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АЛГОРИТМ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
Висока
або
низька
кишкова
непрохідність,
пілоростеноз

Атрезія стравоходу з
трахеостравоходною
норицею
Негайна інтубація трахеї
респіраторна підтримка

Передопераційна підготовка тривала
(24-48 годин): антибіотик,
кристалоїди, поляризуючі суміші,
нативна плазма за показаннями,
швидкість 5-10 мл/кг/год
Терапія ефективна:
СІ 3,5-4,5 л/хв/м2,
IДO2 ≥700 мл/хв/м2,
ПКР 3-3,5 ум.од.,
Sat 94-98%,
САТ≥40 мм рт.ст.,
ЦВТ≥20≤60, діурез
>1 мл/кг/год

Гастрошизіс,
діафрагмальна
або інша грижа з
ознаками
защемлення та ДН, НЕК,
перитоніт
та

Передопераційна підготовка нетривала
(1-3 години): 1 або 2 антибіотики,
кристалоїди, нативна плазма та колоїди за
показаннями, швидкість 15-20 мл/кг/год

Терапія неефективна

Зберігається
дегідратація,
СІ <3,5 л/хв/м2, IДO2 <
700 мл/хв/м2, ПКР < 3
ум.од., САТ< 40 мм
рт.ст., ЦВТ< 20 мм,
діурез < 1 мл/кг/год
2
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СІ <3,5 л/хв/м , IДO2 < 700 мл/хв/м , ПКР < 3 ум.од., ЦВТ>60 мм, діурез < 1 мл

000000001
Комбінована
анестезія з
центральною
нейроаксіальною
блокадою

Збільшити швидкість
інфузії до 20-30 мл/кг/год

Гіпергідратація, ознаки
застою по малому або
великому колу кровообігу,
СІ <3,5 л/хв/м2 IДO2 < 700
мл/хв/м2, ПКР < 3 ум.од.,
ЦВТ >60 мм.рт.ст., діурез
< 1 мл/кг/год, Z< 20 ом.

Обмежити швидкість
інфузії, призначити
добутамін 5-7 мкг/кг/хв,
сечогінні, донатори NO за
показаннями

Терапія недостатньо
ефективна, гемодинаміка
нестабільна
Проведення ТВА з ШВЛ та
використанням ГОМКу,
кетаміну

АЛГОРИТМ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ
Пілоростеноз, хвороба Гіршпрунга

Перитоніт, спайкова кишкова непрохідність,
інвагінація, защемлена грижа

Передопераційна підготовка тривала
(24-48 годин): антибіотик,
кристалоїди, поляризуючі суміші,
нативна плазма за показаннями,
швидкість 5-10 мл/кг/год

Передопераційна підготовка нетривала
(1-3 години): 1 або 2 антибіотики,
кристалоїди, нативна плазма та колоїди за
показаннями, швидкість 20-30 мл/кг/год

Терапія ефективна:
СІ 3,5-4л/хв/м2,
IДO2 не менше 550
мл/хв/м2, ПКР 3-3,5
ум.од., Sat 96-98%,
САТ≥65 мм рт.ст.,
ЦВТ≥20≤80, діурез
>1 мл/кг/год

Терапія неефективна

Комбінована
анестезія з
центральною
нейроаксіальною
блокадою

Зберігається дегідратація,
СІ <3 л/хв/м2, IДO2 < 550
мл/хв/м2, ПКР < 3 ум.од.,
САТ< 65 мм рт.ст., ЦВТ<
20 мм, діурез < 1 мл/кг/год

Гіпергідратація, ознаки
застою по малому або
великому колу кровообігу,
СІ <3 л/хв/м2, IДO2 < 550
мл/хв/м2, ПКР < 3 ум.од.,
ЦВТ> 80 мм, діурез < 1
мл/кг/год, Z<26 ом

Збільшити швидкість
інфузії до 30-40 мл/кг/год

Обмежити швидкість
інфузії, призначити
добутамін 5-7 мкг/кг/хв,
сечогінні, донатори NO за
показаннями

Терапія недостатньо
ефективна, гемодинаміка не
стабільна

Проведення ТВА з ШВЛ та
використанням ГОМКу,
фентанілу або кетаміну

АЛГОРИТМ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄМНИХ ОПЕРАЦІЙ
І ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
Новонароджені з
хірургічною патологією
(інтраопераційний етап)

Багатокомпонентна анестезія з ШВЛ і
центральною
нейроаксіальною
блокадою:
каудально
бупівакаїн
(ропівакаїн) 0,2% 1,2 мл/кг; ГОМК
120-150 мг/кг, фентаніл 10 мкг/кг/год,
міоплегія ардуан 0,05 мг/кг

Багатокомпонентна анестезія з
ШВЛ: ГОМК 120-150 мг/кг,
фентаніл 50-75 мкг/кг/год, міоплегія
ардуан 0,05 мг/кг

Інфузійна терапія:
Фізіологічний розчин + нативна плазма 1:1 = 15-20 мл/кг/год
Якщо САТ ≤40 мм рт.ст. – дофамін 7-10 мкг/кг/хв
При збереженні гіпотензії - колоїди (волювен) 5-7 мл/кг

Післяопераційний етап

Постійна інфузія фентанілу 4-3
мкг/кг/год + каудально бупівакаїн
(ропівакаїн) 0,2% - 1 мл/кг
одноразово протягом 3-х діб

Постійна інфузія фентанілу 5
мкг/кг/год

З 3-4-ї доби парацетамол 15 мг/кг 4
рази на добу в/в або ректально,
зменшення дози фентанілу або його
відміна

АЛГОРИТМ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄМНИХ ОПЕРАЦІЙ
І ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ
Діти грудного віку з
хірургічною патологією
(інтраопераційний етап)

Багатокомпонентна анестезія з ШВЛ і
центральною
нейроаксіальною
блокадою: ГОМК 100 мг/кг, фентаніл
2-3 мкг/кг/год, міоплегія ардуан 0,08
мг/кг
каудально - бупівакаїн
(ропівакаїн) 0,2% 1,2 мл/кг; спинально
бупівакаїн 0,5% 0,4-0,5 мг/кг;

Багатокомпонентна анестезія з
ШВЛ: ГОМК 50-100 мг/кг, сибазон
0,3 – 0,5 мг/кг, фентаніл 13-15
мкг/кг/год, міоплегія ардуан 0,08
мг/кг

Інфузійна терапія:
Фізіологічний розчин, нативна плазма, гемотрансфузія за
показаннями ; швидкість інфузії 7-10 мл/кг/год.

Післяопераційний етап

Промедол 2% за показаннями 0,05
- 0,1 мл в/м., парацетамол в
разовій дозі 15 мг/кг ректально
або в/в.

Промедол 2% 0,05 мл – 4
рази/добу, парацетамол в
разовій дозі 15 мг/кг ректально
або в/в 3 – 4 рази на добу.

