
 

 

ШКАЛА АПГАР 
 

 

 

 

Ознаки Ьали 

0 1 2 

Скорочення 

серця 

Відсутнє Менше ніж 100 

ударів за 1 хвилину 

Більше ніж 100 ударів за 

1 хвилину 

Дихання Відсутнє Рідкі,нерегулярні 

вдихання,слабкий 

крик 

Сильний крик 

М’язовий 

тонус 

Атонія Знижений,зігнуті 

кінцівки 

Нормальний,активні 

рухи кінцівок 

Рефлекторна 

збудливість - 

реакція на 

подразнення 

слизової 

оболонки 

рота і горла 

катетером 

Відсутня Гримаси Крик,випльовує 

катетер,смоктальні 

рефлекси 

Колір шкіри Блідий,виражений 

ціаноз 

Кінцівки 

ціанотичні 

Рожевий 



Шкала Сільвермана-Андерсена 

 

1-3- стан новонародженого 

задовільний 

 4-5-ДН І ступеня 

 6-7-ДН II ступеня  

8-10-ДН III ступеня 

Через 2-6-12-24 год (оцінка по шкалі Сільвермана) 

Кл.ознака Стадія 0 Стадія 1 Стадія 2 

Рухи грудної клітки Верхня частина грудної 

клітки і передня черевна 

стінка синхронно 

приймають участь в акті 

дихання 

Ритмічні 

Відсутність синхронності 

або мінімальне опущення 

верхньої частини грудної 

клітки при підйомі 

передньої черевної стінки 

на вдиху 

Аритмічні 

Помітне западання верхньої 

частини грудної клітки під час 

підйому передньої черевної 

стінки на вдиху 

Парадоксальні рухи 

Втягнення 

міжреберних 

просторів 

Немає втягнення 

міжреберних просторів на 

вдиху 

Відсутнє 

Легке втягнення 

міжреберних просторів на 

вдиху Незначне 

Помітне западання 

міжреберних просторів на 

вдиху (різко виражене) 

Виражене 

Втягнення 

груднини 

Немає втягнення 

мечоподібного 

відростка груднини на 

вдиху 

Відсутнє 

Невелике втягнення 

мечоподібного 

відростка груднини на 

вдиху 

Незначне 

Западання мечоподібного 

відростка груднини Виражене 

Положення нижньої 

щелепи 

Рот закритий,нижня 

щелепа не западає 

Опущення підборіддя на 

вдиху,рот закритий,нижня 

щелепа западає 

Рот відкритий,нижня щелепа 

западає Самостійно рот не 

закривається 

Дихання 

Дихання спокійне,рівне 

Спонтанне 

При аускультації чути 

утруднений вдих 

Нерівномірне 

Стогнуче 

дихання,експіраторні шуми 

чути на відстані Стогнуче 



Оцінка функції дихання за шкалою Сільвермана-Андерсена 

 

0 балів - немає порушення функції дихання; 
 

1 бал - асинхронні дихання рухи з невеликим втягненням черевної 
стінки на вдиху, втягнення міжребер'я, грудини, крила носа беруть 
участь в акті дихання, нижня щелепа западає, дихання часте і 
шумне; 
 

             2 бали - асинхронні рухи грудної клітки і передньої черевної                          

стінки, значне втягування міжребер' я, грудини, роздуті крила носа, нижня 

щелепа западає, дихання шумне. 

 

Показники БАЛИ 

1 Рухи грудної клітки. 0;  1;  2 

2 Втягування міжреберних проміжків 0;  1;  2 
3 Втягування грудини. 0;  1;  2 
4 Участь крил носа, положення нижньої щелепи. 0;  1;  2 
5 Характерне дихання 0;  1;  2 


