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СТАНДАРТ ДІЙ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ПРЕЕКЛАМПСІЇ/ЕКЛАМПСІЇ 
1. Виміряти АТ, зафіксувати час звернення 
2. Забезпечити положення жінки лежачи при АТ ≥ 150/90 мм рт. ст. 

На лівому боці під кутом щонайменше 15 ° 
або ручне зміщення матки в лівий бік 

Після судом –  
поза виживання та/або відновлення  

3. Викликати чергових лікарів при АТ ≥ 150/90 мм рт.ст. та/або судомах («тривожна кнопка», телефон, персонал) 
4. Повідомити адміністрацію лікарні (старшого чергового лікаря, або районного акушера-гінеколога, або заступника головного лікаря по медичній допомозі) 
5. Катетеризація периферичної вени, катетер 16-18 G, а при АТ ≥ 180/100-110 мм Hg – катетеризація 2-х вен для введення МgSO4 та ебрантилу. 
6. Забір крові з периферичної вени для біохімічного аналізу (сечовина, креатинін, білірубін, загальний білок, АлТ), коагулограми (фібриноген, ПДФ, ПТІ,     

Д-дімер), резус-фактору (за відсутності) та приліжкового тесту 
 

7. 
Магнію сульфат - попередження судом та/або контроль судом *:  
             Болюс (нагрузочна доза)                                               +          Підтримуючий режим: Корекція дози: 
16 мл 25% р-ну Магнезії (4 г) + 34 мл NaCl  
- при АТ >160/110 або клінічних ознаках тяжкої 

прееклампсії (головний біль, біль в епігастрії, 
блювання, порушення зору) – за 10-15 хвилин 

- при судомах – за 5 хв. ** 
- при повторі судом – ½ дози (2 г) за 5 хв.***  

30 мл 25% р-ну Магнезії (7,5 г) + 220 мл NaCl:  
1 г / год. (= 10 крап./хв. = 0,5 мл/хв.) 
(24 год. після розродження або останнього приступу)  

 
Maкс. добова доза ‒ 32 г МgSO4 

Не припиняти введення МgSO4 під часрозродження!!! 

ЧД > 16; кількість сечі > 25 мл / год. 
 Продовжити інфузію Магнезії 

ЧД > 16; кількість сечі 10– 25 мл/год. 
Дозу Магнезії зменшити в 2 рази 
ЧД < 16; кількість сечі < 10 мл / год. 
Припинити інфузію Магнію сульфату 

При передозуванні МgSO4 – припинити введення МgSO4 та в/в ввести 10 мл 10% р-ну глюконату Са за 10 хв.!!! 
8. Антигіпертензивна терапія: 

АТ ≥ 150/90 мм рт.ст. АТ ≥ 180/100-110 мм рт.ст. 

 Ніфедипін 1 табл. (10 мг) орально; повторити через 
30 хв., якщо неадекватна відповідь  (макс.: 100 мг/доб.) 
або Фармадипін 3–5 крапель під язик на цукрі; можна 
повторити через 5 хвилин (макс.: 10–15 кр./доб.). 
 Допегіт 250-500 мг 3-4 рази на добу. 
 Після пологів – інгібітори АПФ (каптопріл, Енап) 

 Ебрантіл.  
Болюс (загрузочна доза): 2 – 5 мл (10 – 25 мг) в/в. Не розводити !!! Можна повторити болюсну 
дозу ще двічі з інтервалом 2–5 хвилин до досягнення АТ 160-150/100-90 мм рт. ст. 
Підтримуючий режим: 20 мл ебрантіла + 200 мл NaCl (співвідношення 1 : 10) або для 
інфузомата – 4 мл ебрантіла + 40 мл NaCl  
9 мг / год. (= 7 крап./хв. = 0,33 мл/хв.) для утримання АТ 150/100-90 мм рт. ст.  



9. Викликати лаборанта Обстеження CITO! ЗАК (гемоглобін, тромбоцити). Катетеризація сечового міхура – ЗАС (білок) 
10. Викликати лікарів-консультантів (терапевт, невропатолог, окуліст).  
11. Моніторування стану жінки (дані фіксуються в листу спостереження) + Моніторування ЧСС плоду кожні 15 хв. 

Дихальні шляхи Оцінка АТ і ЧСС Контроль балансу рідини Моніторинг при введенні МgSO4: 
При відсутності дихання – оцінити 
прохідність, очистити дихальні 
шляхи та при відновленні дихання -  
подача кисню через маску або 
канюлю 4 – 6 л/хв. 
При відсутності дихання – ШВЛ 
Сатурація O2, аускультація легень 

При еклампсії або при   
АТ ≥ 160/110 – кожні 10 хв. 
Після нормалізації АТ – контроль АТ 
- кожні 10 хв. впродовж 1 години 
- потім кожні 15 хв. впродовж 1 год. 
- потім кожні 30 хв. впродовж 1 год. 
- потім кожну 1 год. впродовж 4 год. 

Введення рідини 60 – 80 мл /год. 
Контроль діурезу та випитої рідини 
Контроль ознак набряку легенів – 
аускультація, рентген легень. 
При діурезі ≤ 100 мл за 3 – 4 год. – 
катетеризація центральної вени + 
моніторинг ЦВТ 

Кожні 30 хв.– колінні рефлекси, ЧД 
Щогодини – АТ, ЧСС, діурез, 
Температура, неврологічний статус, 
сатурації O2 (не нижче 95%) 
Кожні 24 год. – ЕКГ 

12. Вирішити питання про розродження після стабілізації стану вагітної.  Метилергометин не застосовувати! Кетамін не застосовувати!!! 

*     Діазепам (сібазон) показаний при: 1) судомах, що розвинулись до 20 тижнів вагітності; 2) інтоксикації магнезією сульфатом. 
**    Якщо була попередня терапія МgSO4 – болюсна доза 2 г за 5 хв. 
*** Альтернативою повторній болюсній дозі МgSO4 при повторенні судом є діазепам (сібазон) в/в 2 мл (10 мг) впродовж 2 хвилин в 10 мл 0,9% р-ну NaCl.       

Якщо судоми відновились або не припинилися – повторити 2 мл (10 мг). При перевищенні дози 30 мг за 1 год. – пригнічення або зупинка дихання! 
Максимальна доза діазепаму – 100 мг за 24 години! 
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