідності з 

останніми доказовими даними



НОВІ ЛІКАРСЬКІ ЗАХОДИ / 

ТЕХНОЛОГІЇ



Ефективна при: 

 ПВНРП  та ПП

 міомектомії та КР

 кровотечі с 

плацентарної ділянки

 кровотечі нижнього

сегменту

Балон Бакрі –

для балонної тампонади

Балонна тампонада



Балонна тампонада

Тел.: 

(067) 679 44 09,

(066) 831 32 31

E-mail: 

DLDDELTA@gmail.com

Сайт:

www.deltamedt.com

mailto:DLDDELTA@gmail.com


Нові лікарські заходи –
знайомі незнайомці?

Карбопрост

Реместип

Октаплас



РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА 

ЛІКУВАННЯ



Рання діагностика = 
Правилo 30 / шоковий індекс

 При 30% крововтраті:                                                      

2 л кристалоїдів і 1,5 л колоїди

 Більше 30% крововтрата: кров і плазма

прирост



Раннє реагування =                   
ISBAR комунікаційний інструмент

ISBAR

Про себе – «Я…»: Ім’я, роль/поcада, місце

«Я викликаний тому що…» 

Коротко описати ситуацію

- «Я викликаний тому що…»

Вітальні показники:пульс, АТ, ЧД, SpO2, t°C

Коротко описати анамнез, причину

призначень та зміни клінічних ознак 

Сумація фактів

Коротко надати оцінку (ABCDE) і/або діагноз

Які дії бажано зробити

Чітко надати рекомендації

Напр., порада / перегляд / перевод / лікування?Recommendation

Identify

Situation

Background

Assessment



Раннє реагування =                               
спеціалізовані карти ІТ та спостереження

Діаграма 

раннього 

акушерського 

попередження



Ранній початок лікування = 
стандарт (алгоритм) дій



Ранній початок лікування = 
стандарт (алгоритм) дій



Ранній початок лікування = 
догляд багатопрофільної команди

Лікування периоперативних та 

післяпологових кровотеч повинно 

проводитися мульти-

дисциплінарною командою (1С)



Навчання в Вінницькій області 
Бар

Жмеринка

Кам’янець-
Подільський

Славута

www.anest.vn.ua



НОВІТНЄ ЛІКУВАННЯ В 

ВІДПОВІДНОСТІ З 

ОСТАННІМИ ДОКАЗОВИМИ 

ДАНИМИ



Доказові дані
RCOG 2016: Зупинка кровотечі

Транексамова кислота                    (Гемотран)

2 г в/в (не > 1 мл/хв), повтор через 30 хв 1 г

Високі дози: навантажувальна доза                                             
4 г протягом 1 год, далі інфузія
1г/год протягом 6 год                                                  
Ducloy-Bouthors AS, et al. Crit Care 2011;15:R117. 

Простагландини:

800 мкг ректально/сублінгвально (200 мкг) (МОЗ, №205)
800 мкг під язик - ризик гіпертермії (ВООЗ, FIGO)
1000 мкг ректально (RCOG)

Клініцисти повинні знати                                            
про затримку настання клінічного                                  
ефекту мізопростолу на 1,0-2,5 год                                                   
до ↑ тонуса матки, незалежно від                                    
способу його введення                                                  



Доказові дані
RCOG 2016: Відновлення та стабілізація

Склад розчинів має менше                                      
значення, ніж швидкість                                                                      
введення і зігрівання рідин                                                              
для інфузії
Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland, et al. 
Anaesthesia 2010;65:1153–61.

Для ініціювання  переливання                     
еритроцитарної маси чітких                                
критеріїв не існує.

Клінічна картина – основний                                    
фактор, що визначає потребу                                                
в переливанні крові.                                  ні крові, 



Доказові дані
RCOG 2016: Відновлення та стабілізація

Раннє комплексне введення                                              
еритроцитарної маси, СЗП та                                
тромбоцитів у співвідношенні                                                     
1 : 1 : 1 попереджає ранній                                   
розвиток коагулопатії 

Всі пологові відділення,                                      
особливо невеликі, без                                           
власного банку крові, повинні                                               
мати запас резус-негативної                                            
крові групи І (0).

У невідкладних випадках –
негайне переливання групи І (0)                                
резус-негативної                                          

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8lfKL0LjVAhWIKMAKHZ-gAzgQjRwIBw&url=http://boleznikrovi.com/gruppa/kakaya-krovi-podhodit-vsem.html&psig=AFQjCNGQuZMdoWNJFuGidd6E8UoYavcKfw&ust=1501765724627985
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8lfKL0LjVAhWIKMAKHZ-gAzgQjRwIBw&url=http://boleznikrovi.com/gruppa/kakaya-krovi-podhodit-vsem.html&psig=AFQjCNGQuZMdoWNJFuGidd6E8UoYavcKfw&ust=1501765724627985


Ініціація розробки обасного 
стандарту дій у разі                    

акушерської кровотечі

Терміни:

20.12.17 – 20.05.18

Запрошуємо до робочої групи!



Дякую за увагу!


