
Невідкладна допомога при
еклампсії. Профілактика
еклампсії та важких форм
гестозу. Тактика ведення
пологів при еклампсії та її
ускладненнях.

Р.О. Ткаченко.
Д.м.н., професор



• Охорона здоров’я матері та дитини в Україні є
завданням державного значення в загальній
проблемі збереження здоров’я населення. 
Стратегія розвитку акушерсько-гінекологічної
допомоги базується на принципі єдності
здоров'я матері та дитини. Боротьба за
здоров’я та довголіття людини повинна
починатися задовго до її народження.
Прееклампсія є тяжким ускладненням
вагітності, і займає провідне місце в структурі
материнської та перинатальної
захворюваності й смертності [В.І. Грищенко, 
2006]. 



• Прееклампсія – складний
динамічний імунонейроендокриний
симптомокомплекс, що виникає в
наслідок порушення
багатокомпонентного механізму
гестаційної імунологічної
толерантності та проявляється
синдромом поліорганної
недостатності (за В.Н.Сєровим).



• Прееклампсія - не самостійне
захворювання, а ускладнення
вагітності, клінічний прояв якого
полягає у неспроможності
адаптаційних механізмів
материнського організму адекватно
забезпечити потреби плода, що
розвивається. (за А.П.Зільбером).



Каждые 4  минуты на планете гибнет 5  женщин
от причин связанных с беременностью и родами

(680 000 в год)

ОтОт эклампсииэклампсии илиили связанныхсвязанных сс неюнею осложненийосложнений погибаетпогибает –– додо 50000 50000 женщинженщин
(Dulay L. 1995)(Dulay L. 1995)



ЕпидемиологияЕпидемиология преэклампсиипреэклампсии вв УкраинеУкраине
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Епидемиология тяжелой преэклампсии/эклампсии
(Отчет МОЗ Украины 2008, Tuffnell DJ  et al. Outcomes of severe preeclampsia/eclampsia in 

Yorkshire 1999/2003. BJOG 2005;112:875- 80; Douglas KA, Redman CW. Eclampsia in the United 

Kingdom. BMJ 1994;309:395-400)
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ОсновніОсновні симптомисимптоми прееклампсіїпрееклампсії

• патологічне збільшення ваги тіла,

• набряки,

• артеріальна гіпертензія,

• протеїнурія,

• приступи судом та, або кома.



ГрупаГрупа високоговисокого ризикуризику розвиткурозвитку
прееклампсіїпрееклампсії

вагітні з екстрагенітальними захворюваннями׃

• гіпертонічна хвороба,

• захворювання нирок (пієлонефрит, 
гломерулонефрит),

• діенцифально нейро-обмінно-ендокринний
синдром,

• цукровим діабет,

• системні захворювання сполучної тканини,

• жінки, що перенесли прееклампсію під час
попередніх вагітностей



КласифікаціяКласифікація
прееклампсіїпрееклампсії//еклампсіїеклампсії

• легка прееклампсія або гестаційна гіпертензія
без значної протеїнурії,

• прееклампсія середньої тяжкості,
• тяжка прееклампсія,
• прееклампсія неуточнена,
• еклампсія,
• еклампсія під час вагітності,
• еклампсія під час пологів,
• еклампсія в післяпологовому періоді,
• еклампсія неуточнена за терміном.



ДіагностичніДіагностичні критеріїкритерії тяжкостітяжкості
прееклампсіїпрееклампсії//еклампсіїеклампсії

Діагноз Діаст.АТ, 

мм.рт.ст.

Протеїнурія,

г/добу

Інші ознаки

Легка
прееклампсія

90-99 <0,3 -

Прееклампсія
середньої
тяжкості

100-109 0,3-5,0 Набряки на обличчі, руках. Інколи
головний біль.

Тяжка
прееклампсія

≥110 >5 Набряки генералізовані, значні, 
головний біль,порушення зору, 
біль в епігастрії або/та правому
підребер‘ї, 
гіперрефлексія,олігурія (<500мл
/добу), тромбоцитопенія

Еклампсія ≥90 ≤0,3 Судомний напад (один чи більше)



ЛегкаЛегка прееклампсіяпрееклампсія

• до 37 тиж. вагітності нагляд в умовах
стаціонару денного перебування,

• проводять навчання пацієнтки
самостійному моніторингу основних
показників прееклампсії,

• медикаментозну терапію не
призначають, не обмежують вживання
рідини та кухонної солі.



ПоказанняПоказання додо госпіталізаціїгоспіталізації припри
легкійлегкій прееклампсіїпрееклампсії

• термін вагітності більше 37 тижнів

• поява хоча б однієї ознаки прееклампсії
середньої тяжкості

• порушення стану плода



ПоказанняПоказання длядля госпіталізаціїгоспіталізації припри
прееклампсіїпрееклампсії середньоїсередньої тяжкостітяжкості

• при терміні гестації 37 тиж. і більше –
планова госпіталізація вагітної до
стаціонару ІІ рівня для розродження,

• при терміні вагітності менше 37 тиж., 
прогресуванні прееклампсії або
порушенні стану плода – госпіталізація
вагітної до стаціонару ІІІ рівня.



ПоказанняПоказання додо госпіталізаціїгоспіталізації припри
тяжкійтяжкій прееклампсіїпрееклампсії

• хвору госпіталізують до відділення
анестезіології та інтенсивної терапії
стаціонару ІІІ рівня для оцінки ступеня
ризику вагітності для матері і плода та
вибору методу розродження протягом
24 годин,

• виділяють індивідуальну палату з
інтенсивним цілодобовим
спостереженням медичного персоналу.



ПерехідПерехід додо веденняведення вагітноївагітної заза алгоритмомалгоритмом
тяжкоїтяжкої прееклампсіїпрееклампсії здійснюютьздійснюють уу

випадкахвипадках наростаннянаростання хочахоча бб одноїодної зз ознакознак

• діастолічний АТ≥110 мм рт. ст.

• головний біль

• порушення зору

• біль у епігастральній ділянці або правому підребер'ї

• ознаки печінкової недостатності

• олігурія (<25 мл∕год)

• тромбоцитопенія (<100 •109 ∕мл)

• ознаки ДВЗ-синдрому

• підвищення активності АлАТ та АсАТ



НегайнаНегайна консультаціяконсультація

терапевта

невропатолога

окуліста



• Кататеризують периферичну вену для
тривалої інфузійної терапії, 

• за необхідністі контролю ЦВТ –
центральну вену, 

• для контролю погодинного діурезу –
сечовий міхур.

• За показаннями – трансназальна
катетеризація шлунка.



ПервиннеПервинне лабораторнелабораторне обстеженняобстеження

загальний аналіз крові

гематокрит

кількість тромбоцитів

коагулограма, АлАТ та АсАТ

група крові та резус-фактор

загальний аналіз сечі,протеїнурія

креатинін, сечовина, загальний
білок

білірубін та його фракції

електорліти



РетельнеРетельне динамічнединамічне спостереженняспостереження

• контроль АТ – щогодини

• аускультація серцебиття плода – кожні 15 
хвилин

• аналіз сечі – кожні 4 години

• контроль погодинного діурезу (катетеризація
сечового міхура катетером Фалея)

• гемоглобін, гематокрит, кількість тромбоцитів, 
функціональні печінкові проби, креатинін
плазми - щодоби



ОцінкаОцінка станустану плодаплода

• моніторинг стану плода׃ кількість рухів за 1 годину, 
частота серцевих скорочень – щодня, за можливості
– допплерометричний контроль кровообігу у судинах
пуповини, СМА, ГВА, МА

• оцінка об'єму навколоплідних вод та біофізичного
профілю плода – за показаннями

• тест на відсутність стресу плода – при погіршенні
показників щоденного моніторингу плода і
обов'язково перед розродженням (оцінка стану
серцевої діяльності плода за допомогою фетального
моніторингу)



• охоронний режим (суворий ліжковий), виключення
фізичного та психічного напруження

• комплекс вітамінів для вагітної, за необхідністю –
мікроелементи

• при терміні вагітності до 34 тижнів – кортикостероїди
для профілактики РДС – дексаметазон по 6 мг через
12 год. чотири рази впродовж 2 діб

• уразі необхідності проводять підготовку пологових
шляхів за допомогою простагландинів

• тактика ведення активна з розродженням у
найближчі 24 години з моменту встановлення
діагнозу

• вичікувальна тактика в усіх випадках тяжкої
прееклампсії не рекомендується



АнтигіпертензивнаАнтигіпертензивна терапіятерапія

• Антигіпертензивне лікування жінка починає, якщо
сАТ перевищує 160 мм рт.ст., або дАТ перевищує
110 мм рт.ст. Для жінок з іншим показчиками
потенціально тяжкого захворювання рішення про
лікування може прийматися і при більш низькому
ступені гіпертензії (С).

• Для інтенсивного лікування тяжкої гіпертензії можно
використати лабетолол, перорально або
внутрішньовенно, ніфедипін - перорально або
гидралазин внутрішньовенно (А). 

• Ніфедипін необхідно приймати внутрішньо, а не
класти під язик. 

• Призначення лабетололу не рекомендується у жінок
з астмою. 



• Лабетолол має переваги, так як при сильній
гіпертензії його можна призначати спочатку
перорально, а потім, при необхідності, вводити
внутрішньовенно. 

• Існує також едина думка, що немає необхідності в
негайній антигіпертензивній терапії, якщо
артеріальний тиск нижче 160/100 мм рт.ст. 
Виключенням можуть бути випадки, коли існують
ознаки потенціального розвитку більш тяжкого
захворювання, а саме, значна протеінурія або HELLP
або на це вказують результати гематологічних тестів
(рівень доказовості Ia).

• Внаслідок лікування можливо продовження вагітності
в середньому до15 днів, якщо не має інших причин
для розродження (Magee LA, Ornstein MP, von Dadelszen P. 
Fortnightly review: management of hypertension in pregnancy. BMJ
1999;318:1332–6.)



МагнезіальнаМагнезіальна терапіятерапія
• Використанню сульфату магнію є методом

профілактики еклампсії. При допомозі інфузійнного
насоса вводиться ударна доза препарату в кількості
4г за 5–10хвилин, а в потім – по 1г/год протягом 24 24 
годингодин після останнього приступу (Іа).

• Рецидивуючі приступи необхідно лікувати або
болюсом в 2г сульфату магнию, або шляхом
підвищення темпу вливання до 1.5 или 2.0г/год (А). 

• Післе стабілізації стану необхідно спланувати
розродження, однак немає причин поспішати та
можна відстрочити на декілька годин, щоб
переконатися в правильному лікуванні, при умові, що
немає гострої причини для особливого непокоїння з
приводу плода, наприклад, брадікардія плода. 
Перевага надається завжди стану жінки, в порівнянні
зі станом плода.



ІнфузійнаІнфузійна терапіятерапія

• Умовою адекватної терапії є суворий контроль
об‘єму введеної і випитої рідини та діурезу. Діурез
має бути не менше 50 мл ∕ год.

• Загальний об‘єм рідини, що вводиться, має
відповідати добовій фізіологічній потребі жінки (у
середньому 30-35 мл ∕ кг) з додаванням об‘єму
нефізіологічних втрат (крововтрата тощо).

• Швидкість введення рідини не повинна
перевищувати 85 мл ∕ год або погодинний діурез +30 
мл ∕ год. 

• Препаратами вибору інфузійної терапії до моменту
розродження є ізотонічні сольові розчини (Рингера, 
NaCl 0,9%)



• Первое поколение

• 670/0.75

• 450/0.5 (Стабизол)

• Второе поколение

• 200/0.62

• 200/0.5 (Рефортан)

• 70/0.5

• Третье поколение

130/0.4

130/0.42((ВенофундинВенофундин))

ДляДля відновленнявідновлення ОЦКОЦК оптимальнимиоптимальними
препаратамипрепаратами єє розчинрозчин гідроксиетилкрохмалюгідроксиетилкрохмалю

6% 6% абоабо10%. 10%. 

Побочные
эффекты

Ограничение
дозы



ВенофундинВенофундин®
– новый ГЭК 130/0.42



• До інфузійно-трансфузійної програми
доцільно включати донорську
свіжозаморожену плазму для
нормалізації співвідношення
антикоагулянти∕прокоагулянти,що є
профілактикою кровотеч у пологах і
післяпологовому періоді



Прееклампсія, встановлена у
післяпологовому періоді.

• Призначають охоронний режим, контроль
АТ, збалансоване харчування.

• Лабораторне обстеження: загальний
аналіз крові (гемоглобін, гематокрит, 
кількість тромбоцитів) та сечі, біохімічне
дослідження крові (АлАТ та АсАТ, білірубін, 
креатинін, сечовина,загальний білок), 
коагулограма.



•• ЛікуванняЛікування..
• За умови застосування гіпотензивних препаратів до пологів, 

після пологів продовжують їх введення.
• У разі недостатньої ефективності терапії додають тіазидні

діуретики. При виникненні гіпертензії вперше після пологів
лікування починають з тіазидних діуретиків.

• Сульфат магнію призначають за показаннями – у разі ризику –
виникнення еклампсії. Проводять ретельний контроль інволюції
матки. Профілактика кровотечі введенням метилергометрину
протипоказана.

• Виписування з пологового стаціонару здійснюють після
нормалізації стану хворої. Уразі відсутності стабілізації стану
жінку переводять до терапевтичного відділення.

• Під час виписування лікар акушер-гінеколог проводить з
породіллю бесіду з питань подальшого спостереження, 
раціонального харчування, режиму, контрацепції та планування
наступної вагітності.



ЕклампсіяЕклампсія

• Про високий ризик еклампсії свідчать: 
сильний біль голови, висока гіпертензія
(діастолічний АТ>120 мм рт. ст.), нудота, 
блювання, порушення зору, біль у правому
підребер'ї та/або епігастральній ділянці.

• Головна мета екстреної допомоги:

– припинення судом,

– відновлення прохідності дихальних
шляхів.



•• ЗадачіЗадачі інтенсивноїінтенсивної терапіїтерапії післяпісля
ліквідаціїліквідації судомсудом::

– попередження повторних судомних
нападів,

– усунення гіпоксії і ацидозу (дихального та
метаболічного),

– профілактика аспіраційного синдрому,

– невідкладне розродження.



ПершаПерша допомогадопомога припри розвиткурозвитку

приступуприступу еклампсіїеклампсії
– лікування у разі нападу судом починається на місці,

– розгортають палату інтенсивної терапії чи госпіталізують
вагітну до відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

– хвору укладають на рівну поверхню у положенні на лівому
боці, швидко звільняють дихальні шляхи, відкривають рот і
висуваючи вперед нижню щелепу, паралельно евакуюють
вміст ротової порожнини. За можливості, якщо збережено
спонтанне дихання, вводять повітровід та проводять
інгаляцію кисню.

– за умови розвитку тривалого апное негайно починають
примусову вентиляцію носо-лицевою маскою з подачею
100% кисню у режимі позитивного тиску наприкінці видиху. 
Якщо судоми повторюються або хвора залишається у стані
коми, вводять м'язові релаксанти (суксаметонію бромід
2мг/кг) та переводять пацієнтку на штучну вентиляцію
легенів у режимі помірної гіпервентиляції.



• Паралельно з проведеними заходами щодо
відновлення адекватного газообміну здійснюють
катетеризацію периферичної вени та починають
введення проти судомних препаратів (сульфат
магнію – болісно 4г протягом 5 хвилин
внутрішньовенно, потім підтримуюча терапія 102 
г/год) під ретельним контролем АТ і ЧСС. Якщо
напади тривають, внутрішньовенно вводять ще 2г
сульфату магнію (8 мл 25% розчину) протягом 3-5 
хвилин. Замість додаткового болюсу сульфату
магнію можна використовувати діазепам
внутрішньовенно (10мг) чи тіопентал-натрій (450-500 
мг) упродовж 3 хвилин. 



– Якщо діастолічний АТ залишається на
високому рівні (>110 мм рт. ст.), проводять
антигіпертензивну терапію.

– Катетеризують сечовий міхур

– Усі маніпуляції (катетеризація вен, 
сечового міхура, акушерські маніпуляції) 
проводять під загальною анестезією
тіопенталом-натрієм або закисом азоту з
киснем.

– Після ліквідації судом проводять корекцію
метаболічних порушень, водно-
електролітного балансу і кислотно-
основного стану, білкового обміну.



Штучна вентиляція легенів.

• Штучна вентиляція легенів не є
основним способом лікування еклампсії, 
однак усунення гіпоксії (найважливішого
патогенетичного чинника розвитку
поліорганної недостатності) -
обов'язкова умова проведення інших
заходів.



• Показання:
• Абсолютні

– еклампсія під час вагітності
– екламптична кома або екламптичний статус
– гострий респіраторний дистресс-синдром дорослих (ІІІ стадія)
– судомна готовність на фоні поверхневого наркозу
– поєднання прееклампсії/еклампсії з шоком будь-якого ґенезу.

• Відносні
– прогресування гострої коагулопатії
– крововтрата під час операції більше 15 мл/кг (подовжена ШВЛ до

стабілізації життєвих функцій організму і відновлення ОЦК)
• ШВЛ проводять у режимі нормо вентиляції або помірної

гіпервентиляції.
• При появі судомного синдрому після пологів синхронізації з

респіратором досягають застосуванням недеполяризуючих
міорелаксантів, в інших випадках використовують
барбітурати+бензодіазепіни+ГОМК.

• За відсутності судом ШВЛ проводять до повного відновлення
свідомості і спонтанного адекватного дихання.

• При проведенні ШВЛ більше доби необхідне проведення
фібробронхоскопії.



КритеріїКритерії припиненняприпинення ШВЛШВЛ

– повне відновлення свідомості

– відсутність судом та судомної готовності без
застосування проти судомних препаратів

– стабілізація гемодинаміки

– припинення дії препаратів, які пригнічують
дихання (міорелаксанти, наркотичні анальгетики, 
гіпнотики та ін.)

– відсутність ознак гострого респіраторного дистрес-
синдрому дорослих

– стабільність стану системи гемостазу

– відновлена киснева ємність крові (гемоглобін не
менше 80 г/л).



ІнтенсивнаІнтенсивна терапіятерапія еклампсіїеклампсії безбез ШВЛШВЛ
можливаможлива заза такихтаких умовумов::

– напад судом виник під дією надзвичайних стимулів
(перейми, потуги) чи у післяпологовому періоді

– після нападу еклампсії збережені елементи
свідомості

– артеріальний тиск під час нападу не перевищує
170/100 мм рт. ст.

– відсутність субарахноїдального крововиливу

– відсутність вогнищевої неврологічної
симптоматики

– відсутність інших показань до ШВЛ

• Жінку, яка перенесла еклампсію, наглядають в
умовах палати реанімації та інтенсивної терапії, або
організовують індивідуальний пост.



РозродженняРозродження здійснюєтьсяздійснюється терміновотерміново
• Якщо акушерська ситуація не дозволяє провести

негайне розродження через природні пологові
шляхи ( екламптичний напад стався у І періоді
пологів), виконують операцію кесарів розтин.

• Розродження проводять відразу після ліквідації
нападу судом на фоні постійного введення
сульфату магнію та антигіпертензивної терапії.

• За умови продовження нападу судом термінове
розродження проводять після переведення хворої
на ШВЛ

• Після закінчення оперативного втручання ШВЛ
продовжують до стабілізації стану пацієнтки.



• За умови готових пологих шляхів проводять
амніотомію з наступним призначенням
розродження окситоцином.

• Розродження проводять з урахуванням
акушерської ситуації. Перевагу віддають
пологам через природні пологові шляхи з
адекватним знеболенням ( епідуральна
анестезія).

• За умови неготової шийки матки та
відсутності ефекту від підготовки
простагландинами, або у разі прогресування
гіпертензії, загрози судомного нападу, 
погіршення стану плода розродження
проводять шляхом операції кесаревого
розтину.



• Показаннями до планового кесаревого
розтину у разі тяжкої прееклампсії є
прогресування прееклампсії або погіршення
стану плода у вагітної з незрілими
пологовими шляхами.

• При погіршенні стану вагітної або плода у
другому періоді пологів накладають
акушерські щипці або проводять вакуум-
екстракцію плода на фоні адекватного
знеболення.

• У третьому періоді пологів – утеротонічна
терапія з метою профілактики кровотечі
(окситоцин внутрішньовенно краплино).



• Після пологів лікування прееклампсії
продовжують залежно від стану жінки, 
клінічної симптоматики та лабораторних
показників. Необхідні моніторинг АТ і
антигіпертензивна терапія. Дози
антигіпертензивних препаратів поступово
зменшують, але не раніше, ніж через 48 
годин після пологів. Якщо жінка отримувала
два чи більше антигіпертензивних
препаратів – один препарат відміняють. 
Магнезіальна терапія триває не менше 24 
годин після пологів або після останнього
нападу судом.



• В умовах жіночої консультації за участю
терапевта проводять диспансерний
нагляд за жінкою, яка перенесла
середнього ступеня або тяжку
прееклампсію чи еклампсію:

• - патронаж на дому

• - консультація профільних спеціалістів
(за необхідністю)

• - комплексне обстеження через 6 тижнів
після пологів.



ПРИКІНЦЕВІПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯПОЛОЖЕННЯ

• Гіпертензивні розлади у вагітних жінок трапляються
у 6-10% випадків та лишаються однією з провідних
причин перинатальних втрат і материнської
смертності.

• Найбільш несприятливе значення для завершення
вагітності має прееклампсія, яка збільшує ризик
передчасного відшарування плаценти, передчасних
пологів, затримки росту плода, а також мозкових
катастроф у матері.

• З часу затвердження принципів доказової
медицини підходи до класифікації, діагностики, 
тактики ведення та лікування гіпертензивних
розладів у вагітних, зокрема прееклампсії, істотно
переглянуто.



• З низки критеріїв діагностики прееклампсії
виключено:

– підвищення під час вагітності систолічного АТ на
30 мм рт. ст. чи більше та/або діастолічного АТ
на 15 мм рт. ст. чи більше порівняно з вихідним
АТ (до вагітності)

– помірні набряки, що локалізуються на нижніх
кінцівках, передній черевній стінці або обличчі.

• Як критерій тяжкості гіпертензії у вагітних, 
показання до початку антигіпертензивного
лікування та критерій його ефективності
використання тільки значення діастолічного АТ. 
Для визначення останнього слід враховувати V тон
Короткова (а не ІV, як раніше).

• Подовжено до 12 тижнів післяпологового періоду
термін остаточного ретроспективного
підтвердження або спростування діагнозу
гестаційної гіпертензії (раніше було 6 тижнів).



• Доведено, що медикаментозну антигіпертензивну
терапію не слід розпочинати, якщо АТ<150/100 мм
рт. ст. Постійна антигіпертинзивна терапія здатна
зменшити частоту прогресування гіпертензії
(розвиток тяжкої гіпертензії) та підвищення тяжкості
прееклампсії, що розвинулася, але не може
запобігти прееклампсії. Постійна антигіпертинзивна
терапія не поліпшує наслідки вагітності для плода і, 
навіть, призводить до збільшення частоти
народження дітей з низькою масою тіла та з малою
масою для гестаційного віку. У цілому, зниження АТ
завдяки медикаментозній терапії може
покращувати наслідки вагітності для матері, але не
для плода.



• З антигіпертензивних засобів під час вагітності
застосовують метилдофу, ніфедипін, лабетолол, ß-
адреноблокатори, клонідин, верапаміл, гідралазин, 
празозин. Слід уникати застосування сечогінних, 
особливо у випадках прееклампсії (крім набряку
легенів або ниркової недостатності). Категорично
протипоказані інгібітори
ангіотензинперетворювального ферменту та
блокатори рецепторів ангіотензину ІІ.

• Не доведено більшу ефективність під час вагітності
жодного з антигіпертензивних препаратів.



• Доведено шкідливість обмеження кухонної солі та
рідини як з метою профілактики прееклампсії, так і
під час її лікування.

• Встановлено, що ацетилсаліцилова кислота (60-
100 мг/добу) зменшує частоту розвитку
прееклампсії у вагітних групи ризику. Такого самого
ефекту у вагітних без чинників ризику прееклампсії
не спостерігається. Кальцій (2 мг/добу) ефективно
зменшує ризик гіпертензії і, меншою мірою, 
прееклампсії. Є підстави вважати, що ризик
прееклампсії зменшують антиоксиданти
(аскорбінова кислота 1 г/добу, вітамін Е
400мг/добу). 

• Абсолютно доведено, що сульфат магнію
попереджає розвиток еклампсії і є препаратом
вибору для її лікування. Усі жінки з еклампсією
повинні отримувати сульфат магнію під час пологів
та упродовж 24 годин після пологів.



• Єдиним радикальним методом лікування
прееклампсії/еклампсії є розродження. 
Пролонгувати вагітність в інтересах плода можливо
лише у разі, якщо гіпертензія медикаментозно
контрольована, і немає тривожних ознак ураження
ЦНС, печінки, нирок. Оптимальним способом
розродження після 35 тижнів вагітності за
підготовленості пологових шляхів є пологи через
природні пологові шляхи.

• У великих проспективних дослідженнях
продемонстровано, що в жінок, які перенесли
гестаційну гіпертензію або прееклампсії, існує
підвищений ризик:

– розвитку артеріальної гіпертензії у подальшому,
– смерті від інсульту,
– смерті від усіх серцево-судинних причин.

• Тому такі породіллі мають перебувати під наглядом
терапевта і регулярно проходити обстеження
вимірювання АТ, визначення вмісту холестерину і
глюкози щороку).



ДЯКУЮДЯКУЮ ЗАЗА
УВАГУУВАГУ!!

ЗАПИТАННЯЗАПИТАННЯ


