پروتکل مدیریت درمان برخورد با بیمار
پره اکالمسی و اکالمپسی

پروتکل پره اکالمپسی شدید و اکالمپسی
اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی

اعالم به مرکز درمانی جهت آمادگی برای انجام سزارین
اورژانسی
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بررسی عالئم خطر اکالمپسی قریب الوقوع:
کاهش سطح هوشیاری
تاری دید
سردرد
درد اپی گاستر

پوزیشن بیمار به پهلوی چپ
مدیریت راه هوایی
کنترل مداوم سطح هوشیاری و عالئم حیاتی هر  5دقیقه
اکسیژن درمانی برای حفظ  SBPباالی 95
IV Line
مانیتورینگ قلبی
هیدراالزین ( 5mgدر صورت )BP ≤160/110

بله

≤160/110

خیر

BP

تکرار هیدراالزین هر  15دقیقه با نظر -50
10
خیر

بله

آیا بیمار در حال تشنج است ؟

سولفات منیزیوم4grوریدی در 100CC
نرمال سالین در مدت15دقیقه

مشاوره تلفنی جهت تزریق پروفیالکتیک سوولفات منیزیووم
4grوریدی در  100CCنرمال سالین در مدت 20دقیقه

خیر

بله

آیا تشنج کنترل شده است ؟

در صورت ادامه دار بودن تشنج استفاده از
لورازپام 0/1mg/kgحداکثر 4mgتزریق
آهسته وریدی /دیازپام  1/0mg/kgتزریق
آهسته وریدی یا عضالنی

انتقال و اطالع فوری به مرکز درمانی مناسب  /پایش مداوم

 پره اکالمپسی :با فشار خون بیشتر یا مساوی  90/140به همراه پروتئینوری 300mg/24hمشخص می شود در صورت
افزایش فشار خون بیش از  110/160پره اکالمپسی شدید محسوب می شود و خطر اکالمپسی افزایش پیدا می کند .پره
اکالمپسی اغلب پس از هفتۀ  ۲۸شروع میشود ،اما ممکن است زودتر یا حتی تا  4هفته پس از زایمان نیز به وجود آید.
 اکالمپسی  :بروز تشنج در زمینه پره اکالمپسی
 اکالمپسی اندیکاسیون ختم حاملگی است ،لذا اطالع به بیمارستان در خصوص اعزام بیمار اکالمپسی ضروری است.
*در شرح حال اطالعات مربوط به بارداری شامل تعداد بارداری ،تعداد زایمان زنده ،سن جنین و سابقه بیماری های قبلی
شامل بارداری پر خطر و فشار خون باال  ،دیابت و تشنج ذکر شود.
 در محاسبه دوز سولفات منیزیوم به درصد فراورده دارویی حداکثر توجه را داشته باشید ،برای مثال  :هر  2سی سی از
محلول  %50حاوی 1گرم منیزیوم است.

