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ВСТУП
Основні принципи, які наслідували автори при написанні цього керівництва,
можна звести до нижчевикладених положень.
1. Максимальна відповідність прийомів ДМД
2. Максимальна стандартизація дій ДМД при наданні її в різноманітних
ситуаціях.
3. Максимальна практична направленість керівництва; використання
найбільш нових, але вже апробованих і добре таких, що зарекомендували себе рекомендацій; відповідність матеріалу програмі підготовки
рятувальників в Україні.
4. Зведення до мінімуму опису механізмів патологічних процесів або
станів (їх етіології і патогенезу), оскільки це надто складно коротко
викласти для осіб без спеціального утворення і що може бути зроблене, в міру необхідності, викладачем при проведенні лекцій, практичного або факультативного зайняття, або при відповіді на питання учнів.
5. Виклад детальних класифікацій патологічних процесів і станів, які дають можливість учням отримати уявлення про різноманіття їх проявів
– різноманіття ознак (симптомів), що важливо саме з практичної точки
зору. разом з тим, немає абсолютно жодної необхідності вимагати від
учнів запам'ятовувати ці складні класифікації – достатньо знати лише
вузлові положення.
6. Відмова від опису (нагадування) супутніх відомостей, наприклад, одиниць і методів виміру радіоактивного випромінювання в розділі|
«Променева травма», що в принципі доцільно, але для чого тоді в програмі навчання предмети (фізика, радіаційний і хімічний захист тощо),
які детальніше викладають ці питання.
7. Опис прийомів ДМД зроблений з урахуванням виконання їх особами
без медичної освіти, переважно в мирний час; техніка виконання прийомів описана для правош – осіб із домінуючою правою верхньою
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кінцівкою. Випадки надання ДМД у бойовій обстановці або в особливих ситуаціях, або що вимагають додаткової підготовки рятувальника
обов'язково обмовляються.
8. У керівництві викладений базовий, обов'язковий в переважній більшості випадків, перелік прийомів ДМД, що не вимагає від рятувальника
отримання додаткових вказівок або виконання узгоджень своїх дій із
вищестоящими начальниками і командирами. Навпаки, якщо рятувальник вважає потрібним виконати інші прийоми або змінити техніку
виконання описаних тут прийомів, доцільно виконати узгодження своїх дій із вищестоящими начальниками і командирами. У будь-якому
випадку, ДМД має бути своєчасною, у тому числі і за наявності можливості дистантної (за допомогою засобів зв'язку) консультації із медичним працівником.
9. Численні варіанти тих або інших прийомів, наприклад, «можна зробити »., «можна зробити, але »., «бажано зробити за умови »., «можна
зробити, якщо »., які, як правило, виходять за рамки національних
протоколів, в цьому керівництві не згадуються і розглядаються в якості тих, які робити не потрібно. Якщо, проте, в переліку дій можуть
бути варіанти, то вони обов'язково обмовляються.
10. Традиційно перераховуються дії, що носять «рятувальний», «лікувальний» характер, за умовчанням вважаючи, що прості ідентифікаційні (діагностичні) прийоми (які описані в окремій главі) рятувальник
виконує постійно, оскільки неминуче контролює правильність і ефективність своїх дій. Проте, в особливо важливих випадках, в алгоритм
включені і діагностичні прийоми.
11. Обличчям із ясною свідомістю ДМД пропонують і надають, але не нав'язують і, тим більше, не здійснюють примусово, хоча є винятки.
ДМД має бути своєчасною, повною і повноцінною, але це не сервісне
обслуговування і, тим більше, не лікування.
12. Будь-яке прийняте рятувальником рішення повинне відповідати ос-
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новному правилу ДМД – внаслідок дій рятувальника, загроза здоров'ю
і життю потерпілого не повинна зрости, а також не повинна виникнути
нова загроза, обумовлена безпосередніми діями рятувальника. Це правило було сформульоване ще лікарями старовини в якості основної заповіді медицини: «Не шкодь!». Надаючи допомогу коректно – рятувальник залишається у рамках чинного законодавства.
Виходячи з вищесказаного, це керівництво не є копією або сумою відомостей, а ретельно продумана і обгрунтована авторська підбірка матеріалу, разом з
тим, не є нормативним документом.
Автори з вдячністю приймуть усі зауваження і пропозиції від тих, хто уважно вивчить це керівництво.

5

Розділ 1
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
1.1 Домедична допомога: основні поняття
Поняття «допомога» включає такі складові1:
кому – сукупність станів людини, яка, з одного боку, визначає коло осіб,
що потребують цього виду допомоги, а з іншого боку, визначає характеристики, вимоги до цього виду допомоги;
хто – перелік вимог до тих, хто цей вид допомоги зобов'язаний або може
здійснити;
коли – час початку, тривалість і час закінчення надання цього виду допомозі;
як – у свою чергу складається із трьох складових:
- перелік прийомів, обов'язкових для виконання при наданні цього виду
допомоги;
- послідовність виконання обов'язкових прийомів, найбільш раціональна
при наданні цього виду допомозі;
- техніка кожного прийому.
Потерпілий2 – людина (особа, громадянин), що перебуває в невідкладному
стані і має потребу, у зв'язку з цим, в невідкладній допомозі.
Невідкладний стан людини – раптове погіршення фізичного або психічного стану організму, який представляє пряму і невідворотну загрозу життя і
здоров'ю людини або людей, що оточують його, і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх або зовнішніх причин3.
В окремих випадках, навіть фізіологічний стан або функція організму (наприклад, нормальні пологи у кінці нормально протікаючій вагітності), але що
відбуваються в неадекватній обстановці і, відповідно, супроводжуються зміненим психічним станом, можуть також представляти небезпеку і тому мають бути
1 – Чотири «К».
2 – Не плутати з іншими термінами: «постраждалий», «пацієнт», «хворий», «травмований» та ін.
3 – Закон України «Про екстрену медичну допомогу», стаття 1 «Визначення термінів», п.7.
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включені в поняття «Невідкладний стан людини».
У це ж поняття мають бути включені і випадки, коли людина втрачає можливість активних дій, передусім переміщатися в просторі (пов'язаний, перебуває
в тісній трубі, підземному ході тощо), що навіть за відсутності травм і захворювань неминуче супроводжується зміненим психічним станом.
Невідкладна допомога (НП) – система послідовних і паралельних із медичною допомогою заходів, що забезпечують усунення безпосередньої загрози життя і здоров'ю потерпілого, а також можливість і підвищення
ефективності медичної допомоги.
НП включає чотири організаційно-функціональні блоки (рис.1.1).
I. Блок організаційно-технічних заходів :
1. Усунення дії травмуючого фактору і забезпечення можливості доступу
(витягання, звільнення, спуск, виведення, перенесення тощо) до того,
що потребує допомоги (потерпілому).
2. Забезпечення зв'язку, можливості передачі повідомлень, у тому числі
для дистанційних консультацій із медичними працівниками.
3. Забезпечення можливості транспортування (доставки) рятувальників, а
при необхідності і додаткових служб, у тому числі медичних працівників.
4. Забезпечення можливості транспортування (евакуації) потерпілих до
лікувальної установи.
5. У разі затримки евакуації забезпечення можливості відправлення основних фізіологічних потреб потерпілим.
6. У разі тривалої затримки евакуації із формуванням місць тимчасового
проживання потерпілих і відсутності представників інших державних
служб – забезпечення осіб із обмеженими фізичними можливостями|спроможностями| і осіб із хронічними захворюваннями засобами|коштами| корекції і контролю їх стану (окуляри, слухові апарати,
глюкометри (прилади або комплекти реактивів для визначення рівня
глюкози в крові), інсулін, милиці або інвалідні крісла тощо); у цю групу
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слід віднести також малолітніх дітей і немічних людей похилого віку.
II. Блок домедичної допомоги.
III. Блок психологічної допомоги потерпілому, його родичам, його супутникам, що оточують, рятувальникам.
IV. Блок техніки безпеки рятувальника – забезпечення збереження життя,
здоров'я, працездатності, а при необхідності і боєздатності рятувальника.

Рис. 1.1. Функціональні блоки невідкладної допомоги
Частина вказаних функцій виконується рятувальниками тимчасово, лише до
прибуття представників інших служб, а частина є їх безпосереднім службовим
обов'язком.
Послідовність виконання дій, що відносяться до різних блоків, залежить від
конкретної екстремальної ситуації і не може бути заздалегідь жорстко регламентована, тим більше що у більшості випадків йдеться не про застосування блоку
цілком, а про раціональну комбінацію окремих прийомів, що відносяться до різних блоків, але у напрямі досягнення основної мети усіх вказаних заходів – усунення безпосередньої загрози життя і здоров'ю потерпілого.
Медична допомога – комплекс діагностичних і лікувальних заходів, метою
яких є профілактика захворювань, а у разі її неефективності збереження
життя хворого, відновлення його здоров'я, працездатності і соціальнопобутовій активності або полегшення стану.
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Залежно від місця і часу надання, організаційної структури і рівня кваліфікації виділяють наступні види медичної допомоги :
- перша медична допомога, яка надається, як правило, на місці події особами, що не мають медичної освіти (в порядку само- і взаємодопомоги –
самими потерпілими, громадянами і рятувальниками);
- перша долікарська допомога, яка надається медпрацівниками із середнім медичним утворенням;
- перша лікарська (первинна лікувально-профілактична) допомога, яка
надається особами із вищою медичною освітою, як правило, що не мають
вузької спеціалізації (лікарі загальної практики);
- спеціалізована лікарська (вторинна лікувально-профілактична) допомога, яка надається особами із вищою медичною освітою, що мають певну
спеціалізацію (наприклад, терапевт, невропатолог, хірург);
- високоспеціалізована лікарська (третинна лікувально-профілактична)
допомога, яка надається особами із вищою медичною освітою, що мають
вузьку спеціалізацію (наприклад, кардіолог, нефролог, нейрохірург, кардіохірург).
Термін «кваліфікована лікарська допомога» сьогодні в Україні не застосовується, але вводяться два нові терміни: «екстрена медична допомога» і «домедична допомога».
Екстрена медична допомога – комплекс невідкладних заходів (організаційного, діагностичного і лікувального характеру) відносно осіб, що знаходяться в невідкладному стані, спрямованих на порятунок і збереження
життя, запобігання життєво-небезпечних ускладнень і мінімізацію наслідків для стану здоров'я, які здійснюються з моменту виявлення потерпілого
до моменту його госпіталізації до лікувальної установи.
Термін «екстрена медична допомога» сьогодні в Україні об'єднує терміни
«перша долікарська допомога» і «перша лікарська допомога».
Існує міжнародна класифікація, згідно якої екстрена медична допомога ділиться на наступні групи:
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 BLS – Basic Life Support – базова підтримка життєдіяльності – надання екстреної медичної допомоги на дошпитальному етапі не медиками (волонтерами, поліцейськими, пожежниками, рятувальниками), або медиками, випадково опинилися на місці події;
 ILS – Immidiate Life Support – невідкладна підтримка життєдіяльності, яка
може здійснюватися в поліклініці, стаціонарі, в приватному кабінеті і т.| п.,
медичними працівниками до прибуття спеціалізованої рятувальної медичної бригади;
 ALS – Advance Life Support – розширена кваліфікована медична у тому
числі реанімаційна допомога, що надається медиками і парамедиками із залученням відповідної апаратури, медикаментів, інструментарію на дошпитальному і ранньому шпитальному етапах;
 ATLS – Advance Trauma Life Support – професійне надання невідкладної
медичної допомоги при різноманітних травмах як на дошпитальному, так і
на ранньому госпітальному періодах (головним чином виконується лікарями, рідше медичними сестрами, парамедиками);
 ACLS – Advance Cardiac Life Support – надання професійної екстреної медичної допомоги при серцево-судинній патології (проводиться лікарями,
медичними сестрами, парамедиками);
 PALS – Pediatric Advance Life Support – надання професійної екстреної медичної допомоги у дітей (здійснюється лікарями, медичними сестрами, парамедиками).
Етапність дій і результат роботи при наданні екстреної медичної допомоги
базуються на принципах «платиновий півгодини» і «золота година».
Умовно «платинові півгодини» діляться на три десятихвилинки:
- 10 хвилин – доїхати до місця події;
- 10 хвилин – оцінка місця події у тому числі проведення медичного сортування, діагностичних заходів і надання невідкладної допомоги на місці;
- 10 хвилин – транспортування потерпілого в стаціонар із продовженням
(за свідченнями) реалізації протишокових заходів і постійним моніторин-
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гом життєво важливих органів і систем.
«Золота година« включає першу тридцятихвилинку – вже в стаціонарі в ургентному порядку проводяться різноманітні, у тому числі високоспеціалізовані
методи обстеження (комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія
тощо), аж до початку оперативного втручання.
Перша медична допомога може і має бути зроблена:
 потерпілим (самодопомога);
 потерпілими один одному (взаємодопомога) або навколишніми особами;
 рятувальниками (як правило, одним, але за наявності двох і більше рятувальників ефективність цих дій у більшості випадків збільшується).
Домедична допомога (ДМД) – це комплекс невідкладних простих прийомів і організаційних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я,
полегшення страждань потерпілого (особи|лиця,обличчя|, що перебуває в
невідкладному стані) і мінімізацію негативних наслідків травм або несподівано|зненацька| виниклих захворювань, які виконуються на місці події і
під час транспортування до медичної установи особами без медичної освіти, але які, в силу своїх службових обов'язків, повинні володіти основними практичними навичками|навиками| порятунку|спасіння| і збереження
життя потерпілих і відповідно до закону зобов'язані здійснювати необхідні дії і захід.
Таким чином, домедична допомога – це перша медична допомога, що надається : «Особами, які зобов’язані надавати домедичну допомогу людині у невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, працівники органів та підрозділів міліції, фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники та інші
особи, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками
повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги.»1.
Рятувальник – це особа, атестована на здатність до проведення аварій1 – Закон України «Про екстрену медичну допомогу», стаття 12 «Особи, які зобов’язані надавати домедичну допомогу».
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но-рятувальних і інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, яке безпосередньо бере в них участь, має відповідну спеціальну, фізичну, психологічну
і медичну підготовку1.
Виходячи з положень Закону України «Про екстрену медичну допомогу»,
сьогодні в Україні поняття «рятувальник» має ширше значення.
Рятувальник – це особа, що не має медичної освіти, але, в силу своїх
службових обов'язків, отримала спеціальну підготовку з надання домедичної допомоги і зобов'язане надавати цю допомогу особам, що знаходяться в невідкладному стані.
Обов'язки рятувальників визначають відповідні статути, посадові інструкції
і контракти, які роблять висновок із ними при прийомі на службу або роботу.
1.2 Домедична допомога: основні вимоги
Закон України «Про екстрену медичну допомогу» (статті 3, п.3) визначає
найбільш загальні вимоги при наданні ДМД – громадянин України або будь-яка
інша особа, що виявила людину в невідкладному стані, що потребує допомоги,
який не може зробити це самостійно, за відсутності медичних працівників на
місці події зобов'язаний:
- викликати медичних працівників або повідомити до найближчої медичної установи, або повідомити будь-якого співробітника з числа осіб зобов'язаних надавати ДМД (рятувальникові);
- за наявності можливості надати необхідну допомогу, у тому числі шляхом доставки потерпілого до лікувальної установи.
У науковій і методичній літературі загальні вимоги до ДМД наступні:
 своєчасність – ДМД повинна починатися|зачинати,розпочинати| якомога
раніше, відразу після виявлення потерпілого;
 повнота – виконання рятувальником усіх дій і прийомів (по міжнародній
термінології – медичних процедур), передбачених національними протоколами при кожному виді травми або захворювання;
1 – Кодекс цивільного захисту України, ст. 109.
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 повноцінність – виконання кожної дії або прийому в повній| відповідності
із національними стандартами для кожної медичної процедури.
Комплекс прийомів і заходів при наданні ДМД доцільно згрупувати в 3
функціональні блоки (рис.1.2; табл.1.1).
Початкові і завершальні дії при наданні ДМД, як правило, є неспецифічними, мало залежними від характеру невідкладної ситуації. При цьому початкові дії
обов'язково періодично повторюються впродовж усього періоду надання ДМД.
Основні дії визначаються характером травми або захворювання потерпілого
і тому є специфічними.
ДМД починається негайно при виявленні потерпілого рятувальником або
звернення потерпілого (чи інших осіб) до рятувальника.
ДМД триває (виконуються наказані прийоми і заходи) безперервно; перервати надання ДМД або завершити її можливо в наступних|таких| випадках:
- прибуття медичних працівників;
- доставка потерпілого до лікувальної установи;
- стабілізація обстановки і стану потерпілого із зникненням загрози життя і
здоров'ю потерпілого, необхідності в полегшенні його страждань і догляду за ним;
- біологічній смерті потерпілого;
- виникнення загрози безпеки для рятувальника;
- втрати працездатності (фізичного виснаження) рятувальника.
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Рис. 1.2. Функціональні блоки домедичної допомоги
Об'єм ДМД в цих випадках може бути неповним, наприклад, у разі прибуття
медичних працівників в установлені Законом України «Про екстрену медичну
допомогу» терміни (у містах – 10 хвилин, в сільській місцевості – 20 хвилин) або
раніше, рятувальник встигне виконати лише початкові декілька прийомів ДМД.
У більшості випадків рятувальник стикатиметься саме із такою ситуацією, але
знати і уміти виконати він зобов'язаний повний перелік прийомів для кожного
виду травми, у тому числі ряд організаційних дій по відношенню як до потерпілих, так і по відношенню до рятувальників в ситуаціях, коли інші керівні структури відсутні або не функціонують.
Таблиця 1.1
Функціональні блоки домедичної допомоги
Блок ДМД

Перелік дій
1) викликати медичних працівників;
А
2) оцінити обстановку;
початкових 3) забезпечити особисту безпеку;
дій
4) припинити дію на потерпілого травмуючого фактору;
5) провести мінімальну психологічну підтримку потерпілого;
залежно від ситуації (поодинокі потерпілі, масова кількість потерпілих,
Б
мирна або військова обстановка, затримка евакуації або прибуття медичосновних них працівників), об'єм ДМД може суттєво відрізнятися; основний блок
дій
включає:
а) обов'язковий комплекс дій – виконується в усіх випадках і визначається
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протоколами і стандартами, прийнятими в Україні;
б) розширений (додатковий) комплекс дій – виконується за наявності
додаткових факторів (наприклад, у разі роботи в іншій країні або появі
нових методів і пристроїв), про наявність яких рятувальник отримує пряме розпорядження із вищестоящих інстанцій або після консультації із
медичним працівником за допомогою засобів зв'язку;
в) спеціальний комплекс дій – виконується лише за наявності прямого
розпорядження із вищестоящих інстанцій (як правило, у разі серйозних
надзвичайних ситуаціях або бойової обстановки).
1) вжити заходи попередження температурного дисбалансу організму
відповідно до температури довкілля;
2) забезпечити довільне пиття відповідно до температури довкілля (чай
або вода);
3) спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників
і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії;
В
4) у разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медщо завер- працівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
шують
лікувальної установи (найближче або оптимальне); при необхідності,
дій
забезпечити супровід потерпілого; по можливості, сповістити адресне
лікувальне установі про транспортування в нього потерпілого;
5) провести оптимальну психологічну підтримку потерпілого, його родичів, супроводжуючих; провести оптимальну роз'яснювальну бесіду із
потерпілим, його родичами, що супроводжуючими, такими, що оточують;
6) у разі затримки евакуації потерпілого забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.

Правові і морально-етичні норми в Україні регламентують обов'язковість
надання ДМД усіма особами, які фізично можуть це зробити, тим більше, що
знаходяться під час виконання службових обов'язків.
З іншого боку, ДМД надається усім особам, що потребують її, незалежно від
їх статі, віку, громадянства, віросповідання, національності, расової приналежності, майнового і соціального положення, політичної приналежності, наявність
страховки, документів, що засвідчують особу, алкогольного або наркотичного
сп'яніння, психічного стану, наявності і характеру супутніх захворювань. Жодне
«сортування» за цими критеріями при наданні ДМД не допускається!
Якщо кількість потерпілих, перевищує можливості рятувальників одночасно
зробити їм ДМД, допомога опиняється в послідовності фактичного виявлення
(звернення) потерпілих, але виходячи з основної мети ДМД – спочатку усувається загроза життя, здоров'ю, потім полегшуються страждання і далі забезпечують-
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ся базові фізіологічні потреби. Це, природно, допускає тимчасову переорієнтацію
дій рятувальника з одного потерпілого на іншого, що перебуває у більше загрозливому стані.
Дії рятувальника при наданні ДМД складаються із окремих простих прийомів, що виконуються в певній послідовності і в умовах передбаченого табельного
матеріального забезпечення і наявних підручних засобів.
У переважній більшості випадків вказаних дій рятувальник не має права не
виконати або змінити, за винятком ситуацій, коли є нездоланні перешкоди.
Допустиме додавання окремих дій, що покращують стан потерпілого, але,
по-перше, ні в якому разі не на шкоду наданню ДМД іншим потерпілим, особливо при масовому їх надходженні (зверненні).
По-друге, ДМД має бути своєчасною, повною і повноцінною, але це не сервісне обслуговування і, тим більше, не лікування.
Послідовність дій викладена як оптимальна, з точки зору ДМД і найбільш
вірогідній (що найчастіше зустрічається в сьогоднішній практиці в Україні) ситуації, але свідомо не може охопити усю безліч окремих випадків. Тому послідовність дій не є такою ж обов'язковою як їх перелік і може бути змінена рятувальником за наявності вагомих причин (додаткових факторів), але з урахуванням того, що у разі негативного результату рятувальникові належить давати пояснення.
При викладі інструкцій і алгоритмів дій рятувальника свідомо передбачається, що вони здійснюються у рамках конкретного матеріального забезпечення –
за умовчанням використовуються штатні (табельні, базові, стандартні) матеріальні ресурси.
Матеріальні ресурси при наданні ДМД використовуються рятувальником в
міру необхідності (у міру виявлення або звернення потерпілих) в достатньому
об'ємі (визначуваному медичними параметрами), раціонально, але без економії з
метою необхідності їх застосування в майбутньому.
Якщо штатні засоби відсутні (первинно або вторинно, у міру їх витрачання)
при наданні ДМД використовують підручні засоби.
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Наприклад, в якості штатного засобу для накладення асептичної пов'язки
використовують стерильний бинт; при його відсутності – нестерильний бинт в
заводській упаковці, якщо і його немає – нестерильний бинт без упаковки; якщо
немає ніякого бинта, то використовують чисту (відсутні видимі забруднення і
запах) бавовняну або льняну тканину і, в останню чергу, синтетичну тканину.
Проте із вказаною метою неприпустимо використати явно забруднені (особливо
із слідами біологічного походження) підручні матеріали.
Не допускається застосування штатних або підручних матеріалів, вживаних
(навіть у тому випадку, якщо на них немає видимих слідів біологічного матеріалу, передусім слідів крові), після їх безпосереднього контакту із раневою або
опіковою поверхнею без проведення дезинфекції (яка повинна виконуватися під
керівництвом медичних працівників, оскільки правила проведення усіх видів
дезинфекції і стерилізації в обсяг знань і обов'язку рятувальника не входять).
Багаторазове вживання штатних або підручних засобів, вживаних можливо лише
після відповідної обробки (як мінімум це ретельне миття в проточній воді з використанням миючих засобів і щітки або йоршика із кип'яченням і подальшою
сушкою), – має бути винятком в практиці рятувальника і, по можливості, повинно бути узгоджене із вищестоящими керівниками.
У випадках, коли невідомо чи був у використанні підручний матеріал, який
передбачається використати в якості шини, носилок або джгута, доцільно додатково укрити його чистим целофаном, скотчем або іншим свідомо чистим матеріалом. У інших випадках керуються правилом – небезпека заміни штатного
засобу підручним не повинна перевищувати небезпеки відмови від виконання
того або іншого прийому ДМД.
Проте при проведенні серцево-легеневої реанімації або зупинці масивної артеріальної кровотечі, за відсутності вибору, допустиме використання будь-яких
підручних засобів. В цьому випадку ризик інфекційного зараження завжди є
вірогідним, а ризик смертельного результату при незупиненій артеріальній кровотечі або відмові від серцево-легеневої реанімації явний.
Виходячи з юридичних і медичних аспектів, опис яких не входить в задачі
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цього керівництва, ми не рекомендуємо без явної необхідності (тобто, окрім вищеописаних випадків) замінювати штатні засоби підручними у випадках так
званих «благих намірів». Наприклад, у осередку екстремальної ситуації є зруйнована аптека (без фармацевтичних працівників із середнім або вищим утворенням або із ними значення не має – призначення ліків прерогатива лікаря), у рятувальника є штатний засіб для накладення асептичної пов'язки. Потерпілий або
його родичі, або його супутники, або оточення радить, або, нарешті, сам рятувальник вирішує «поліпшити» ДМД шляхом накладення багатокомпонентної
пов'язки фірми «Джонсон&Джонсон» – не рекомендуємо це робити! (хоча перешкоджати застосуванню цих «покращань» самим потерпілим, його родичами або
супутниками рятувальник також не слідує – таку ситуацію необхідно трактувати
як відмову від виконання ДМД рятувальником і виконання її самостійне).
Закони України допускають відмову особи, що досягла повноліття, дієздатна, що являється, і такої, що перебуває у свідомості, від лікарської допомоги.
Якщо особа перебуває без свідомості, то лікарська допомога (її необхідність і
об'єм) повністю визначаються лікарем, хоча є і деякі додаткові умови. Ще більше
умов передбачає законодавство при відмові від лікарської допомоги осіб, що
знаходяться у свідомості, але що є неповнолітніми, обмежено дієздатними або
недієздатними.
Такі ситуації можливі і при наданні ДМД, але, на жаль, усі юридичні варіанти сьогодні в Україні не визначені, щось дозволяє нам в цьому керівництві на
цих питаннях не зупинятися. Відмітимо лише, що допомогу особам із ясною
свідомістю пропонують і надають, але не нав'язують і, тим більше, не здійснюють примусово, хоча є винятки.
Рятувальник повинен діяти в правових рамках своїх службових і посадових
обов'язків, із якими його знайомлять при вступі на роботу до конкретної установи і на конкретну посаду, а при усіх варіантах конфліктів залучати співробітників правоохоронних органів і/або приймати рішення колективно, а також, використовуючи засоби зв'язку, прибігати до дистанційної консультації фахівців.
Будь-яке прийняте рятувальником рішення повинне відповідати основному
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правилу ДМД – внаслідок дій рятувальника, загроза здоров'ю і життю потерпілого не повинна зрости, а також не повинна виникнути нова загроза, обумовлена
безпосередньо діями рятувальника. Це правило було сформульоване ще лікарями
старовини в якості основної заповіді медицини : «Не шкодь!». Надаючи допомогу коректно – рятувальник залишається у рамках чинного законодавства.
1.3 Травма, травматизм : визначення, класифікація
Ріст травматизму, особливо серед осіб молодого і середнього віку, стає проблемою для охорони здоров'я багатьох країн не лише медичної, але і соціальної.
У Україні в 2006 р. загальна кількість травм і отруєнь склала 2288917 (489,6 на
10 тис. населення). Щорічного 15 млн. громадян потребують надання екстреної
медичної допомоги. Україна займає п'яте місце в Європі під показникам смертності від ДTП; у структурі смертності 59% – це дошпитальний етап і 41% – шпитальний (2013 р.).
Травма (греч. trauma – рана) – раптова одномоментна дія на організм зовнішнього фактору, що викликає в тканинах і органах функціональні (течія фізіологічних процесів) або анатомічні (будова і цілісність) порушення, які супроводжуються місцевою і загальною реакцією організму.
Дещо інше визначення травми підкреслює порушення соціального положення і взаємовідносин людини в результаті навіть незначною, з медичної точки
зору, травми.
Травма – порушення анатомічної цілісності або нормальних функцій організму людини, спричинене яким-небудь фактором зовнішнього середовища, внаслідок чого виникає розлад здоров'я або смерть.
Зовнішня дія – процес передачі енергії біологічним структурам організму,
при цьому кількість і швидкість передачі енергії перевищує видові і індивідуальні можливості по її розсіюванню, відображенню або утилізації на молекулярному
рівні, внаслідок чого втрачається контроль над молекулярними, у тому числі
мембранними, процесами з боку організму.
Зовнішні дії (і, відповідно, травма) класифікуються залежно від:
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- характеру – виду впливаючої енергії : механічні, фізичні (термічні, електричні, радіоактивні, рентгенівські та ін.), хімічні, біологічні, психічні;
- походження – джерела енергії : природні, техногенні, антропогенні, екологічні, соціальні, біологічні;
- часу – тривалість і швидкості передачі енергії – імпульсні, кумулятивні
(гострі і хронічні травми).
Універсальною місцевою реакцією у відповідь організму на травму є запалення, ознаки якого наступні:
- біль
- почервоніння (гіперемія)
- набряк, припухлість м'яких тканин
- місцеве підвищення температури
- порушення функції.
Універсальною загальною реакцією на травму є шок (травматичний, геморагічний та ін., сполучений).
Залежно від соціальної значущості (юридичною, страховою, експертизою
тимчасової або постійної втрати працездатності) травми (і травматизм) класифікують на:
 невиробничі: побутові, спортивні, дорожньо-транспортні і так далі;
 виробничі (професійні) : промислові, сільськогосподарські і так далі;
 військовослужбовок (мирного і військового|воєнного| часу, небойові і бойові);
 артифіціальні (внаслідок медичних процедур або операцій).
Одним з тяжких наслідків травматизму є стійка втрата працездатності – інвалідність.
Травми можуть бути результатом дій або бездіяльності :
 самого постраждалого:
- ненавмисні – внаслідок необережності, недотримання правил техніки
безпеки, нещасного випадку, порушення психічного стану;
- навмисні – членоушкодження, самогубство;
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 іншої особи або осіб :
- ненавмисні – внаслідок необережності, недотримання правил техніки
безпеки, нещасного випадку, порушення психічного стану, медичних
процедур;
- навмисні – ушкодження різного ступеня тяжкості, вбивство;
 нездоланної сили – стихійних лих.
У випадках, коли при огляді потерпілого (візуальне або макроскопічне обстеження) або при використанні сучасних інструментальних методів обстеження
(ендоскопічні, рентгенологічні, ультразвукові, магніторезонансні і деякі інші) не
виявляється яких або змін тканин і органів, говорять про відсутність структурних
(анатомічних, морфологічних) змін.
Відсутність структурних змін після травми не виключає функціональних
порушень відповідних тканин і органів, основною ознакою яких на рівні ДМД є
біль.
Природно, будь-які функціональні зміни мають матеріальну основу – зміни
структури на рівні макромолекул і органел клітин, а також окремих клітин.
Залежно від кількості і характеру зовнішніх дій і кількості і характеру пошкоджень виділяють:
 одиночні – одна зовнішня дія, внаслідок якої утворюється одне пошкодження в межах однієї анатомічної області або органу;
 численні – одне або більше зовнішніх дій одного характеру (наприклад,
механічного), внаслідок якого утворюється більше за одне ушкодження одного характеру (ушкодження однотипних анатомічних структур організму)
в межах більш ніж однієї анатомічної області або органу, наприклад, декілька забить м'яких тканин в різних місцях тіла;
 поєднані (сполучені) – одне або більше зовнішніх дій одного характеру
(наприклад, механічного), внаслідок якого утворюється більше за одне ушкодження різного характеру або різних структур (органів) організму в двох
і більше суміжних або несуміжних анатомічних областях, наприклад, забиття м'яких тканин стегна і перелом плеча або вогнепальний перелом кіс-

21

ток тазу і поранення сечового міхура;
 комбіновані – більш ніж одна зовнішня дія різного характеру, наприклад,
механічного і термічного (радіаційного, хімічного, бактеріологічного),
внаслідок яких утворюється більше за одне ушкодження різного характеру,
наприклад, забиття м'яких тканин стегна, перелом плеча і термічний опік
обох кистей.
Залежно від пошкоджених структур організму виділяють ушкодження:
 соматичні:
- м'яких тканин (шкіра, підшкірна клітковина, м'язи, сухожилля, зв'язки,
слизові оболонки)
 кісток і суглобів;
 внутрішніх органів;
 магістральних судин і нервів.
Залежно від збереження анатомічної цілості природних захисних бар'єрів
організму людини – шкіри і слизових оболонок, травми діляться на закриті і відкриті.
Закрита травма – вид травми, що не супроводжується порушенням
анатомічної цілості шкіри і слизових оболонок.
Відкрита травма – вид травми, що супроводжується порушенням анатомічної цілості шкіри і слизових оболонок.
Залежно від збереження анатомічної цілості серозних оболонок, травми діляться на непроникаючі і проникаючі в природні порожнини організму (дві
плевральні, перикарду, черевна, черепа, хребетного каналу).
Непроникаючі – травми без порушення цілості пристінкової (парієнтальною) серозної оболонки (плеври, перикарду, очеревини, твердої мозкової оболонки).
Проникаючі – травми із порушенням цілості пристінкової серозної оболонки і проникненням травмуючого агента у відповідну порожнину.
Поранення, при яких порушується цілість синовіальної оболонки суглобів,
стінок камер ока, середнього і внутрішнього вуха, стінок додаткових пазух носа,
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стінок порожнистих органів (травного каналу) також часто іменують «проникаючими», але це інше.
1.4 Прості прийоми обстеження потерпілого
Щоб розібратися у будь-якій ситуації, неминуче необхідно виявити якісь ознаки, що характеризують її, що у разі надання ДМД означає виявити ознаки, що
відображають стан потерпілого.
Симптом – елементарна ознака одного або декількох патологічних станів
організму.
Синдром – стійка сукупність, поєднання симптомів, яка постійно зустрічається при одному або декількох патологічних станах організму .
Виявлення цих ознак – симптомів є діагностичним процесом.
Рятувальник повинен чітко розуміти – метою його дій є не пошук симптомів
і, тим більше, встановлення діагнозу – це прерогатива лікаря, а лише надання
домедичної допомоги. разом з тим, визначення (ідентифікація) характеру травми,
хоч би орієнтовна, потрібна рятувальникові, що неминуче вимагає від нього
знання їх ознак (симптомів), що найпростіше виявляються.
Основний ідентифікаційний (тут і далі цей термін вживається замість «діагностичний») алгоритм на рівні ДМД включає: огляд, опитування, обмацування,
визначення (простих фізіологічних параметрів функціонування організму : наявність і частота пульсу на магістральних і периферичних артеріях, наявність і
частота дихання і деякі інші) – правило чотирьох «О».
Ще раз підкреслимо, що опис симптомів і їх значущості, приведені нижче,
розрахований на осіб що не мають медичної освіти, тобто призначено лише для
рівня ДМД.
Огляд
Цей прийом виконується дистантно – вже при наближенні рятувальника до
потерпілого. При огляді потерпілого необхідно з'ясувати:
- колір шкіри (зазвичай обличчя і кінцівок): нормальний, ненормальний:
блідий – знижений артеріальний тиск або температура тіла, червоний –
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як правило, підвищений артеріальний тиск або температура тіла, синюшний – важкий стан, артеріальний тиск, як правило, низький;
- вираз обличчя і міміста (рух лицьових м'язів): нормальне, ненормальне
(гримаса страху, болю), відсутність (важкий стан, свідомість частіше відсутня);
- положення кінцівок: нормальне, ненормальне (деформація по осі, по
довжині, по ширині – перелом, вивих);
- положення тіла потерпілого: нормальне, ненормальне (вимушене – сильні
болі, перелом хребта, тазу, кінцівок);
- вологість шкіри : підвищена – краплі поту (у поєднанні з блідістю або синюшністю – важкий стан, низький артеріальний тиск);
- наявність активних рухів кінцівок – є або ослаблені/відсутні (переломи,
вивихи, ушкодження нервів, травми центральної нервової системи, синдром тривалого здавлення);
- наявність патологічних утворень (припухлість, набряк, збільшення кола і
об'єму, синець, гематома тощо)
- наявність блювоти (отруєння, черепномозкова травма, гостре хірургічне
захворювання органів черевної порожнини, підйом артеріального тиску,
гостре захворювання головного мозку, висока температура);
- наявність судом (черепномозкова травма, епілепсія, отруєння, гостре захворювання головного мозку, у дітей висока температура).
Опитування
При опитуванні потерпілого необхідно з'ясувати:
- біль – ні/є;
- якщо біль є: її місце розташування, характер, інтенсивність, зв'язок із рухами тіла, кінцівок, сегментів кінцівок (наявність і місце розташування
осередку ушкодження);
- обставини травми (події); спочатку необхідно з'ясувати лише головні,
вузлові факти, не поглиблюючись в деталі, які, по-перше, на рівні ДМД
не потрібні, – для правильної їх оцінки потрібне хоч би середнє медичне
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утворення, а, по-друге, це можна зробити і пізніше, у міру стабілізації обстановки, стану потерпілого і його психіки;
- які заходи само- і взаємодопомога вже проведена.
Обмацування (пальпація)
При обмацуванні потерпілого необхідно з'ясувати:
- вологість шкіри : нормальна, знижена (суха – дефіцит води в організмі),
підвищена (у поєднанні з блідістю або синюшністю – важкий стан, низький артеріальний тиск);
- температура шкіри пальців верхніх і нижніх кінцівок: нормальна, підвищена (необхідно додатково виміряти температуру тіла), знижена (загальне переохолодження; у поєднанні з блідістю або синюшністю – важкий
стан, артеріальний тиск частіше низький);
- чутливість (тактильна і больова): нормальна, знижена/відсутній (можлива
травма нервів, спинного або головного мозку), підвищений (можливі гострі захворювання нервів, спинного або головного мозку);
- болісність – біль, що виникає (спровокована) при обмацуванні місця
травми (прийом повинен виконуватися надто обережно, щоб не заподіяти потерпілому біль і не завдати додаткової травми; наша думка – на
рівні ДМД цей прийом має бути заборонений), – ні/є;
- якщо болісність є: її місце розташування, інтенсивність (наявність і місце
розташування середку ушкодження);
- наявність пасивних (виконуваних рятувальником) рухів кінцівок (прийом
повинен виконуватися надто обережно, щоб не заподіяти потерпілому
біль і не завдати додаткової травми; наша думка – на рівні ДМД цей
прийом має бути заборонений) – є або відсутні – патологічна нерухомість
в суглобах (як правило, наявність вивиху або блокуючого чужорідного
тіла; пізні стадії травми магістральних артерій);
- патологічна рухливість сегментів кінцівок (прийом повинен виконуватися
надто обережно, щоб не заподіяти потерпілому біль і не завдати додаткової травми; наша думка – на рівні ДМД цей прийом має бути забо-
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ронений) – ні/є (наявність і місце розташування перелому);
- наявність патологічних утворень (ущільнень, розм'якшень тощо).
Визначення пульсу на магістральних артеріях
Визначення наявності пульсу на магістральних артеріях (спільна сонна,
плечова, стегнова) – є/немає (зупинка кровообігу).
Точка визначення пульсу на спільній сонній артерії (правою або лівою) розташована (табл. 1.1; рис. 1.1-5) на передній поверхні шиї у борозні між внутрішнім краєм грудино-ключично-соскоподібної (кивательної) м'яза і зовнішнім краєм гортані на рівні верхнього краю щитовидного хряща. Притиснення повинне
здійснюватися другим і третім пальцями кисті у напрямі хребта перпендикулярної фронтальної площини (артерія притискається до поперечного відростка 6-го
шийного хребця).
Точка визначення пульсу на плечовій артерії (правою або лівою) розташована (табл. 1.2; рис. 1.3-6) на внутрішній поверхні плеча, в середній третині його,
у борозні між внутрішнім краєм двоглавого м'яза плеча і плечовою кісткою.
Притиснення повинне здійснюватися другим і третім пальцями кисті у напрямі
плечової кістки (артерія притискається до плечової кістки).
Точка визначення пульсу на стегновій артерії (правою або лівою) розташована (табл. 1.2; рис. 1.1-4) на передній поверхні стегна та година нижча пахової
складки шкіри, приблизно на середині її1. Притиснення повинне здійснюватися
другим і третім пальцями кисті у напрямі лонної кістки (артерія притискається
до горизонтальної гілки лонної кістки).
Саме ці точки визначені міжнародними і національними протоколами надання ДМД в якості «точок визначення пульсу на магістральних артеріях». Інші
точки (підключична, пахвова, підколінна артерії) вказаними стандартами не регламентуються.
У дітей до року пульс рекомендується визначати на плечовій артерії, у
більше старших дітей і дорослих – на сонній артерії.
1 – В ряді керівництв у якості орієнтира вказана пахова зв'язка – стегнова артерія розташована на границі середньої і внутрішньої третини цієї зв'язки. Однак такий топографічний опис корисний тільки для осіб з медичною
освітою, що докладно знають анатомію людини.
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У дорослих і дітей підраховують кількість пульсацій артерії впродовж 15 с і
результат умножають на 4 – кількість серцебиття в хвилину – частота пульсу.
Нормальна частота пульсу у дорослих – 60-90 мін–1; у екстремальних умовах
«безпечною» вважається частота пульсу менше 100 мін–1; у дітей – у залежності
від віку (табл. 1.3).
Таблиця 1.2
Точки визначення пульсу на магістральних артеріях1
Артерія

Точка притиснення

середина внутрішнього краю
спільна сонна кивательного м'яза (верхній
край щитоподібного хряща)
передня межа росту волосся в
пахвова
пахвовій западині
медіальний край двоголового
плечова
м'яза
середина пахової (пупартовою) складки (по кісткових
стегнова
орієнтирах)
підколінна

Належна кістка|кість|
сонний горбик поперечного
відростка 6 шийного хребця
(CVI)
голівка|головка| плечової
кістки|кісті|
внутрішня поверхня плечової
кістки

вершина підколінної ямки

горизонтальна гілка лонної
кістки
задня поверхня великої гомілкової кістки

Примітки:
1 – Визначення пульсу на пахвовій і підколінній артеріях за міжнародними
стандартами в поняття «Визначення пульсу на магістральних артеріях» не входить.
Таблиця 1.3
Частота пульсу у дітей
новонаВік (ро6
родже1
2
3
4
5
6
ки)
міс.
ний
Частота
130- 120- 110- 105- 100- 98- 90пульсу 120-140
135 125 115 110 105 100 95
(уд./хв.)

7
8590

8-9 10-12 13-15
8085

80

75
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У новонароджених в перші години після народження, згідно з національними стандартами, підраховують кількість пульсацій артерії впродовж 6 с і результат умножають на 10.
Нормальна частота пульсу у новонародженого в перші години після народження завжди – вище 100 мін–1.
Визначення пульсу на периферичних артеріях
Визначення наявності пульсу на периферичних артеріях (лицьова, скронева,
променева, задня велика гомілкова, тильна артерія стопи) – є/немає (низький
артеріальний тиск, травма судин кінцівки, гостре захворювання судин кінцівки).
Звертаємо увагу на те, що пульс на периферичній артерії визначається не
лише системним кровообігом, але і наявністю локальних ушкоджень кінцівки.
Тому для оцінки системного кровообігу пульс необхідно визначати лише на здоровій кінцівці.
Визначення пульсу на артеріях пошкодженої кінцівки (при збереженні системного кровообігу) дозволяє оцінити її кровопостачання – наявність ушкоджень
відповідних артерій.
При наданні ДМД визначення пульсу на периферичних артеріях стандартами не регламентується і розглядається в якості допоміжного методу.

Рис. 1.1. Визначення пульсу на спільній сонній артерії у дорослого і на плечовій артерії у новонародженого
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Рис. 1.2. Схема судин верхньої кінцівки людини
Найчастіше використовується променева артерія (у дорослих і дітей старше
за 4 роки).

Рис. 1.3. Схема судин нижньої кінцівки людини
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Рис. 1.4. Визначення пульсу на магістральних артеріях: спільній сонній (а),
підключичній (б), пахвовій (в), плечовій (г), стегновій (д)
Точка визначення пульсу на променевій артерії (правою або лівою) розташована на внутрішній поверхні передпліччю трохи вище за складку шкіри, що
відокремлює кисть від передпліччя (променезап'ястковою складкою), ближче до
зовнішнього краю (анатомічним орієнтиром є шилоподібний відросток променевої кістки). Притиснення повинне здійснюватися другим і третім пальцями кисті
у напрямі променевої кістки (артерія притискається до променевої кістки).
Визначення наявності і частоти дихання
Визначення наявності дихальних рухів здійснюється шляхом огляду (візуально) – рухи грудної клітки або є, або немає. Здійснення додаткового обмацування грудної клітки або наявності руху повітря поблизу зовнішніх носових і
ротового отворів (щока рятувальника, дзеркало, «пушинка») в сумнівних випадках стандартами вважається надмірним, таким, що спричиняє втрату часу рятувальника, і тому не рекомендується. Підрахунок дихальних рухів здійснюють
впродовж 10 секунд із подальшим множенням результату на 6.
Нормальне значення частоти дихання для дорослих – від 12 до 18 дихальних
рухів в хвилину (тобто повних дихальних циклів, що включають вдих і видих).
Нормальна частота дихання у новонароджених в перші години після народження – 30-60 мін–1 (табл.1.7).
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Таблиця 1.7
Частота дихання у дітей

Вік
Частота
дихання
(мін-1)

новонародже4-6 міс.
ний – 4
міс.
40

40-35

7 міс.-2
2-4 роки 4-6 років
роки

35-30

30-25

25

6-12
років

12-15
років

22-20

20-18

Наводимо також додаткові прості дослідження, які в деяких випадках можуть використовуватися рятувальниками.
Вимір температури тіла
Вимір температури тіла людини (термометрія) здійснюється за допомогою
термометрів: ртутного, електронного, рідкокристалічного, рідше за іншу конструкцію. На рівні ДМД немає необхідності виміру температури тіла з точністю до
десятих доль градуса, цілком достатня точність в пів градуси.
У Україні температура тіла традиційно вимірюється в пахвовій западині, хоча вона може вимірюватися і в порожнині рота, порожнини прямої кишки. У
останніх двох випадках температура вище на 0,5-1,0°С, чим така в пахвовій западині.
Нормальне значення для дорослих і дітей температури тіла в пахвовій западині – 36,6-37,0°С.
Необхідно врахувати, що температура тіла може підвищуватися і при низці
фізіологічних станів, наприклад, при інтенсивному фізичному навантаженні.
Визначення деяких рефлексів
Реакція зіниць на світло перевіряється шляхом направлення пучка світла
спеціального (чи іншого, але не занадто яскравого) ліхтарика в область зіниці
(можна навпаки, перекривати потік світла за допомогою долоні). У відповідь на
збільшення освітленості зіниця звужується, а у відповідь на зменшення потоку
світла – розширюється. Виділяють пряму реакцію – у відповідь на зміну світлового потоку в це око і співдружність – у відповідь на зміну світлового потоку в

31

сусіднє око.
Рефлекс рогівки (корнеальний) вважається позитивним при зімкненні повік
(замруженні) у відповідь на легкий дотик до рогової оболонки очного яблука.
Його виявлення на рівні ДМД, у зв'язку з небезпекою ушкодження рогівки, не
рекомендується.
Больова чутливість перевіряється шляхом легкого уколу голкою, порівнюючи при цьому рівень больових відчуттів на симетричних ділянках тіла.
Інший варіант – щипок за шкіру в області лівого грудного м'яза із поворотом
на 180°.
Тактильна чутливість перевіряється шляхом дотику до шкіри яким-небудь
предметом, наприклад, ручкою, порівнюючи при цьому рівень чутливості на
симетричних ділянках тіла.
Вимі артеріального тиску, рівня глюкози в крові
Вимір артеріального тиску (тонометрія), вимір рівня глюкози («цукру») в
крові (глюкометрія), сьогодні для рятувальників не є обов'язковим – немає необхідності – в Україні достатньо розвинена мережа зв'язку, доріг, медичних установ, які здатні забезпечити своєчасну лікарську допомогу. Звичайно бувають
винятки, але в Україні вони маловірогідні.
По-друге, інформаційна значущість цих методів для осіб без медичної освіти, дуже низька, особливо з урахуванням відсутності права призначати ліки (тобто лікувати).
По-третє, наявні сьогодні методики вимагають певних навичок і, найголовніше, наявність цих приладів.
Правда, становище швидко змінюється – вже існують і застосовуються компактні електронні тонометри для виміру артеріального тиску, експрес-набори для
визначення рівня глюкози в крові та ін., які не вимагають спеціальної підготовки,
але чинними нормативними документами їх наявність і застосування на рівні
ДМД не передбачено.
Для орієнтування рятувальника приводимо|наводимо,призводимо| нормальні значення цих параметрів для рівня ДМД :
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Систолічний артеріальний тиск – 120-140 мм.рт.ст.
Артеріальний тиск діастоли – 80-90 мм.рт.ст.
Систолічний артеріальний тиск нижче 100 мм.рт.ст. на рівні ДМД повинно
оцінюватися в якості індикатора важкого|тяжкого| стану потерпілого. Критичним
вважається рівень систолічного артеріального тиску нижче 70 мм.рт.ст.
Окрім виміру артеріального тиску, при наданні ДМД можна оцінити його
величину у потерпілого, порівнюючи пульс на магістральних і периферичних
артеріях:
- пульс на магістральних артеріях слабкий, на периферичних не визначається – артеріальний тиск нижче критичного значення
- пульс на магістральних артеріях добре визначається, на периферичних
дуже слабкий – артеріальний тиск, як правило, нижче 100 мм рт. ст.
- пульс на магістральних і периферичних артеріях добре визначається – артеріальний тиск, як правило, вище 100 мм рт. ст.
Додатковим тестом є натиснення пальцями рятувальника на верхівку нігтьової фаланги одного з пальців (зазвичай 2-3-го) кисті до появи блідості нігтьового ложа, після припинення тиску колір відновлюється; якщо час відновлення
кольору більше 2 с це вказує на наявність важкого шоку у потерпілого.
Нормальне значення для дорослих концентрації глюкози в крові (залежно
від використовуваного методу; як правило вказується в інструкції, що додається
до використовуваного методу) – 3,5-5,5 ммоль/л.
1.5 Оцінка свідомості і адекватн ості потерпілого
Першою процедурою, що неминуче виконується рятувальником, є визначення збереження свідомості потерпілого.
Ні в якому разі не йдеться про діагностику виду (психотичне або непсихотичне) і ступеня (оглушеність, сопор, кома та ін.) порушення свідомості, прийняте в лікарській практиці. На рівні ДМД це лише орієнтовна оцінка, свідомо неточна, яка, проте, важлива, оскільки використовується для побудови наступних
дій рятувальника (зокрема, наявність свідомості – означає наявність кровообігу і
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дихання у потерпілого).
У більшості екстрених ситуацій лише оцінка свідомості за принципом крайніх варіантів – збережено або відсутній – явно недостатня. Але і поглиблюватися
в дослідження психічних функцій також немає необхідності.
Тому при наданні ДМД доцільно оцінити, окрім збереження свідомості, адекватність потерпілого, яка являється, в даному випадку, параметром, що відображає ступінь порушення усіх психічних функцій.
Визначення понять і рекомендації, що наводяться нижче, необхідно розглядати лише у рамках рівня домедичної допомоги.
Адекватність потерпілого – сукупність психічних властивостей особи, що
дозволяє їй із належною швидкістю орієнтуватися в навколишньому оточенні,
власному стані і приймати рішення, що мають на меті зберегти власне життя,
здоров'я, працездатність (боєздатність), тобто забезпечувати, як мінімум, власну
безпеку в екстремальній ситуації.
У екстремальних ситуаціях важлива чіткість і стандартність формулювань,
особливо при описі настільки складної і багатогранної функції, якою є психіка
особи. Тому при описі стану потерпілого, у тому числі в доповідях старшому
групи, диспетчерові, лікареві-консультантові (використовуючи засоби зв'язку),
представникам правоохоронних органів ми вважаємо за доцільне застосовувати
саме ті формулювання, які приведені далі в цій главі, максимально уникаючи
категоричніших формулювань, наприклад: «Потерпілий в стані алкогольного
сп'яніння» або «Потерпілий в стані наркотичного сп'яніння», або, тим більше,
«Постраждалий п'яний», «Постраждалий наркоман», «У потерпілого біла лихоманка», «Потерпілий божевільний» тощо – це вже або діагнози (а, значить,
прерогатива лікаря), або побутові оцінки, які просто недопустимі.
Окрім сказаного, приведені формулювання лише здаються конкретнішими,
а насправді відразу викликають цілу серію питань: «Яка ступінь алкогольного
або наркотичного сп'яніння?», «Алкоголік або наркоман, але в даний момент що
він приймав … і в якій дозі … ?» і так далі.
Якщо оцінити збереження свідомості можна дистантно і достатньо швидко,
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навіть знаходячись на деякій відстані від потерпілого або будучи відокремленим
від нього якою-небудь перешкодою, то з'ясування ступеня адекватності потерпілого (у тому числі, зміненою травмою, дією наркотичних речовин або алкоголю)
вимагає значно більшого часу, деякій стабілізації стану потерпілого і загальної
ситуації і тому повинно бути розділено на два етапи.
Перший, попередній – проводиться паралельно із оцінкою збереження свідомості.
Другий, відстрочений – проводиться у міру поліпшення обстановки, «в міру
можливості», часто паралельно із виконанням інших прийомів ДМД.
При необхідності проводиться повторна оцінка адекватності потерпілого,
яка особливо потрібна у випадках, коли транспортування (евакуація) до лікувальної установи або прибуття медичних працівників з будь-яких причин затримується.
Діагностика збереження свідомості і первинна оцінка адекватності потерпілого здійснюється рятувальником за допомогою огляду (візуально), опитування,
шляхом дотику до потерпілого.
При огляді потерпілого і дотику до нього про збереження свідомості і, у
більшості випадків, адекватність потерпілого свідчать цілеспрямовані (що відповідають обстановці) орієнтовні і сигнальні (що привертають увагу або вказують):
- рухи очей
- рухів лицьових м'язів (міміка)
- рухи голови
- рухи кінцівок
- формування словесного контакту.
При опитуванні постраждалої про ясність свідомості і, у більшості випадків,
адекватності потерпілого свідчить наявність адекватного, без затримок (чи із
незначною затримкою) і пауз (чи із короткочасною паузою) словесного контакту
рятувальника із потерпілим – чіткий відповіді на питання: «Що із Вами сталося?», що включає:
- пояснення причин і обставин того, що трапилося;
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- опис і оцінка свого стану.
На рівні ДМД мають значення лише два крайні варіанти стану свідомості.
«Свідомість відсутня» – подальші дії рятувальника: негайно перевірити
пульс на магістральних артеріях і наявність дихання із подальшим алгоритмом
залежно від результату.
«Свідомість збережена» (нехай навіть не повністю або змінене) – подальші
дії рятувальника : перевірити пульс на магістральних і периферичних артеріях з
метою оцінки артеріального тиску із наступним алгоритмом залежно від результату.
Рятувальник повинен розуміти, що відсутність свідомості є лише ознакою
тяжкості стану (і те не завжди, наприклад, непритомність), але саме по собі загрози для життя потерпілого не представляє. Це ж стосується і відсутності відновлення свідомості після 1-3 спроб рятувальника його відновити (разом з тим,
відсутність свідомості впродовж більше 2-3 хвилин повинно насторожити рятувальника).
Далі рятувальник приступає до подальшого обстеження потерпілого і надання йому ДМД. У міру стабілізації обстановки і стану потерпілого з'являється
можливість для проведення відстроченої або повторної оцінки адекватності потерпілого, для чого необхідно виконати наступну послідовність дій.
1. Отримати відповідь на 5 питань:
«Що із Вами трапилося?»
«Як Ваше прізвище, ім'я, по батькові?»
«Де Ви живете?»
«Яке сьогодні число?»
«Де Ви знаходитеся зараз?»
Рятувальник оцінює швидкість, повноту, адекватність відповідей, але обов'язково з урахуванням емоційного навантаження, віку, освітньо-культурного
рівня потерпілого.
2. Оцінити (за допомогою нюху – понюхати) повітря в приміщенні, повітря, що видихається потерпілим через рот, блювотні маси (якщо вони є).
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3. Звернути увагу на наявність головного болю у потерпілого, її інтенсивність, особливо, якщо інтенсивність цього болю зростає.
4. Оглянути на тілі постраждалого місця, використовувані наркоманами
для внутрішньовенних (внутрішньоартеріальних) ін'єкцій (внутрішня
поверхня передпліччя і ліктьового згину, пахвові западини, пахові
складки, тильна поверхня стоп).
5. Оглянути предмети, що знаходяться поблизу потерпілого (ємності з хімічними, лікарськими речовинами, алкогольними напоями, шприци, пігулки, ампули тощо).
6. Ознайомитися з медичною або іншою документацією (якщо вона є),
при цьому обов'язково переконатися, що паспортні дані в медичних документах відповідають саме цьому потерпілому.
7. Опитати оточення (відповіді оцінюються з урахуванням емоційного навантаження, віку, освітньо-культурного рівня).
При визначенні адекватності потерпілого рятувальникові необхідно так само врахувати:
 при ускладненому течія цукрового діабету із рота постраждалого можливий запах ацетону, який можна сплутати із запахом алкоголю;
 при деяких захворюваннях печінки у стадії печінкової недостатності із рота
постраждалого можливий специфічний фруктовий запах, який також можна сплутати із запахом алкоголю;
 психічний стан при деяких отруєннях, ускладненнях цукрового діабету, печінкової недостатності, захворюваннях головного мозку, деяких ендокринних порушеннях може нагадувати стан алкогольного або наркотичного сп'яніння;
 деякі лікарські препарати (навіть ті, які не відносяться до психотропних),
особливо при першому прийомі, самостійно або у поєднанні з іншими ліками, алкоголем можуть змінювати психічні функції;
 у еректильну фазу травматичного шоку поведінка потерпілого може сильно
нагадувати стан наркотичного або алкогольного збудження;
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 при деяких видах черепномозкової травми спостерігається «світлий проміжок» тривалістю до декількох годин, коли змін свідомості (психічних і
неврологічних функцій) і скарг на стан здоров'я може не бути;
 при цілий низці психічних захворювань навіть лікареві, у тому числі психіатрові, дуже складно при першому і поверхневому контакті виявити відхилення психічних функцій від норми;
 якщо є підозра на симуляцію непритомності – розкрити 1-м і 2-м пальцями
повіки – потерпілий, що перебуває у свідомості, обов'язково напружить м'язи повік і рятувальник це відчує.
Тому на рівні ДМД мають бути виділений лише три варіанти ступеня адекватності потерпілого.
«Потерпілий адекватний» (потрібна наявність усіх груп ознак):
- достатньо швидко, правильно, повно відповідає на усі питання рятувальника;
- правильно і повністю виконує дії, рекомендовані рятувальником;
- немає підозрілого запаху із рота;
- немає підозрілого запаху в приміщенні;
- немає підозрілих предметів в оточенні потерпілого;
- немає відповідної інформації від оточення або в медичній документації;
подальші дії рятувальника мало залежать від цього фактору.
«Потерпілий неадекватний» (достатньо однієї групи ознак) :
- поведінка не пов'язана з навколишнім оточенням, у тому числі із діями
рятувальника (питаннями, спробами заспокоїти, надати допомогу) або
прямо протилежно їм, або реакція надмірно виражена (обурення, образа,
звинувачення, претензії);
- виражене мовне і рухове збудження;
- агресія відносно оточення або себе;
подальші дії рятувальника: потрібна організація постійного спостереження за потерпілим; рішення про фіксацію потерпілого (і, відповідно, спеціальному догляді за ним) рекомендується приймати після узгодження із
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страхаємо групи або диспетчером, консультацією із психіатром за допомогою засобів зв'язку, із обов'язковим проведенням роз'яснювальної бесіди із
родичами або супутниками потерпілого і залученням співробітників правоохоронних органів.
«Адекватність потерпілого сумнівна» – усі інші випадки
подальші дії рятувальника: не залишати потерпілого без спостереження
(рятувальниками, родичами, кимось із оточення, іншими потерпілими).
Визначення адекватності потерпілого рятувальником є поверхневим дослідженням, із великою ймовірністю помилки (особливо у зв'язку з поширенням в
суспільстві вживання алкоголю і наркотиків), а тому в усіх сумнівних випадках
рекомендуємо віднести потерпілого до групи «Адекватність потерпілого сумнівна» і організувати спостереження за ним.
У результаті дослідження свідомості і адекватності потерпілого на рівні надання ДМД можуть бути отримані наступні варіанти необхідних дій рятувальника.
1. «Свідомість відсутня» – подальші дії рятувальника : негайно перевірити
пульс на магістральних артеріях і наявність дихання із наступним алгоритмом
залежно від результату.
2. «Свідомість збережена», але «Адекватність потерпілого сумнівна» –
подальші дії рятувальника : перевірити пульс на магістральних і периферичних
артеріях з метою оцінки артеріального тиску із наступним алгоритмом залежно
від результату, зробити виклик медичних працівників, продовжити діагностичні
прийоми з метою виявлення ушкоджень у потерпілого із наступним алгоритмом
залежно від результату. При необхідності перемкнутися на іншого потерпілого
або інше завдання – помістити цього потерпілого у безпечному місці і організувати за ним спостереження. Це найбільш численна група потерпілих, в яку мають
бути включені і особи, чиї здібності «… із належною швидкістю орієнтуватися
і приймати рішення …» обмежені навіть в нормальних умовах (відсутність хворобливого стану і незвичного навколишнього оточення), наприклад, діти, люди
похилого віку, вагітні та ін.
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3. «Свідомість збережена», але «Потерпілий неадекватний» – подальші
дії рятувальника : спробувати шляхом проведення роз'яснювальної бесіди заспокоїти потерпілого, при явній відсутності контакту і агресивній поведінці – залучити представників правоохоронних органів і із їх допомогою зафіксувати потерпілого; перевірити пульс на магістральних і периферичних артеріях з метою
оцінки артеріального тиску із наступним алгоритмом залежно від результату,
зробити виклик медичних працівників, продовжити діагностичні прийоми з метою виявлення ушкоджень у потерпілого із наступним алгоритмом залежно від
результату. При необхідності перемкнутися на іншого потерпілого або інше завдання|задавання| – помістити цього потерпілого у безпечному місці і організувати за ним спостереження і спеціальний догляд.
4. «Свідомість збережена», «Потерпілий адекватний» – подальші дії рятувальника: перевірити пульс на магістральних і периферичних артеріях з метою
оцінки артеріального тиску із наступним алгоритмом залежно від результату,
зробити виклик медичних працівників, продовжити діагностичні прийоми з метою виявлення ушкоджень у потерпілого із наступним алгоритмом залежно від
результату. При необхідності перемкнутися на іншого потерпілого або інше завдання – помістити цього потерпілого у безпечному місці.
Існує ще один варіант – «Свідомість відсутня», «Судоми» – це принципово
інша ситуація – дії рятувальника описані у відповідних главах.
Хочемо ще раз підкреслити, що при наданні ДМД усі приведені формулювання, що включають «Адекватність …», це зовсім не висновок або оцінка психіатра, а лише формулювання, що дозволяє стандартизувати дії рятувальників.
Приведені варіанти в детальнішій формі описують процес з'ясування стану
свідомості у потерпілого і не суперечать міжнародному алгоритму AVPU:
A – Alert – свідомість збережена, потерпілий дає адекватні відповіді на питання і може виконати усвідомлені дії на прохання рятувальника;
V – Responds to Verbal stimuli – реагує на голос, точніше на гучний звук поблизу вуха;
P – Responds to Pain – реагує на біль (щипок за шкіру в області лівого груд-
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ного м'яза із поворотом на 180°);
U – Unresponsive – свідомість відсутня.
1.6 Загальний перелік дій рятувальника при наданні ДМД
Щоб уникнути повторень надалі, по-перше, і, щоб сконцентрувати увагу учнів на специфічних прийомах ДМД в кожному подальшому розділі, по-друге, тут
ми наводимо детальний опис дій рятувальника, знання яких дає можливість зробити ДМД в переважній більшості випадків.
Блок [А] – початкових дій
 викликати медичних працівників, повідомивши при цьому:
- причину виклику: раптова смерть, кровотеча, травма (конкретно яка), отруєння, судоми, важке сп'яніння, передозування наркотиків тощо;
- прізвище, ім'я, по батькові, вік потерпілого;
- точна адреса місця події (місця проживання потерпілого): населений
пункт, вулиця, будинок, під'їзд, поверх, домашній телефон, код вхідних
дверей під'їзду;
- орієнтири місця події і найбільш зручний шлях під'їзду до нього;
- загальний стан потерпілого (свідомість, збудження, пульс, дихання);
- прізвище рятувальника;
 оцінити обстановку (спочатку швидко, без деталей; у міру стабілізації ситуації – детальніше) :
- для виявлення потенційної небезпеки для рятувальника і потерпілого;
- для залучення помічників (для забезпечення зв'язку, спостереження, участі в ДМД);
- для виявлення можливих джерел поєднаної і комбінованої травми;
- для виявлення способів зв'язку;
- для встановлення можливості консультації медпрацівників;
 забезпечити особисту безпеку, застосувавши відповідні засоби захисту або
відповідні дії, у тому числі гумові рукавички1, особливо при необхідності
1 – Згідно з міжнародними нормами ДМД надається рятувальниками (парамедиками) в гумових рукавичках, як,
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контакту із кров'ю або іншими біологічними виділеннями потерпілого;
 припинити дію на потерпілого травмуючого фактору :
- ввести внутрішньом'язово антидот (при загрозі застосування бойових отруйних речовин загальної дії);
- вжити внутрішньо радіопротектор (при загрозі застосування ядерної
зброї);
- погасити полум'я на потерпілому;
- витягнути потерпілого із води;
- відключити джерела електричної напруги;
- зупинити виробниче устаткування (машини, що рухаються, і механізми);
- одягнути на потерпілого індивідуальні засоби захисту;
- винести потерпілого із небезпечної зони (задимлення, загазованості, запилювання, дії отруйних або радіоактивних речовин та ін.);
- перенести потерпілого в інше місце, якщо надання допомоги на місці події неможливе (наприклад, на опорі, щоглі, у будівельні корзині);
 провести психологічну підтримку потерпілому, його родичам, супроводжуючим; провести роз'яснювальну бесіду із потерпілим, його родичами,
супроводжуючими;
 виконати часткову або повну санітарну обробку;
Блок [Б] – основних дій
 провести серцево-легеневу реанімацію;
 зупинити зовнішню кровотечу;
 накласти герметизуючу пов'язку при відкритому пневмотораксі;
 промити хімічний опік водою;
 виконати беззондове промивання шлунку (при харчових отруєннях);
 ввести антидот (при отруєнні побутовими і промисловими отрутами загальної дії);
 застосувати місцево антидот (при хімічних опіках);

при наявності можливості змінюють після кожного постраждалого або обробляють антисептиками.
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 виконати знеболення;
 почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів;
 почати інгаляцію кисню;
 накласти асептичну пов'язку;
 виконати іммобілізацію пошкодженої кінцівки;
 прикласти холодоносій до місця травми;
 при блювоті – запобігти аспірації блювотних мас, надавши потерпілому
стійкe положення на боці;
 при судомах – запобігти вторинним механічним ушкодженням;
 за відсутності свідомості – запобігти аспірації блювотних мас, надавши потерпілому стійкe положення на боці;
 після успішної реанімації – запобігти аспірації блювотних мас, надавши
потерпілому стійкe положення на боці;
Блок [В] – завершальних дій
 вжити заходи по попередженню температурного дисбалансу організму відповідно до температури довкілля;
 забезпечити рясне питво відповідно до температури довкілля (чай або вода);
 спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у
разі його погіршення, виконати відповідні дії; оцінюються наступні параметри:
- загальний стан: свідомість (наявність, зміна поведінки), пульс (наявність,
частота, порівняння на магістральній і периферичній артерії), дихання
(наявність, частота), головний біль (наявність, посилення);
- місце травми : розвиток вірогідних ускладнень, відповідно до характеру
травми (наприклад, розвиток вторинного шоку або кровотечі, у разі правильно організованого спостереження за потерпілим, не повинен пройти
непоміченим навіть у потерпілого без свідомості);
 у разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до най-

43

ближчої лікувальної установи (транспортування потерпілого до оптимальної (відповідно до характеру травми) лікувальної установи рятувальником
допустимо лише після узгодження цієї дії із медичним працівником і вищестоящим посадовцем);
 за наявності можливості не менше, чим за 10 хвилин до приїзду повідомити
лікувальну установу про транспортування до них потерпілого, особливо,
якщо його стан важкий;
 у разі затримки евакуації потерпілого забезпечити можливість відправлення потерпілим (и) фізіологічних потреб:
- забезпечення дихання (вміст О2 і СО2 в повітрі – для дихання однієї людини в герметично закритому приміщенні необхідно не менше 2 л/год.
кисню, наявність в нім отруйних, радіоактивних речовин, підвищеної
кількості зважених часток);
- забезпечення питною водою;
- забезпечення медикаментами хронічних хворих;
- забезпечення мінімуму санітарії (сечовиділення і дефекація);
- забезпечення температурного балансу, особливо людей похилого віку і
дітей;
- забезпечення їжею;
- забезпечення сну;
- забезпечення мінімуму гігієнічних процедур.
Зверніть увагу!
1. Згідно з чинними нормативними документами Міністерства охорони
здоров'я України :
а) застосування лікарських препаратів місцевої і загальної дії на рівні ДМД
не передбачено;
б) при ранах, опіках, відмороженнях застосування місцевих лікарських засобів, у тому числі антисептиків, не передбачено – лише асептична пов'язка;
в) застосування антибіотиків не передбачене, як всередину (у таблетованій формі), так і ін'єкційний;
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г) введення протиправцевих сироваток і анатоксина на рівні ДМД заборонене;
д) виняток: знеболюючі препарати, у тому числі наркотичні, пантенол,
етиловий спирт (всередину лише в якості антидоту при отруєнні метиловим спиртом), активоване вугілля, антидоти, радіопротектори і деякі
інші.
2. У переважній більшості випадків рятувальник викликає медичних працівників без вирішення питання про те, що доцільніше – викликати медпрацівників або транспортувати його до лікувальної установи самостійно.
Контрольні питання до розділу 1
1.1/2 Домедична допомога: основні поняття, основні вимоги
У якому Законі України виділені три види (рівня) надання державної медичної допомоги?
Які три види (рівня) надання державної медичної допомоги в Україні ви
знаєте?
У якому Законі України дано визначення домедичної допомоги?
Що таке домедична допомога (ДМД)?
Яка послідовність дій громадян і не громадян України при виявленні людини
в невідкладному стані?
Хто, окрім медичних працівників повинен надавати ДМД?
За яких умов рятувальник припиняє надання ДМД?
1.3 Травма, травматизм : визначення, класифікація
Що таке травма?
Як класифікуються травми залежно від виду зовнішньої дії?
Як класифікуються травми залежно від їх кількості?
Що таке поєднана травма?
Що таке комбінована травма?
Що таке закрита травма?
Що таке відкрита травма?
Що таке непроникаюча|проникна| травма?
Що таке проникаюча|проникна| травма?
1.4 Прості прийоми обстеження потерпілого
Які прості прийоми виявлення ушкоджень у потерпілого Ви знаєте (правило
чотирьох "О")?
Назвіть точки визначення пульсу на магістральних артеріях.
Де визначається пульс на сонній артерії?
Де визначається пульс на плечовій артерії?
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Де визначається пульс на стегновій артерії?
Яка нормальна частота пульсу у дорослих?
Яка нормальна частота дихання у дорослих?
Яка нормальна температура тіла у людини?
Як визначається больова чутливість?
Який нормальний систолічний тиск у дорослих?
1.5 Оцінка свідомості і адекватності потерпілого
Які критерії оцінки свідомості у потерпілого на рівні ДМД?
Які варіанти результату оцінки свідомості у потерпілих на рівні ДМД?
1.6. Загальний перелік дій рятувальника при наданні ДМД
Які функціональні блоки включає невідкладна допомога?
Які основні вимоги до ДМД?
Що таке повнота ДМД?
Що таке повноцінність ДМД?
Якими постійними діями рятувальника починається надання ДМД?
Якими постійними діями рятувальника закінчується надання ДМД?
Які лікарські препарати можна застосовувати при наданні ДМД?
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Розділ 2
ПОВ'ЯЗКИ, ІММОБІЛІЗА ЦІЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ
2.1 Накладення пов'язок : що тисне, асептичною, гермет изуючою, теплоізолюючою, імуннодефіцитом
Пов'язка – перев'язувальний матеріал, закріплений на тілі людини з метою захисту ран і патологічно змінених поверхонь шкіри від дії зовнішнього середовища, забезпечення зупинки кровотечі (гемостаза), лікувальної дії на рану, знерухомлення (іммобілізації) або усунення порочного положення частини тіла.
Перев'язка – процес накладення або зміни пов'язки.
Залежно від мети накладення пов'язки, розрізняються наступні м'які бинтові
пов'язки:
- проста м'яка пов'язка: захисна, фіксувальна;
- асептична;
- гемостатична (кровоспинна) пов'язка;
- пов'язка (транспортна і лікувальна) імуннодефіциту (що знерухомлює);
- що коригує;
- герметизуюча;
- теплоізолююча;
- лікарська;
- комбінована.
Перев'язувальні матеріали – природні або штучні матеріали, спеціальним чином оброблені, для придбання ними фізичних, хімічних і біологічних
властивостей, необхідних для вирішення відповідних лікувальних задач
(зупинка кровотечі, адсорбція раневого відокремлюваного, механічний захист, антибактеріальна активність тощо).
Пов'язка, як правило, складається із двох частин:
 основного перев'язувального матеріалу, що безпосередньо контактує із раневою поверхнею, який реалізує цілі накладення пов'язки – отримання лі-
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кувального ефекту;
 фіксувального перев'язувального матеріалу.
Обидві частини можуть бути із одного перев'язувального матеріалу або із
різних.
Основним табельним засобом для накладення усіх видів пов'язок (чи основним перев'язувальним матеріалом) є марлевий бинт і марлева або ватно-марлева
серветка (але не чисто ватна – вата безпосередньо із раневою поверхнею контактувати не повинна); є також різні варіанти поєднання в одній упаковці серветки/серветок і бинта (наприклад, пакет перев'язувальний індивідуальний).
Бинт – смуга марлі, зазвичай шириною 5-20 см (при необхідності може бути
розрізав ножем упоперек прямо в упаковці) і завдовжки 5-7 м, що скачала в рулон.
Рулон (частина, що згорнена) іменується голівкою, а вільна частина – початком бинта. Бинти частіше готують одноголові, рідше – для спеціальних цілей
– двоголові.
Серветки випускаються різноманітних розмірів (до 70×68 см); у упаковці їх,
як правило, більше однієї.
Перераховані перев'язувальні засоби випускаються в трьох варіантах:
- стерильні
- нестерильні в герметичній упаковці
- нестерильні без упаковки.
Якщо пов'язка безпосередньо стикається із поверхнею рани, то табельним
засобом є стерильні бинти і серветки.
Стерильний перев'язувальний матеріал повинен відповідати наступним вимогам:
- бути упакований в заводську упаковку;
- не мати видимих ушкоджень упаковки;
- на упаковці має бути напис «Стерильний»;
- на упаковці має бути вказаний термін придатності (дійсний лише при
збереженні цілості упаковки), який не має бути на момент застосування
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перев'язувального матеріалу прострочений.
Якщо не дотримується хоч би одна з перерахованих вимог, то матеріал вважається нестерильним.
Для фіксації може використовуватися лейкопластир (якщо це лікарський
лейкопластир, що вказано на його упаковці, то від його застосування необхідно
або відмовитися, або застосувати так, щоб він безпосередньо не торкався як здорової шкіри, так і раневої поверхні).
Можуть використовуватися і еластичні бинти (медичні; мають різну ступінь
жорсткості), але так, щоб не викликати порушення кровообігу, особливо у потерпілих, які контролюють свій стан обмежено (діти, люди похилого віку, що
знаходяться в шоці, без свідомості тощо).
Використання спортивних еластичних «бинтів» (гумових смуг різної ширини) з метою фіксації перев'язувального матеріалу настійно не рекомендується.
Замість звичайних бинтів можуть використовуватися сітчасті (чи сітчастотрубчасті, або трубчасті), які виготовляють відповідно до форми і розміру (7
розмірів – від № 1 до № 7; № 1 – у вільному стані його діаметр 10 мм, № 2 -17
мм, № 3 – 25 мм, № 4 – 30 мм, № 5 – 35 мм, № 6 – 40 мм, № 7 – 50 мм) різноманітних частин тіла людини; не стерильні (рис.2.1).
В якості підручних засобів використовують чисту (відсутні видимі забруднення і запах) бавовняну або льняну тканину, а якщо і їх немає – синтетичну
тканину.
Неприпустимо використати явно забруднені підручні матеріали або, тим
більше, вживані.
В якості табельного засобу можуть бути застосовані і сучасніші засоби – багатокомпонентні пов'язки, які є серветкою (часто із синтетичного матеріалу)
вказаного розміру в стерильній упаковці, разом із засобом її фіксації в рані або
без нього (знання принципу дії і конкретних варіантів цього лікарського препарату в задачі ДМД не входить). Такі пов'язки можуть застосовуватися з метою
зупинки зовнішньої кровотечі, як асептичні та ін.; технічні прийоми їх застосування при наданні ДМД не відрізняються від таких для традиційних перев'яз-
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увальних матеріалом.
Для накладення гіпсових пов'язок використовуються гіпсові бинти, але це
доля гіпсових техніків і лікарів; рятувальники гіпсові пов'язки накладати не повинні. Лише за відсутності альтернативи, можливості викликати або доставити
медичних працівників, з метою іммобілізації, як виняток, допускається застосування гіпсових лонгет.
Техніка накладення пов'язок (універсальні прийоми)
 Надати хворому зручне положення – він повинен сидіти або лежати.
 Хворий не повинен рухатися.
 Звільнити область накладення пов'язки від верхнього одягу і взуття, знімаючи її з потерпілого або розрізаючи; якщо одяг знімається, то розпочинають із здорової кінцівки (одягають – в зворотному порядку); не допускається відривати одяг або її залишки у випадках, коли вона міцно фіксована
в області рани – в цих випадках вона обрізується по вільних краях.
 Бинтована частина тіла повинна знаходитися в спокійному положенні: м'язи не напружені – інакше при розслабленні м'язів після накладення пов'язки остання буде вільною.
 Положення бинтованої частини тіла має бути таким, щоб після накладення
пов'язки вона знаходилася у функціонально вигідному положенні.
 Той, що бинтує коштує лицем до хворому (потерпілому) і за виразом обличчя останнього судить про його стан.
 Розтинають стерильну упаковку перев'язувального матеріалу, використовуючи передбачені виготівником вказівки і пристосування на ній.
 Після розтину упаковки зовнішня частина бинта (чи іншого перев'язувального матеріалу) стикається із руками рятувальника і стає нестерильною;
для зіткнення із раною призначена внутрішня сторона; при накладенні пов'язок рятувальник не повинен торкатися тих частин серветок і бинта, які
безпосередньо контактують із раневою поверхнею.
 Початок злегка розмотаного бинта тримають в лівій, а голівку (рулон) бинта тримають в правій руці і розкручують зліва направо, не відриваючи від
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поверхні тіла, лівою рукою підтримуючи ту частину тіла, на яку накладають пов'язку.
 Кожен наступний виток бинта повинен накривати не менше ⅔-½ ширини
попереднього (циркулярна або спіралевидна пов'язки).
 Щоб пов'язка міцно трималася на рані, її накладають, враховуючи «рельєф»
травмованої області.
 Бинт слід затягувати поступово, тому що слабка пов'язка зісковзує з рани, а
туга – порушує кровообіг, тисне на рану і спричиняє біль і оніміння.
 Основні види бинтових пов'язок
 Циркулярна пов'язка – кожен наступний тур прикриває попередній; така
пов'язка зручна для бинтування циліндричної поверхні.
 Спіральна пов'язка – після закріплюючого ходу кожен наступний тур прикриває попередній на ⅔-½; пов'язку накладають на циліндричні конічні ділянки; при бинтуванні конічної форми (гомілка, передпліччя) пов'язку накладають із перегинами.
 Ползуночная пов'язка – розпочинають бинтування з циркулярної пов'язки і
накладають бинт в проксимальному1 напрямі, при цьому між окремими турами залишається простір, рівний ширині бинта; застосовується для фіксації великого по площі перев'язувального матеріалу, як попередній етап перед накладенням іншого виду пов'язки.
 Черепашача пов'язка – відома в двох варіантах: що розходиться і сходиться; накладається на великі суглоби.
 Колосовидна пов'язка застосовується для бинтування плечового суглоба,
області ключиці і пахвової області, тазостегнового суглоба і інших областей, що мають складну анатомічну будову.
 Пов'язка, що повертається, накладається на куксу після ампутації кінцівки,
кисть, стопу; спочатку бинт укріплюють в поперечному напрямі, роблять
перегин, проводять з передньої поверхні на задню і укріплюють поперечними турами бинта (рис.2.2-2.8).
1 – Більш центрально (ближче до серця) по відношенню до місця накладання пов'язки.
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Рис. 2.1. Приклади застосування різноманітних типоразмірів сітчастотрубчастих бинтів у дорослих (а) і дітей (б)
Пов'язка, що тисне
Пов'язка, що давить |тисне (кровоспинна, гемостатична), накладається з метою тимчасової (може бути остаточною) зупинки зовнішніх кровотеч (як правило, капілярних, рідше – венозних, як виняток – невеликих артеріальних).
Техніка її накладення складається із двох етапів. Спочатку порожнина рани
достатньо щільно, але під контролем больових відчуттів потерпілого, заповнюють серветками – однією або декількома (марлевими, ватно-марлевими, зробленими із декількох шарів бинта, рідше, із усього рулону бинта), а потім туго на-
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кладають циркулярну пов'язку марлевим бинтом або лейкопластирем (сітчастий
бинт для цього, як правило, не придатний).
У сучасних умовах в порожнину рани закладається губка, що має гемостатичну активність.
Захисна пов'язка
Захисна пов'язка накладається з метою запобігання додаткових травм в області рани. В якості складового елементу входить в інші види пов'язок.
Асептична пов'язка
Асептична пов'язка накладається з метою запобігання мікробного забруднення рани після травми (з метою профілактики вторинної мікробної контамінації) – закритті усієї раневої поверхні декількома шарами марлевого бинта.
Техніка її накладення – усю раневу поверхню послідовно укривають турами
бинта; можна укрити раневу поверхню тонкими марлевими серветками, а потім
згори закріпити їх за допомогою марлевого або еластичного бинта, або за допомогою лейкопластиря.
У сучасних умовах захист рани від вторинного мікробного забруднення
здійснюється також за допомогою рідких, маслянистих, плівкових і пінотворних
лікарських засобів, які розподіляються по поверхні рани шляхом того, що розпилювало їх із аерозольного балона або пульверизатора або багатокомпонентними
стерильними пов'язками.
Додатково рана може бути захищена від механічних ушкоджень за допомогою захисної марлевої пов'язки.
Герметизуюча пов'язка
Герметизуюча (оклюзивна) пов'язка накладається з метою відновлення герметичності – відсутності сполучення з довкіллям плевральної порожнини потерпілого при відкритому пневмотораксі (тим самим відкритий пневмоторакс переводиться в закритий).
Табельним засобом для цього виду пов'язки є спеціальний пакет, всередині
якого перебуває стерильна марлева серветка, а упаковкою є повітронепроникний
матеріал – прогумована тканина.
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Пакет розтинається так, щоб не торкнутися серветки і внутрішньої поверхні
упаковки; серветку укладають на рану, а згори кладуть повітронепроникну упаковку так, щоб її краї по усьому периметру виступали за краї рани в область здорової шкіри і щільно до неї прилягали (саме до здорової шкіри навколо рани, а не
до самої рани). У такому положенні пов'язка надійно фіксується за допомогою
циркулярних турів марлевого бинта або відповідного типоразміра сітчастого
бинта.
У деякому керівництві останнього часу рекомендується при накладенні герметизуючої пов'язки залишати приблизно ¼-⅓ її периметра нефіксованої для
формування «випускного» клапана, що дійсно може бути ефективне, але вимагає
спостереження за потерпілим – пов'язка може зміститися і замість клапана сформується отвір – пневмоторакс знову стане відкритим і стан потерпілого погіршає.
Не вдаючись до медичних деталей, ми рекомендуємо такий порядок дій :
- у усіх випадках первинно накласти класичну герметизуючу пов'язку і
продовжити виконання подальших прийомів ДМД;
- якщо стан потерпілого не покращується, а тим більше погіршується, то
звільнити|визволяти| ¼-⅓ периметра герметизуючої пов'язки і спробувати
сформувати клапан для виходу повітря із плевральної порожнини назовні
під час видиху.
Пов'язка, що іммобілізаціє
Пов'язка, що іммобілізаціє (що знерухомлює) накладається з метою створення функціонального спокою травмованому органу із зменшенням при цьому
болю і зниженням ймовірності відновлення кровотечі.
Застосовується для іммобілізації в суглобах кисті, променезап'ястковому,
гомілковостопному (8-образні пов'язки), верхній кінцівці (косиночна пов'язка,
пов'язка Дезо), а також шийному відділі хребта (ватно-марлева комірна пов'язка
Шанцю).
По ефективності марлева пов'язка поступається іммобілізаціями за допомогою шин, тому при переломах і вивихах останні прийнятніше.
Фіксувальна пов'язка
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Фіксувальна пов'язка накладається з метою утримання на тілі постраждалого якого-небудь предмета, частіше за пов'язку, у тому числі лікарською. В якості
складового елементу входить в інші види пов'язок.

Рис. 2.2. Різні види пов'язок на області голови і обличчя, що накладаються
як за допомогою стандартних бинтів, так і за допомогою підручних засобів
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Рис. 2.3. Приклади пов'язок на голову (цифрами позначена послідовність накладення турів бинта)

Рис. 2.4. Різні види пов'язок на ділянці грудей і живота
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Рис. 2.5. Різні види пов'язок (спіральна, колосовидна) на області верхньої і
нижньої кінцівок (цифрами позначений порядок накладення турів бинта)
Табельними засобами для цього виду пов'язок є марлеві і трубчасті (сітчасті)
бинти.
Фіксація до тіла потерпілого може бути також здійснена за допомогою лей-
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копластиря, клей БФ-6, клеола (спеціальний клей).

Рис. 2.6. Приклади пов'язок на різні області тіла за допомогою підручних засобів

Рис. 2.7. Приклади пов'язок на кисть (цифрами позначений порядок накладення турів бинта)
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Рис. 2.8. Пов'язка Дезо – бинтова (рідше гіпсова) пов'язка імуннодефіциту,
вживана при нескладних переломах ключиці, фіксувальна плече і передпліччя до тулуба і створююча тягу за плечовий суглоб і дистальний1
відламок ключиці за допомогою ватного валика, поміщеного в пахвовій області. Розроблена і названа по імені французького хірурга Пьера
Дезо (1744-1795); необхідний інструментарій: бинт шириною 20 см,
шпилька; послідовність дій :
Техніка накладення пов'язки Дезо
1. Усадити пацієнта лицем до себе, заспокоїти, пояснити хід майбутньої маніпуляції.
2. Вкласти в пахвову западину валик із вати, обернутий марлею.
3. Зігнути передпліччя в ліктьовому суглобі під прямим кутом.
4. Притиснути передпліччя до грудей.
5. Зробити два закріплюючі тури бинта по грудях, хворій руці в області плеча,
спині і пахвовій западині з боку здорової кінцівки.
6. Вести бинт через пахвову западину здорової сторони по передній поверхні
грудей криво на надпліччя хворої сторони.
7. Опуститися вниз по задній поверхні хворого плеча під лікоть.
8. Обігнути ліктьовий суглоб і, підтримуючи передпліччя, направити|скеровувати,спрямовувати| бинт криво в пахвову западину здорової сторони.
9. Вести бинт із пахвової западини по спині на хворе передпліччя.
10. Вести бинт із надпліччя по передній поверхні хворого плеча під лікоть і
обігнути передпліччя.
11. Спрямовувати бинт по спині в пахвову западину здорової сторони.
12. Повторювати тури бинта до повної фіксації плеча.
13. Закінчити пов'язку двома закріплюючими турами по грудях, хворій руці в
області плеча, спини.
1 – Більш периферично (подалі від серця) по відношенню до місця травми судини.
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14. Заколоти кінець пов'язки шпилькою.
Примітки:
Права рука бинтується зліва направо, ліва – справа наліво.
Якщо пов'язка накладена на тривалий час, тури бинта слід прошити.
Термоізолююча пов'язка
Термоізолююча (теплоізолююча) пов'язка накладається з метою зниження
тепловіддачі в довкілля і пасивного, у зв'язку з цим, зігрівання захищених тканин, як правило, кінцівок.
Накладається на суху шкіру – якщо шкіра перед цим була обмита, то має бути заздалегідь ретельно висушена. Якщо в області накладення термоізолюючої
пов'язки є рана або глибоке відмороження, то заздалегідь на них накладається
асептична пов'язка (при необхідності – що тисне).
Термоизолирующая пов'язка багатошарова :
- спочатку накладається один шар марлевого бинта
- потім товстий шар вати або іншого теплоізолюючого матеріалу
- потім шар поліетилену або вощеного паперу
- потім кінцівка додатково обертається вовняною тканиною.
Питання, що найчастіше ставляться, – що робити, якщо .:
- пов'язка рясно промокла кров'ю?
- пов'язка рясно промокла раневим відокремлюваним?
- пов'язка промокла водою або іншою рідиною?
- пов'язка сповзла?
Відповідь одна – якщо пов'язка не виконує своєї функції (не досягнута мета
її накладення), то необхідно або накласти пов'язку наново, або замінити її іншим,
ефективнішим засобом.
2.2 Транспортна іммобілізація кінцівок
Іммобілізація (від лат. immobilis – нерухомий) – створення нерухомості
(спокою) при різноманітних ушкодженнях або захворюваннях.
Іммобілізація (знерухомлення) ділиться на:
 тимчасову або транспортну – іммобілізуюча пов'язка накладається на тер-
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мін, необхідний для евакуації (транспортування) постраждалого з місця отримання травми до лікувальної установи; виконується на місці події медичним працівником або в порядку само- і взаємодопомога;
 лікувальну або постійну (точніше, тривалу) – іммобілізуюча пов'язка накладається на термін, необхідний для зрощення перелому або загоєння великої рани, наприклад, для зрощення деяких видів перелому хребта накладають гіпсовий корсет на 4-5 міс.; виконується в спеціалізованих стаціонарах лікарями-фахівцями;
 лікувально-транспортну – застосування апаратів, виробів, облаштувань лікувальної іммобілізації в цілях здійснення транспортної іммобілізації.
У основі транспортної іммобілізації, як правило, використовують наступні
принципи:
- створення зовнішньої фіксації;
- витягнення пошкодженого сегменту кінцівки.
Перший принцип фіксації полягає в створенні нерухомості ділянки кінцівки
із обов'язковим виключенням рухів в двох-трьох суглобах, прилеглих до області
ушкодження, і забезпечується шляхом застосування різного роду жорстких або
напівжорстких шин у поєднанні з бинтовими пов'язками. Здійснення цього
принципу часто скрутне у зв'язку з необхідністю виключити в пошкодженій ділянці кінцівки ротаційні рухи.
Другий принцип створення іммобілізації – витягнення пошкодженого сегменту кінцівки – створення стійкості відламків кістки в натягнутому положенні
за рахунок фіксації їх навколишніми м'язами.
Експериментальні і клінічні спостереження показали, що транспортна іммобілізація сприяє:
- попередженню розвитку травматичного шоку;
- попередженню можливості перетворення закритого перелому у відкритий;
- попередженню розвитку інфекції в рані;
- попередженню первинної або вторинної кровотечі із рани;

61

- попередженню ушкодження великих кровоносних судин і нервових стволів;
- створює умови для функціонального спокою постраждалої кінцівки і, тим
самим, сприяє якнайшвидшому лікуванню і відновленню працездатності
хворого.
Таким чином, транспортна іммобілізація показана (має бути виконана) при:
- переломах кісток;
- ушкодженнях суглобів;
- пораненні великих кровоносних судин;
- пораненні великих нервів;
- великихмеханічних ушкодженнях м'яких тканин;
- великих опіках;
- гострих запальних процесах на кінцівках;
- інших ушкодженнях, коли зміщення тканин в області патологічного осередку при транспортуванні потерпілого може привести до посилення (обважнює) процесу і погіршення стану пацієнта.
Принципи (правила) транспортної іммобілізації1
 іммобілізація пошкодженої частини тіла повинна проводитися по можливості в ранні терміни після травми;
 при ушкодженні суглобів для транспортної іммобілізації використовують ті
ж засоби і способи що і при ушкодженні кісток;
 при здійсненні транспортної іммобілізації не слід поспішати – вона має бути виконана грунтовно, спокійно, без ривків і смикань, із дотриманням
певного порядку дій;
 при виконанні іммобілізації необхідно врахувати:
- локалізацію ушкодження;
- характер ушкодження;

1 – В деяких керівництвах рекомендується при закритих переломах зробити легке і обережне витягування ушкодженої кінцівки по осі, яке слід продовжувати до закінчення накладання іммобілізуючої пов'язки. Ми вважаємо,
що на рівні ДМД цього робити не слід.
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- наявність засобів іммобілізації (табельних або підручних);
- характер одягу потерпілого;
- наявність помічника;
 перед виконанням іммобілізації необхідно:
- зупинити кровотечу
- виконати знеболення
- за наявності рани – накласти асептичну пов'язку;
 при необхідності застосування кровоспинного джгута останній накладають
на кінцівку до здійснення іммобілізації так, щоб його можна було зняти, не
порушуючи повністю іммобілізації; накладений джгут не можна закривати
пов'язкою; замок джгута має бути розташований спереду і легко доступний; наявність у пораненого джгута на кінцівці має бути чітка і яскраво позначена із вказівкою часу накладення – зазвичай за допомогою записки, яку
прикріплюють до шини або пов'язки на кінцівці;
 перед накладенням иммобілізуючої пов'язки або шини потерпілому необхідно ввести знеболюючий засіб:
- врахувати, що дія знеболюючого препарату настає не відразу, а через 510 хв.;
- до наступу знеболюючого ефекту маніпуляції по накладенню шини недопустимі;
- незважаючи на знеболення, усі маніпуляції мають бути щадними і обережними;
 за наявності рани накладають асептичну пов'язку, а після – шину:
- при відкритому переломі із вистоянням із рани відламків їх не вправляють, а просто накладають асептичну пов'язку;
- при необхідності накладення пов'язки на рану не слід роздягати потерпілого; рекомендується вирізувати ділянку одягу, безпосередньо прилеглу
до рани, у вигляді клапана і накласти пов'язку;
- для кріплення транспортної шини не слід використати бинт, який частково застосовувався для укріплення асептичної пов'язки на рані, слід узяти
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новий бинт або, закінчивши пов'язку на рану, скористатися частиною
бинта, що залишилася, заздалегідь відрізавши її;
 при накладенні шини одяг і взуття не знімають (шини накладають, як правило, поверх взуття і одягу), Проте при відкритих переломах в області рани
їх потрібно видалити (шляхом розрізання) для накладення асептичної пов'язки;
 шина на голе тіло не накладається (можливе утворення пролежня, а в зимовий час – відмороження) – заздалегідь накладається тонкий циркулярний
шар марлевого бинта і в місцях вистояння кісток додатково укладається
шар вати (можна навпаки шину покрити ватно-марлевою пов'язкою); треба
стежити за тим, щоб кінці шини не врізалися в шкіру і не здавлювали кровоносні судини і нерви, що проходять біля кістки;
 шина накладається без зміни положення пошкодженої частини;
 перед накладенням гнучкі шини моделюють – надають їм форми, що відповідає контурам кінцівки; моделювання шин здійснюють на здоровій кінцівці;
 кінцівки бажано надати фізіологічно правильне положення; якщо умови
транспорту не дозволяють утримувати кінцівку у функціонально вигідному
положенні, то її фіксують в мінімально травматичному положенні;
 шина повинна охоплювати як область ушкодження, так і суглоби, розташовані вище і нижче цієї області, а при деяких переломах і усі три суглоби
кінцівки;
 шина ретельно прикріпляється до пошкодженої кінцівки і повинна складати із нею єдине ціле;
 бинт повинен достатньо щільно охоплювати кінцівку, не викликаючи порушення кровообігу в ній; основна небезпека – утворення перетяжок кінцівки окремими турами бинта; цього можна уникнути, якщо проводити
бинтування без значного натягу;
 у міру виконання іммобілізації необхідно постійно контролювати відчуття
потерпілого і стан відкритих периферичних відділів кінцівки: почуття бо-
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лю, оніміння, колення, поява синюшності шкіри – ознаки здавлення кінцівки;
 шина фіксується вище і нижче області ушкодження марлевим бинтом;
 до і після накладення шини необхідно перевірити кровообіг в пошкодженій
частині тіла (запитати потерпілого, чи німіють у нього кінчики пальців пошкодженої кінцівки; обмацати і оглянути пальці пошкодженої кінцівки –
вони мають бути теплі і мати рожевий колір у нігтів); при скаргах на оніміння, тим більше блідості і зниження температури пальців обов'язково ослабити пов'язку;
 під час перекладання хворого з носилок пошкоджену кінцівку повинен
тримати помічник;
 при низькій температурі довкілля кінцівку іммобілізовану кінцівку необхідно укутати (обкладають її додатково товстим шаром вати, яку зміцнюють бинтом, поверх пов'язки вкривають кінцівку теплим одягом; якщо кінцівка у взутті, то слід розслабити шнурування, а потім, після накладення
іммобілізуюча пов'язки, утеплити кінцівку, обернувши ковдрою або одягом);
 важливо пам'ятати – неправильна іммобілізація може виявитися не лише
даремною, але і шкідливою.
Якщо до накладення шини чітко визначається порушення кровообігу в кінцівці (ушкодження, частіше утиск або тромбоз із зменшенням просвіту великих
артерій і/або вен) або її іннервації (ушкодження великих нервів), то про це необхідно повідомити потерпілого, його родичів, супутників і старшого групи або
диспетчера. Іммобілізація в цьому випадку виконується за загальними правилами.
При одномоментній раптовій і значній кількості потерпілих транспортну
іммобілізацію здійснюють в першу чергу у потерпілих із важкою травмою, в
другу чергу – при травмах середньої тяжкості, а вже потім при легких травмах.
До важких переломів кісток відносяться (складають в середньому до 20%
від числа переломів усіх кісток кінцівок) :
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- усі множинні і поєднані відкриті і закриті переломи стегна і обох кісток
гомілки;
- ізольовані (одиночні) відкриті переломи стегна і обох кісток гомілки;
- відкриті множинні і поєднані переломи плечової кістки і обох кісток передпліччя.
У групу переломів середньої тяжкості (48,9%) відносяться:
- закриті ізольовані (поодинокі) переломи стегна і обох кісток гомілки;
- відкриті ізольовані (поодинокі) переломи плечової, великої гомілкової кістки, обох кісток передпліччя.
Інші переломи належать до категорії легких переломів (31,1%): усі види переломів променевої, ліктьової і малогомілкових кісток, закриті ізольовані переломи обох кісток передпліччя, неускладнені переломи кісточок.
Помилки і ускладнення при транспортній іммобілізації
Найбільш поширена помилка при виконанні транспортної іммобілізації – застосування необгрунтовано коротких шин або підручних засобів. Внаслідок цього порушується основне правило іммобілізації

знерухомлення пошкодженої

ділянки тіла або кінцівки.
Помилкою є накладення жорстких стандартних шин без попереднього обгортання їх ватою і марлею. Причиною такої помилки, як правило, служить поспішність або ж відсутність заздалегідь підготовлених|підготованих| до накладення шин.
Помилкове недотримання усіх правил моделювання шини відповідно до
форми кінцівки в області ушкодження. У таких випадках грізним ускладненням є
утворення пролежнів від тривалого здавлення шкіри або перфорація шкірного
покриву над місцем перелому кістки гострими краями відламків, що неправильно стоять.
Помилкою є недостатня фіксація шини до пошкодженої кінцівки бинтом.
Економія бинта в таких випадках зводить нанівець усю проведену роботу по
здійсненню транспортної іммобілізації. Особливо слід стежити, щоб були закріплені на кінцівці кінці сходових і пластмасових шин або їх замінюючі шини із
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підручних засобів. Зміщуючись, ці кінці порушують спокій кінцівки, заважають
зайняти правильне положення потерпілому, нерідко сприяють додатковою травматизації.
Нечастою, але дуже небезпечною помилкою є закриття кровоспинного
джгута пов'язкою, внаслідок чого джгут своєчасно не знімають і це призводить
до омертвіння кінцівки.
Дуже небезпечно, якщо при прибинтовуванні транспортної шини утворюються перетяжки кінцівки. Це веде до погіршення кровообігу в кінцівці, появі набряків і розладам чутливості.
У зимовий час нерідко допускається недостатнє утеплення иммобілізованої
кінцівки. Помилка такого роду, як правило, веде до утворення відморожень.
Помилково вважати, що потерпілий із транспортною іммобілізацією не потребує подальшої медичної допомоги і догляду. Транспортна іммобілізація не
виключає необхідності введення знеболюючих і уважного догляду за потерпілим.
Засоби іммобілізації
Основним засобом транспортної іммобілізації є шини – пристосування для
створення нерухомості кінцівки.
Шини бувають трьох видів1: м'які, жорсткі, анатомічні.
В якості м'яких шин можна використати складені ковдри, рушники, подушки, що підтримують пов'язки або бинти. Наприклад, можна підвісити руку на
косинці або ремені, а плече прибинтовувати до тулуба або рукав в області передпліччя пристебнути до сорочки шпильками заздалегідь зігнувши руку в лікті, або
передпліччя укласти в подол сорочки, а край подолу пристебнути до сорочки
шпильками.
До жорстких шин відносяться дощечки, смужки металу, картон, складені
журнали тощо
Гіпсові циркулярні пов'язки на рівні ДМД не застосовуються. За відсутності
1 – Здійснюючи транспортну іммобілізацію у дітей, слід ураховувати, що стандартні шини для дитячого віку фактично відсутні.
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альтернативи допустиме виготовлення гіпсових лонгет (жолоб приблизно на ½
колі кінцівки) на здоровій кінцівці, хоча важко уявляти ситуацію, коли гіпс (тим
більше, гіпсові бинти) є, а інших підручних засобів немає.
При анатомічних шинах як опора використовується тіло самого постраждалого. Наприклад, пошкоджена рука може прибинтовувати до грудей потерпілого,
нога – до здорової ноги.
Окрім цього, виділяють шини стандартні або табельні, нестандартні і імпровізовані, із підручних засобів.
Стандартні транспортні шини це засоби іммобілізації, що випускаються
промисловістю для оснащення медичних установ, машин швидкої медичної допомоги і пунктів першої допомоги: фанерні, сходові, дистракціні, типу Дитерихса, пластмасові, пневматичні, носилки іммобілізуючі вакуумні.
Нестандартні засоби транспортної іммобілізації – це шини і апарати, що застосовуються в окремих установах або відомствах, але що не випускаються медичною промисловістю.
В якості підручних засобів найбільш зручні дерев'яні рейки, бруски достатньої довжини, товстий або багатошаровий картон, пучки хмизу. Менш придатні
для транспортної іммобілізації різні предмети побуту або знаряддя праці
(рис.2.9).
Не слід використати для транспортної іммобілізації зброю, металеві предмети або смуги металу.
Найбільш поширені сьогодні наступні шини:
- Крамера (рис.2.10) або «сходова шина» (запропонована ще в 1887 р.);
- фанерні або дерев'яні (лубки) різних розмірів;
- сітчасті шини – нагадують сітку обернену в рулон;
- Дитерихса (рис.2.11), яка була розроблена в 1923 р. (опис уперше|вперше|
опублікований в 1932 р.);
- пневматична шина – є порожнистою герметичною камерою, всередину
якої укладається уражена кінцівка, при цьому між стінками подається повітря, створюючи надмірний тиск, що дозволяє м'яко і надійно зафіксува-
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ти кінцівку;
- шина-комір Шанцю – м'який фіксатор шийного відділу хребцевого стовпа, призначений для профілактики і лікування травм і захворювань шийного відділу хребта у дорослих і дітей (рис.2.14).

Рис.2.9. Підручні засоби для транспортної іммобілізації

Рис.2.10. Шина Крамера
Сьогодні оптимальними є пластмасові відмодульовані шини (корсети) із
фіксувальними елементами на "ліпучках", які спочатку виготовляють для кожного анатомічного відділу кінцівок і тулуба і навіть для кожного виду перелому;
для тимчасової іммобілізації можуть використовуватися також ортези (рис.2.1213).
Окремі випадки іммобілізації
Переломи і вивихи ключиці
Найбільш часте місце перелому середня третина ключиці. Як правило, при
переломі ключиці настає значне зміщення відламків внаслідок тяги м'язів, що
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прикріпляються до ключиці. Гострі кінці відламків, що зміщуються, можуть
перфорувати шкіру, пошкодити нервові стволи плечового сплетення і рідше
великі судини.

Рис.2.11. Шина Дитерихса (а – зовнішня бранша, б – внутрішня бранша, в –
«підошва» – 1, г – «підошва» – 2)
Фіксацію при переломах ключиці здійснюють м'якими пов'язками. Перед
накладенням пов'язки обидва плечі відводять назад і в такому положенні накладають хрестоподібну пов'язку або ватно-марлеві кільця Дельбе (рис.2.15), які
виготовляють із джгута вати, обшитого бяз'ю або обернутого бинтом. Діаметр
кільця має бути таким, щоб його можна було надіти на надпліччя. Після надягання по одному кільцю на обоє надпліччя їх зв'язують між собою ззаду бинтом або
краще всього гумовою трубкою.
Можна здійснити іммобілізацію, просто підвісивши кінцівку на стороні ушкодження на косинку або прибинтовувати кінцівку до тулуба за допомогою пов'язки типу Дезо (рис.2.8). У пахвову область кладуть грудку вати (одяг) величи-
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ною із кулак (для відведення плеча ≈20°), а потім зігнуту в ліктьовому суглобі

Рис. 2.12 Сучасних шин (ортези) для іммобілізації верхніх кінцівок

Рис. 2.13 Сучасних шин (корсети) для іммобілізації хребта
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Рис. 2.14 Сучасний варіант коміра Шанцю для іммобілізації шийного відділу
хребта

а)

б)

Рис.2.15. Хрестоподібна пов'язка (а) і кільця Дельбе (б) при переломі ключиці
(≈90°) верхню кінцівку щільно прибинтовують до тулуба за допомогою косинки
або бинта.
Перелом лопатки
Ефективна іммобілізація при переломах лопатки може бути зроблена шляхом накладення сходової шини як при переломі плеча, але можна здійснити іммобілізацію підвішуванням кінцівки на косинці або пов'язці типу Дезо із валиком
в пахвову западину.
Перелом плечової кістки
Іммобілізація виконується за допомогою стандартної сходової шини завдовжки 120 см, яка по протяжності повинна захоплювати усю пошкоджену кінцівку від пальців до надпліччя здорової сторони; ці ж шини використовуються
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при двосторонніх переломах. Послідовність дій (рис.2.16-18) :
- до одного кінця шини, по кутах прив'язують дві марлеві тасьомки завдовжки 75 см кожна;
- на відстані, рівному довжині передпліччя потерпілого (40-45 см), згинають шину під прямим кутом;
- далі рятувальник моделює шину робить на собі: ставить в освічений кут
шини свій лікоть (правої або лівої руки, залежно від того, з якого боку у
потерпілого є ушкодження), захоплює другою рукою з боку шини другий
кінець шини і пригинає його до спини;
- спершись ліктем рукою об стіл, рятувальник робить тулубом руху в сторони виходить вигин шини, по конфігурації що відповідає вигинам плеча
і спини;
- у пахвову западину вкладають валик із вати;
- плече виводять (згинання в плечовому суглобі) на 30° вперед;
- кінці марлевих тасьомок, що йдуть від вільного кінця шини і огинають
спереду і ззаду здорове плече, прив'язують до другого кінця шини (на передпліччі) – передпліччя своєю тяжкістю опускає нижню частину шини і
повертає її верхнім кінцем наперед, притискаючи до спини;
- для поліпшення фіксації шини на тривалий час в правильному положенні
до кутів підлопаткового кінця сходової шини слід прикріпити два відрізки бинта завдовжки 1,5 м і провести ці відрізки бинта навколо плечового
суглоба здорової кінцівки, верхній частині тулуба і зав'язати;
- щоб зберегти природне положення I (великого) пальця в протиставленні
його до інших, в проміжок між I і II пальцями потрібно вкласти ватномарлевий тампон.
Можна виготовити шину (рис.2.17), що відводить. Сходову шину завдовжки
120 см згинають в двох місцях, утворюючи подібність букви Ω. При цьому згини
ведуть у бік шини, розташовуючи перший згин на відстані 48-50 см, а другий 8385 см від кінця шини. Кінець шини прикріплюють до основної бранші на відстані
24 см мотузкою, дротом або відрізком бинта.
Другу шину згинають в двох місцях на відстані 80 см від кінця шини, утворюючи в одному відрізку подвоєння шини, а другу маючи в розпорядженні під
кутом 45°. Заводять подвоєну частину на верхню браншу в області кута, а край
кріплять до нижньої бранші основної шини. Скріпивши шини, отримують каркас
шини, що відводить. Після накладення підстилкового прокладення шина готова
до вживання. Шину приладнують до тулуба так, щоб один кут розташовувався в
пахвовій западині, другій (нижній) упирався в крило клубової кістки. Верхню
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Рис.2.16. Техніка накладення сходової шини при переломі плеча

Рис.2.17. Іммобілізації при переломі плеча шиною, що відводить|відвідний|,
із стандартних сходових шин: 1) моделювання першої сходової шини,
2) моделювання другої сходової шини, 3) шина готова для накладення,
4) потерпілий із шиною, що відводить.
кінцівку розташовують на шині, зігнувши в ліктьовому суглобі під кутом 90°.
Прибинтовують шину спочатку до тулуба, а потім закріплюють на ній верхню
кінцівку.
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Рис. 2.18. Застосування сходових шин при двосторонньому переломі плеча
Шину медичну пневматичну (тип I) можна застосовувати при ушкодженнях
в області ліктьового суглоба (відрив надвиростка плеча, відрив ліктьового відростка, вивих в суглобі, розтягування зв'язок) :
- розкривають замок-блискавку, розгортають шину і підводять її під область ліктьового суглоба;
- замок-блискавка має бути розташований по осі кінцівки, ліктьовий
суглоб – на середині довжини шини;
- закривши замок, слід відкрити клапан повітропровідного пристрою,
повернувши його проти годинникової стрілки на один повний оберт;
- нагнітають повітря в пластиковий мішок ротом тиск (40-45 мм рт. ст.)
визначається по пружності шини тиск пальця руки повинен викликати невелике продавлювання;
- застосування шини медичною пневматичною при такій локалізації
ушкодження допустимо на короткий час – 50-60 хв.
При використанні підручних засобів шинування виконується двома шинами,
які трохи перевищують довжину плеча. Одну з них укладають із зовнішнього
боку плеча із таким розрахунком, щоб один кінець був вищий за плечовий суглоб, а іншої нижче ліктьового, другу поміщають на внутрішній поверхні – від
пахвової западини до ліктьового суглоба. Потім обидві шини прибинтовують до
плеча.
Допускається іммобілізація і однією зовнішньою шиною із підручного матеріалу, оскільки роль другої шини грає бокова поверхня грудної клітки, до якої
разом з шиною прибинтовує зламана рука.
Перелом передпліччя
Сходову шину завдовжки 80 см згинають під кутом 90° на рівні ліктьового
суглоба обгорнули ватою, бинтом. При переломах і великих ушкодженнях м'яких
тканин в області передпліччя сходову шину розташовують від середини плеча до
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кінчиків пальців. Кисть має бути повернена долонею у бік тулуба і фіксована в
положенні тильного згинання в променезап'ястковому суглобі. З боку долоні
вкладається ватно-марлевий валик для утримання пальців в положенні напівзгинання. Прибинтовують шину на усьому протязі, потім кінцівку підвішують на
косинці (рис.2.12).
Шина медична пневматична застосовується першого типу: спочатку розкривають замок шини, потім підводять пластмасовий мішок під кінцівку, захоплюючи передпліччя і кисть, закривають замок і надувають шину.
Ушкодження променезап'ясткового суглоба, кисті, пальців
Іммобілізація може бути виконана за допомогою стандартних шин: пневматичної (тип I), сходової, пластмасової або фанерної. Шина повинна захоплювати
усе передпліччя, кисть і пальці (Рис. 2.12; 2.19).
Великий палець має бути установлений в положенні протиставлення до III
пальцю, а кисть в положенні долонею до живота і невеликого тильного згинання.
Пальці мають бути зігнуті в п'ясто-фалангових суглобах. Таке положення пальців
зазвичай досягається при вкладанні в кисть туго згорнутого ватно-марлевого
валика.

Рис. 2.19. Іммобілізація при ушкодженнях кисті і пальців
При переломах фаланг пальців накладають вузьку шину від кінців пальців
до променезап'ясткового суглоба; прибинтовувати починають від нігтьової фаланги пальця у напрямі до зап'ястя.
Помилки при іммобілізації плеча і суміжних суглобів :
 неправильне накладення шини, коли недостатньо фіксований плечовий
суглоб або шина не доходить до лопатки протилежної сторони і упирається
в шию або голову; при такому положенні іммобілізація ушкодження в об-
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ласті плеча і суміжних із ним суглобів завжди буде недостатньою;
 погане моделювання шини, наслідком чого являється неповне її прилягання
до кінцівки; це є причиною недосконалої іммобілізації;
 погане підстилкове прокладення сходової шини, внаслідок чого можуть з'явитися пролежні;
 здавлення судин і нервів при тугому прибинтовуванні шини;
 не підвішування прибинтовуванної кінцівки на косинку або перев'язь;
 неприйняття заходів до утеплення кінцівки в холодну пору року. Помилки
при іммобілізації передпліччя і кисті наступні:
 фіксація передпліччя в положенні, коли долоня обернена донизу, що може
привести до посилення зміщення відламків при переломах кісток передпліччя у верхній і середній третині;
 відсутність фіксації в ліктьовому суглобі при переломі кісток передпліччя,
фіксація кисті із витягнутими пальцями в одній площині, фіксація великого пальця в одній площині із іншими пальцями.
Перелом кісток тазу
Стандартна шина – носилки іммобілізуючі вакуумні. Носилки розкривають,
розпрямляють знімне днище, обережно перекладають на нього потерпілого і
закріплюють утримувачі. Під гумово-тканьовий мішок до відкачування із нього
повітря підкладають валик в поперечному напрямі на рівні колінних суглобів.
Після цього носилки зашнуровують, трохи підводять тулуб і відкачують повітря
із гумово-тканьового мішка. Після надання носилкам необхідної жорсткості валик прибирають і припиняють підтримувати тулуб.
За відсутності носилок іммобілізуючих вакуумних при переломах тазу використовують укладення потерпілого на носилки (краще жорсткі). Нижні кінцівки згинають в тазостегновому і колінному суглобах під кутом 45° і розводять в
сторони. Під коліна підкладають валик із одягу потерпілого або подушки, ковдри
і т.д., створюючи так зване положення жаби (рис.2.20).
У деякому керівництві рекомендується додатково накласти тугу пов'язку на
таз за допомогою широких бинтів, рушників, простирадл.
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Рис.2.20. Транспортна іммобілізація при переломах тазу на носилках
При необхідності транспортування постраждалого із ушкодженням тазу і тазової області на значну відстань доцільно здійснити іммобілізацію із допомогою,
виготовлених із сходових шин, імпровізованої шини, виготовленої із стандартних сходових шин.
Шина Дерябина виготовляється із 3 сходових шин, пов'язаних між собою і
зігнутих (рис.2.21). Після накладення підстилкового прокладення (товщий шар
вати потрібний в тазовій частині шини) шину підкладають під таз і ноги потерпілого. Нижні кінцівки зв'язують широким бинтом в області колінних суглобів.

Рис.2.21. Шина для транспортної іммобілізації при переломах тазу
Перелом стегна і суміжних суглобів
Краща стандартна шина, вживана при ушкодженнях в області тазостегнового суглоба, стегна і важких внутрішньосуглобових переломах в колінному суглобі, дистракціна шина Дитерихса. Шина Дитерихса накладається в наступному
порядку (рис.2.22) :
- розсунути бранші на таку довжину, щоб зовнішня половина, упиралася
верхньою милицею в пахвову западину, а внутрішня – в промежину потерпілого і обоє виступали за край підошви на 10-12 см;
- підігнати шину по довжині кінцівки;
- зафіксувати досягнуте положення браншей, вставивши шпенек однієї половини кожній бранші у відповідний отвір іншої половини і зв'язавши їх
між собою на рівні шпенька бинтом;
- до внутрішньої поверхні обох половин шин, промежинному і пахвовому
милицям прибинтовувати товстий шар вати або спеціально підготовлене
ватно-марлеве прокладення;
- область гомілковостопного суглоба покривати товстим шаром вати і
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прибинтовувати підошву до стопи, звертаючи увагу на міцну фіксацію
п'яти, оскільки інакше пов'язка сповзатиме, і витягнення за стопу не буде досягнуте;
- внутрішню і зовнішню половини шини провести нижніми кінцями через
дротяні скоби дерев'яної підошви і прикласти до бокових поверхонь тулуби і кінцівки; при цьому додатково обгорнули шину ватою в області
кісткових виступів великого рожна, колінного суглоба і кісточок;
- з метою усунення провисання, кращої іммобілізації і створення деякого
згинання (5-10°) в колінному суглобі для розслаблення м'язів по задній
поверхні укладають сходову або пластмасову шину, яку приблизно посередині моделюють, створюючи поглиблення для гомілки і підвищення|піднесення| для деякого згинання в колінному суглобі; сходова шина
після вигинання має бути добре обернута ватою;

Рис.2.22. Транспортна іммобілізація шиною Дитерихса
- прикріплюють шину до тулуба спеціальними лямками або ременем, матер'яною тасьмою, косинкою, проведеними через щілини|шпарини| у
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верхній бранші;
- обережним потягуванням за стопу роблять витягнення кінцівки до тих
пір, поки вісь пошкодженої кінцівки не буде виправлена, а поперечні перекладини бранші не упруться в пах і пахвову западину – в цьому положенні стопу фіксують закручуванням до нижньої поперечної перекладини;
- циркулярними ходами бинта фіксують остаточну шину до кінцівки і тулуба; найміцнішу фіксацію потрібно на рівні тулуба, стегна і гомілки.
При одночасних переломах кісточок, ушкодженнях гомілковостопного суглоба і стопи шину Дитерихса накладати не можна.
За відсутності шини Дитерихса слід скористатися сходовими шинами
(рис.2.23). Сходові шини для здійснення іммобілізації стегна застосовують таким
чином:
- дві шини зв'язують разом по довжині (якщо недостатньо довжини однієї
шини), згинаючи нижній кінець однієї з шин на відстані 20 см від краю в
поперечному напрямі (у вигляді букви Г) – шина призначена для накладення по зовнішній поверхні пошкодженої кінцівки і по боковій поверхні тулуба до пахвової западини;
- одну сходову шину готують для укладення по внутрішній поверхні стегна – від промежини до внутрішнього краю стопи;
- четверта шина має бути отмодельована так, щоб було|наявний| поглиблення для п'яти, литкової групи м'язів і невеликий кут|куток,ріг| згинання в колінному суглобі і подстопник – ця шина накладається по задній
поверхні кінцівки – від сідничної складки до кінчиків пальців стопи,
згинаючи її у вигляді літери Г;
- усі шини ретельно обгорнули ватою, укладають на кінцівку і зміцнюють|укріплюють| бинтом.

Рис. 2.23. Іммобілізація шинами Крамера при переломі стегна
При ушкодженні лише внутрішніх елементів колінного суглоба (меніски,
зв'язки та ін.) достатня іммобілізація досягається за допомогою однієї-двох сходових шин.
Пластмасові шини накладають так само. Закріплення шини можна в даному
випадку зробити бинтами.
При ізольованих ушкодженнях в області колінного суглоба (перелом надко-
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лінка, розрив зв'язок колінного суглоба, крововилив в суглоб і так далі) цілком
задовільної іммобілізації можна досягти, застосувавши шину медичну пластмасову (тип III).
Шина медична пневматична (тип III для стегна і колінного суглоба). Її витягають із мішка, розкривають замок-блискавку і обережно підводять під кінцівку
так, щоб колінний суглоб був на середині довжини шини. Закривши замок, відкривають клапан повітропровідного пристрою, відвернувши його на один оберт,
надувають шину.
При використанні підручних засобів їх розташовують аналогічно шині Дитерихса (рис.2.24, в).
В якості підручних засобів іммобілізації застосовують: рейки, лижі, пучки
хмизу і інші предмети достатньої довжини, щоб забезпечити знерухомлення в
трьох суглобах пошкодженої кінцівки – тазостегновому, колінному і гомілковостопному. По можливості стопу слід встановити під кутом 90°.
Якщо не виявляться ніяких підручних засобів для здійснення транспортної
іммобілізації, тоді слід застосувати метод фіксації «нога до ноги»:
- пошкоджену кінцівку в двох-трьох місцях зв'язують із здоровою ногою
(рис.2.24, а);
- пошкоджену кінцівку укладають на здорову так, щоб область підп'яти
пошкодженої ноги лежала на передній поверхні гомілковостопного суглоба здорової ноги (рис.2.24, б).
В цьому випадку досягається найбільш фізіологічне положення кінцівки, а
при обережному випрямленні здорової ноги відбувається легке витягнення по
довжині пошкодженої кінцівки. У цьому положенні кінцівки скріплюють бинтом, рушником, ременем або шматком будь-якого матеріалу.
При першій же нагоді іммобілізація, виконана за допомогою прийому «нога
до ноги», має бути замінена на стандартну шину.
Іммобілізацію, виконану за допомогою підручних засобів, замінюють на
досконалішу лише у разі її непридатності, оскільки процес заміни іммобілізуючий пов'язки являється достатньо травматичним для потерпілого і може стати
причиною того, що обважнює стану.
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Переломи гомілки, стопи, пальців
Найбільш простим і швидким способом іммобілізації гомілки і стопи є накладення пневматичної шини для гомілки і стопи (тип II). Шина медична пневматична (тип II) накладається як на голу гомілку і стопу, так і в одязі і взутті.
Розкривають повністю застібку-блискавку, підводять шину під кінцівку. При
цьому слід обов'язково помістити п'яту у відповідне поглиблення шини. Застібку
закривають і надувають шину повітрям.
При переломі кісток гомілки одну стандартну сходову шину накладають на
зовнішню, а другу – на внутрішню поверхню від середини стегна до п'яти. обидві
шини фіксують разом з кінцівкою (рис.2.25).

Рис. 2.24. Приклади накладення шин із підручних засобів при переломі
хребта (а-б), ключиці (е), передпліччя (д), гомілки (ж), стегна (в)
При іншому варіанті одну сходову шину моделюють по здоровій нозі у вигляді букви Г. Розташовується шина по задній поверхні стегна і гомілки від середньої третини стегна до кінчиків пальців стопи, яку фіксують під прямим кутом до гомілки.
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Рис.2.25. Іммобілізація «нога до ноги»: а) проста прив'язка, б) іммобілізації
із легким витягненням
Нарешті, можна використати відразу три стандартні сходові шини
(рис.2.26).

Рис.2.26. Виготовлення шини для іммобілізації гомілки і стопи
Пластмасову шину можна накласти так само, як і сходову, помістивши її по
задній поверхні, заздалегідь отмоделювати, як рекомендовано було вище, і додавши другу пластмасову шину по передній поверхні гомілки. Закріплюють шини на гомілці шнуром. При необхідності транспортування потерпілого на велику
відстань бажано накласти два марлеві кільця (із бинта). Якщо довжина кінцівки
потерпілого така, що однієї шини недостатньо, то зв'язують разом (внакладку)
дві сходові або пластмасові шини.
Якщо для здійснення іммобілізації немає відповідних матеріалів, пошкоджену кінцівку прибинтовують до здорової.
При переломах кісточок, кісток стопи і пальців часто буває достатньо накладення короткої сходової шини від нижньої межі колінного суглоба до пальців. В цьому випадку потрібна лише одна шина, розташована по задній поверхні
гомілки і підошовної поверхні стопи. Остання повинна знаходитися в положенні
під прямим кутом до гомілки і фіксована в цьому положенні. Вигини шин в об-
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ласті п'яти і литкового м'яза моделюються так само, як при накладенні шини на
гомілку.
При важких переломах кісточок виникає зміщення стопи назовні, що веде
до натягнення шкіри над внутрішньою кісточкою. Це призводить до набряку і
навіть некрозу шкіри в зоні максимального тиску. З урахуванням цієї обставини
доцільно при накладенні шини надто обережно спробувати надати стопі положення, при якому натягнення шкіри зменшиться.
При ушкодженнях стопи і пальців достатньо іммобілізації від кінчиків пальців до середини гомілки.
Помилки при іммобілізації ушкоджень тазу наступні:
- необережне перекладання, що веде до вторинних ушкоджень гострими
кінцями відламків внутрішніх органів (сечового міхура, сечовипускального каналу та ін.);
- відсутність згинання під кутом 45° в тазостегновому, колінних суглобах
при застосуванні носилок іммобілізуючих вакуумних, відсутність фіксації потерпілого до носилок при використанні звичайних носилок;
- недостатнє ватномарлеве прокладення в області зіткнення сходових шин
із крижами при застосуванні шини Дерябина.
Помилки при іммобілізації стегна і суміжних із ними суглобів:
- накладання в неправильному положенні шини Дитерихса;
- накладення і прибинтовування шини до прикріплення дерев'яної підошви
до стопи;
- накладення шини без ватних прокладень в місцях кісткових виступів;
- прикріплення верхнього кінця шини до тулуба без використання прорізів
для ременя; в цьому випадку кріплення сповзає, швидко слабшає і іммобілізація в тазостегновому суглобі порушується, недостатнє витягнення
кінцівки без упору кінців бранші в промежину і пахвову область; досвід
показує, що вирішальним є створення упору в промежину;
- створення витягнення за кінцівку шляхом використання закручування. В
цьому випадку іноді відбувається здавлення стопи, що веде до пролежнів
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в області ахіллова сухожилля і тилу стопи. Витягнення слід спочатку
зробити ручною тягою, а потім вже закріпити досягнуте закручуванням.
Помилки при іммобілізації ушкоджень гомілки і стопи наступні:
- використання сходової або пластмасової шини без необхідного її моделювання (поглиблення для п'яти і литкового м'яза);
- іммобілізація однією задньою сходовою шиною без додаткових бокових
шин;
- установка стопи в положенні підошовного згинання;
- недостатня іммобілізація двох суміжних суглобів (колінного і гомілковостопного);
- при накладенні на гомілку і стопу жорстких шин (сходових, пластмасових) помилкою є фіксація кінцівки в положенні, при якому виникає (чи
не усувається) натягнення шкіри над зміщеними кістковими відламками,
що веде до проколу шкіри (перетворенню перелому на відкритий) або утворення пролежня (нагноєння).
При накладенні усіх шин пневматичних характерною помилкою являється
прагнення наповнити їх повітрям так, щоб надати велику жорсткість. При цьому
настає здавлення м'яких тканин кінцівки і пов'язане з цим порушення кровообігу.
Надмірне наповнення шини повітрям робить її більше уразливою для проколів.
Перелом кісток черепа
Стандартні сходові шини використовуються для виготовлення спеціальної
шини для голови – шини Башмакова. Спочатку моделюють одну сходову шину
(довжина 120 см) по контурах голови, шиї і надпліччя у вигляді грецької букви
Ω. Другу сходову шину такої ж довжини моделюють відповідно до контурів голови, задньої поверхні шиї і спини (рис.2.27, а).
Потім обидві шини зв'язують між собою, обгорнули ватою і бинтами і прибинтовують до потерпілого (рис.2.27, би, в, г). Накладати шину повинні не менше двох чоловік: один утримує голову потерпілого і підводить його, другою
підкладає і фіксує шину.
Шина Еланского виготовлена із фанери, складається із двох однакових по-
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ловин, скріплених металевими петлями. У розгорнутому стані є силуетом голови
і тулуба (рис.2.28). Довжина шини 60 см, ширина 40 см У верхній частині|частці|
шини, відповідної потиличної області голови, є овальна (85×115 мм) виїмка, на
краї якої набитий валик ватної церати завтовшки 34 см Петлі прикріплені на
задній стороні шини, а валик на передній. По нижньому і бічним краям шини є 6
щілиновидних отворів для проведення тасьми або ременів, фіксувальних шину
до тулуба.

Рис.2.27. Шина для голови і шиї із сходових шин: а) моделювання шин; б)
обгортання шин ватою і бинтами; в) прибинтовування шин до тулуба і
голови потерпілого, г) остаточний вид накладеної шини

Рис.2.28. Шина Еланского
У бічні отвори проводять дві матер'яні смуги по 1 м завдовжки для фіксації
шини навколо плеча. Кінці цих смуг (тасьомок) зв'язують на грудях або, якщо це
ремені, застібають їх пряжкою. Дві нижні щілини служать для проведення тасьми завдовжки 1,5 м, яка фіксує шину до тулуба. Шину підкладають ззаду|позаду|
під спину і голову. Під потиличну область підкладають ватно-марлеву подушечку. Нижче потилиці, в область задньої поверхні шиї поміщають кому вата. Шину
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прикріплюють до голови бинтом (шириною 10 см). Накладати шину Еланского
слід в положенні лежачи. Щоб надати голові піднесене положення, між шиною і
носилками слід покласти солом'яну подушку або згорнутий одяг.
Шинування підручними засобами досить часто застосовується при ушкодженнях голови і шиї. Для цієї мети можна використати слабо надутий гумовий
круг або камеру від легкового автомобіля, зменшивши її діаметр шляхом перев'язування з двох сторін. Уклавши голову на такий амортизатор-обмежувач, можна
забезпечити спокій голові потерпілого при транспортуванні (рис.2.29).
Таку ж роль може виконати товстий ватно-марлевий «бублик». Його виготовляють таким чином: щільний джгут із сірої вати завтовшки 45 см обгорнули
бинтом, замкнувши його кінці (рис.2.24).

Рис.2.29. Подушка-шина для голови (а) і положення голови на ній (б)
Перелом нижньої щелепи
Стандартна пластмасова пращеподібна шина накладається при переломах
нижньої щелепи. Вона складається із матер'яної шапочки, пластмасової пращі і
гумок. Спочатку надівають на голову шапочку так, щоб широка тасьма щільно
охоплювала лобові і потиличні горби, а дно шапочки торкалося темряви. Потім
підтягують вперед кінці вузьких тасьомок, що проходять через петлі по бічній
поверхні опорної шапочки, і зав'язують їх спереду вузлом.
Після накладення опорної шапочки внутрішню поверхню пращі підборіддя
вистилають перев'язувальним матеріалом і накладають на область підборіддя,
сполучаючи із шапочкою за допомогою гумок. Зазвичай досить застосувати по
одній середній або задній гумці з кожного боку. При необхідності сильнішої тяги
застосовують дві гумки.
При тривалому перебуванні пластмасової шини підборіддя на потерпілому
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виникає необхідність надання пиття і їжі. Годувати слід в таких випадках лише
рідкою їжею через гумову трубочку, введену в порожнину рота позаду корінних
зубів.

Рис.2.30. Пращевидная пов'язка на нижню щелепу
Для шинування перелому нижньої щелепи можна використати пращеподібну пов'язку із марлевого бинта (рис.2.30). Можна застосовувати для іммобілізації
щелепи дощечку, шматок фанери або картону розміром 10×5 см Після обгортання ватою таку дощечку поміщають під підборіддя і прибинтовують до голови.
Пращевидную пов'язку можна також зробити із косинки або шматка легкої тканини.
Ушкодження шиї, перелом шийного відділу хребта
При переломі в шийному відділі хребта іммобілізація проводиться за допомогою стандартної пластмасової шини (рис.2.24), ватно-марлевої пов'язки або
шини Еланского (рис.2.28).
Картонно-марлевий комір (типу Шанцю) може бути виготовлений таким
чином (рис.2.31, а, би, в) : із шматка картону роблять фігурну заготовку розміром
430×140 мм, потім картон обгорнули шаром вати, покривають подвійним шаром
марлі і краю марлі зшивають. На кінцях пришивають по дві зав'язки. Техніка
застосування: обережно підвівши голову потерпілого, підводять під шию картонно-марлевий комір і зав'язують зав'язки.
Примітивна іммобілізація у вигляді «ватно-марлевого коміра»: товсті ватно-
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марлеві подушечки або просто товстий шар сірої вати накладають на шию і
зміцнюють бинтом. Бинтування виконують із натягненням, але не здавлюючи
органи шиї, так щоб не заважати вільному диханню. Ширина шару вати залежить від довжини шиї, вона має бути така, щоб краї «коміра» підпирали голову,
маючи точками опори підборіддя, нижню щелепу і потиличний горб (рис.2.31, г).

Рис.2.31. Комір типу Шанцю : а) викрійка із картону, б) комір обернутий ватою і марлею, пришиті зав'язки, в) положення коміра на хворій; г) комір із вати і марлі при ушкодженні шийного відділу хребта
Якщо неможливо зробити і «ватно-марлевий комір», то необхідно зробити із
рушників або іншого придатного матеріалу два валики, укласти їх з боків шиї
потерпілого. Нарешті, просто притримувати голову.
У разі виникнення блювоти у такого потерпілого, поворот його набік повинен здійснюватися двома рятувальниками так, щоб голова, шия і лінія хребта
розташовувалися на одній лінії.
Помилки іммобілізації при ушкодженнях голови і шиї :
- необережне перекладання потерпілого на шину веде до додаткової травми головного або спинного мозку – краще, якщо голову при перекладанні підтримує помічник, що спеціально виділяється;
- відсутність контролю над можливістю вільного дихання може привести
до асфіксії – при несвідомому стані потерпілого обов'язково прошити
язик і фіксувати її;
- відсутність постійного спостереження за потерпілим в несвідомому стані
– при появі блювоти це може привести до попадання блювотних мас у
повітряносні шляхи.
Ушкодженнях грудного і поперекового відділів хребта
Найбільш загальне правило: потерпілий із травмою хребта повинен знахо-

89

дитися в положенні лежачи на спині на твердих носилках або щиті, або рівній
дошці із постеленою на них ковдрою; сідати, вставати на ноги, рухатися|сунути|
не можна.
Якщо використовуються м'які носилки, то потерпілий повинен знаходитися
в положенні лежачи на животі.
Стандартною шиною для іммобілізації при переломах грудного і поперекового відділів хребта являються носилки іммобілізуючі вакуумні – укладають в
розгорнутому виді поряд з потерпілим і перевіряють наявність знімного днища із
елементами кріплення потерпілого. Обережно перекладають постраждалого із
переломом хребта на носилки, закріплюють на нім лямки знімного днища, під
голову кладуть невеликий валик. Шнуром, проведеним в спеціальні отвори, фіксують гумово-тканьову оболонку навколо тіла. Потім приєднують насос і відкачують із порожнини гумово-тканьової оболонки повітря. Час, необхідний для
створення негативного тиску 500 мм рт. ст. – 8 хв. Носилки придбавають певну
жорсткість, достатню для хорошої іммобілізації хребта. При необхідності створити потерпілому підведене положення голови його слід підтримувати в потрібній позі в період роботи насоса.
Перенесення потерпілого здійснюється 4 санітарами на велику відстань і 2 –
при вантаженні на транспорт.
Стандартні шини – сходову і фанерну – можна використати для іммобілізації хребта за відсутності носилок. Для цього шини, що укладаються в подовжньому напрямі, зв'язують між собою і зміцнюють трьома короткими поперечними шинами. На сходові шини перед накладенням на потерпілого слід покласти
підстилкові прокладки. На фанерну шину підстилковіпрокладки поміщають з
боку, зверненою до тіла хворого.
Підручні засоби (дерев'яні рейки, вузькі дошки) можна використати так само (рис.2.32). Для того, щоб менше травмувати потерпілого, дошки або шини
спочатку міцно зв'язують між собою, потім обережно перекладають їх потерпілого і прикріплюють бинтами або смугами якого-небудь матеріалу. За наявності
дошки допустимо укласти і прив'язати потерпілого на ній (рис.2.33). У такому
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положенні можливе і перенесення на короткі відстані, і тривале транспортування.

Рис.2.32. Шини із дощок при переломі грудного і поперекового відділів
хребта : а) вигляд спереду, б) вигляд ззаду
Можна використати звичайні носилки із брезентовим полотнищем, якщо
покласти на них лист фанери (по ширині носилок) або одну-дві широкі дошки. В
цьому випадку потерпілий має бути укладений в положенні на спині. Під поперековий вигин хребта бажано підкласти невеликий валик. Замість дощок можна
використати лижі, лижні палиці, невеликі жердини. Проте слід дуже ретельно
узабезпечити від здавлення ті ділянки тіла, із якими ці предмети стикатимуться,
щоб уникнути утворення ранніх пролежнів. В умовах міста можна транспортувати постраждалого із травмою хребта на дерев'яному щиті, пристосувавши для
цього зняті з петель двері.

Рис.2.33. Іммобілізація при переломі хребта за допомогою дошки
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В крайньому випадку, для іммобілізації при переломі хребта можна користуватися звичайними носилками, але укладати потерпілого при такому варіанті
слід в положенні на животі.
Ноги потерпілого при транспортуванні його лежачи на носилках (на спині)
краще тримати в напівзігнутому положенні, підклавши під коліна згорнутий
валиком одяг або невеликий речовий мішок, сумку і т.п.
За наявності доцільно використати сучасні шини-корсети (рис.2.13).
Перелом грудини
При переломі грудини найбільш простий спосіб транспортної іммобілізації
– накладення щільної бинтової пов'язки на груди (пов'язка на груди «із портупеєю»). На відміну від такої звичайної пов'язки при ушкодженні грудини слід поміщати невеликий ватно-марлевий валик під пов'язку в ділянці спини для створення невеликого перерозгинання в грудному відділі хребта назад. При переломах грудини із значною рухливістю відламків грудини, що створює загрозу ушкодження внутрішніх органів кінцями відламків, необхідно удатися до фіксації
пластмасовою шиною Витюгова-Айбабина, як це робиться при переломах ребер.
В цьому випадку шину слід розташовувати в поперечному напрямі до осі тіла,
кріпити її швами в області відламків грудини і до грудної стінки за межами грудини. Як правило, рухливим є нижній відламок грудини, і необхідно добитися в
першу чергу його фіксації.
Перелом ребер
Можна застосувати просту тугу бинтову пов'язку на груди із «портупеєю»
(рис.2.34). Туге бинтування виконують при неповному видиху.
Для надання пов'язці більшої жорсткості при тривалому транспортуванні по
ходу накладення турів бинта періодично їх змочують клеолом. Після висихання
така пов'язка придбаває деяку жорсткість.
Можна зробити лейкопластирну пов'язку, накладаючи черепицеподібні довгі смуги липкого пластиру від грудини до хребта.
Накладена таким чином пов'язка значно скорочує дихальні екскурсії грудної
стінки, що веде до зниження вентиляції легенів і наступним пов'язаним з цим
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ускладненням (пневмонії, недостатнє насичення киснем крові та ін.). Проте, у
багатьох керівництві як і раніше рекомендується їх накладати, а додатково ще і
закріплювати навкруги рушник або ремінь.

Рис.2.34. Бинтова пов'язка при переломі ребер
Сьогодні вважається, що це не лише не покращує стан потерпілого, але погіршує його, оскільки при цьому знижується об'єм вентиляції легенів не лише
травмованої, але і здорової половини грудей. Ефективнішим є хороше знеболення і інгаляція кисню.
Якщо є вікончастий (флотуючий або фенестрируючий) перелом ребер (переламані декілька суміжних ребер по двох лініях), то показано накладення циркулярної пов'язки на груди із обов'язковим укладанням в зоні «вікна» додаткового перев'язувального матеріалу, за типом пов'язки, що тисне.

Рис.2.35. Пластмасова пластинка для фіксації відламків ребер і методика
фіксації ребер а) вертикальна площина, б) горизонтальна площина
Зовнішня фіксація таких переломів може бути по методу И. А. Витюгова і В.
А. Айбабина (рис.2.35) : від стандартної пластмасової шини відрізують шматок
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завдовжки 25 см, в якому роблять декілька отворів; може бути використана пластинка із будь-якої твердої пластмаси розміром 25×15 см М'які тканини грудної
стінки прошивають нитками, а нитки прив'язують до пластмасової шини, отмодульованої по грудній стінці. Таку іммобілізацію повинен здійснювати лише
лікар.
У будь-якому випадку добре знеболення є обов'язковим.
Травма грудей і живота
За наявності домінуючого ушкодження грудей (множинні вікончасті переломи ребер, відкритий пневмоторакс та ін.) у поєднанні з переломами кісток
опорно-рухового апарату для здійснення транспортної іммобілізації потрібне
застосування деяких спеціальних прийомів. Накладення сходових шин на верхні
кінцівки або шини типу Дитерихса на нижню кінцівку ускладнене оскільки потрібно фіксацію шини до грудної клітки. У таких випадках необхідно, після накладення пов'язок на ділянку грудей створити над пошкодженою ділянкою грудної стінки захисний каркас із сходової, пластмасової шини, кріплення стандартних шин робити згори виготовленого каркаса.
При одночасному переломі правої і лівої плечової кістки у поєднанні з ушкодженням грудей накладення двох сходових шин звичайним способом на обидві верхні кінцівки переноситься потерпілими дуже важко. У таких випадках доцільне застосування сходових шин за способом Никитина-Грязнухина (Рис.
2.18). Для цього одну сходову шину згинають у вигляді П-образної рамки, при
цьому довжина середньої частини|частки| шини повинна перевищувати довжину
її в області передпліччя і кисті потерпілого. Згинання верхніх кінцівок в ліктьовому суглобі доводять до кута 90°, передпліччя і кисті укладають паралельно. Побразну рамку розміщують на обох верхніх кінцівках, скріплюючи торцеві частини шин шнуром. Бинтом спочатку фіксують складені докупи обидва передпліччя до середньої частини рамки, потім окремими бинтами обидва плечі до
бічних частин рами.
Другою шиною-рамою охоплюють тулуб і кінцівки на рівні середньої третини плеча. Можна використати сходові шини окремо, моделюючи їх на праву і
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ліву руки, як при односторонньому переломі (рис.2.17) При такому способі накладення транспортних шин грудна клітка травмується значно менше, чим при
інших способах.
2.3. Перенесення і транспортування потерпілих
Правила транспортування потерпілих
Положення потерпілого під час транспортування залежить від його стану і
характеру ураження або захворювання. Потерпілого необхідно доставити до
лікувальної установи в такому положенні, яке йому найбільш зручне, не викликає болю і не погіршує його стану (табл.2.1; рис.2.36-40).
Транспортування потерпілих лише на животі (рис.2.38, г) :
- кома (точніше, в стійкому положенні на боці1)
- часта блювота (чи в стійкому положенні на боці)
- опіки спини і сідниць
- підозра|підозріння| на ушкодження спинного мозку і наявність лише брезентових носилок.
Транспортування потерпілих лише на спині (рис.2.38, а) :
- Проникаючі поранення живота
- велика крововтрата, внутрішня кровотеча
- переломи нижніх кінцівок.
Транспортування потерпілих лише в положенні жаби (рис.2.38, би, ж) :
- переломи кісток тазу
- переломи верхньої третини стегна, кісток тазостегнового суглоба
- підозра на ушкодження хребта і спинного мозку (в цьому випадку лише
на твердій поверхні).
Транспортування потерпілих лише сидячи або напівсидячи (рис.2.38, е, ж) :
- проникаючі поранення грудей
- поранення шиї
- утруднення дихання після того, що Утоплення
- ознаки набряку легенів
1 – Докладно це положення описане наприкінці розділу 3.10. Черепно-мозкова травма.
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- переломи верхніх кінцівок.
Таблиця 2.1
Положення потерпілого залежно від характеру травми
травма, захворювання
черепномозкові ушкодження із втратою свідомості
перелом хребта
шок і значна втрата крові
перелом кісток тазу і захворювання
органів черевної порожнини
поранення органів грудей, гострі захворювання органів черевної порожнини

положення потерпілого
на животі, під лоб покласти валик
на спині, із валиком під попереком
на спині, із підведеними ногами і опущеною
головою
на спині, із напівзігнутими ногами в колінах і
тазостегнових суглобах
сидячи, із зігнутими ногами в колінах і тазостегнових суглобах

Таблиця 2.2
Способи перенесення потерпілих
Найменування
Короткий опис
способів перенесення
способів перенесення потерпілих
підняття і перенесення одним рятувальником (рис.2.36)
рятувальник опускається на одне коліно збоку від потерпілого, обережно захоплює його однією рукою за спину;
на руках перед собою
другий – за підколінні ямки або стегна, піднімає|підіймає|
і переносить
рятувальник забезпечує потерпілому сидяче положення,
потім опускається перед ним на одне коліно, кладе на
на спині
спину і захоплює руками його стегна, а потерпілий руками обхоплює плечі рятувальника
рятувальник кладе потерпілого на живіт, стає збоку від
потерпілого, потім руками бере його за поперек, обережно
на плечах
піднімає і, підсовуючи свою голову під нього, кладе животом собі на плече, на якому тримає його стегно і руку
перенесення двома рятувальниками (рис.2.37)
рятувальники роблять із чотирьох рук сидіння, на яке
на сидінні "замок" із
сідає потерпілий, він обхоплює руками рятувальників за
чотирьох рук
шию
на сидінні "замок" із рятувальники роблять із двох рук сидіння, а двома вільдвох рук
ними руками підтримують потерпілого
перенесення трьома рятувальниками
потерпілого укладають горілиць, до нього збоку підходять
рятувальники, один з них бере його за голову і груди,
другий – за поперек і таз, третій, – за стегна і гомілки
перенесення на носилках
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перенесення потерпілих на носилках при підйомі (вгору
по сходинках тощо) робиться головою вперед, причому
ззаду|позаду| йдуть по двох рятувальників
перенесення потерпілих під час спуску (згори, вниз по
під час спуску
сходинках тощо) робиться ногами вперед, причому попереду йдуть два рятувальники
перенесення потерпілих на носилках на рівній місцевості
(згори, вниз по сходинках тощо) робиться головою вперед
на рівній місцевості
двома рятувальниками. Перенесення проводять неспішно,
йдуть не в ногу, щоб носилки не розхитувалися
перенесення на носилках із підручних засобів
беруть дві міцні палиці завдовжки 2 м кожна і просовують
носилки із одягу
в рукави піджака, пальта або іншого одягу, які застібають
на усі гудзики
носилки із жердини і одне простирадло прив'язують по довжині до кінців жердвох простирадл
дини, другу – посеред нього
вибирають драбину, трохи довше за зріст потерпілого,
носилки із драбини
кладуть на неї фанеру або тонкі дошки і валик із одягу під
голову
беруть дві жердини завдовжки 2 м, просовують в мішок, в
носилки із мішка
якому для цього вирізані два донні кути.
при підйомі

Рис.2.36 Перенесення потерпілого одним рятувальником: а) на руках перед собою; б) на спині; в) на плечах
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Рис.2.37 Перенесення потерпілого двома рятувальником: а) на руках; б) на сидінні «замок» із двох рук; в) на сидінні «замок» із чотирьох рук

Рис.2.38 Перенесення потерпілого за допомогою лямок: а – підгонка лямки;
б – надягання лямки; у – положення лямки і руки на носилках переднього носильника; г – положення лямки і руки заднього носильника; д
– перенесення одним носильником; е – перенесення двома носильниками

Рис.2.39 Правильне положення носилок при підйомі (а) і спуску (б)
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Рис.2.40 Положення потерпілого при транспортуванні: а) на спині; б) в положенні «жаби»; в) при шоці; г) на животі; д) стійке положення на боці; е) напівсидячи;
ж) поєднання положень напівсидячи і «жаби»
Контрольні питання до розділу 2
2.1. Накладення пов'язок
Що таке пов'язка?
Які види пов'язок Ви знаєте?
Які перев'язувальні матеріали Ви знаєте?
Чи можна на рівні ДМД використати гіпсові пов'язки?
Які загальні правила накладення пов'язок?
Назвіть основні види бинтових пов'язок.
Що таке що тисне або кровоспинна пов'язка?
Що таке захисна пов'язка?
Що таке асептична пов'язка?
Що таке герметизуюча пов'язка?
Що таке термоизолююча пов'язка?
Що таке пов'язка імуннодефіциту?
2.2. Транспортна іммобілізація кінцівок
Що таке іммобілізація?
Які принципи іммобілізації Вам відомі?
Чому сприяє транспортна іммобілізація?
У яких випадках показана іммобілізація?
Які загальні правила виконання іммобілізації?
Які переломи кісток відносять до важких?
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Які переломи кісток відносять до середньої тяжкості?
Які найбільш часті помилки при виконанні іммобілізації?
Назвіть засоби іммобілізації.
Як виконується іммобілізація при переломі плечової кістки?
Як виконується іммобілізація при переломі кісток передпліччя?
Як виконується іммобілізація при переломі стегнової кістки?
Як виконується іммобілізація при переломі кісток гомілки?
Що таке шина Крамера?
Що таке шина Дитерихса?
Що таке пов'язка Дезо?
Як виконується іммобілізація при переломі шийного відділу хребта?
Як виконується іммобілізація при переломі грудного відділу хребта?
Як виконується іммобілізація при переломі поперекового відділу хребта?
Як виконується іммобілізація при переломі кісток тазу?
2.3. Перенесення і транспортування потерпілих
Які загальні правила транспортування потерпілих?
Які способи транспортування Ви знаєте?
У яких випадках транспортування потерпілих здійснюється лише на животі?
У яких випадках транспортування потерпілих здійснюється лише на спині?
У яких випадках транспортування потерпілих здійснюється напівсидячи або
сидячи?
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Розділ 3
ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ РІЗНОМАНІТНИХ ТРАВМАХ
3.1. Механічна травма: визначення, класифікація
Механічна травма – раптова одномоментна дія на організм механічної
енергії, що викликає в тканинах і органах анатомічні або функціональні
порушення, які супроводжуються місцевою і загальною реакцією організму.
Механічної травми може бути завдана тупим (твердим або м'яким) або гострим предметом; у окрему групу виділяють вогнепальну травму.
Дія механічного фактору, що викликає ушкодження, проявляється у вигляді
стискування, розтягування, розриву, скручування або як протиудар, внаслідок
якого ушкоджується ділянка тіла, протилежна до місця додатка|застосування|
сили.
На ефект дії зовнішнього фактору роблять вплив:
a) напрям травмуючої сили, кут, під яким прикладена сила;
б) швидкість травмуючого знаряддя;
в) тривалість дії ушкоджуючого агента.
Механічна травма може бути прямою – в місці застосування механічної сили, і не прямій – за типом протиудару (наприклад, травма головного мозку в місці протилежному до точки прикладення сили) або при передачі механічної енергії по кісткових структурах.
Залежно від швидкості передачі механічної енергії виділяють удар і здавлення.
Механічна травма ділиться на:
 закриту – анатомічна цілість шкіри і слизових оболонок не порушена;
 відкриту – анатомічна цілість шкіри або слизової оболонки порушена.
Залежно від виду уражених структур організму виділяють закриту травму:
- м'яких тканин (шкіра, підшкірна клітковина, м'язи, сухожилля, зв'язки);
- кісток і суглобів (скелетна травма);
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- внутрішніх органів (паренхіматозних і порожнистих);
- кровоносних судин і нервів.
Травми м'яких тканин і скелета часто об'єднують під назвою соматична
травма.
Залежно від анатомічного відділу, який травмований, виділяють травми: голови, грудей, живота, тазу, хребта, кінцівок.
Залежно від характеру ушкодження виділяють наступні види закритої механічної травми :
м'яких тканин:

забив; розтягування; розривши;

кісток:

перелом;

суглобів:

вивих;

внутрішніх органів:

струс, забив; розривши; відривши.

Залежно від характеру ушкодження виділяють наступні види відкритої механічної травми :
м'яких тканин:

рана; розтрощування;

кісток:

перелом;

суглобів:

вивих;

внутрішніх органів:

рана.

Розтрощування – вид механічної травми, при якому дифузно порушується
анатомічна цілість усіх тканин, розташованих в області застосування сили. Як
правило виникає при кататравмі (падінні з висоти) або у разі попадання частини
або усієї кінцівки під прес.
3.2. Закрита механічна травма м'яких тканин
Забив (contusio) – закрите механічне ушкодження м'яких тканин без видимих порушень їх анатомічної безперервності.
При забитті руйнується частина тканин із їх лімфатичними і кровоносними
судинами малого калібру, виникає різної величини крововилив в тканині (синець, гематома).
Розтягування (distorsio) – механічне закрите ушкодження зв'язок, м'язів,
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сухожиль без порушення їх анатомічної безперервності, що викликається
силою, що діє уздовж подовжньої осі анатомічного утворення.
Патологоанатомічні зміни при розтягуванні полягають в надриві окремих
волокон зв'язок із крововиливом в їх товщу. Розтягування необхідно відрізнити
від повного розриву зв'язки.
Розрив (ruptura) – механічне закрите ушкодження зв'язок, м'язів, сухожиль із порушенням їх анатомічної безперервності, що викликається силою, що діє уздовж подовжньої осі анатомічного утворення.
Симптоми закритої механічної травми (забить, розтягувань, розривів) м'яких
тканин :
- біль;
- крововилив в навколишні тканини (синець, гематома);
- зміна форми (деформація) за рахунок крововиливів, порушення цілості
тканин, набряку;
- локальна болісність при обмацуванні;
- обмеження функції.
Ускладнення закритої механічної травми (забить, розтягувань, розривів) м'яких тканин :
- ушкодження великих нервів (порушення чутливості і/або руху);
- ушкодження великих судин (порушення артеріального або венозного
кровообігу).
ДМД при закритій механічній травмі (забиттях, розтягуваннях, розривах) м'яких тканин :
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Виконати знеболення.
4. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки травматичного шоку
і/або внутрішньої кровотечі (при поєднаній травмі).
5. За наявності ознак травматичного шоку або внутрішньої кровотечі по-
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чати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
6. Переконатися, що немає ускладнень – ушкоджень судин і нервів кінцівки (перевірити пульс і чутливість нижче місця ушкодження).
7. Переконатися, що немає ушкоджень внутрішніх органів (у випадках забиття в області голови, грудей, живота).
8. Створити спокій пошкодженої частини тіла шляхом надання|додання| їй
зручного (фізіологічно вигідного) положення або виконати іммобілізацію кінцівки; по можливості надати підведене положення пошкодженої
кінцівки.
9. Прикласти холодоносій до місця ушкодження.
10. При низькій температурі довкілля утеплити кінцівку.
11. надати зручне положення потерпілому.
12. Забезпечити рясне питво відповідно до температури довкілля (чай або
вода).
13. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
14. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
15. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. Рятувальник не зобов'язаний встановлювати діагноз, тобто точно
встановлювати характер закритої механічної травми м'яких тканин.
2. об'єм ДМД при закритій механічній травмі визначається не стільки її
характером, скільки тяжкістю – масивом пошкоджених тканин – забив
стегна із великими синцями і гематомами в гострий період набагато
серйозніша травма (у тому числі, по мірі ймовірності розвитку травматичного шоку), ніж розрив бокової зв'язки колінного суглоба.
3. об'єм ДМД при закритій механічній травмі м'яких тканин рятувальником визначається у бóльшей ступені виходячи з її тяжкості; у сумнівних
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випадках потрібно виходити з наявності важчого виду травми.
3.3. Відкрита механічна травма м'яких тканин – рани
Рана (vulnus) – відкрите механічне ушкодження тканин із порушенням їх
анатомічної цілості.
Залежно від морфологічних характеристик розрізняють рани:
- різані (рівні краї і гострі кінці)
- колені (глибина проникнення, значно більше розмірів вхідного отвору)
- забиті (нанесені тупим твердим предметом, внаслідок чого має місце поєднання із забиттям тканин навколо рани)
- розітнуті (нанесені тупим твердим предметом подовжній розмір якого
значно більше поперечного (наприклад, залізний прут) в місцях тіла людини, де під невеликим шаром м'яких тканин підлягає кістка (наприклад,
волосиста частина голови)
- рубані (нанесені твердим предметом, що має форму клину)
- скальповані (із відшаруванням шкіри і належних м'яких тканин на значній площі)
- рвані (характеризуються складної і неправильної форми геометрією)
- роздавлені або розтрощені (характеризуються дифузним руйнуванням
тканин)
- укушені (характеризуються масивним забрудненням неспецифічною і
специфічною мікрофлорою)
- отруєні (характеризуються наявністю отруйних речовин)
- вогнепальні (характеризуються високою енергією ранячого тупого або
гострого твердого предмета, що обумовлює наявність, окрім видимого
руйнування тканин, значної зони молекулярного струсу із порушенням
життєздатності тканин).
Отруєними вважаються рани, що містять отруту, але яка потрапила в неї не
внаслідок укусу (жалення) отруйною твариною, а внаслідок контакту із ранячим
предметом або довкіллям (найчастіше із повітрям, рідше – із водою).
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Садно, осаднення – вид механічної травми шкіри, при якому порушується
анатомічна цілість лише епідермісу і сосочкового шару шкіри – площинне видалення епідермісу при механічній дії.
Подряпина – вид механічної травми шкіри, при якому порушується анатомічна цілість лише епідермісу і сосочкового шару шкіри – лінійне видалення
епідермісу при механічній дії.
Симптоми ран м'яких тканин :
- зяяння рани – наявність анатомічного дефекту тканин;
- зовнішня кровотеча із рани (може поєднуватися із внутрішнім, навіть
більше вираженим);
- ознаки крововтрати (збільшення частоти пульсу, дихання, зниження рівня
артеріального тиску);
- крововилив в навколишні тканини (синець, гематома);
- біль;
- болісність при обмацуванні;
- зміна форми (деформація) за рахунок крововиливів, порушення цілості
тканин, набряку;
- порушення функції травмованих органів (обмеження або відсутність руху, патологічна рухливість);
- патологічні виділення із рани (ліквору, кишкового вмісту тощо).
Всяка рана, окрім операційної вважається первинно (у момент виникнення)
мікробно-забрудненою (контамінованою, переважно бактеріями).
У випадках неправильного надання ДМД або відсутності її (залишення рани
відкритої) виникає вторинне мікробне її забруднення (у тому числі операційної
рани).
Ускладнення ран м'яких тканин :
- тривала або вторинна зовнішня кровотеча;
- травматичний шок;
- ушкодження великих нервів;
- ушкодження великих судин;
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- ушкодження інших важливих анатомічних утворень (сухожиль, суглобів);
- ушкодження внутрішніх органів;
- розвиток і прогрес неспецифічної раневої інфекції – нагноєння рани;
- розвиток і прогрес специфічної раневої інфекції – анаеробна гангрена,
правець, сказ;
- при отруєних ранах – розвиток загальної дії отрути.
Домедична допомога при ранах м'яких тканин :
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Виконати тимчасову зупинку зовнішньої кровотечі.
3. Викликати медичних працівників.
4. При отруєній рані рясно промити її водою (так само, як при хімічному
опіку).
5. При отруєній рані ввести внутрішньом'язово або застосувати місцево
антидот.
6. Виконати знеболення.
7. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки травматичного шоку
і/або внутрішньої кровотечі (при поєднаній травмі).
8. За наявності ознак травматичного шоку або внутрішньої кровотечі почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
9. Звільнити пошкоджену частину тіла від зайвого одягу і взуття (їх краще
розрізати), але повне оголення кінцівки не обов'язкове.
10. Накласти на рану асептичну пов'язку.
11. Переконатися, що немає ускладнень – ушкоджень судин і нервів кінцівки (перевірити пульс і чутливість нижче місця ушкодження).
12. Переконатися, що немає ушкоджень внутрішніх органів (у випадках
ран в області голови, грудей, живота).
13. Створити спокій пошкодженої частини тіла шляхом надання їй зручного (фізіологічно вигідного) положення або виконати іммобілізацію
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кінцівки; по можливості надати підведене положення пошкодженої
кінцівки.
14. Прикласти холодоносій до місця ушкодження.
15. При низькій температурі довкілля утеплити.
16. надати зручне положення потерпілому.
17. Забезпечити рясне питво відповідно до температури довкілля (чай або
вода).
18. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
19. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
20. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. Сьогодні національними протоколами України при наданні ДМД не передбачено застосування:
- місцевих лікарських засобів, у тому числі антисептиків, – лише асептична пов'язка;
- антибіотиків, як всередину (у таблетованій формі), так і ін'єкційний;
- протиправцевих сироваток і анатоксина;
- специфічних сироваток при укусах отруйними тваринами.
2. Перераховані обмеження, що накладаються на об'єм ДМД національними протоколами України, не залежать як від часу, що пройшов з моменту травми до надання ДМД, так і від прогнозованого часу, з моменту надання ДМД до огляду потерпілого медичними працівниками.
3. При комбінованій травмі, коли рани забруднені радіоактивними речовинами проводиться їх часткова дезактивація і заміна або накладення
асептичної пов'язки.
4. При комбінованій травмі, коли рани забруднені отруйними речовинами
проводиться їх промивання і, якщо є пряма вказівка, місцеве застосування антидоту, а потім заміна або накладення асептичної пов'язки.
3.4. Вивихи в суглобах кінцівок
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Вивих (luxatio) – стійке зміщення суглобових кінців кісток, що зчленовуються, за межі їх фізіологічної рухливості із частковою або повною
втратою зіткнення суглобових поверхонь, зухвале порушення функції суглоба.
Вивихи діляться на:
1. Травматичні (внаслідок механічної дії).

I.

2. Патологічні (внаслідок захворювання).
II.

1. Закриті (без порушення анатомічної цілості шкіри або слизової
оболонки).
2. Відкриті (із порушенням анатомічної цілості шкіри або слизової
оболонки).

III.

1. Свіжі (до 3 діб після травми).
2. Несвіжі (до 3 тижнів після травми).
3. Застарілі (понад 3 тижні після травми).

IV.

1. Повні – повсюдна втрата зіткнення суглобових поверхонь.
2. Неповні (підвивихи) – часткова втрата зіткнення суглобових поверхонь.

V.

1. Неускладнених.
2. Ускладнені.

При травматичних вивихах завжди ушкоджується капсула суглоба і, як правило, зв'язки; має місце крововилив в порожнину суглоба різного ступеня.
Гемартроз – скупчення крові в порожнині суглоба (крововилив в порожнину суглоба); травматичний – внаслідок травми і патологічний – внаслідок
захворювання.
3.4.1. Закриті вивихи
Симптоми закритого вивиху :
- біль в області суглоба;
- крововиливи в м'які тканини (синець, гематома);
- вимушене положення кінцівки;
- деформація кінцівки в області суглоба;
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- укорочення кінцівки;
- болісність в області суглоба при обмацуванні (пальпації);
- неможливість активних рухів в суглобі;
- неможливість пасивних рухів в суглобі;
- пружинячий опір при спробі згинання, симптом клавіші;
- визначення суглобової голівки|головки| в незвичайному|незвичному| місці.
Зверніть увагу!
1. При обстеженні хворого обов'язково визначити наявність пульсації артерії і шкірної чутливості нижче пошкодженого суглоба.
Ускладнення закритих вивихів в суглобах кінцівок :
Місцеві:
- ушкодження великих нервів (зокрема, ущемлення між зміщеними кістками; порушення чутливості і/або руху);
- ушкодження великих судин (зокрема, ущемлення між зміщеними кістками; порушення артеріального або венозного кровообігу, рідше, масивний
крововилив в тканині);
- ушкодження сухожиль;
- гангрена кінцівки (при ушкодженнях судин).
Загальні:
- травматичний шок.
Домедична допомога при закритих вивихах:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Виконати знеболення.
4. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки травматичного шоку
і/або внутрішньої кровотечі (при поєднаній травмі).
5. За наявності ознак травматичного шоку або внутрішньої кровотечі почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
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6. Переконатися, що немає ускладнень – ушкоджень судин і нервів кінцівки (перевірити пульс і чутливість нижче місця ушкодження).
7. Виконати іммобілізацію пошкодженої кінцівки.
8. Прикласти холодоносій до місця ушкодження.
9. При низькій температурі довкілля утеплити кінцівку.
10. надати зручне положення потерпілому.
11. Забезпечити рясне питво відповідно до температури довкілля (чай або
вода).
12. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
13. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників терміново організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи.
14. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. На рівні ДМД вивихи не вправляють, у тому числі вивихи фаланг пальців.
3.4.2. Відкриті вивихи
Симптоми відкритого вивиху :
- зяяння рани в області суглоба або прилеглих сегментів кінцівки;
- зовнішня кровотеча;
- біль в області суглоба;
- крововилив в м'які тканини (синець, гематома);
- вимушене|змушене| положення кінцівки;
- деформація в області суглоба;
- укорочення кінцівки;
- болісність в області суглоба при обмацуванні (пальпації);
- неможливість активних рухів в суглобі;
- неможливість пасивних рухів в суглобі;
- пружинячий опір при спробі згинання, симптом клавіші;
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- визначення суглобової голівки в незвичайному місці.
Зверніть увагу!
1. При обстеженні потерпілого обов'язково визначити наявність пульсації
артерії і шкірної чутливості нижче пошкодженого суглоба.
Ускладнення відкритих вивихів в суглобах кінцівок :
Місцеві:
- тривала або вторинна зовнішня кровотеча;
- ушкодження великих нервів (зокрема, ущемлення між зміщеними кістками; порушення чутливості і/або руху);
- ушкодження великих судин (зокрема, ущемлення між зміщеними кістками; порушення артеріального або венозного кровообігу, рідше, масивний
крововилив в тканині);
- ушкодження сухожиль;
- гостра неспецифічна ранева інфекція – нагноєння рани;
- гангрена кінцівки (при ушкодженнях судин);
- газова гангрена кінцівки.
Загальні:
- травматичний шок;
- правець, сказ (при завданні травми тваринами).
Домедична допомога при відкритих вивихах:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Виконати тимчасову зупинку зовнішньої кровотечі.
3. Викликати медичних працівників.
4. Виконати знеболення.
5. При отруєній рані рясно промити її водою (так само, як при хімічному
опіку); ввести внутрішньом'язово або застосувати місцево антидот.
6. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки травматичного шоку
і/або внутрішньої кровотечі (при поєднаній травмі).
7. За наявності ознак травматичного шоку або внутрішньої кровотечі по-
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чати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
8. Звільнити пошкоджену частину тіла від зайвого одягу і взуття (їх краще
розрізати), але повне оголення кінцівки не обов'язкове.
9. Накласти на рану асептичну пов'язку.
10. Переконатися, що немає ускладнень – ушкоджень судин і нервів кінцівки (перевірити пульс і чутливість нижче місця ушкодження).
11. Виконати іммобілізацію пошкодженої кінцівки.
12. Прикласти холодоносій до місця ушкодження.
13. При низькій температурі довкілля утеплити кінцівку.
14. надати зручне положення потерпілому.
15. Забезпечити рясне питво відповідно до температури довкілля (чай або
вода).
16. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
17. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників терміново організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи.
18. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. На рівні ДМД вивихи не вправляють, у тому числі вивихи фаланг пальців.
2. Перелічені вище обмеження ДМД при пораненнях діють і при відкритих
вивихах.
3.5. Переломи кісток кінцівок
Перелом (fractura) – ушкодження кістки із повним або частковим порушенням її анатомічної цілісності.
При переломі обидві частини кістки, що відокремилася, називають відламками, мілкі фрагменти пошкодженої в зоні перелому кістки – осколками.
Переломи діляться на:
I.

1. Травматичні (внаслідок механічної дії).
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2. Патологічні (внаслідок захворювання).
1. Закриті (без порушення анатомічної цілості шкіри або слизової

II.

оболонки).
2. Відкриті (із порушенням анатомічної цілості шкіри або слизової
оболонки).
III.

1. Діафізарні.
2. Метафизарные (навколосуглобові).
3. Епіфізарні (внутрішньосуглобові).

IV.

1. Повні.
2. Неповні (підокісні – за типом "зеленої гілочки").
3. Эпифизеолиз (відділення епіфізів кісток по лінії паросткового
хряща у дітей).
1. Поперечні

V.

2. Косі
3. Гвинтоподібні
4. Оскольчатые
5. Т- і У- образні
6. Роздроблені
7. Компресійні
8. Зірчасті
9. Дірчасті (дія ранячої зброї – багнет, куля).
VI.

1. Без зміщення.
2. Із зміщенням (по осі, по ширині, по довжині, по периферії).

VII.

1. Неускладнених.
2. Ускладнені.

Деякі автори використовують детальнішу класифікація відкритих переломів:
1. Первинно відкриті переломи:
а) із невеликим ушкодженням м'яких тканин і шкірною раною 3-10 см;
б) із великим ушкодженням м'яких тканин і шкірною раною більше 10 см
2. Вторинно відкриті переломи.

114

3. Розтрощування кінцівки.
Регенерація кісткової тканини відбувається в три етапи:
I стадія – 10-14 днів – гематома, грануляційний мозоль.
II стадія – 5 тижнів – фіброзно-хрящовий (первинна) мозоль.
III стадія – до 3-4 міс. – остаточний (вторинна) кістковий мозоль.
3.5.1. Закриті переломи
Симптоми закритого перелому кісток кінцівок :
- біль в області перелому;
- крововиливи в м'які тканини (синець, гематома);
- деформація кінцівки в області перелому;
- обмеження і болісність активних рухів кінцівки;
- обмеження і болісність пасивних рухів кінцівки;
- болісність в області перелому при обмацуванні (пальпації);
- визначення крепітації кісткових відламків в місці перелому;
- визначення патологічної рухливості в місці перелому.
Зверніть увагу!
1. При обстеженні потерпілого обов'язково визначається наявність пульсації артерії і шкірної чутливості нижче місця перелому.
Ускладнення закритих переломів кісток кінцівок :
Місцеві:
- ушкодження великих нервів (зокрема, ущемлення між зміщеними кістками; порушення чутливості і/або руху);
- ушкодження великих судин (зокрема, ущемлення між зміщеними кістками; порушення артеріального або венозного кровообігу, рідше, масивний
крововилив в тканині);
- гостра неспецифічна інфекція;
- гангрена кінцівки (при ушкодженнях судин).
Загальні:
- травматичний шок;
- жирова емболія.
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Домедична допомога при закритих переломах:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Виконати знеболення.
4. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки травматичного шоку
і/або внутрішньої кровотечі (при поєднаній травмі).
5. За наявності ознак травматичного шоку або внутрішньої кровотечі почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
6. Переконатися, що немає ускладнень – ушкоджень судин і нервів кінцівки (перевірити пульс і чутливість нижче місця ушкодження).
7. Виконати іммобілізацію пошкодженої кінцівки.
8. Прикласти холодоносій до місця ушкодження.
9. При низькій температурі довкілля утеплити кінцівку.
10. надати зручне положення потерпілому.
11. Забезпечити рясне питво відповідно до температури довкілля (чай або
вода).
12. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
13. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників терміново організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи.
14. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. За наявності перелому із зміщенням його (це зміщення) не намагаються
усунути, у тому числі при переломах фаланг пальців.
3.5.2. Відкриті переломи
Симптоми відкритого перелому кісток кінцівок :
- зяяння рани в області перелому або прилеглих сегментів кінцівки;
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- зовнішня кровотеча;
- біль в області перелому;
- крововилив в м'які тканини (синець, гематома);
- деформація кінцівки в області перелому;
- обмеження і болісність активних рухів кінцівки;
- обмеження і болісність пасивних рухів кінцівки;
- болісність в області перелому при обмацуванні (пальпації);
- визначення крепітації кісткових відламків в місці перелому;
- визначення патологічної рухливості в місці перелому.
Зверніть увагу!
1. При обстеженні потерпілого обов'язково визначається наявність пульсації артерії і шкірної чутливості нижче місця перелому.
Ускладнення відкритих переломів кісток кінцівок :
Місцеві:
- тривала або вторинна зовнішня кровотеча;
- ушкодження великих нервів (зокрема, ущемлення між зміщеними кістками; порушення чутливості і/або руху);
- ушкодження великих судин (зокрема, ущемлення між зміщеними кістками; порушення артеріального або венозного кровообігу, рідше, масивний
крововилив в тканині);
- гостра неспецифічна ранева інфекція – нагноєння рани;
- гангрена кінцівки (при ушкодженнях судин);
- газова гангрена кінцівки.
Загальні:
- травматичний шок;
- жирова емболія.
- правець, сказ (при завданні травми тваринами).
Домедична допомога при відкритих переломах:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Виконати тимчасову зупинку зовнішньої кровотечі.
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3. Викликати медичних працівників.
4. Виконати знеболення.
5. При отруєній рані рясно промити її водою (так само, як при хімічному
опіку); ввести внутрішньом'язово або застосувати місцево антидот.
6. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки травматичного шоку
і/або внутрішньої кровотечі (при поєднаній травмі).
7. За наявності ознак травматичного шоку або внутрішньої кровотечі почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
8. Звільнити пошкоджену частину тіла від зайвого одягу і взуття (їх краще
розрізати), але повне оголення кінцівки не обов'язкове.
9. Накласти на рану асептичну пов'язку.
10. Переконатися, що немає ускладнень – ушкоджень судин і нервів кінцівки (перевірити пульс і чутливість нижче місця ушкодження).
11. Виконати іммобілізацію пошкодженої кінцівки.
12. Прикласти холодоносій до місця ушкодження.
13. При низькій температурі довкілля утеплити кінцівку.
14. надати зручне положення потерпілому.
15. Забезпечити рясне питво відповідно до температури довкілля (чай або
вода).
16. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
17. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників терміново організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи.
18. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. За наявності перелому із зміщенням його (це зміщення) не намагаються
усунути, у тому числі при переломах фаланг пальців.
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2. За наявності вистояння із рани кісткових відламків категорично забороняється вправляти їх будь-яким способом.
3. Перелічені вище обмеження ДМД при пораненнях діють і при відкритих
переломах.
3.6. Переломи кісток тазу
Переломи кісток тазу (лобкових, сідничих, клубових) часто супроводжуються значними крововиливами і ушкодженнями сечового міхура і прямої кишки.
Крім того, ці переломи можуть бути без порушення безперервності тазового
кільця або із такою.
ДМД при розриві симфізу надається як при переломі тазу.
Тому при цих переломах рекомендується проводити внутрішньовенне краплинне введення плазмозамінників в усіх випадках.
Транспортування потерпілого здійснюється лише лежачи на твердій поверхні в положенні на спині; нижні кінцівки зігнуті в колінних і тазостегнових
суглобах і злегка розведені (положення «жаби»).
3.7. Переломи хребта
Виділяють переломи тіл, дужок і відростків хребців (можливі також підвивихи і вивихи суглобових відростків), травматичні грижі міжхребцевих дисків –
диференціальна діагностика цих видів травм у більшості випадків можлива лише
після рентгенографії і навіть магнітно-резонансної томографії. Тому ця класифікація травм хребта на рівні ДМД не враховується.
Важливіше ділення переломів хребта на групи без ушкодження спинного
мозку і із таким.
Основні ознаки ушкодження спинного мозку :
- порушення чутливості нижче рівня ушкодження;
- порушення активних рухів нижче рівня ушкодження;
- порушення функції тазових органів (сечовипускання і дефекація).
Існує також група нестабільних переломів хребта, при яких порушень чутливості і рухів може і не бути, але вони можуть виникнути у будь-який момент.

119

Рятувальник повинен постійно пам'ятати про це.
Тому усі види механічної травми хребта на рівні ДМД повинні розглядатися
як потенційно небезпечні відносно ушкоджень спинного мозку.
При переломах хребта спостерігаються:
- різкий біль, що посилюється при щонайменшому русі;
- деформація в місці ушкодження.
Особлива обережність потрібна при перекладанні потерпілого – потрібний
мінімум два рятувальники. В якості помічників можна притягнути когось із оточення, заздалегідь проінструктувавши їх, як треба поводитися.
Основне положення потерпілого – лежачи на спині на твердій поверхні, що
не допускає згинань хребта. За наявності використовують спеціальні корсети.
Якщо транспортування здійснюється на м'яких носилках, то потерпілого укладають на живіт.
Категорично забороняється потерпілого саджати або ставити на ноги, примушувати рухатися і так далі
При ушкодженні шийного відділу обов'язкове накладення ватно-марлевого
коміра або спеціальної шини.
3.8. Травматична ампутація кінцівки
Травматична ампутація кінцівки (amputacio – відсікання (латів.) –
втрата внаслідок механічної дії периферичного відділу кінцівки із формуванням рваної (відривши) або різаною (ампутація) гільйотини рани кукси.
Нині замість терміну «травматична ампутація кінцівки» рекомендується
використовувати термін «травматичне відчленовування кінцівки», але у вітчизняній літературі ця рекомендація доки не знайшла широкого застосування.
Ампутація буває повною і неповною. При повній ампутації відчленений
сегмент кінцівки не має зв'язку із куксою.
При неповній ампутації відбуваються ушкодження судин, нервів, кісток, сухожиль із частковим збереженням м'яких тканин і шкірного покриву.
Ампутант – ампутований сегмент кінцівки.
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Кукса – частина кінцівки, що залишилася.
Ускладнення травматичної ампутації кінцівки :
- тривала або вторинна зовнішня кровотеча;
- травматичний шок;
- розвиток і прогрес неспецифічної раневої інфекції – нагноєння рани;
- розвиток і прогрес специфічної раневої інфекції – анаеробна гангрена,
правець, сказ.
Домедична допомога при травматичній ампутації кінцівки :
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Виконати тимчасову зупинку кровотечі.
3. Викликати медичних працівників.
4. Виконати знеболення.
5. Почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
6. При отруєній рані рясно промити її водою (так само, як при хімічному
опіку); ввести внутрішньом'язово або застосувати місцево антидот.
7. Звільнити пошкоджену частину тіла від зайвого одягу (краще розрізати).
8. Накласти на рану асептичну пов'язку.
9. Виконати іммобілізацію кукси.
10. надати трохи підняте положення пошкодженої частини тіла.
11. Прикласти холодоносій до місця ушкодження.
12. надати потерпілому положення «лежачи на спині»; зігріти потерпілого.
13. Забезпечити рясне питво відповідно до температури довкілля (чай або
вода).
14. Організувати пошук ампутанта, забезпечить його збереження і транспортування разом з потерпілим (рис.3.1).
15. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
16. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття мед-
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працівників терміново організувати транспортування (евакуацію) потерпілого і ампутанта до лікувальної установи.
17. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. Сьогодні національними протоколами України не передбачено застосування:
- місцевих лікарських засобів, у тому числі антисептиків, – лише асептична пов'язка;
- антибіотиків, як всередину (у таблетованій формі), так і ін'єкційний;
- протиправцевих сироваток і анатоксина;
- специфічних сироваток при укусах отруйними тваринами.
2. Перераховані обмеження, що накладаються на об'єм ДМД національними стандартами України, не залежать як від часу, що пройшов з моменту травми до надання ДМД, так і від прогнозованого часу, з моменту надання ДМД до огляду потерпілого медичними працівниками.
3. При комбінованій травмі, коли рани забруднені радіоактивними речовинами проводиться їх часткова дезактивація і заміна або накладення
асептичної пов'язки.
Методика збереження ампутанта при наданні ДМД (рис.3.1) :
- загорнути ампутант без зміни його стану в сухе стерильне полотно, хустку; не очищати і не промивати його;
- помістити ампутант в поліетиленовий пакет, перекрити доступ повітря;
- перший пакет помістити в другий, більший за величиною;
- другий пакет заповнити водою із льодом;
- до пакету надійно прикріпити записку із вказівкою прізвища, імені, по
батькові потерпілого, дати і часу травматичної ампутації.
Зверніть увагу!
1. Пошук і збереження ампутанта не повинні перешкоджати або затримувати проведення необхідних заходів по збереженню життя потерпілого (зупинка кровотечі, протишокові заходи).
2. Ампутант повинен знаходитися при достатньо низькій температурі,
але не повинен безпосередньо стикатися із холодним матеріалом, оскільки може виникнути ушкодження тканин.
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Рис. 3.1 Упаковка ампутанта при транспортуванні: 1 – внутрішній поліетиленовий пакет; 2 – ампутант; 3 – зовнішній поліетиленовий пакет
3.9. Механічна травма голови і шиї
Голова, як анатомічна частина тіла людини, складається із кісткового вмістища – черепа і м'яких тканин, що покривають його. Виділяє мозковий і лицьовий відділи черепа (голови). У мозковому відділі розташований головний мозок і
орган слуху, а в лицьовому – багатокомпонентні анатомічні структури – очі, ніс,
рот1.
3.9.1. Закрита механічна травма м'яких тканин голови
Найбільш частою закритою механічною травмою голови є забиття м'яких
тканин, серед яких переважають забиття лицьової частини.
Особливостями забить м'яких тканин цієї локалізації є:
 у мозковому відділі шкіра з'єднувальнотканинними перемичками сращена|
із належним сухожильним апоневрозом і разом з ним утворює єдину анатомічну структуру. У свою чергу апоневроз із належними кістками пов'язаний рихлою сполучною тканиною. Тому при забиттях гематоми утворюються саме під апоневрозом (побутова назва «шишка»), а крововиливи – в
підшкірній клітковині;
 висока вірогідність травми головного мозку і органу зору. Причому, в останньому випадку велика вірогідність втрати потерпілим орієнтування в
просторі із можливістю отримання вторинних ушкоджень і неможливістю
1 – В даному випадку, мається на увазі не тільки видимі зовнішні структури, а і сховані порожнини, канали з забезпечуваючими їх функцію м'язами, хрящами, залозами та ін.
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самостійної евакуації із небезпечної зони;
 у значній кількості випадків внаслідок механічної дії травмується слизова
оболонка порожнини рота, носа із розвитком її набряку, підвищеного утворення слизу і небезпекою, у зв'язку з цим, подальшого розвитку порушень
прохідності дихальних шляхів, особливо у дітей раннього віку.
ДМД при забиттях м'яких тканин голови особливостей не має.
3.9.2. Відкрита механічна травма м'яких тканин голови
Особливостями ран м'яких тканин цієї локалізації є:
 відкритими в цій області вважаються травми, при яких порушена анатомічна цілість не лише шкіри, але і апоневрозу;
 у цій області (мозковому і лицьовому відділах) висока щільність кровоносних судин, які часто анастомозують один із одним. Тому кровотечі інтенсивні, можуть супроводжуватися значною крововтратою і у багатьох випадках не схильні до самостійної зупинки;
 у разі травмування слизової оболонки порожнини рота, носа із розвитком
кровотечі виникає небезпека подальшого розвитку порушень прохідності
дихальних шляхів.
ДМД при ранах м'яких тканин голови особливостей не має.
3.9.3. Переломи кісток черепа
Розрізняють переломи зведення і основи черепи, закриті і відкриті. Найчастіше переломи виникають при падінні з висоти, прямому ударі важким тупим
предметом після голови, обвалів будинків|домів|, транспортної травми. При таких переломах кісткові уламки можуть ушкоджувати мозкову оболонку і речовину мозку.
При ушкодженнях основи черепа лінія перелому може проходити через передню, задню або середню черепну ямку і поширюватися на очну ямку, кістки
носа, область слухового проходу. Тому можливі кровотечі із носа, носоглотки, а
також витікання ліквору. Під шкірою, навколо очей з'являються крововиливи –
«симптом окулярів».
Переломи кісток черепа зазвичай розглядають|розглядують| в якості компо-
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нента черепномозкової травми.
3.10. Черепномозкова травма
Черепномозкова травма (ЧМТ) – ушкодження черепа і головного мозку
внаслідок механічної дії.
Таким чином, черепномозкова травма це травма головного мозку і його оболонок без або у поєднанні з травмою м'яких тканин голови і/або кісток черепа.
ЧМТ класифікують таким чином.
Закриті – без порушення анатомічної цілості шкіри або без порушення анатомічної цілості апоневрозу.
Відкриті – є порушення анатомічної цілості шкіри і апоневрозу або слизових
оболонок, як правило, у поєднанні з переломами кісток черепа.
Відкриті ЧМТ підрозділяються на:
непроникаючі – без порушення анатомічної цілості твердої мозкової оболонки;
проникаючі – із порушенням анатомічної цілості твердої мозкової оболонки.
Залежно від ступеня анатомо-функціональних порушень головного мозку
виділяють наступні клінічні форми ЧМТ :
1. Струс.
2. Забив (легкій, середній, тяжкій ступень).
3. Здавлення мозку.
Струс головного мозку. Основна клінічна ознака – втрата свідомості (від
декількох секунд до декількох хвилин). Часто нудота, блювота. Після відновлення свідомості зазвичай скарги на головний біль, запаморочення, загальну слабкість, шум у вухах, приливи крові до обличчя, пітливість, порушення сну. Нерідко – амнезія (хворий не пам'ятає ні обставин травми, ні
короткого періоду подій до і після її). Загальний стан покращується впродовж 1-2 тижнів.
Забиття головного мозку. Відрізняється від струсу наявністю ділянок ушкодження речовини мозку, субарахноїдального крововиливу, а у ряді ви-
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падків і переломів кісток зведення і основи черепа.
 Забиття легкого ступеня – втрата свідомості від декількох хвилин до 1 години. Після відновлення свідомості скарги на головний біль, запаморочення та ін. Може бути брадикардія або тахікардія, іноді підвищення артеріального тиску. Відзначається ністагм, асиметрія сухожильних рефлексів,
менінгеальні симптоми, які зазвичай зникають через 2-3 тижні.
 Забиття середнього ступеня – втрата свідомості від десятків хвилин до 4-6
годин. Виражена амнезія, іноді розлади психіки. Можлива багатократна
блювота, скороминущі порушення життєво важливих функцій. Осередкові
неврологічні розлади. Зникають зазвичай через 3-5 тижнів.
 Забиття важкого ступеня – втрата свідомості від декількох годин до декількох тижнів. Загрозливі порушення життєво важливих функцій із розладами
дихання, серцево-судинної діяльності, лихоманкою. Проявляється стволова
симптоматика. Виражена осередкова симптоматика. Іноді судорожні припадки. Загальномозкові і особливо осередкові симптоми регресують повільно, часто відзначаються залишкові рухові порушення, зміни в психічній
сфері.
Здавлення головного мозку – синдром, що характеризується наростанням
загальномозкових і осередкових неврологічних симптомів. Серед причин
– внутрішньочерепні гематоми, втиснуті переломи кісток черепа, вогнища
розтрощування мозку. Клінічно проявляється посиленням головного болю, багатократною блювотою, психомоторним збудженням, геміпарезом,
одностороннім розширенням зіниці, судорожними припадками, брадикардією, підвищенням артеріального тиску, порушенням свідомості різногоступеня, до сопору або коми.
Ознаки черепномозкової травми :
- втрата свідомості різної тривалості;
- головний біль;
- втрата пам'яті на події, безпосередньо передуючі травмі (ретроградна амнезія);
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- запаморочення, нудота, блювота;
- клонічні судоми окремих груп м'язів або загальні;
- посилення (чи поява) описаних симптомів при зміні положення голови,
при спробі сісти або встати;
- порушення життєво-важливих функцій – дихання, кровообіги.
Зрозуміло, клініка ЧМТ не вичерпується цими симптомами (наприклад, окрім змін в чутливій або соматичній руховій сферах, можливі зміни і у вегетативній сфері – вегетативна лабільність – поява без явної видимої причини почастішання пульсу, яке змінюється зменшенням його частоти, підйому артеріального
тиску, який змінюється його зниженням, почервоніння шкірних покривів, яке
змінюється їх блідістю, поєднання відчуття сухості слизових оболонок із підвищеною пітливістю та ін.; сюди ж відносяться і сфінктерні порушення).
Дуже варіабільна і ступінь вираженості симптомів, яка перебуває залежно
від ступеня тяжкості ЧМТ.
Але завданням ДМД не є встановлення діагнозу і лікування. Тому приведених ознак цілком достатньо для правильного орієнтування рятувальника і досягнення цілей ДМД.
Ускладнення черепномозкової травми :
- порушення дихання
- блювота із аспірацією блювотних мас і асфіксією
- судорожний синдром
- психомоторне збудження.
У зв'язку з різноманіттям патологічних синдромів при ЧМТ, алгоритм дій
рятувальника не може бути стандартно визначений заздалегідь – він індивідуальний у кожному конкретному випадку. Нижче наводиться загальний перелік
дій, які може бути необхідно виконати.
ДМД при закритій черепномозкової травмі
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Визначити збереження свідомості; за відсутності свідомості – визначи-
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ти наявність пульсу на магістральних артеріях і наявність дихальних
рухів із подальшими відповідними діями – почати серцево-легеневу
реанімацію або штучну вентиляцію легенів.
4. Якщо свідомість збережена – надати потерпілому положення лежачи на
спині (під потиличну область голови, для збільшення її стійкості, підкласти валик, згорнутий кільцем («бублик»). Якщо свідомість відсутня
– надати потерпілому стійке положення на боці.
5. При наявність блювоти і збереженій свідомості – повернути потерпілого набік, а якщо це неможливо – повернути набік голову. При наявність
блювоти і відсутності свідомості – потерпілому стійке положення на
боці, очистити ротову порожнину від блювотних мас.
6. При психомоторному збудженні – фіксувати потерпілого до носилок.
7. При судорожному синдромі – забезпечити профілактику вторинних
травм, передусім голови, і асфіксії – підкласти під голову руку або м'який предмет, ввести між зубів шпатель, обмотаний бинтом або міцний
дерев'яний предмет, акуратно зафіксувати потерпілого до носилок.
8. При тривалій втраті свідомості (наявності коми) – видалити блювотні
маси, мокроту, слиз, чужорідні тіла (зокрема, вставні щелепи) із порожнини рота і носа і надати стійке положення на боці.
9. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки травматичного шоку
і/або внутрішньої кровотечі (при поєднаній травмі).
10. При низькому артеріальному тиску почати внутрішньовенне введення
плазмозамінних розчинів. Робити це в усіх випадках ЧМТ не обов'язково, а при деяких станах протипоказано.
11. При збереженій свідомості виконати знеболення.
12. Почати інгаляцію кисню.
13. Прикласти холодоносій до голови.
14. За відсутності свідомості, порушеннях свідомості, парезах і паралічах
забезпечити спостереження і догляд за потерпілим: сечовипускання,
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дефекація, блювота, пиття і харчування; забезпечити терморегуляцію –
зігрівання або охолодження – відповідно до температури довкілля.
15. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
16. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників терміново організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи. Якщо хворий у свідомості – транспортування здійснюється на носилках (краще за жорстких), в положенні лежачи на спині; під потиличну область голови підкласти валик,
згорнутий кільцем. Якщо свідомість відсутня або є блювота – транспортування здійснюється на носилках (краще за жорстких), лежачи в
стійкому положенні на боці.
17. У разі затримки евакуації потерпілого забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб (зокрема, при порушеннях
ковтання почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів,
особливо при високій температурі довкілля, високій температурі тіла, у
дітей).
ДМД при відкритій черепномозкової травмі
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Виконати тимчасову зупинку кровотечі.
3. Викликати медичних працівників.
4. Визначити збереження свідомості; за відсутності свідомості – визначити наявність пульсу на магістральних артеріях і наявність дихальних
рухів із подальшими ідповідними діями – почати серцево-легеневу реанімацію або штучну вентиляцію легенів.
5. Якщо свідомість збережена – надати потерпілому положення лежачи на
спині (під потиличну область голови, для збільшення її стійкості, підкласти валик, згорнутий кільцем («бублик»). Якщо свідомість відсутня
– надати потерпілому стійке положення на боці.
6. При наявність блювоти і збереженій свідомості – повернути потерпіло-
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го набік, а якщо це неможливо – повернути набік голову. При наявність
блювоти і відсутності свідомості – потерпілому стійке положення на
боці, очистити ротову порожнину від блювотних мас.
7. При психомоторному збудженні – фіксувати потерпілого до носилок.
8. При судорожному синдромі – забезпечити профілактику вторинних
травм, передусім голови, і асфіксії – підкласти під голову руку або м'який предмет, ввести між зубів шпатель, обмотаний бинтом або міцний
дерев'яний предмет, акуратно зафіксувати потерпілого до носилок.
9. При тривалій втраті свідомості (наявності коми) – видалити блювотні
маси, мокроту, слиз, чужорідні тіла (зокрема, вставні щелепи) із порожнини рота і носа і надати стійке положення на боці.
10. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки травматичного шоку
і/або внутрішньої кровотечі (при поєднаній травмі).
11. При низькому артеріальному тиску почати внутрішньовенне введення
плазмозамінних розчинів. Робити це в усіх випадках ЧМТ не обов'язково, а при деяких станах протипоказано.
12. При збереженій свідомості виконати знеболення.
13. Накласти на рану асептичну пов'язку.
14. Почати інгаляцію кисню.
15. Прикласти холодоносій до голови.
16. За відсутності свідомості, порушеннях свідомості, парезах і паралічах
забезпечити спостереження і догляд за потерпілим: сечовипускання,
дефекація, блювота, пиття і харчування; забезпечити терморегуляцію –
зігрівання або охолодження – відповідно до температури довкілля.
17. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
18. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників терміново організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи. Якщо хворий у свідомості – транс-
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портування здійснюється на носилках (краще за жорстких), в положенні лежачи на спині; під потиличну область голови підкласти валик,
згорнутий кільцем. Якщо свідомість відсутня або є блювота – транспортування здійснюється на носилках (краще за жорстких), лежачи в
стійкому положенні на боці.
19. У разі затримки евакуації потерпілого забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб (зокрема, при порушеннях
ковтання почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів,
особливо при високій температурі довкілля, високій температурі тіла, у
дітей).
Основним способом тимчасової зупинки кровотечі при ДМД в цьому випадку є пов'язка, що тисне.
При кровотечі із артерій м'яких тканин голови – накласти затиск в рані або
пальцьове притиснення судини в рані.
При кровотечі із вен м'яких тканин голови – пальцьове притиснення судини
в рані.
При масивній кровотечі із мозкового синуса (венозна кровотеча) без значного руйнування навколишніх кісток (отже є можливість опори) – пов'язка, що
тисне, або пальцьове притиснення в рані.
Якщо є дефект костно-апоневротичного шару і дном рани є головний мозок
– накласти асептичну пов'язку. В цьому випадку, якщо є затримка евакуації або
доставки медичних працівників, а пов'язка суха, то її доцільно згори змочити
стерильним фізіологічним розчином, особливо при високій температурі довкілля.
Якщо пов'язка промокає кров'ю (волога), то змочувати її не потрібно.
У несвідомому стані (якщо не проводиться СЛР) найбільш безпечним вважається положення потерпілого на боці (стійке положення на боці або положення на боці в стійкій позі) із напівзігнутою ногою (рис.3.2). Положення на спині,
хоча і вигідніше з точки зору гемодинаміки і дихання, але небезпечно, оскільки
вміст шлунку може потрапити (як при його активному виділенні – блювоті, так і
при пасивному витіканні – регургітація) у верхні дихальні шляхи (аспірація).

131

При односторонньому ушкодженні грудної клітки потерпілого укладають на
пошкоджений бік, в такому положенні здорова половина грудної клітки вільно
рухається при диханні. При двосторонньому ушкодженні грудної клітки і відсутності свідомості, залежно від ступеня порушення кровообігу, потерпілого укладають на спину, на бік або надають положення напівсидячи.
Техніка надання потерпілому стійкого положення на боці
- укласти потерпілого на спину, випрямити його ноги;
- початкове положення рятувальника – на колінах збоку від потерпілого;
- праву ногу («дальню» ногу) зігнути в коліні, підтягнути стопу до коліна
іншої ноги;
- ліву руку («ближню» руку) зігнути в лікті під 90° до плеча, покласти на
живіт кистю до правого боку;
- праву руку випрямити, притиснути до тулуба, пальці випрямити;
- передпліччя і кисть лівої руки змістити до голови;
- узяти потерпілого однією рукою за ліве плече, інший – за таз і повернути|обернути| його на правий бік «накатом» (у деякому керівництві рекомендується використати зігнуту в коліні ногу як важіль, Проте при цьому
не враховується, що в несвідомому стані м'язовий тонус у більшості випадків значно понижений);
- докрутити потерпілого в положення, напівлежачи на правій половині живота;
- ліву руку зігнуту в лікті підтягнути до голови, а кисть руки розташувати
зручно під головою;
- праву руку розташувати позаду впритул до тулуба, дещо зігнувши її в лікті;
- перевірити пульс на сонних артеріях, стан зіниць, дихання;
- перевірити правильність, стійкість положення потерпілого;
- продовжувати спостереження, періодично контролювати пульс і дихання.
У разі, якщо потерпілий лежить на животі, виконайте наступне:
- встаньте на коліна поряд з потерпілим;
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- руку потерпілого, що перебуває ближче до вас, покладете на його тулуб;
- повергніть голову потерпілому на себе, а долоню його другої руки підкладете йому під щоку;
- підсуньте свою ліву долоню потерпілому під стегно і вхопитися за колінну
ямку ноги, що перебуває далі від вас;
- взявшись своєю правою рукою за колінний суглоб, тягніть колінний суглоб під стегно іншої ноги, а правою рукою відштовхуйте це стегно від себе – потерпілий сам перекинеться на бік.
У переважній більшості керівництва відсутні які-небудь рекомендації відносно протипоказань до цього положення потерпілого. У окремих вказується, що
«безпечне положення не можна застосовувати лише при важких травмах –
наприклад, переломі стегна і т.п.».

Рис.3.2 Стійке положення потерпілого на боці
3.11. Механічна травма шиї
Ушкодження шиї бувають відкритими і закритими.
При пораненнях шиї можуть спостерігатися ушкодження великих кровоносних судин і нервових стволів, порожнистих органів (глотки, стравоходу, гортані,
трахеї), щитовидної залози (можуть супроводжуватися значною кровотечею),
грудної протоки, шийного відділу хребта. Поранення великих кровоносних судин шиї спричиняють за собою небезпечні для життя кровотечі і порушення кровообігу в головному мозку.
При ушкодженнях шийних вен може виникнути повітряна емболія, тому на
рани в області шиї необхідно якомога раніше накласти пов'язку, що тисне.
Ушкодження блукаючого нерва, що супроводжується його розтрощуванням,
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забиттям або частковим надривом, а також здавлення його гематомою або чужорідним тілом можуть спричинити серйозні порушення серцевої діяльності і дихання аж до рефлекторної зупинки серця. Проста перерва нерва зазвичай не викликає ніяких розладів. Поранення обох нервів призводить до асфіксії.
При проникаючих пораненнях гортані і трахеї нерідко спостерігаються кровохаркання і порушення дихання, фонації, ковтання.
Отже, при механічній травмі шиї формуються два життєвонебезпечних синдрому – кровотеча і асфіксія, рідше інші, перелічені вище.
Тому ДМД має бути спрямована передусім на зупинку зовнішньої кровотечі
– основний метод – накладення пов'язки, що тисне, і відновлення прохідності
дихальних шляхів.
Заходи для відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів, вживані в
інших випадках (положення на боці або, при неможливості першого, укладення
потерпілого на спину із поворотом голови на бік, очищення порожнини рота і
глотки, прошивка язика шовковою ниткою із фіксацією навколо шиї або до шини
підборіддя, або до нижньої губи, введення повітропроводу), в цих випадках як
правило малоефективні.
Основними методами відновлення прохідності дихальних шляхів при механічній травмі шиї є: трахеостомія, трахеотомія або конікотомія (усі три операції –
лікарська маніпуляція, що вимагають певних знань анатомії і навичок роботи із
хірургічними інструментами).
У відповідних випадках замість трахеостомії можна обмежитися введенням
трахеостомічної трубки в гортань або трахею через зяючу зовнішню рану.
Розроблений також спеціальний інструмент – конікотом, техніка введення
якого близька до пункції і тому не вимагає наявності у рятувальника хірургічних
навичок.
3.12. Механічна травма грудей
Ушкодження грудей діляться на:
I.

1. Закриті.
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2. Відкриті.
II.

1. Без ушкодження кісткового каркаса.
2. Із ушкодженням кісткового каркаса .

III.

1. Непроникаючих в серозні порожнини.
2. Проникаючі в серозні порожнини.

IV.

1. Без ушкодження органів грудей.
2. Із ушкодженнями органів грудей .

V.

1. Неускладнених.
2. Ускладнені.

Груди складаються із кістково-м'язового каркаса, внутрішніх органів (легкі,
головні бронхи, трахея, серце, аорта, стравохід та ін.) і трьох серозних порожнин
: перикарду, правою і лівою плевральних; травми діафрагми також розглядають в
якості травми грудей (оскільки вона є основним дихальним м'язом).
Кістковий каркас формують ребра (12 з кожного боку), грудний відділ хребта (12 хребців), грудина, із якими анатомічно і функціонально зв'язані кістки
пояса верхніх кінцівок (дві лопатки і дві ключиці).
3.12.1. Закрита механічна травма грудей
Найбільш частою закритою механічною травмою грудей є забиття м'яких
тканин, ознаки і ДМД при яких описані в главі «Механічна травма м'яких тканин».
Особливістю забить м'яких тканин цієї локалізації є часте поєднання їх із
забиттями ребер і міжреберних судинно-нервових пучків, передусім міжреберних нервів, що супроводжується вираженим больовим синдромом (джерелом
больових відчуттів може бути і травма пристінковий листка плеври із субплевральними крововиливами).
Наслідком виражених болів, являється та або інша ступінь порушення зовнішнього дихання, яка у поєднанні з наявною патологією органів дихання, віком потерпілого або іншими індивідуальними його особливостями, у свою чергу,
може спричинити дихальну недостатність різного ступеня тяжкості.
Наступний по частоті вид закритої механічної травми грудей – закриті пере-
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ломи ребер, які діляться на одиночні, множинні, вікончасті, односторонні і двосторонні, без ушкодження внутрішніх органів і ускладнень або із такими.
Вікончастим (чи фенеструючим, або флотуючим) називається перелом декількох ребер на одній стороні грудей по двох і більше лініях1. В результаті формується ділянка стінки грудей, який жорстко не пов'язаний з нею і тому під час
дихальних рухів грудей рухається в протифазі до неї. Це значно більше, чим при
інших видах переломів ребер, порушує біомеханіку дихання і, відповідно, частіше тягне розвиток дихальної недостатності. Додатково, при цих переломах вище
і рівень больових подразнень.
Ознаки закритої механічної травми грудей2:
- біль, що посилюється при диханні і русі;
- крововилив в навколишні тканини (синець, гематома);
- видима деформація в місці травми;
- блідість шкірних покривів із синюшним відтінком;
- ускладнене поверхневе дихання;
- підшкірна емфізема ;
- болісність при обмацуванні (пальпації) місця травми;
- збільшення частоти дихальних рухів;
- збільшення частоти пульсу;
- зниження величини артеріального тиску;
- ознаки гострої серцево-судинної недостатності;
- кровохаркання (при травмі легенів і бронхів);
- коливання в протифазі (флотація) ділянки грудей (при вікончастих переломах ребер).
Підшкірна емфізема – наявність повітря в підшкірній клітковині, яке супроводжується при обмацуванні (пальпації) характерним хрускотом (нагадує хрускіт снігу при ходьбі) – крепітацією.
ДМД при закритій механічній травмі грудей :
1 – Умовні вертикальні лінії на груді, що проведені через визначені зовнішні топографо-анатомічні орієнтири.
Знання яках є обов'язковим тільки для медичних працівників.
2 – Надано перелік можливих симптомів, але наявність їх усіх в кожному конкретному випадку не є обов'язковим.
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1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Зробити виклик медичних працівників.
3. За наявності ознак клапанного (напруженого) пневмотораксу виконати
пункцію плевральної порожнини1.
4. Виконати знеболення за допомогою наркотичних анальгетиків або
анальгіну (2 мл 50% розчину анальгіну внутрішньом'язово) або іншим
знеболюючим препаратом.
5. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки травматичного шоку
і/або внутрішньої кровотечі.
6. За наявності ознак травматичного шоку або внутрішньої кровотечі почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
7. надати потерпілому напівсидяче положення; при крайній тяжкості стану – лежачи на спині із підведеним узголів'ям; звільнити груди, шию,
живіт від тісного одягу (повне оголення не потрібне).
8. Почати інгаляцію кисню (дихання через маску або носовий катетер 3040% за об'ємом легко-кисневою сумішшю: швидкість подачі кисню – 46 л/мін; при крайній тяжкості стани – дихання через маску 100% киснем, але не більше 30-40 хв.).
9. За наявності вікончастого перелому ребер виконати іммобілізацію місця перелому за допомогою пов'язки, що тисне.
10. Прикласти холодоносій до місця ушкодження.
11. Забезпечити рясне питво відповідно до температури довкілля (чай або
вода).
12. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
13. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників терміново організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи.
1 – Діючими сьогодні нормативами в Україні виконується тільки медичними працівниками.
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14. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Сьогодні виконання іммобілізації (під час видиху накладення тугої спіралевидної пов'язки) грудної клітки при інших варіантах переломів ребер на рівні
ДМД вважається необгрунтованим і навіть шкідливим; допускається наклеювання на область перелому хрестоподібно смужок лейкопластиря.
3.12.2. Відкрита механічна травма грудей – поранення грудей
Рани м'яких тканин в ділянці грудей, ознаки і ДМД при яких описані в главі
«Механічна травма м'яких тканин», мають наступні особливості:
 невелика, і тому що здається нешкідливою, шкірна рана може мати достатньо серйозні наслідки, аж до загрози життя потерпілого;
 можливе проникнення в плевральні і перикардіальну порожнині із розвитком пневмо- і гемо- тораксу, тампонади серця, які на тлі вираженого болю
в перші хвилини після травми можуть бути не розпізнані;
 невелика шкірна рана в проекції серця завжди потенційно небезпечна наявністю поранення серця, деякі види яких протікають в перші хвилини після
травми відносно «скромно»;
 ушкодження міжреберних артерій може супроводжуватися розвитком достатньо інтенсивного артеріального зовнішнього або частіше за внутрішню
кровотечу (міжреберні артерії відходять безпосередньо від аорти, а їх передні відділи анастомозуються із внутрішніми грудними артеріями, які також відходять від аорти).
Тому усі поранення грудей повинні на рівні ДМД розглядатися як потенційно загрозливі життя і потерпілі повинні максимально швидко доставлятися до
лікувальних установ.
Ознаки відкритої механічної травми грудей1:
- зяяння рани;
- зовнішня кровотеча із рани (може поєднуватися|сполучатися| із внутрішнім, навіть більше вираженим);
1 – Надано перелік можливих симптомів, але наявність їх усіх в кожному конкретному випадку не є обов'язковим.
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- ознаки крововтрати (збільшення частоти пульсу, дихання, зниження рівня
артеріального тиску);
- крововилив в навколишні тканини (синець, гематома);
- видима деформація в місці травми;
- всмоктуючий звук, що виходить з рани при вдиху;
- виділення пінистої крові із рани при видиху;
- біль, що посилюється при диханні і русі;
- блідість шкірних покривів із синюшним відтінком;
- ускладнене поверхневе дихання;
- підшкірна емфізема ;
- болісність при обмацуванні (пальпації) місця травми;
- збільшення частоти дихальних рухів;
- збільшення частоти пульсу;
- зниження артеріального тиску;
- ознаки гострої серцево-судинної недостатності;
- кровохаркання (при травмі легенів і бронхів);
- коливання в протифазі (флотація) ділянки грудей (при вікончастих переломах ребер).
ДМД при відкритій механічній травмі грудей:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Зробити виклик медичних працівників.
3. Виконати тимчасову зупинку зовнішньої кровотечі.
4. За наявності ознак відкритого пневмотораксу накласти герметизуючу
пов'язку.
5. За наявності ознак клапанного (напруженого) пневмотораксу виконати
пункцію плевральної порожнини1.
6. Виконати знеболення за допомогою наркотичних анальгетиків або
анальгіну (2 мл 50% розчину анальгіну внутрішньом'язово) або іншим

1 – Діючими сьогодні нормативами в Україні виконується тільки медичними працівниками.
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знеболюючим препаратом.
7. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки травматичного шоку
і/або внутрішньої кровотечі.
8. За наявності ознак травматичного шоку або внутрішньої кровотечі почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
9. надати потерпілому напівсидяче положення; при крайній тяжкості стану – лежачи на спині із підведеним узголів'ям; звільнити груди, шию,
живіт від тісного одягу (повне оголення не потрібне).
10. Накласти на рану асептичну пов'язку (якщо не накладалася герметизуюча пов'язка).
11. Почати інгаляцію кисню (дихання через маску або носовий катетер 3040% за об'ємом легко-кисневою сумішшю: швидкість подачі кисню – 46 л/мін; при крайній тяжкості стани – дихання через маску 100% киснем, але не більше 30-40 мін).
12. За наявності вікончастого перелому ребер виконати іммобілізацію
місця перелому за допомогою пов'язки, що тисне.
13. Прикласти холодоносій до місця ушкодження.
14. Забезпечити рясне питво відповідно до температури довкілля (чай або
вода).
15. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
16. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників терміново організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи.
17. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
3.12.3. Ускладнення механічної травми грудей
При механічній травмі грудей можливі наступні ускладнення: шок, тривала
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або вторинна кровотеча, гемоперикард, гемоторакс, пневмоторакс, гостра дихальна або серцева недостатність, прогресуюча емфізема середостіння, рідше
прогресуюча підшкірна емфізема, розвиток і прогрес інфекційно-запального
процесу в рані, в серозних порожнинах (плеврит, перикардит), в середостінні
(медіастінит).
Кровотеча
При ушкодженнях грудей можливі наступні види кровотеч :
- зовнішнє;
- у плевральну порожнину (гемоторакс) – одно- і двосторонні;
- у порожнину перикарду (гемоперикард);
- у просвіт бронхіального дерева (легеневе);
- у переднє або заднє середостіння (заповнені рихлою сполучною тканиною).
Зовнішнє і легеневе кровотечі проявляють себе в явній формі, а внутрішньоплевральне і позаплевральні кровотечі проявляють себе лише загальними
ознаками крововтрати: блідість шкірних покривів, їх вологість («холодний піт»),
загальна слабкість, запаморочення, втрата свідомості, збільшення частоти пульсу, погіршення його наповнення і напруження, зниження артеріального тиску.
При зовнішній кровотечі доступними методами його зупинки при травмах
грудей на рівні ДМД являються:
- пов'язка, що тисне;
- пальцьове притиснення судини, що кровоточить, в рані;
- накладення затиску на судину, що кровоточить, в рані.
При внутрішній кровотечі провідними прийомами ДМД є: внутрішньовенне
введення плазмозамінних розчинів і максимально швидка доставка потерпілого
до лікувальної установи.
Пневмоторакс
Пневмоторакс – патологічний стан, що характеризується проникненням
і скупченням повітря в плевральній порожнині.
Пневмоторакс підрозділяють на наступні види:
I.

1. Травматичний.
2. Патологічний (спонтанний).
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II.

1. Односторонній.
2. Двосторонній.

III.

1. Відкритий.
2. Закритий.
3. Напружений (клапанний).

Закритий пневмоторакс – патологічний стан, що характеризується скупченням повітря в плевральній порожнині без вільного переміщення повітря із/в
довкілля. У більшості випадків є результатом ушкодження легені або бронхів
при збереженій цілості грудної стінки (хоча це не є обов'язковим; закритий
пневмоторакс може бути при колених ранах грудної стінки, при вогнепальних
ранах із складним раневим ходом без ушкодження легенів і бронхів).
Відкритий пневмоторакс – патологічний стан, що характеризується скупченням повітря в плевральній порожнині із вільним переміщенням повітря із/в
довкілля. У більшості випадків є результатом ушкодження грудної стінки із утворенням анатомічного дефекту, зяяння при збереженій цілості легені або бронхів (хоча це не є обов'язковим; відкритий пневмоторакс може бути при пораненні
великого бронха, відриві легені або долі, масивному руйнуванні легеневої тканини і неушкодженою грудною стінкою).
Клапанний пневмоторакс – патологічний стан, що характеризується скупченням повітря в плевральній порожнині із додатковим надходженням його при
кожному вдиху через дефект грудної стінки, легені або бронха без можливості
виходу повітря назовні.
Необхідно пам'ятати, що пневмоторакс може бути не лише при травмі легенів, бронхів, грудної стінки, але і при деяких видах розривів і поранень стравоходу, а також при торакоабдомінальних пораненнях шлунку.
При пневмотораксі внутрішньоплевральний тиск або стає рівним атмосферному (відкритий пневмоторакс), або збільшується (закритий пневмоторакс), або,
паралельно із накопиченням повітря, прогресивно збільшується. У усіх випадках
легеня спадається і виключає із дихання, серцево-судинний пучок зміщується в
здоровий бік із деформацією і зменшенням просвіту в порожнистих і легеневих
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вен із порушенням роботи серця, аж до його зупинки.
Загальний стан потерпілого важкий, шкірні покриви синюшного кольору,
виражена задишка у спокої за участю допоміжних дихальних м'язів; потерпілий
ловить ротом повітря, пульс прискорений, артеріальний тиск понижений; потерпілий намагається затиснути рану рукою; при кожному вдиху в рану із «хлюпанням» входить повітря.
При механічній травмі грудей, ускладнених закритим пневмотораксом виконується основний комплекс, описаний вище; основними прийомами є: повноцінне знеболення і максимально швидка доставка потерпілого до лікувальної
установи.
При механічній травмі грудей, ускладнених відкритим пневмотораксом виконується основний комплекс, описаний вище; основними прийомами є: герметизуюча пов'язка, повноцінне знеболення і максимально швидка доставка потерпілого до лікувальної установи.
Герметизуюча (оклюзійна) пов'язка накладається з метою відновлення герметичності – відсутності сполучення з довкіллям плевральної порожнини потерпілого при відкритому пневмотораксі (тим самим відкритий пневмоторакс переводиться в закритий; одночасно ця пов'язка оберігає рану від вторинного бактерійного забруднення); рана закривається матеріалом, що не пропускає повітря,
наприклад, прогумованою тканиною, шматком поліетиленового пакету, пластиковою обгорткою, або, якщо і цього немає під рукою, складеним в декілька шарів
чистим шматком матерії (якщо це стандартна (табельна) пов'язка, то вона стерильна).
При механічній травмі грудей, ускладнених клапанним пневмотораксом виконується основний комплекс, описаний вище; основними прийомами є: плевральна пункція, повноцінне знеболення і максимально швидка доставка потерпілого до лікувальної установи.
При будь-яких пораненнях грудей, але особливо вогнепальних, обов'язково
необхідно перевірити наявність другої рани (для вогнепального поранення –
вихідного отвору, який зовсім не обов'язково розташований строго навпроти
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вхідного отвору).
3.13. Механічна травма живота
Ушкодження живота діляться на:
1. Закриті.

I.

2. Відкриті.
II.

1. Непроникаючих в серозну порожнину (черевну).
2. Проникаючі в серозну порожнину (черевну).

III.

1. Без ушкодження органів живота.
2. Із ушкодженнями органів живота.

IV.

1. Неускладнених.
2. Ускладнені.

При механічній травмі живота можливі наступні ускладнення: шок, зовнішня або внутрішня тривала або вторинна кровотеча, гемоперитонеум (скупчення
крові в черевній порожнині), випадання внутрішніх органів назовні (евентрація),
розвиток і прогрес інфекційно-запального процесу в рані, в черевній порожнині
(перитоніт).
При механічній травмі живота можливі наступні види кровотеч :
- зовнішнє;
- у черевну порожнину (гемоперитонеум);
- у просвіт травного каналу (шлунково-кишкове);
- у зачеревний простір;
- у жовчні шляхи (гемобілія) і далі в просвіт травного каналу;
- у сечові шляхи (гематурія – наявність крові в сечі);
- у просвіт матки або піхви і далі назовні.
Зовнішні прояви шлунково-кишкових кровотеч (домішка крові до блювотних мас або калу) можуть мати місце не відразу, а лише у міру накопичення крові.
При деяких видах травми сечостатевої системи кровотечі також можуть
проявлятися не відразу.
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3.13.1. Закрита механічна травма живота
Найбільш частою закритою механічною травмою живота є забиття м'яких
тканин, серед яких переважають забиття передньої стінки живота.
Особливістю забить м'яких тканин цієї локалізації є можливість поєднання
їх із травмами внутрішніх органів, деякі з яких можуть мати більш менш тривалий період, коли клінічні прояви або відсутні, або мінімальні.
При ушкодженні печінки і селезінки можливе первинне скупчення крові під
їх капсулами – підкапсульні гематоми. Через різний інтервал часу (в деяких випадках декілька діб) після травми можливий розрив капсули (іноді внаслідок
фізичної напруги, додаткової невеликої травми, форсованого дихання, кашлю
або без явної причини) із розвитком вторинної внутрішньочеревної кровотечі і
різким погіршенням стану потерпілого.
Необхідно також пам'ятати, що при закритих розривах порожнистих органів
(шлунку, кишківника), особливо при зачеревному розташуванні розривів (наприклад, зачеревні розриви товстої кишки, підшлункової залози) або при прикритих розривах, після періоду гострих болів, через 1-2год. можливий розвиток
періоду «уявного благополуччя», впродовж якого потерпілий відмітить зменшення болів в животі, значне послаблення напруження м'язів живота, відносне
поліпшення загального стану.
Усе це не повинно впливати на дії рятувальника – усі потерпілі із закритою
травмою живота після надання ДМД обов'язково мають бути оглянуті хірургом
(підлягають транспортуванню до лікувальної установи) для виключення ушкоджень органів живота.
Специфічними ознаками при закритій механічній травмі живота, на які слід
звернути увагу рятувальникові, являються:
- видиме відставання або неучасть передньої стінки живота при дихальних
рухах;
- напруження м'язів живота при обмацуванні (пальпації);
- наявність крові у блювотних масах або колір її типу «кавової гущі».
ДМД при закритій механічній травмі живота :
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1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Зробити виклик медичних працівників.
3. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки травматичного шоку
і/або внутрішньої кровотечі.
4. За наявності ознак травматичного шоку або внутрішньої кровотечі почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
5. надати потерпілому положення лежачи на спині; у цьому ж положенні
здійснюється транспортування.
6. Прикласти холодоносій до місця ушкодження.
7. У разі відсутності або незначного болезаспокійливого ефекту від вищеназваних дій виконати знеболення1.
8. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників
і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
9. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників терміново організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи.
10. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб (оскільки пити не можна, то почати
внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів, особливо при високій температурі довкілля, високій температурі тіла, у дітей).
3.13.2. Відкрита механічна травма живота – поранення живота
Рани м'яких тканин в ділянці живота мають наступні особливості:
- невелика, і тому що здається нешкідливою, шкірна рана може мати достатньо серйозні наслідки, аж до загрози життя потерпілого;
- інтенсивна зовнішня кровотеча не є ознакою проникаючого|проникного|
поранення.
Тому усі поранення живота повинні на рівні ДМД розглядатися як потен1 – Існуюче раніше правило, забороняюче знеболювання у постраждалих із травмами живота, сьогодні вже не
актуально.
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ційно загрозливі життя і потерпілі повинні максимально швидко доставлятися до
лікувальних установ.
Специфічні ознаками при відкритій механічній травмі живота аналогічні таким при закритій травмі і перелічені вище.
ДМД при відкритій механічній травмі живота:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Виконати тимчасову зупинку зовнішньої кровотечі.
3. Зробити виклик медичних працівників.
4. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки травматичного шоку
і/або внутрішньої кровотечі.
5. За наявності ознак травматичного шоку або внутрішньої кровотечі почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
6. надати потерпілому положення лежачи на спині; у цьому ж положенні
здійснюється транспортування.
7. Накласти на рану асептичну пов'язку, у тому числі при випаданні внутрішніх органів, які необхідно укрити додатковими стерильними серветками; пов'язка має бути надійно зафіксована, але без зайвого тиску на
випавші органи.
8. Прикласти холодоносій до місця ушкодження.
9. У разі відсутності або незначного болезаспокійливого ефекту від вищеназваних дій виконати знеболення1.
10. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
11. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників терміново організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи.
12. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення по1 – Існуюче раніше правило, забороняюче знеболювання у постраждалих із травмами живота, сьогодні вже не
актуально.
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терпілим фізіологічних потреб (оскільки пити не можна, то почати
внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів, особливо при високій температурі довкілля, високій температурі тіла, у дітей).
Зверніть увагу!
1. При пораненнях живота із випаданням внутрішніх органів не можна
вправляти випавші нутрощі.
2. При травмі живота не можна давати пити, можна лише змочувати
водою губи і полоскати рот потерпілого.
У деякому керівництві рекомендується потерпілим із випаданням внутрішніх органів надавати положення на боці із зігнутими в тазостегнових і колінних
суглобах нижніми кінцівками («калачиком»). Це обгрунтовується необхідністю
профілактики ущемлення випавших органів. Проте при цьому існує інша небезпека – прогрес випадання органів, внаслідок розслаблення м'язів передньої стінки живота.
Тому ми рекомендуємо спочатку в усіх випадках надавати потерпілому положення на спині і в цьому положенні накладати захисну пов'язку. Якщо після
цього потерпілий відмічає продовження інтенсивних болів в проекції випавших
органів, то можна спробувати надати йому положення «калачиком» – якщо болі
значно зменшилися, то це положення можна залишити. Але якщо суттєвої різниці не виявлено, то слід знову надати потерпілому положення на спині.
Деякі автори рекомендують у разі випадання внутрішніх органів і тривалому транспортуванню, особливо при високій температурі довкілля, змочувати
захисну пов'язку стерильним (!) фізіологічним розчином. Цей прийом нормативними документами МЗ України не передбачений. Вважаємо, що рятувальник
може виконувати його, але лише після консультації (за допомогою засобів зв'язку) із лікарем, який і визначить доцільність розширення ДМД у кожному конкретному випадку (зрозуміло, за наявності стерильного фізіологічного розчину,
термін придатності якого не збіг і цілість упаковки не порушена).
3.14. Синдром тривалого здавлення
Синдром тривалого здавлення або травматичний токсикоз, або краш-
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синдром (СДС) – полісимптомне захворювання, що виникає внаслідок механічної травми великих ділянок м'яких тканин, частіше за кінцівки, при
їх тривалому здавленні і стисненні, що проявляється лише після звільнення здавлених частин тіла поетапно виникаючими порушеннями, обумовленими травматичним шоком, ендогенною токсемією і міоглобінурийним
нефрозом; СДС може виникнути вже при тривалості здавлення понад 15
мін, хоча частіше цей час перевищує 2 год.
Уперше в медичній літературі СДС був описаний Н. И. Пироговим.
Нині пропонується для здавлення і розчавлювання м'яких тканин узагальнювальний термін «компресійна травма», що включає будь-який її варіант. При
цьому «здавлення» – це закритий варіант травми, а «розчавлювання» – це відкрита травма. Здавлення слід лікувати у відділеннях еферентної хірургії з метою
купірувати або попередити токсикоз, а розчавлювання лікують хірурги первинною хірургічною обробкою розтрощених ран. Це належить в основу адресної
евакуації потерпілих.
Компресійна травма зустрічається при землетрусах, вибухах, селях, зсувах,
смерчах і інших аваріях і катастрофах.
При землетрусі у Вірменії компресійна травма була у 23,8 % потерпілих.
Кінцівки страждають в 81 % випадків, в 39 % випадків компресійна травма поєднується із іншими травмами.
Після звільнення кінцівки (кінцівок) потерпілого з-під завалу і відновлення
кровотоку і лімфообігу в травмованих тканинах у хворого настає швидке і значне
погіршення загального стану, часто із наступним смертельним результатом.
Таким чином, патогенез СДС складається із трьох компонентів:
 больового подразнення із розвитком симптомокомплексу, характерного для
травматичного шоку;
 масивної плазмовтрати, що спричиняє згущування крові і розвиток тромбозу дрібних судин пошкодженої кінцівки;
 травматичній токсемії, обумовленій всмоктуванням токсичних продуктів із
роздавлених м'язів із розвитком ацидозу і гемодинамічних розладів.
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Оцінюючи тяжкість стану потерпілих, необхідно враховувати тривалість і
силу розчавлювання, обширність травмованих тканин, наявність ушкоджень
судин і кісток, вірогідність виникнення ускладнень з боку інших органів і систем. Проте часовий чинник не завжди є ведучим в оцінці тяжкості СДС – у 15%
потерпілих із цим синдромом, звільнених від здавлення через добу і більше після
землетрусу у Вірменії в 1988 р., виявлялася лише легка ступінь СДС.
У других, не в усіх випадках компресія вела до здавлення тканин, у ряді випадків було лише позиційне здавлення.
Поєднання навіть невеликого за тривалістю здавлення кінцівок із будь-ким
другом травмою (переломи кісток, черепномозкова травма, розриви внутрішніх
органів) різко обважнюють перебіг захворювання і погіршують прогноз.
Виділяють наступні ступені тяжкості або форми СДС :
I – легка – здавлення одного сегменту кінцівки тривалістю до 4 год. – порушення функцій серцево-судинної системи і нирок виражено слабо
або відсутні (часто залишаються непоміченими). Має місце незначний індуративний набряк м'яких тканин, шкіра бліда, на межі|кордоні,границі| ураження дещо вибухає над здоровою; консервативне лікування дає сприятливий ефект.
II – середній тяжкості – при здавленні усієї кінцівки впродовж 4-6 год. – порушується функція нирок, порушень гемодинаміки немає. Має
місце помірно виражений індуративний набряк м'яких тканин і їх
напруження, шкіра бліда, із ділянками незначного ціанозу; через
24-36 годин можуть утворюватися пухирі із прозоро-жовтуватим
вмістом, при видаленні яких оголюється волога ніжно-рожева поверхня; посилення набряку в наступні дні свідчить про порушення
венозного кровообігу і лімфовідтікання. Недостатньо адекватне
консервативне лікування може привести до прогресу порушень
мікроциркуляції, мікротромбозів, наростання набряку і здавлення
м'язової тканини.
III – важка – при здавленні усієї кінцівки впродовж 6-8 год. – гостра ниркова
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недостатність із летальністю 30% і вище. Спостерігається виражений індуративний набряк і напруження м'яких тканин, шкірні покриви цианотічни або «мармурового» виду, температура шкіри
помітно понижена; через 12-24 години з'являються пухирі із геморагічним вмістом, під епідермісом оголюється волога поверхня
темно-червоного кольору. Индуративный набряк, ціаноз швидко
наростають, що свідчить про грубі порушення мікроциркуляції,
тромбозі вен. Консервативне лікування неефективне, призводить
до некротичного процесу. Широкі розрізи лампасів із розтином
фасціальних футлярів усувають здавлення тканин, кровотік відновлюється, рясна ранева плазморея знижує ступінь інтоксикації,
дозволяє в самі ранні терміни вибрати правильну тактику лікування, суттєво зменшити кількість ампутацій.
IV – надто важка – при здавленні двох кінцівок впродовж більше 8 год. –
практично 100% летальність впродовж 2 діб при прогресуючій
серцево-судинній недостатності. Спостерігається індуративний набряк помірно виражений, тканини різко напружені, шкірні покриви
синюшно-багрового кольору, холодні, окремі епідермальні пухирі
із геморагічним вмістом. Після видалення епідермісу оголюється
ціанотично-чорна суха поверхня. В наступні дні набряк практично
не наростає, що свідчить про глибокі порушення мікроциркуляції,
недостатності артеріального кровотоку, поширеному тромбуванні
венозних судин. Консервативне лікування неефективне. Широка
фасціотомія забезпечує максимально можливе відновлення кровообігу, дозволяє відмежувати некротичний процес а дистальніших
відділах, знижує інтенсивність всмоктування токсичних продуктів.
У разі потреби ампутація робиться в дистальніших сегментах кінцівки.
У течії СДС виділяють також період компресії і посткомпресійний період
[Э. А. Нечаев і співавт., 1993].
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Період компресії обчислюється часом від моменту початку компресії до її
ліквідації. Найбільш характерними клінічними симптомами цього періоду є психічна депресія, що проявляється апатією, сонливістю, загальмованістю; у деяких
потерпілих відзначається психомоторне збудження; скарги на болі і почуття розпирання в здавлених частинах тіла, спрагу, ускладнене дихання; за наявності
поєднаної травми переважатимуть симптоми провідної патології.
Одним з ранніх симптомів раннього періоду синдрому є олігурія1: кількість
сечі впродовж перших 2 діб знижується до 50-200 мл при важких формах іноді
настає анурія2. Відновлення артеріального тиску не завжди призводить до збільшення діурезу. Сеча має високу щільність (1025 і вище), кислу реакцію і червоне
забарвлення, обумовлене виділенням гемоглобіну і міоглобіну.
До 3-го дня, до кінця раннього періоду, внаслідок лікування самопочуття
хворих значно покращується (світлий проміжок), стабілізується гемодинамічні
показники; набряк кінцівок зменшується. На жаль, це покращання суб'єктивне.
Діурез залишається низьким (50-100 мл). на 4-й день починається формуватися
клінічна картина другого періоду захворювання.
У посткомпресійному періоді СДС виділяють три фази:
I – ранню – з моменту звільнення від компресії до 3-ої доби; переважають
симптоми судинно-серцевої недостатності – своєрідний шок (виражений больовий синдром, психоемоційний стрес, нестабільність
гемодинаміки); головна причина смерті – гостра серцево-судинна
недостатність.
II – проміжну – з 3-4-х до 8-18-ої доби (частіше 3-12 діб) – характеризується
розвитком комбінованої інтоксикації, наростаючої азотемією, гіперкаліємії і гіперфосфатемія внаслідок гострої ниркової недостатності (олігоанурічна фаза); розвиваються загальні і місцеві інфекційні ускладнення; причина смерті – гостра ниркова недостатність; при позитивному перебігу захворювання на 9-12-й день на1 – Олігурія – зменшення кількості мочи, що виділяють нирки (обчислюють в одиницю часу).
2 – Анурія – крайній ступінь олігурії, впритул до повного зупинення виділення мочи.
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ступає поліурічна фаза гострої ниркової недостатності – функція
нирок поступово відновлюється. Летальність досягає 35%.
III – пізню (відновну) – з 8-12-ої доби до 1-2 місяців – характеризується переважанням симптомів поліурічної фази гострої ниркової недостатності і місцевих симптомів, обумовлених ушкодженням м'язів і
нервів травмованої частини тіла (розвиток інфекційних ускладнень); формується чітко виражена атрофія уражених м'язів, контрактури суглобів; до кінця відновного періоду нормалізується
діурез, і починається період одужання.
Принаки наявності синдрому тривалого здавлення :
- здавлення кінцівки більше 2 год. (рідко – більше 15 хвилин; у деякому
керівництві – більше 3,5-4 ч);
- виражене погіршення функції серцево-судинної і дихальної систем після
звільнення кінцівки (шокоподібний стан) :
- блідість шкіри
- збільшення частоти пульсу
- зниження артеріального тиску
- збільшення частоти дихання
- поверхневий характер дихання;
- поява набряку і зникнення рельєфу м'язів кінцівок;
- відсутність пульсу на задній великої гомілкової артерії (визначається позаду внутрішньої кісточки) після звільнення нижньої кінцівки;
- поява рожевої або червоної сечі.
Зверніть увагу!
1. Домедична допомога при СДС починається ДО звільнення кінцівок, що є
правилом витягання потерпілого з-під уламків і завалів.
ДМД при синдромі тривалого здавлення:
До звільнення кінцівки
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.

153

3. Здійснити тимчасову зупинку зовнішньої кровотечі, як правило, шляхом накладення кровоспинного джгута.
4. Виконати знеболення наркотичними анальгетиками.
5. Почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
6. Обкласти хладоносіями постраждалі кінцівки.
7. Почати інгаляцію кисню.
8. Вжити заходи по попередженню температурного дисбалансу організму
відповідно до температури довкілля.
9. Якщо дозволяє стан потерпілого, забезпечити рясне питво відповідно
до температури довкілля (чай або вода).
10. Пояснити потерпілому чому його не звільняють|визволяють| до прибуття медичних працівників.
11. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
12. Після прибуття медичних працівників керуватися їх вказівками.
Вважаємо, що саме така тактика найбільшою мірою відповідає принципам
ДМД, що надається особами без медичної освіти.
Разом з тим, не можна повністю виключати ситуацію, коли рятувальники
вимушені будуть приймати рішення про звільнення потерпілого самостійно, у
відсутності медичних працівників. В цьому випадку рекомендуємо наступну
послідовність дій.
12. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників виконати :
- накласти кровоспинний палять до повного припинення кровообігу в кінцівці;
- звільнити кінцівку;
- якщо усі види чутливості в постраждалій кінцівці збережена і СДС легкого ступеня – накласти на рану асептичну пов'язку, виконати туге бинтування кінцівки, краще еластичним бинтом, і зняти джгут;
- якщо усі види чутливості і активні рухи відсутні, але пасивні рухи вільні і
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в повному обсязі, пульс < 100 мін-1, систолічний артеріальний тиск > 100
мм рт. ст. (пульс добре визначається на периферичних артеріях) – накласти на рану асептичну пов'язку, виконати туге бинтування і зняти джгут;
- у усіх інших випадках, у тому числі при кровотечі і розтрощуванні кінцівки джгут не знімають аж до госпіталізації хворого, накласти на рану
асептичну пов'язку.
Після звільнення кінцівки
13. Виконати іммобілізацію потерпілі кінцівок.
14. Обкласти хладоносіями постраждалі кінцівки.
15. Продовжити внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
16. Продовжити інгаляцію кисню.
17. Вжити заходи по попередженню температурного дисбалансу організму відповідно до температури довкілля.
18. Забезпечити рясне питво відповідно до температури довкілля (чай або
вода).
19. Терміново доставити потерпілого до лікувальної установи; евакуація
повинна здійснюватися в першу чергу, в положенні лежачи на носилках, найбільш щадним транспортом, по можливості відразу до спеціалізованої лікувальної установи (консультація по телефону).
20. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. Накладення джгута з метою зупинки зовнішньої кровотечі виконується
незалежно від тактики при СДС.
2. Національними протоколами застосування антибіотиків не передбачене.
3. Туге бинтування кінцівки є процедурою, що вимагає розуміння механізму
її дії і володіння технікою виконання, що робить її для осіб без медичної
освіти достатньо складної і потенційно небезпечною для потерпілого.
Тому ми вважаємо, що рекомендувати туге бинтування кінцівки на рівні
ДМД нераціонально.
Техніка тугого бинтування нижньої кінцівки (рис.3.2, 1-6)
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- Бинтування здійснюється марлевим бинтом шириною 10 см або еластичним бинтом1.
- Потерпілий в положенні лежачи на спині.
- Нижня кінцівка повністю випрямлена і підведена на 20-30 см від горизонтального рівня (чи на 20-30° від горизонтального рівня).
- Стопа в положенні 90° по відношенню до гомілки (тильне згинання стопи
під прямим кутом); перший виток бинта накладають біля основи пальців
стопи (так, щоб були видні лише кінчики), наступний – накриває попередній на ⅔, подальші 2-3 витки бинта за типом «гамачка» закривають п'яту, і, нарешті, накладають виток в області суглобу між гомілкою і стопою (деякі автори в області гомілковостопного суглоба рекомендую накладати восьмиобразні тури).
- Бинтування починається від кінчиків пальців ззовні досередини по спіралі так, щоб кожен наступний тур бинта перекривав попередній на ⅔
його ширину (але не менше, чим на ½), рівномірно охоплюючи усю кінцівку, не залишаючи вільних ділянок.
- Ступінь натягу бинта повинна поступово слабшати в напрямі від стопи
до стегна.
- Бинтування здійснюється до верхньої третини стегна (у ідеалі – до пахової складки шкіри); у разі закінчення одного бинта використовують наступний.
- Кінець бинта зафіксувати спеціальним затиском (є в стандартній упаковці еластичного бинта) або англійською шпилькою, або прошити, або
іншим способом.
- Зняти кровоспинний джгут.
- Перевірити колір нігтьових лож пальців стопи, їх температуру і чутливість; після накладення тугої пов'язки потерпілий не повинен переживати відчуття кінцівки гірше, ніж до її накладення.
- Правильно накладений бинт повинен щільно облягати ногу з усіх боків,
при цьому тиск повинен зменшуватися по напряму від периферичної до
проксимальної зони, а сам бинт не повинен ніде надмірно пережимати
або стягувати ногу.
Зверніть увагу!
1. Якщо на кінцівку накладений джгут, який не можна знімати, виконання
тугого бинтування недоцільне.
2. Еластичні бинти мають різну ступінь еластичності (вказано на упаковці), що необхідно враховувати.
3. Туге бинтування не повинне призводити до порушення артеріального
1 – Зручно бинтувати кінцівку гумовим джгутом Мартинса (м'яка, еластична, неміцна гумова стрічка, що нагадує
бинт завширшки до 10 см, товщиною 0,05 мм), який розтягують не дуже сильно; але наскільки нам звісно, цей
джгут вже не виробляється.
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кровопостачання кінцівки.
4. Якщо у потерпілого є патологія глибоких вен кінцівки із порушенням їх
прохідності, то туге бинтування протипоказане (небезпека вираженого
порушення венозного кровообігу).
5. Альтернативний варіант техніки тугого бинтування (рис.3.2, 4-6) на
рівні ДМД настійно не рекомендується.

Рис. 3.2 Техніка тугого бинтування нижньої кінцівки (опис в тексті)
3.15. Синдром позиційного здавлення
Синдром позиційного здавлення (СПС) – є побутовим різновидом СДС і
виникає при тривалому здавленні кінцівок вагою власного тіла у потерпілих, що знаходяться в несвідомому стані.
Якщо при СДС питання діагностики у зв'язку з чіткими причинними чинниками складнощів не представляють, то СПС рідко діагностується своєчасно. Це
пов'язано з обов'язковою наявністю періоду коматозного стану (наприклад, при
алкогольній комі).
Після виходу із коматозного стану або ще знаходячись в нім, потерпілі зазвичай потрапляють у відділення терапевтичного профілю. Іноді хворий після
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відновлення свідомості на початкових етапах захворювання взагалі не звертається за медичною допомогою, і лише поява ознак гострої ниркової недостатності
примушує їх це зробити.
Пусковим чинником СПС є тривалий коматозний стан, найчастіше на тлі
отруєння (алкоголем і його сурогатами, чадним газом, снодійними, наприклад,
барбітуратами, седативними та ін.), і позиційне здавлення м'яких тканин, що
настає на його фоні, при тривалому знаходженні потерпілого в незручному положенні. Зазвичай він лежить на твердому покритті у вимушеному положенні із
підвернутими під себе здавленими або зігнутими кінцівками.
Патогенез СПС пов'язаний з основним етіологічним чинником – отруєнням і
позиційною травмою (токсемія, плазмовтрата, больовий чинник).
Для того, щоб виявити СПС необхідно просто пам'ятати про його існування
і звертати увагу на погіршення стану потерпілого (передусім серцевої діяльності
і дихання) після початку надання ДМД при різноманітних отруєннях після зміни
положення його тіла.
Ізольованою ДМД при СПС виділити не можна, оскільки те, що робиться у
зв'язку з отруєнням, включає і заходи, які потрібні при СПС. Винятком є лише
місцеве застосування холоду.
Контрольні питання до розділу 3: механічна травма
3.1 Механічна травма: визначення, класифікація
Що таке механічна травма?
Що таке закрита травма?
Які види закритої травми Ви знаєте?
Що таке відкрита травма?
Які види відкритої травми Ви знаєте?
Що таке непроникаюча травма?
Що таке проникаюча травма?
3.2/3 Механічна травма м'яких тканин
Що таке забив?
Що таке розтягування?
Що таке розривши?
Які дії рятувальника при забиттях, розтягуваннях, розривах?
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Що таке рана?
Які види ран Вам відомі?
Які ознаки ран?
Яка ДМД при ранах?
Які антибіотики при наданні ДМД можна застосовувати?
У яких випадках при наданні ДМД вводять правцевий анатоксин?
3.4/5 Механічна травма скелета : вивихи і переломи
Які виділяють вивихи залежно від термінів їх виникнення?
Які бувають вивихи залежно від ступеня зміщення суглобових поверхонь?
Які вивихи називаються закритими?
Які вивихи називаються відкритими?
Які ознаки (симптоми) закритого вивиху?
Які ознаки (симптоми) відкритого вивиху?
Яка ДМД при закритому вивиху?
Яка ДМД при відкритому вивиху?
Які вивихи можна вправити на рівні ДМД?
Які види переломів Вам відомі?
Які переломи називаються закритими?
Які переломи називаються відкритими?
Які ознаки (симптоми) закритого перелому?
Які ознаки (симптоми) відкритого перелому?
Яка ДМД при закритому переломі?
Яка ДМД при відкритому переломі?
Як вправити відламок кістки, що виступає в рану?
Яка ДМД при травматичній ампутації кінцівки?
Яка методика збереження ампутанта на рівні ДМД?
Які особливості механічної травми голови і шиї?
Які види черепномозкової травми Ви знаєте?
До яких ускладнень черепномозкової травми має бути готовий рятувальник?
Дії рятувальника при черепномозковій травмі.
Дії рятувальника при блювоті у потерпілого.
Дії рятувальника при судомах у потерпілого.
Дії рятувальника при психомоторному збудженні у потерпілого.
Які особливості механічної травми грудей?
Що таке пневмоторакс?
Які види пневмоторакс Ви знаєте?
Що таке закритому пневмоторакс?
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Що таке відкритому пневмоторакс?
Що таке клапанному пневмоторакс?
Яка ДМД при закритому пневмотораксі?
Яка ДМД при відкритому пневмотораксі?
Яка ДМД при клапанному пневмотораксі?
Що таке вікончастий або такий, що флотує перелом ребер?
Яка ДМД при переломі ребер, що флотує?
Яка ДМД при закритій травмі грудей?
Яка ДМД при відкритій травмі грудей?
Які особливості механічної травми живота?
Як виконується вправлення внутрішніх органів при їх випаданні при ранах
живота?
Яка ДМД при закритій травмі живота?
Яка ДМД при відкритій травмі живота?
3.14 Синдром тривалого здавлення
Що таке синдром тривалого здавлення (СДС)?
Які ознаки (симптоми) СДС?
Яка ДМД при СДС?
3.16. Чужорідні тіла
Чужорідне тіло – твердий або м'який, тупий або гострий предмет, що
потрапляє в організм ззовні і що затримується в тканинах, органах, порожнинах.
Залежно від розташування чужорідні тіла людини діляться на:
I. Розташовані у безпосередній близькості від поверхні тіла :
 на поверхні шкіри;
 у препуціальному мішку;
 у зовнішніх слухових проходах;
 у кон'юнктивальних мішках очей.
II. Розташовані в природних порожнинах тіла:
 у просвіті порожнистих органів, нормальна функція яких зв'язана із рухом
через них речовин із зовнішнього середовища (дихальні шляхи, травний
канал);
 у просвіті порожнистих органів, що мають безпосереднє або через порож-
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нини інших органів сполучення з довкіллям (вивідні протоки слізних залоз,
нісо-сльозовий канал, євстахієві труби, навколоносові повітряні пазухи, вивідні протоки слинових залоз, позапечінкові жовчні протоки, вивідні протоки підшлункової залози, сечовивідні шляхи, відповідні зовнішні і внутрішні статеві органи);
 ізольованих від довкілля (порожнини суглобів, серозні порожнини (плевральні, перикарду, черевна, черепа, хребетного каналу)
III. Розташовані в товщі тканин і органів.
IV. Розташовані в порожнинах, що сформувалися внаслідок травми (посттравматичні) або хвороби (патологічні) порожнинах (кістах, свищах, абсцесах) :
 м'яких тканин (шкіри, підшкірної жирової клітковини, м'язів, сухожиль,
зв'язок);
 кісток (надто рідко – суглобових хрящів, ще рідше – хрящів носа, вушної
раковини, повік);
 внутрішніх органів.
Чужорідні тіла можуть бути:
- одиночні і множинні;
- рідкі (гідрофільні або гідрофобні), м'які, тверді (тупі або гострі);
- що розсмоктуються (у тканинах самостійно) і не розсмоктуються;
- неагресивні і агресивні (при дії на навколишні тканини);
- нетоксичні і токсичні (при дії на увесь організм);
- не радіоактивні і радіоактивні.
Залежно від механізму появи в організмі людини чужорідні тіла діляться на
травматичні (I) і патологічні (II і III) :
I. Що проникли через природні отвори:
- при виконанні фізіологічної функції (чужорідні тіла дихальних шляхів і
травного каналу, що потрапили туди при нормальному диханні або харчуванні);
- при медичних маніпуляціях, що супроводжуються їх введенням;
- при ненавмисних необережних, непродуманих (частіше – діти) діях при
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їх введенні;
- при навмисних (з метою членоушкодження, самогубства або отримання
сексуального задоволення) діях при їх введенні;
- при насильницьких діях при їх введенні;
- живі організми (переважно – черв'яки і комахи, часто – паразити; по суті,
один з варіантів біологічної травми).
II. Що проникли через патологічні отвори – посттравматичні свищі:
- що сформувалися внаслідок механічної, як правило відкритої, травми (у
тому числі – вогнепальною; надто рідко внаслідок термічної, хімічної,
електричної травми);
- що сформувалися внаслідок медичних маніпуляцій;
- що сформувалися внаслідок хірургічних операцій.
III. Що сформувалися внаслідок патологічного процесу (неспецифічне або
специфічне запалення, пухлинний ріст) – патологічні свищі.
Залежно від наявності додаткових патологічних процесів місцевого або загального характеру чужорідні тіла діляться на:
I. Неускладнені:
1. Нефіксовані (що вільно переміщаються і переміщувані) :
а) неклапанні;
б) клапанні: прямі і зворотні.
2. Фіксовані (навколишніми тканинами).
II. Ускладнені:
1. Загальні ускладнення (шок, сепсис, правець та ін.).
2. Місцеві ускладнення (зовнішня або внутрішня кровотеча; крововилив;
випадання внутрішніх органів; неспецифічне запалення; анаеробна гангрена та ін.).
Звертаємо увагу на принципову відмінність:
 чужорідних тіл кон'юнктивальної порожнини очі (точніше, верхнього і
нижнього кон'юнктивальних мішків), які завжди не фіксовані, рухливі від
чужорідних тіл кон'юнктиви і оболонок очей (білковою і роговою і так далі
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очного яблука), які завжди фіксовані, нерухомі і є результатом поранення
цими чужорідними тілами кон'юнктиви і оболонок ока;
 чужорідні тіла рогового шару епідермісу, рух яких завжди безболісний (але
чутливий) від чужорідних тіл, проникаючих в сосочковий шар шкіри, рух
яких завжди викликає неприємні (близькі до больових) або больові відчуття;
 чужорідні тіла, що вільно лежать або фіксовані в порожнині рота, носа, зовнішнього слухового проходу від чужорідних тіл слизової оболонки цих
порожнин або шкіри для зовнішнього слухового проходу.
Загальні ознаки (симптоми) чужорідних тіл :
- почуття чужорідного тіла в місці його розташування в тканинах або порожнині (відчуття типу «щось заважає», «щось випинає», «щось розпирає»);
- біль в місці розташування чужорідного тіла в тканинах або порожнині;
- порушення функції відповідного органу аж до життєвонебезпечного, наприклад, при чужорідному телі дихальних шляхів;
- у разі розвитку ускладнень – відповідні ознаки.
ДМД при чужорідних тілах (загальні правила) :
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Якщо є зовнішня кровотеча – зупинити його, використовуючи один з
доступних методів.
3. Викликати медичних працівників.
4. Виконати знеболення (при необхідності).
5. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки травматичного шоку
і/або внутрішньої кровотечі (при поєднаній травмі).
6. За наявності ознак шоку або внутрішньої кровотечі почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
7. Не робити жодних дій з видалення (витягання) чужорідного тіла.
8. Якщо чужорідне тіло – ранячий предмет – накласти асептичну пов'язку,
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виконати іммобілізацію, прикласти холодоносій.
9. Провести роз'яснювальну бесіду із потерпілим і його родичами або супутниками про необхідність саме такої тактики і неприпустимості самостійного витягання (видалення) чужорідного тіла.
10. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
11. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
12. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
3.16.1. Чужорідні тіла ока
Зазвичай так, не зовсім точно, говорять про чужорідні тіла кон'юнктивальних порожнин, оскільки власне чужорідні тіла ока розташовуються в оболонках
і камерах очного яблука або періорбітальних тканинах.
Важливо розрізняти вільні чужорідні тіла кон'юнктивальних порожнин –
можуть розташовуватися на внутрішній поверхні повік і роговій оболонці очі і
чужорідні тіла, що проникнули в товщу очних оболонок (у тому числі рогову) –
чужорідні тіла ока (очного яблука).
Чужорідна рідина – гідрофільна (розчиняється в слізній рідині) або гідрофобна (із слізною рідиною не змішується) може викликати подразнення оболонок ока або хімічний опік.
Симптоми чужорідного тіла ока :
- біль, печіння в оці, що посилюються при його русі;
- рефлекторне зімкнення повік;
- виражена сльозотеча;
- сильне бажання «протерти» око;
- при огляді – «плаваюче» чужорідне тіло під верхнім або нижнім повіком,
почервоніння (гіперемія) кон'юнктиви повік, склепінь і очного яблука,
багата кількість слізної рідини.
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ДМД при чужорідному телі кон'юнктивальної порожнини ока:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Не терти око.
4. Накласти асептичну пов'язку.
5. Прикласти холодоносій.
6. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
Зверніть увагу!
1. Не рекомендується до огляду лікаря офтальмолога (очного лікаря) промивати очі розчинами антисептиків або закопувати в них лікарські засоби.
3.16.2. Чужорідні тіла носових ходів
Якщо потерпілий стверджує, що в носовому ході є чужорідне тіло, то в усіх
таких випадках необхідно викликати медичних працівників, а у разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати
транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи.
Якщо з тих або інших причин достовірно відомо, що прибуття медпрацівників або транспортування потерпілого до лікувальної установи неможливі впродовж 6 і більше годин вважаємо, що допустимо спробувати видалити чужорідне
тіло із носа висякуванням, роблячи при цьому вдих обережно через рот. Недоцільно робити більше 2-3 спроб.
Зверніть увагу!
1. Категорично протипоказано робити спроби «подивитися» або видалити чужорідне тіло, використовуючи для цього «інструменти».
3.16.3. Чужорідні тіла зовнішнього слухового проходу («вуха»)
Чужорідні тіла зовнішнього слухового проходу бувають двох видів: предмет
або комаха. У останньому випадку додатково комаха може ужалити або укусити.
Якщо потерпілий стверджує, що в зовнішньому слуховому проході є чужорідне тіло, то в усіх таких випадках необхідно викликати медичних працівників,
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а у разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи, тим більше, якщо постраждала дитина раннього віку.
Якщо з тих або інших причин достовірно відомо, що прибуття медпрацівників або транспортування потерпілого до лікувальної установи неможливі впродовж 6 і більше годин вважаємо, що допустимо спробувати видалити чужорідне
тіло із зовнішнього слухового проходу наступними способами:
якщо чужорідне тіло комаха – закапати 3-5 крапель рослинної олії або води, укласти потерпілого 1-2 мін на хворе вухо – чужорідне тіло повинне
вийти із рідиною;
якщо чужорідне тіло рідина – спробувати промокнути її за допомогою
вушних паличок;
якщо чужорідне тіло тверде із гладкою поверхнею – закапати 3-5 крапель
рослинної олії або води, укласти потерпілого 1-2 мін на хворе вухо – чужорідне тіло повинне вийти із рідиною;
спробувати видалити чужорідне тіло шляхом виконання декількох стрибків на одній нозі на стороні чужорідного тіла із одночасним нахилом голови в цю ж зрушу;
якщо чужорідне тіло тверде із нерівною поверхнею або гострими краями –
спроби видалити його не робити!
Зверніть увагу!
1. Категорично протипоказано робити спроби «подивитися » або видалити чужорідне тіло, використовуючи для цього «інструменти».
3.16.4. Чужорідні тіла порожнини рота і глотки
Ці чужорідні тіла можуть не супроводжуватися порушеннями дихання. Частіше йдеться про риб'ячі кістки, які ранять слизову оболонку і фіксуються в рані,
в основному в області піднебінних дужок, бокової і задньої стінки ротоглотки. У
усіх таких випадках необхідно викликати медичних працівників, а у разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати
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транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи.
У разі порушень дихання – виконати дії з видалення чужорідного тіла, описані далі («Чужорідні тіла гортані, трахеї, бронхів»).
3.16.5. Чужорідні тіла гортані, трахеї, бронхів
Чужорідні тіла гортані, навіть якщо вони не спричиняють повну непрохідності дихальних шляхів, спричиняють виражену рефлекторну реакцію у потерпілого. Ці чужорідні тіла можуть не викликати серйозних порушень прохідності
дихальних шляхів, але можуть викликати повну або майже повну їх непрохідність для повітря – асфіксію.
У випадках поранення стінки гортані чужорідним тілом можлива кровотеча
в її просвіт, що також може викликати порушення дихання.
Як правило, якщо чужорідне тіло пройшло через голосову щілину, то його
діаметр не може викликати обтурації трахеї і (не завжди) головних бронхів, що
не означає відсутність небезпеки для життя потерпілого, оскільки можлива обструкція1 дольових, сегментарних і субсегментарних бронхів.
Чужорідні тіла дихальних шляхів можуть бути твердими (наприклад, дрібні
деталі пластмасових, дерев'яних, металевих іграшок; з гострими гранями або без)
або м'якими (наприклад, шматки їжі).
Рідина в дихальних шляхах також є чужорідним тілом – якщо кількість її
достатня для повного або майже повного заповнення дихальних шляхів, то такий
патологічний стан іменується утопленням. Якщо ж повну непрохідності дихальних шляхів немає, то патологічний стан іменують аспірацією (шлункового вмісту
при блювоті або регургітації, навколоплідних вод, інших рідин).
Залежно від співвідношення розмірів і геометрії чужорідного тіла, з одного
боку, і діаметру дихальних шляхів і їх функціонального стану, з іншого боку,
чужорідні тіла можуть бути такими, що флотують (коливаються, рухаються) і
фіксованими (фіксація чужорідного тіла можлива і за рахунок поранення стінки
дихальних шляхів (на різнуглибину).

1 – Обтурація або обструкція – повне закорковування отвору порожнистого органу.
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Виділяють 4 типи бронхіальної обструкції : a) кульовий клапан – чужорідне
тіло не зміщується при вдиху і зміщується при видиху – ускладнений вступ повітря в легеню при вільній його евакуації із легені – розвивається ранній ателектаз1 відповідній частині легені; б) стоп-клапан – чужорідне тіло повністю блокує
рух повітря на вдиху і видиху – розвивається ранній ателектаз відповідної частини легені; в) вентильний клапан – чужорідне тіло пропускає повітря при вдиху,
але блокує евакуацію повітря на видиху – розвивається емфізема2 відповідної
частини легкого зі зміщенням середостіння в здорову сторону; г) прохідний клапан – чужорідне тіло фіксоване, але не блокує рух повітря – поступово розвивається ателектаз, але без помітного зміщення середостіння.
Чужорідне тіло дихальних шляхів є не лише чисто механічною перешкодою
для потоку повітря, але і сильним подразником, що викликає цілий ряд вторинних патологічних процесів: секрецію слизу, кашель, спазм (інтенсивне скорочення м'язів, що звужують просвіт дихальних шляхів, що особливо актуально на
рівні голосової щілини і дрібних бронхів), а також блювоту.
Виникають порушення життєво-важливих функцій: збільшення частоти дихання і, як наслідок, збільшення частоти серцевих скорочень, величини артеріального тиску, збільшення венозного тиску у венах голови (характерне забарвлення особи, набрякання шийних вен), значні коливання пульсу і артеріального
тиску, зупинку дихання. Тому цей патологічний стан, як правило, є важким і
вимагає надання екстреної допомоги.
Клінічні прояви чужорідних тіл цієї локалізації досить виражені, особливо у
дітей – кашель, що не приносить полегшення, щедру кількість мокроти. Ці зміни
самі по собі порушують механіку дихання і тому, в тому або іншому ступені
тягнуть гіпоксію.
Можливі і ускладнення, найбільш грізним із яких є бронхо- чи ларингоспазм
(тривале некероване скорочення голосових м'язів з повним зімкненням голосової
щілини і розвитком асфіксії).
1 – Ателектаз – спадання.
2 – Емфізема – здуття, переповнювання, розширення легеневої тканини повітрям.
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Основними методами відновлення прохідності дихальних шляхів при обтурувальних чужорідних тілах гортані є: інтубація трахеї або трахеостомія, трахеотомія, конікотомія, виконані хірургічним або пункцією методом (краще за допомогою стандартного набору Quck-Trach або MiniTrach). Для видалення чужорідних тіл, розташованих нижче голосової щілини застосовують фибробронхоскопію під наркозом, а в деяких випадках, в основному при ускладненнях, і хірургічну операцію. Але перераховані методи – лікарські маніпуляції.
Оскільки рятувальникові невідоме місце розташування чужорідного тіла, то
національним протоколом рекомендується загальний алгоритм дій при чужорідних тілах дихальних шляхів.
Домедична допомога при чужорідних тілах дихальних шляхів :
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Якщо свідомість у потерпілого (вік – старше за 1 рік) збережена – дати
можливість потерпілому відкашлятися – нагнути його тулуб вперед до
кута 30-45° і завдати 5 ударів долонею в міжлопаткову область; не завдавати відразу усіх 5 ударів – після кожного удару контролювати відходження чужорідного тіла; якщо постраждала дитина до 1 року – при
дати його тілу положення як на малюнках (рис.3.3, б-4) і завдати 5 ударів долонею в міжлопаткову область; не завдавати відразу усіх 5 ударів
– після кожного удару контролювати відходження чужорідного тіла.
4. Якщо попередній прийом виявився неефективний – виконати піддіафрагмальну компресію – прийом Геймлиха1 (рис.3.3а;3.5) у вертикальному положенні потерпілого (техніка викладена нижче). Якщо навколо
потерпілого нікого немає – виконати прийом ауто-Геймлих (техніка викладена нижче).
5. Якщо прийом Геймлиха виявився неефективним – виконувати послідовні 5 ударів (рис.3.3а;3.5) в міжлопаткову область і 5 піддіафрагмальних компресій до видалення чужорідного тіла або прибуття медичних працівників, або втрати свідомості потерпілим.
1 – В деяких джерелах – Хеймлиха [Heimlich].
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6. Якщо потерпілий втратив свідомість – надати його тілу положення для
серцево-легеневої реанімації виконувати прийом Геймлиха в горизонтальному положенні потерпілого (рис.3.3в;3.6) і, якщо і цей прийом
виявився неефективний, почати штучну вентиляцію легенів експіраторним методом («із рота в рот» або «із рота в ніс») із обов'язковим використанням захисних засобів (медична маска, носова хустка тощо). У
разі відсутності захисних засобів, якщо потерпілий не знайомий рятувальникові, замість експіраторного методу штучної вентиляції легенів
можна використати інспіраторний метод Шюллера (рис.3.7; техніка викладена нижче).
7. Якщо чужорідне тіло перемістилося із гортані в порожнину рота – негайно видалити його, оскільки внаслідок подальшого рефлекторного
глибокого вдиху чужорідне тіло може бути знову аспіровано.
8. Постійно перевіряти наявність пульсу на магістральній артерії у потерпілого – при зупинці кровообігу почати серцево-легеневу реанімацію
по алгоритму С-А-В; при виконанні потрійного прийому Сафара обов'язково виконати пальцьову ревізію порожнини рота обов'язково під
контролем зору; пальцьову ревізію порожнини рота під контролем зору
виконувати при кожному подальшому відкриванні рота потерпілого.
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Рис. 3.3 Способів видалення чужорідних тіл із дихальних шляхів (пояснення в
тексті)

Рис. 3.4 Спосіб видалення чужорідних тіл із дихальних шляхів у дітей до року
(пояснення в тексті)
9. У разі успішного видалення чужорідного тіла, але при збереженні прискореного дихання, вираженого серцебиття, якщо це можливо, почати
інгаляцію зволоженого кисню; надати потерпілому напівсидяче положення.
10. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
11. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
12. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Техніка виконання прийому Геймлиха (піддіафрагмальній компресії) у вертикальному положенні потерпілог :
 Рятувальникові стати позаду потерпілого; обхопити його руками на рівні
верхньої половини живота; нахилити потерпілого вперед (рис.3.3а).
 Розташувати одну зі своїх кистей, стислою в кулак в надчеревній (підкладковою) ділянці живота потерпілого (вище за пупок по середній лінії, ближче до мечовидного відростка); другою кистю фіксувати свій кулак зверху.
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 Сильно стиснути живіт і нижні ребра потерпілого 2-5 разів в напрямку від
низу до верху до діафрагми (створюється підвищеною внутрішньочеревний
тиск, який через діафрагму передається в дихальні шляхи і виштовхує чужорідне тіло із гортані).
Техніка виконання прийому Геймлиха (піддіафрагмальній компресії) в горизонтальному положенні потерпілого :
 Потерпілого укласти на спину.
 Рятувальникові сісти на його стегна «верхи».
 Розташувати обидві свої кисті, стислі в кулаки в надчеревній (підкладковою) ділянці живота потерпілого.
 Двома кулаками виконати поштовхи на верхню частину живота у напрямі
до легенів, що забезпечує вищеописаний механізм (рис.3.4).

Рис. 3.5 Прийом Геймлиха стоячи (пояснення в тексті)
Техніка виконання прийому Геймлиха (піддіафрагмальній компресії) самим
потерпілим – ауто-Геймлих:
 Розташувати одну зі своїх кистей, стислою в кулак у своїй надчеревній
(підкладковою) ділянці живота; другою кистю фіксувати свій кулак зверху.
 Зробити поштовх 2-5 разів в напрямку від низу до верху і ззовні усередину
до діафрагми.
 Якщо чужорідне тіло не вдалося видалити – виконати прийом аутоГеймлих в ефективнішому варіанті.
 «Навалитися» своєю надчеревною (підкладковою) ділянкою живота на го-
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ризонтальний предмет (спинку випорожнення, кут столу, перила), що надійно стоїть і за рахунок ваги власного тіла зробити поштовх в напрямі від
низу до верху і ззовні усередину до діафрагми.

Рис.3.6 Прийом Геймлиха лежачи (пояснення в тексті)
Зверніть увагу!
1. Прийом Геймлиха не можна виконувати:
а) при підозрі на переломи ребер;
б) при підозрі на ушкодження органів грудей;
в) при підозрі на ушкодження органів живота;
г) при виражених набряках;
д) при ожирінні;
е) при вагітності в другій половині;
ж) у дітей раннього віку, особливо до року.
2. Якщо прийом Геймлиха не можна виконати, то виконують компресії
грудної клітки (закритий масаж серця).
Техніка виконання ШВЛ методом Шюллера (Schuller)1:
 Потерпілого кладуть на спину (рис.3.7-1); у міжлопаткову область підкладають валик із одягу.
 Рятувальник стає на коліна так, як ніби сідати на його стегна і кладе свої
долоні на грудну клітку потерпілого, розміщуючи свої 4 пальці уздовж
ребрової дуги, а великі пальці відводить до середини грудної клітки.
 Опускаючись масою тіла на свої долоні, рятувальник тисне на грудну кліт1 – Інспіраторний метод штучної вентиляції легенів. Техніка викладена за Наказом МОЗ України № 34 від
15.01.2014.
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ку потерпілого – робить видих, потім відхиляється назад, послабляючи
тиск на грудну клітку – робить вдих.
 Такі рухи повторюють 14-16 раз на хвилину.

Рис.3.7 ШВЛ методом Шюллера (пояснення в тексті)

Рис.3.8 ШВЛ методом Шеффера (1) і Сильвестра (2)
Техніка виконання ШВЛ методом Шюллера:
 Потерпілого кладуть на спину (рис.3.7-2); у міжлопаткову область підкладають валик із одягу.
 Рятувальник стає на коліна у узголів'я або з лівого боку потерпілого.
 Рятувальник захвачує 4 зігнутими пальцями обох рук обидві реброві дуги
потерпілого і поперемінно те по можливості відтягує їх догори і назовні,
щоб механічно розширити грудну клітку, – фаза вдиху, то притискує їх, натискаючи долонями, до черевної порожнини – фаза видиху.
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Зверніть увагу!
1. Спосіб Шюллера не застосовують при переломах ребер.
2. Не плутати техніку ШВЛ за способом Шюллера із технікою ШВЛ за
способом Шеффера (рис.3.8-1) і Сильвестра (рис.3.8-2).
3.16.6. Чужорідні тіла стравоходу, шлунку, тонкого і товстого кишечника
Якщо потерпілий стверджує, що він «проковтнув »., те необхідно в усіх таких випадках викликати медичних працівників, а у разі неможливості зробити
виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи.
Зверніть увагу!
1. При чужорідних тілах стравоходу і шлунку не можна:
а) штучно викликати блювоту;
б) промивати шлунок.
2. При чужорідних тілах кишечника|кишківника| :
а) давати послаблюючі.
3.16.7. Чужорідні тіла прямої кишки, сечовипускального каналу, сечового міхура, піхви, матки
У усіх таких випадках необхідно викликати медичних працівників, а у разі
неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи.
Зверніть увагу!
1. Не можна проводити жодних спроб оглядів, обмацувань і, тим більше,
діставати (витягувати) чужорідне тіло.
3.15. Термічна травма
Термічна травма – місцева або загальна зміна теплового балансу організму із підвищенням або зниженням середньонормальної температури
тканин і органів, із наступним розвитком в них функціональних або анатомічних порушень, які супроводжуються місцевою і загальною реакцією
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організму.
Патологічний стан організму людини виникає в тих випадках, коли передача
або втрата їм тепловій енергії перевищує фізіологічні можливості природних (і
штучних) механізмів терморегуляції, або коли робота цих механізмів порушена
хворобливим станом організму або іншою зовнішньою дією. В результаті виникає або перегрівши, або переохолодження тканин в місці дії або усього організму
в цілому.
Важливим чинником, що обумовлює конкретний вид термічного ушкодження, є швидкість передачі (чи втрати) теплової енергії. Якщо ця швидкість
вище за фізіологічні можливості розподілу тепла по усьому організму, то формується місцеве ушкодження, інакше – загальне.
Місцеві зміни позначаються термінами термічний опік (при дії високих температур) і відмороження (при дії низьких температур). Загальні зміни позначаються термінами тепловий удар і замерзання.
Несвідомий стан (з різних причин – алкогольне або наркотичне сп'яніння,
механічна черепномозкова травма, хворобливий стан нетравматичного походження) прискорює розвиток термічної травми, як загальної, так і місцевої.
3.15.1. Тепловий і сонячний удар
Тепловий удар – загальна зміна теплового балансу організм із підвищенням середньонормальної температури тканин і органів – перегрівання
усього організму, із наступним розвитком в них функціональних або анатомічних порушень, які супроводжуються місцевою і загальною реакцією
організму.
Сонячний удар – перегрівши голови (точніше за головний мозок), найбільш частою причиною якого є дія прямих сонячних променів.
Теплові судоми – болючі скорочення м'язів, литкові м'язи, що зазвичай зачіпають, або м'язи живота (викликаються втратою рідини і мінеральних солей
внаслідок інтенсивних фізичних вправ або роботи при високій і навіть помірній
температурі довкілля).
Теплова перевтома – найбільш поширений стан при перегріванні, що при-
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зводить до обезводнення організму, – викликається фізичними вправами або
роботою в жарких умовах. Теплова перевтома поширена серед атлетів, пожежників, будівельників, інших категорій людей, які носять важкий спецодяг в жарких вологих умовах. В цьому випадку втрата рідини при потовиділенні не заповнюється достатньою мірою. Це призводить до зниження об'єму циркулюючої
крові. Приплив крові до життєво важливих органів скорочується, оскільки організм намагається позбавитися від зайвого тепла шляхом збільшення припливу
крові до шкірного покриву.
Причиною перегрівання може бути не лише висока температура довкілля,
але і висока вологість, перешкоджаюча тепловідведенню за рахунок потовиділення, наявність теплоізолюючого одягу, дефіцит води в організмі, поєднання
цих факторів.
Симптоми теплового удару :
- почуття розбитості, загальної слабкості, головний біль, втрата апетиту,
нудота;
- почервоніння шкіри обличчя;
- сильне потовиділення;
- озноб;
- підвищується температура тіла, у важких випадках до 40°С;
- порушення свідомості від сплутаної до повної відсутності;
- можлива носова кровотеча;
- збільшення частоти дихальних рухів;
- збільшення частоти пульсу;
- спочатку підвищення, а потім зниження артеріального тиску;
- можуть бути клонічні судоми;
- ознаки гострої серцево-судинної недостатності.
Основною відмінністю сонячного удару від теплового є наявність латентного (прихованого) періоду тривалістю від 30 мін до 2 год. між тепловою дією і
першими клінічними проявами, хоча його може і не бути.
Причиною перегрівання організму можуть бути і інші причини, наприклад,
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інфекційні захворювання, особливо у дітей раннього віку (у таких випадках використовують термін гіпертермія). У таких випадках рятувальник повинен не
з'ясовувати причину, а лише надавати домедичну допомогу. Підвищення температури організму понад 42°С призводить до загибелі, що пов'язано з денатурацією білків, що входять до складу тіла людини.
Домедична допомога при тепловому або сонячному ударі:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Негайно винести (вивести) потерпілого із зони високої температури і
вологості.
4. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску.
5. надати потерпілому положення лежачи на спині; залежно від рівня артеріального тиску – із підведеною головою (нормальне або підвищене)
або підведеними нижніми кінцівками (низьке).
6. Зняти одяг, перешкоджаючу тепловідведенню, як правило оголити торс
і кінцівки.
7. Використати фізичні методи охолодження повітрям і водою: прикласти
холодоносій до голови, шиї, в пахвові западини, до пахових областей
(тобто, до великих судин); використати вологе обгортання, змочування
тіла холодною водою (але не різке обливання великою кількістю води
або занурення у воду), обдування тіла вентилятором. Різниця температури довкілля і холодоносію спочатку не повинна перевищувати 10°С;
якщо це неможливо, то між джерелом холоду і поверхнею шкіри прокладають складений в декілька шарів рушник.
9. Забезпечити рясне питво (вода, квас, холодний чай), можна дати морозиво. При обезводненні перевага має бути віддана питній воді, а в деяких випадках соляно-лужної суміші (до 1 л води додають 1 чайну ложку натрію хлориду (кухарська сіль) і ½- 1 чайну ложку натрію гідрокарбонату (питна сода).
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10. При блювоті – запобігти аспірації блювотних мас, надавши потерпілому стійкe положення на боці.
11. При судомах – запобігти вторинним|повторним| механічним ушкодженням.
12. За наявності ознак колапсу – почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
13. За відсутності дихання – почати штучну вентиляцію легенів.
14. При зупинці кровообігу – почати серцево-легеневу реанімацію.
15. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
16. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
17. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. Якщо причиною перегрівання є інфекційне захворювання, то застосування фізичних методів охолодження показане лише при температурі тіла
вище 38,0-38,5°С, за винятком тих випадків, коли потерпілий має додаткові чинники ризику, а прибуття медичних працівників відкладається
на більше, ніж 2 години:
- наявність захворювань серцево-судинної системи;
- вік до 4 років, особливо до 1 року, за наявності схильності до судорожного синдрому;
- вік понад 75 років.
Профілактика теплового удару :
 носити одяг із натуральних (дихаючих) тканин;
 робити часті перерви в роботі в приміщеннях із підвищеною температурою
і вологістю;
 вживайте достатньою кількість води; при необхідності підсолювати її;
 використати технічні засоби штучного охолодження (вентилятори, кондиціонери) із дотриманням правил їх використання, вказаними в інструкції до
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цих пристроїв.
Профілактика сонячного удару :
 захищати голову від прямих сонячних променів головним убором, парасолькою, навісом;
 дотримуватися заходів профілактики теплового удару.
3.15.2. Опік
Термічний опік – місцева теплова травма – патологічний стан тканин із
пригнобленням їх функцій, розвитком деструктивних процесів і наступним некрозом на різну глибину, що настає під впливом зовнішніх джерел
теплової енергії.
Інтенсивність термічної дії різноманітна залежно від глибини розташування
тканин, природи термічного агента, його температури, часу дії і тривалості тканинної гіпертермії.
Морфологічні зміни тканин залежать від рівня їх прогрівання. Якщо воно не
перевищує 60°С, настає вологий (колікваційний) некроз. При інтенсивнішому
прогріванні високотемпературними агентами тканини висушуються – розвивається сухий (коагуляційний) некроз. Нарешті при дуже потужній тепловій дії високотемпературними агентами наступає обвуглювання тканин.
Опікова хвороба – нозологічна форма, при якій патологічні процеси в опіковій рані і обумовлені нею вісцелярні зміни (тобто зміни внутрішніх органів) знаходяться у взаємозв'язку і взаємодії.
Опікова хвороба (на рівні ДМД – опіковий шок) із характерною її симптоматикою і ускладненнями розвивається у дорослих у вираженій формі при поверхневих опіках більше 25-30 % площі тіла або глибоких опіках більше 10 %. У
дітей опіковий шок може розвиватися при ураженні 10% і навіть менше.
Найбільше поширенна в нашій країні отримала періодизація опікової хвороби із виділенням 4 періодів :
I. Шоку – 1-3 діб після травми.
II. Гострій токсемії (до 10-15-ої доби після травми).
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III. Септикотоксемии.
IV. Реконвалесценции.
Залежно від глибини ураження тканин виділяють ступеню термічного опіку.
Єдиної, міжнародної класифікації ступенів термічних опіків сьогодні немає –
найчастіше використовувані в Україні класифікації представлені в таблиці 3.1
(рис.3.1).
Виділяють поверхневі термічні опіки (I – II – IIIа ступеня) – вони гояться
при консервативному лікуванні за рахунок епітелізації із епітеліальних придатків
шкіри, що збереглися, і глибокі (IIIб – IV ступеня), при яких зазвичай потрібне
оперативне відновлення шкірного покриву.
Таблиця 3.1
Порівняльна характеристика ступенів глибини ураження тканин при термічних опіках
Класифікація, прийнята Класифікація, прийнята
Класифікація, прийнята
XX з'їздом хірургів
XXVII з'їздом хірургів СРСР в англомовній літературі
України (2002)
(1960)
[Дж. Марини, США,
2002]
ступінь
I

характеристика
епідермальний
опік (epidermal
burn)

ступінь

характеристика

ступінь

I

гіперемія шкіри, чутливість збережена

I

еритема, біль

II

з'являютьсяпухирі,
чутливість збережена

II

еритема, набряк,
біль

III

біла або обвуглена щільна шкіра,
чутливість відсутня

II

поверхневий
частковий некроз
дермальний опік
шкіри (сосочкового
IIIа
(superficial dermal
шару), больова чутburn)
ливість понижена

III

глибокий дермальний опік
(deep dermal
burn)

некроз шкіри на усю
IIIб глибину, больова
чутливість відсутня

IV

субфасціальний
опік (subfascial
burn)

некроз шкіри і глибше розташованих
IV
тканин, чутливість
відсутня

характеристика
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У місці термічної травми патологічні зміни тканин наростають від периферії
до центру і слабшають від поверхні углиб (рис.3.2).

Рис. 3.1 Ступені опіку залежно від глибини ураження тканин

Рис. 3.2 Характер зміни тканин в місці термічної травми
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Рис. 3.3 Пухирі різного розміру, відшарування епідермісу, що утворюються в
результаті, від належного сосочкового шару
Симптоми опіку (залежать від глибини ураження) :
- почуття печіння, біль в місці дії високої температури;
- почервоніння шкіри;
- набряк навколишніх м'яких тканин;
- температура шкіри при поверхневих опіках підвищена, а при глибоких
понижена;
- пухирі різного розміру, відшарування епідермісу, що утворюються в результаті, від належного сосочкового шару шкіри, із вмістом жовтуватого
або кров'яного кольору (рис.3.3);
- тактильна і больова чутливість шкіри при поверхневих опіках підвищена,
а при глибоких знижена або відсутній;
- вогнища омертвіння тканин воскоподібного білого, бурого або чорного
кольору (рис.3.4).

Рис. 3.4 Вогнищ омертвіння тканин при глибокому опіку
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Рис. 3.5 Правило «дев'яток» для визначення площі опіку у дорослих
Окрім глибини термічного ураження (ступеня опіку) необхідно орієнтовно
визначити і площу опіку. Найбільше поширення отримали два способи: правило
«дев'яток» і правило «долоні».
Правило «дев'яток» – площа кожної анатомічної області у відсотках складає
число, кратне дев'яти (рис.3.5) :
голова і шия – 9 %,
передня і задня поверхні тулуба – по 18 %,
кожна верхня кінцівка – по 9 %,
кожна нижня кінцівка – по 18%
промежина і статеві органи – 1 %.
Правило «долоні» – площа долоні потерпілого приблизно дорівнює 1-1,1 %
поверхонь його тіла (180-220 см2).
Національними стандартами критичними (тобто свідомо важкими) вважаються опіки:
у дорослих II ступеня площею більше 25%;
у дорослих старше 60 років;
у дітей II ступеня площею більше 20%;
у дітей III ступеня площею більше 10%;
у дітей молодше 10 років;
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при комбінованій травмі.
В умовах масового надходження потерпілих їх підрозділяють на наступні
групи (в порядку пріоритету) :
Важкі – із поверхневими| опіками більше 20 % поверхні тіла, глибокими
опіками більше 10 % поверхні тіла, опіками верхніх дихальних
шляхів. Потребують невідкладної медичної допомоги. Евакуація
санітарним транспортом в першу чергу.
Середньому ступеню тяжкості – із поверхневими опіками менше 20 % поверхні тіла, із глибокими опіками менше 10 % поверхні тіла. Медична допомога може бути відстрочена. Евакуація санітарним
транспортом в другу чергу.
Легені – із поверхневими опіками менше 15 % поверхні тіла, глибокими – не
більше 5 %, опіків дихальних шляхів немає. Після надання невідкладної допомоги спрямовуються на амбулаторне лікування. Евакуація санітарним транспортом в третю чергу або транспортом загального призначення в першу чергу.
Що агонізують – особи із ураженням більше 60 % поверхні тіла, із глибокими опіками більше 50 % тіла, особи у віці старше 60 років з 30-40
% ураження тіла і опіком дихальних шляхів. Із важкими супутніми
захворюваннями, травмами. У цій групі проводиться лише симптоматичне лікування. Евакуація транспортом загального призначення або санітарним транспортом після евакуації інших груп потерпілих.
Домедична допомога при термічних опіках:
1. Оцінити обстановку:
- для виявлення потенційної небезпеки для рятувальника і потерпілого;
- для залучення помічників;
- для виявлення можливої поєднаної і комбінованої травми, зокрема, опіку
дихальних шляхів, інгаляційного отруєння продуктами горіння.
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2. Забезпечити особисту безпеку:
- застосувати засоби індивідуального захисту тіла (спеціальні костюми, накидки із вогнетривким просоченням) і дихальних шляхів (дихальні апарати закритого або напівзакритого типу);
- за відсутності табельних засобів захисту – здійснювати роботу по порятунку із вогню під захистом струменів води із пожежного рукава; в крайньому випадку, необхідно перед входом у вогнище горіння рясно змочити водою одяг рятувальника.
3. Усунути дію джерела високої температури, диму і токсичних продуктів
горіння – загасити осередки горіння на потерпілому і винести його із
вогнища горіння.
4. Викликати медичних працівників.
5. Виконати охолодження опікової поверхні холодною водою або прикладанням холодних предметів (останнє при невеликій площі опіку).
6. Виконати знеболення.
7. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки опікового шоку.
8. За наявності опікового шоку, площі глибоких опіків понад 10%, площі
поверхневих опіків понад 20% почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
9. Якщо потерпілий без свідомості, можливо має місце отруєння окислом
вуглецю або парами інших отруйних речовин.
10. Розмістити потерпілого у безпечному місці.
11. Обережно (щоб не викликати механічних ушкоджень) розрізати або
розпороти по шву і обережно видалити одяг з обпалених областей; знімати увесь одяг, особливо в холодну погоду, не слідує.
12. Накласти асептичну пов'язку (при великих опіках допустимо просто
загорнути потерпілого в простирадло; можна також використати харчовий поліетилен в рулонах), заздалегідь обробивши її аерозольним препаратом «Пантенол».
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13. При необхідності виконати іммобілізацію кінцівки.
14. При опіковому шоці або опіку дихальних шляхів почати інгаляцію
кисню.
15. Напоїти потерпілого міцним чаєм, забезпечити рясне питво, при можливості, дати лужний сольовий розчин (до 1 л води додають 1 чайну
ложку натрію хлориду (кухарська сіль) і ½ 1 чайну ложку натрію гідрокарбонату (питна сода).
16. Вжити заходи по попередженню температурного дисбалансу організму відповідно до температури довкілля.
17. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
18. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи, вживши заходи по попередженню температурного дисбалансу організму під час евакуації, залежно від температури
довкілля (метеоумови, транспортний засіб, вік тощо).
19. У разі затримки евакуації потерпілого забезпечити відправлення фізіологічних потреб.
Припинення дії вражаючого фактору повинне здійснюватися в можливо
більше ранні терміни. Найпростіше – швидко зняти одяг, що горить. Проте через
порушень психіки потерпілого це далеко не завжди можливо зробити. Зазвичай
людина в одязі, що горить, прагне бігти. Що біжить необхідно зупинити будьякими способами, включаючи насильницькі. Якщо під рукою є ковдра, пальто,
брезент, то слід щільно прикрити ними ділянки тіла і одягу, що горять, припинивши доступ кисню.
При опіках кистей зняти кільця і інші ювелірні прикраси. Кільця з пальців
рекомендується знімати в усіх випадках важкого стану потерпілого, незалежно
від місця розташування опіку, оскільки надалі, через розвитку набряку, можуть
привести до здавлення і ішемії пальців.
У випадках термічного опіку гарячою смолою (гудроном) спочатку її охоло-
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джують водою до твердіння. Видалення прилиплої маси має бути обережним,
щоб не заподіяти вторинних механічних ушкоджень. Мінеральна олія і вазелінова мазь можуть використовуватися з метою часткового зволоження і розм'якшення застиглої смоли. Додавання сорбитанта (полісорбата) прискорить процес
завдяки його емульгуючої активності.
Транспортувати потерпілих із термічними опіками слід, уклавши їх на неуражену частину тіла; доцільно заздалегідь покласти потерпілого на міцну тканину, взявшись за яку можна легко перекласти його на носилки, не заподіюючи
додатковому болю.
Якщо потерпілий може бути доставлений в хірургічний стаціонар через 30
мін після травми, лікування в дорозі не потрібно; якщо через 1-1,5 год. – можна
обмежитися введенням анальгетиків і серцевих засобів; при транспортуванні
більше 1,5-2 год. – в дорозі повинне проводитися внутрішньовенне введення
плазмозамінних розчинів.
Зверніть увагу!
1. Сьогодні національними протоколами України не передбачено застосування:
- місцевих лікарських засобів, у тому числі антисептиків, – лише асептична пов'язка або «Пантенол» – аерозольний препарат, яким можна обробити опікову поверхню;
- антибіотиків, як всередину (у таблетованій формі), так і ін'єкційний;
- протиправцевих сироваток і анатоксина.
2. Перераховані обмеження, що накладаються на об'єм ДМД національними стандартами України, не залежать як від часу, що пройшов з моменту травми до надання ДМД, так і від прогнозованого часу, з моменту надання ДМД до огляду потерпілого медичними працівниками.
3. При комбінованій травмі, коли опіки забруднені радіоактивними речовинами проводиться їх часткова дезактивація і заміна або накладення
асептичної пов'язки.
4. При комбінованій травмі, коли опіки забруднені отруйними речовинами
виконується їх промивання, за наявності прямої вказівки, обробка антидотом і заміна або накладення асептичної пов'язки.
5. При наданні ДМД при опіках не можна: розтинати пухирі, виконувати
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туалет рани, використати мазі, виконувати які-небудь маніпуляції на
опіковій рані, оскільки це може посилити біль, спричинити кровотечу і
погіршити стан потерпілого.
3.15.3. Опік дихальних шляхів
Опік дихальних шляхів викликає порушення зовнішнього дихання, аж до
гострої дихальної недостатності.
Симптоми опіку дихальних шляхів :
- біль, печіння, перхота в обпалених ділянках дихальних шляхів (ніс, глотка, гортань, трахея, бронхи);
- спочатку сухий кашель, а потім вологий;
- кіптява в мокроті;
- обпалене волосся у зовнішніх носових отворів;
- опік губ, язика, твердого і м'якого неба|піднебіння|, задньої стінки глотки;
- охриплий голос або його відсутність (афонія);
- зміна дихання (часте, поверхневе);
- синюшний колір шкіри.
Виділяють три ступені тяжкості опіку дихальних шляхів.
Легка – дихальна недостатність впродовж першої доби не розвивається;
Середня – дихальна недостатність розвивається в перші 12 годин після опіку;
Важка – виражена дихальна недостатність розвивається відразу після опіку.
Домедична допомога при опіках дихальних шляхів :
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Вивести або винести постраждалого із вогнища горіння.
3. Викликати медичних працівників.
4. Виконати знеболення.
5. Якщо потерпілий без свідомості, можливо має місце отруєння окислом
вуглецю або парами інших отруйних речовин.
6. Почати інгаляцію кисню.
7. Вжити заходи по попередженню температурного дисбалансу організму
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відповідно до температури довкілля.
8. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників
і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
9. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
10. У разі затримки евакуації потерпілого забезпечити відправлення фізіологічних потреб.
Показання до ендотрахеальної інтубації (лікарська процедура) при термічній, хімічній і електричній травмі:
- великі теплові опіки обличчя;
- підозра на набряк легенів або дихальних шляхів;
- ушкодження грудної клітки, що вимагає підтримки дихальних шляхів;
- респіраторний дистресс-синдром у дорослих.
3.15.4. Замерзання
Загальна холодова травма – замерзання або переохолодження – патологічний стан, що настає під впливом зовнішнього охолодження, коли організм не в змозі компенсувати втрату тепла внаслідок виснаження адаптаційних механізмів терморегуляції із прогресуючим зниженням температура тіла 35°С і нижче із пригнобленням усіх функцій, передусім,
життєво важливих (дихання і кровообіг), аж до їх повного згасання.
У бойових операціях із застосуванням звичайної зброї санітарні втрати від
холоду досягають 20-30 % від загального числа.
Переохолодження може бути гострим, підгострим і хронічним.
Необхідно враховувати, що теплопровідність води в 25 разів, а теплоємність
в 4 рази більше повітря і тому охолодження у воді настає швидше. Швидкість
переохолодження людини, що перебуває у воді, залежить від температури води,
характеру одягу і індивідуальних рятувальних засобів (табл.3.2-3).
Таблиця 3.2
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Терміни наступу втрати свідомості і смерті при перебуванні у воді
Температура води
0°С
10°С
15°С
20°С
25°С
30°С

Час втрати свідомості
15 мін
30-60 мін
2-4 год.
3-7 год.
24-36 год.
70 год.

Час смерті
15-60 мін
1-2 год.
6-8 год.
15-20 год.
12 год.
72-75 год.
Таблиця 3.3

Час безпечного перебування у воді без гідрокомбінезона
Температура води (°С)

28

25

22

19

Час безпечного перебування (ч)

4

2

1

0,5

Виділяють три ступені тяжкості замерзання.
Легка ступінь (озноб) – зниження температури тіла до 35-33°С, а ректальною до 34°С; шкірні покриви бліді, помірно синюшні, іноді мармурові, з'являється «гусяча шкіра», озноб; потерпілий відчуває
сильну слабкість, його рухи повільні, в'ялі, мова ускладнена; можливе зменшення частоти пульсу; артеріальний тиск нормальний
або помірно підвищено; дихання, як правило, не прискорене.
Середня ступінь (судоми) – зниження температури тіла до 32-28°С; шкірні
покриви бліді, синюшні, холодні на дотик, іноді мармурові; рухи
потерпілого різко ускладнені, відзначається виражена сонливість,
байдужий погляд, відсутність міміки; частота пульсу виражено понижена; артеріальний тиск нормальний або помірно понижено; дихання рідкісне і поверхневе.
Важка ступінь (термінальна) – зниження температури тіла нижче 28°С; судоми, особливо характерний тризм (спастичні судоми жувальних
м'язів), можливе прикушення язика; верхні кінцівки зігнуті в ліктьових суглобах, спроба випрямити їх викликає сильний опір;
нижні кінцівки, як правило, зігнуті; м'язи передньої стінки живота
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напружені; шкіра бліда, синюшна, холодна на дотик; пульс рідкий,
слабкий, іноді визначається лише на магістральних судинах; артеріальний тиск різко понижено або не визначається; дихання рідке,
поверхневе, переривчасте, хрипле; тони серця глухі; зіниці звужені, на світло реагують слабо або не реагують.
У розвитку замерзання розрізняють два періоди.
I. Дореактивный (прихований) – під час дії низької температури.
II. Реактивний – після зігрівання.
Прихований період починається при зниженні температури в прямій кишці
нижче 35°С і закінчується або клінічною смертю (при зниженні температури в
прямій кишці нижче 25-28°С), або переходом в реактивний період (при зігріванні).
Необхідно відмітити, що температура тіла (вимірювана в прямій кишці) не є
однозначним маркером ступеня тяжкості замерзання.
Тому вважаємо, що на рівні ДМД необхідно не стільки орієнтуватися на абсолютне значення температури тіла, скільки на ступінь порушення життєвоважливих функцій.
Ознаки замерзання в дореактивному періоді:
- зниження температура тіла;
- блідість шкірних покривів; у міру прогресу замерзання розвивається синюшний або мармуровий їх колір;
- сповільненість реакцій: мови, рухів;
- емоційно-вольова загальмованість, байдуже відношення до свого стану і
оточує (апатія); у міру прогресу замерзання розвивається ступор;
- різний ступінь пригноблення свідомості, аж до зникнення;
- зниження больової і інших видів чутливості;
- озноб; у міру прогресу замерзання – тонічні судоми, м'язова ригідність;
характерне тривале судорожне скорочення жувальних м'язів (тризм), що
може спричинити прикушення язика, порушення дихання;
- збільшення частоти дихальних рухів; у міру прогресу замерзання – змен-
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шення частота дихання, воно стає поверхневим;
- збільшення частоти пульсу; у міру прогресу замерзання зменшення частоти пульсу, він стає слабого наповнення;
- спочатку підвищення, а потім зниження артеріального тиску;
- у міру прогресу замерзання розвивається фібриляція шлуночків серця із
подальшою асистолією.
Якщо потерпілий в стані гіпотермії і здається мертвим, його не слід визнавати таким до тих пір, поки він не буде зігрітий до 30°С і вище, і не будуть проведені усі можливі реанімаційні заходи; м'язова ригідність при глибокому замерзанні не ідентична трупному задубінню.
При замерзанні незворотні зміни в тканинах настають при кристалізації в
ній води, а це має місце при температурі – 80°С і нижче.
Наслідки замерзання в реактивному періоді:
- різноманітні патологічні процеси у внутрішніх органах: пневмонії, нефрит, гайморит, отити;
- розлади з боку нервової системи: неврити, паралічі, трофічні ураження,
психічні і нервові захворювання;
- на 2-3-й день з'являється субіктеричність (жовтяничне фарбування) склер
через холодовий гемолізу, субфебрилітет (під'їм температури тіла до
37,5°С) із подальшою лихоманкою впродовж 4-ої доби;
- тривалий час зберігається астенізація, м'язові і суглобові болі.
Домедична допомога при замерзанні:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Вивести або винести потерпілого із зони низької температури і високої
вологості.
4. Розмістити потерпілого в теплому приміщенні (будівлі, машині, наметі).
5. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; оцінити ступінь замерзання (виміряти тем-
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пературу тіла в прямій кишці або порожнині рота); подальша послідовність дій визначається цими чинниками.
6. Надати потерпілому положення лежачи на спині із підведеними нижніми кінцівками.
7. Обережно зняти (щоб не викликати механічних ушкоджень відморожених ділянок тіла) одяг, що промерз і мокрий, і взуття, замінити сухою.
Якщо змінного одягу немає, то рекомендується укрити промоклі місця
повітронепроникною плівкою, що значно зменшує тепловтрати.
8. Зігріти потерпілого одним з доступних методів (в першу чергу зігрівають груди, живіт, але не голову).
9. При виражених порушеннях дихання почати інгаляцію кисню, зволоженого і підігрітого до 37-38°С.
10. При збереженій свідомості напоїти гарячим чаєм, відваром шипшини
із цукром, медом, шоколадом.
11. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
12. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
13. У разі затримки евакуації потерпілого забезпечити відправлення фізіологічних потреб.
Конкретна послідовність дій рятувальника при замерзанні визначається, з
одного боку, мірою порушення життєво-важливих функцій, а з іншого боку,
тяжкістю замерзання.
Якщо температура тіла нижче 30°С, то навіть за відсутності кровообігу і дихання почати необхідно із зігрівання, а після досягнення вказаної температури
виконати серцево-легеневу реанімацію.
Якщо температура тіла вище 30°С, то необхідно відразу почати серцеволегеневу реанімацію.
Якщо початково кровообіг і дихання збережені, але на тлі зігрівання відбу-
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вається їх погіршення або зупинка, то зігрівання необхідно припинити (краще
при перших ознаках погіршення, не чекаючи колапсу або клінічної смерті) і виконати поновлюючі заходи: внутрішньовенне вливання плазмозамінних розчинів
або серцево-легеневу реанімацію.
Вибір методу зігрівання при наданні ДМД визначається не стільки тяжкістю
замерзання, скільки обстановкою – наявністю відповідних пристроїв для активного зігрівання, кількістю рятувальників і потерпілих, прогнозованим часом
прибуття медпрацівників і наступним часом транспортування потерпілого до
лікувальної установи.
Нижче наводиться опис відомих сьогодні методів пасивного і активного зігрівання ззовні або зсередини тіла потерпілого; природно можливі різні поєднання цих методів.
В умовах мирного часу в переважній більшості випадків для рівня ДМД
можуть бути рекомендовані і реально здіснені лише методи активного зігрівання
ззовні: обдуванням теплим повітрям, спеціальним ліжком, тілом рятувальника.
Зрозуміло, що застосування методу активного зігрівання шляхом промивання
порожнин допустимо лише медичними працівниками.
Техніка пасивного зігрівання укутуванням:
- зняти з потерпілого верхній одяг і взуття;
- якщо нижній одяг мокрий, то замінити її на суху;
- на рани накласти асептичну пов'язку; провести іммобілізацію переломів і
вивихів;
- надати потерпілому горизонтальне положення;
- загорнути тіло потерпілого у вовняні речі або одягнути спеціальну термоізолюючу білизну;
- якщо одяг на потерпілому мокрий, а зняти або замінити її не можна, слід
загорнути потерпілого в поліетилен або інший повітронепроникний матеріал.
Техніка активного зігрівання ззовні тілом рятувальника :
- зняти з потерпілого верхній одяг і взуття;
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- якщо нижній одяг мокрий, то замінити її на суху;
- на рани накласти асептичну пов'язку; провести іммобілізацію переломів і
вивихів;
- рятувальник лягає разом з потерпілим в одне ліжко або спальний мішок.
Техніка активного зігрівання ззовні за допомогою спеціального ліжка:
- зняти з потерпілого верхній одяг і взуття;
- якщо нижній одяг мокрий, то замінити її на суху;
- на рани накласти асептичну пов'язку; провести іммобілізацію переломів і
вивихів;
- одягнути на потерпілого або обернути його тіло відповідним пристроєм
(простирадло, ковдра, спальний мішок із електропідігрівом або підігріванням за рахунок екзотермічної хімічної реакції);
- активувати підігрівання відповідно до інструкції до пристрою.
Техніка активного зігрівання ззовні обдуванням теплим повітрям :
- зняти з потерпілого одяг і взуття; осушити його тіло;
- на рани накласти асептичну пов'язку; провести іммобілізацію переломів і
вивихів;
- направити на тіло потерпілого потік теплого повітря.
Техніка активного зігрівання ззовні у ванні із водою:
- зняти з потерпілого одяг і взуття.
- занурити тіло потерпілого у ванну так, щоб його голова залишилася на
повітрі – притримує другий рятувальник або використовують спеціальний комір (незалежно від того збережена свідомість або ні); початкова
температура води у ванні відповідає температурі тіла потерпілого, але не
нижче 22-24°С (за іншими джерелами – до 28°С).
- поступово (залежно від початкової температури, впродовж 30-60 хвилин
– приблизно на 1°С за 3-6 хвилин або (за іншими джерелами) впродовж
10-12 хвилин) температуру води поступово доводять до 36-40°С і підтримують на цьому рівні; можна орієнтуватися по ректальній температурі
потерпілого – її доводять до 34-36°С.
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Техніка активного зігрівання зсередини інфузією розчинів:
- внутрішньовенно краплинно вводять плазмозамінні розчини, підігріті до
38-40°С. Краще використати для підігріву спеціальні проточні підігрівачі
із автономним живленням від акумулятора або батарей (розмір пристрою
– приблизно як мобільний телефон).
Техніка активного зігрівання зсередини промиванням порожнин:
- встановити відповідний зонд в шлунок або в пряму кишку, або встановити катетер в сечовий міхур; в умовах операційної встановлюють катетери
в черевну порожнину;
- виконати промивання відповідної порожнини підігрітим до 45-50°С фізіологічним розчином.
Зверніть увагу!
1. Неприпустимо проводити зігрівання, використовуючи джерела тепло,
температура якого перевищує 40°С.
2. У деяких керівництвах рекомендують потерпілому із легким ступенем
охолодження, за відсутності протипоказань, дати всередину 50-100 мл
40° етилового спирту. Ми настійно не рекомендуємо цього робити.
3.15.5. Відмороження
Відмороження – місцева холодова травма – патологічний стан тканин,
що настає під впливом зовнішнього охолодження, із пригнобленням їх
функцій, розвитком деструктивних процесів і наступним некрозом на різну глибину.
Патологічні процеси починають розвиватися при зниженні температури
тканин до 35-33°С. Із цього виходить, що відмороження можуть виникнути і при
температурі довкілля вище 0°С.
Критична точка ушкодження тканин перебуває в діапазоні від – 4°С до –
10°С.
Виділяють три головні соціальні причини травми : алкогольне сп'яніння, автодорожня аварія, черепномозкова травма при пограбуванні (одиничні випадки –
у альпіністів і на виробництві при роботі із холодними речовинами).
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За даними літератури, внаслідок глибоких відморожень приблизно 30-60 %
пацієнтів стають інвалідами через вимушені операції, що нівечать, – ампутації,
екзартикуляції (ампутація на рівні суглоба).
Глибина і площа ушкодження тканин при відмороженні виявляється не відразу, а лише через певний час після зігрівання.
У розвитку відмороження розрізняють два періоди:
I. Дореактивный (прихований; під час дії низької температури).
II. Реактивний (після зігрівання) :
а) ранній (асептичний);
б) пізній (у разі розвитку гнійних ускладнень).
Для прихованого періоду характерна блідість шкірних покривів із втратою
чутливості і місцеве зниження температури.
Із початком зігрівання кінцівки починається реактивний період, клінічна
картина якого перебуває в прямій залежності від тривалості тканинної гіпотермії
і характеризується наростаючим набряком відмороженої ділянки тіла, розвитком
запалення і некрозу тканин із точнішим виявленням глибини і площі ушкодження.
Виділяють поверхневі (I – II ступеня) і глибокі (III – IV ступеня) відмороження. Через 24 год. оцінити ступінь відмороження можна точніше, хоча погіршення стану тканин можливе і в пізніші терміни.
I ступінь – характеризується порушеннями місцевого кровообігу і іннервації
без подальшого некрозу; потерпілий відчуває свербіж, пекучі болі,
парестезію в уражених ділянках, відзначаються набряк, припухлість, почервоніння (гіперемія) або синюшність і навіть мармурове
забарвлення шкіри, тактильна і больова чутливість збережені, активні і пасивні рухи в повному об'ємі; нерідко на пошкоджених ділянках температура вища, ніж на інтактних. Усі ці явища зникають
найближчими днями, але надовго зберігається підвищена чутливість уражених ділянок шкіри до холоду.
II ступінь – некроз епідермального шару шкіри – на гіперемійованій або ціа-
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нотичній і набряклій шкірі утворюються пухирі із прозорим випотом (ексудатом), які можуть з'являтися і через 3-5 днів після зігрівання (що є свідченням глибшого ураження шкіри, але не тотального); потерпілий відмічає інтенсивні болі в місцях відмороження,
що посилюються при наростанні набряку.
III ступінь – некроз шкіри на усю товщину, зважаючи на що регенерація
дерми стає неможливою – рано виникають дряблі пухирі, наповнені кров'яним вмістом (геморагічним – із домішкою еритроцитів) на
тлі багрово-ціанотичного кольору шкіри, яка на дотик холодна (на
відміну від ушкоджень II ступеня); біль інтенсивний і тривалий;
тканини, що омертвіли, піддаються частковому розплавленню і
відторгненню, що супроводжується нагноєнням, а дефект, що
утворився, гоїться за типом вторинного натягнення впродовж 3060 днів.
IV ступінь – некротизуються усі шари м'яких тканин, кістки і суглоби, нерідко поєднується із III і навіть II ступенем відмороження; температура шкіри значно понижена, пошкоджений сегмент кінцівки
різко ціанотичний, рідко із мармуровим відтінком, набряк розвивається через 1-2 години і більше і збільшується по напряму, до проксимальних відділів кінцівок, інтенсивність болів дуже різноманітна і не відповідає глибині і масштабам відмороження; відторгнення некротизованих тканин затягується надовго і може супроводжуватися муміфікацією або вологою гангреною.
У місці термічної травми патологічні зміни тканин наростають від периферії
до центру і слабшають від поверхні углиб (рис.3.2).
Діагностика глибини і площі ураження в реактивний період надто ускладнена. Лише у міру формування демаркації, яка виявляється лише до 10-12-го дня
можливий достовірніший діагноз.
В цілях ранньої діагностики (але не на рівні ДМД!) видаляють пухир – якщо
ранева поверхня нечутлива до больових подразнень і не кровоточить при уколі і
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насічці – це свідчить про некроз усіх шарів шкіри.
Домедична допомога при відмороженнях:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Усунути дію джерела низької температури.
4. Розмістити потерпілого в теплому приміщенні (будівлі, машині, наметі).
5. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; оцінити наявність і ступінь замерзання.
6. Обережно зняти (щоб не викликати додаткових механічних ушкоджень) одяг, що промерз і мокрий, і взуття, замінити сухою.
7. Накласти асептичну пов'язку.
8. Накласти термоізолюючу пов'язку.
9. Виконати іммобілізацію кінцівки.
10. надати потерпілому зручне положення, зігріти його, дати гаряче пиття.
11. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
12. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
13. У разі затримки евакуації потерпілого забезпечити відправлення фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. Коли надають ДМД при відмороженнях або замерзанні настійно не рекомендується виконувати наступні прийоми:
- терти або активно масажувати тканини;
- прикладати або терти місце відмороження снігом або льодом;
- змащувати шкіру в області відмороження настоянкою йоду, фарбувальними речовинами, а також жирами і мазями;
- використати в якості джерела тепла нагріті предмети або відкрите
полум'я;
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- занадто швидко відігрівати потерпілого;
- розпочинати зігрівання з голови;
- дозволяти потерпілому ходити, спираючись на відморожену кінцівку;
- давати потерпілому алкогольні напої.
2. При наданні ДМД потерпілим із відмороженнями активне зовнішнє зігрівання кінцівок не рекомендується.
3.15.6. Місцеве переохолодження без відмороження
В деяких випадках переохолодження не супроводжується критичним зниженням температури тіла (нижче 35°С), але воно стає пусковим механізмом для
різноманітних інфекцій.
Наприклад, після швидкого, великими порціями з'їдення морозива або випивання холодних напоїв (у тому числі алкоголь) – в гортані або глотці порушиться кровообіг за рахунок переохолодження, порушиться місцевий імунітет,
який безпосередньо залежить від кровообігу. В результаті – розвиваються неспецифічні запальні захворювання: тонзиліт, фарингіт, ларингіт, бронхіт тощо.
Контрольні питання до розділу 3: термічна травма
Що таке термічна травма?
Що таке тепловий удар?
Що таке сонячний удар?
Яка ДМД при тепловому ударі?
Яка ДМД при сонячному ударі?
Які види опіків Вам відомі?
Яка класифікація термічних опіків залежно від глибини ураження тканин?
Які методи визначення площі термічних опіків Вам відомі?
ДМД при термічних опіках.
Які потерпілі із термічними опіками зважаються важкими?
Яка ДМД при опіках дихальних шляхів?
Що таке замерзання?
Яка ДМД при замерзанні?
Що таке відмороження?
Яка класифікація відморожень залежно від глибини ураження тканин?
Яка ДМД при відмороженнях?
Яка методика пасивного зігрівання?
Яка методика активного зігрівання?
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3.16. Хімічні опіки
Хімічний опік – сукупність місцевих деструктивних змін тканин при дії
на них різноманітних хімічних сполук, які супроводжуються місцевою і
загальною реакцією організму.
Частота опікової травми тут складає до 12-20 % до числа усіх інших видів
травм. У США щорічно опіки отримують 2 мільйонів чоловік, із них 8 тисяч
помирають.
Хімічні агенти продовжують руйнувати тканини до тих пір, поки вони не
інактивуються, нейтралізуються або значно розбавляться.
Виділяють 5 чинників, які визначають тяжкість ушкодження :
1. Сила агента – ця та невід'ємна якість агента, який вступає в хімічну реакцію із тканиною із більшою або меншою інтенсивністю.
2. Кількість агента – залежить від об'єму агента і від концентрації, тобто
від числа молекул агента, які досягають тканин.
3. Спосіб і тривалість контакту – чим триваліше і сильніше контакт агента
із тканиною, тим сильніше і глибше буде руйнування.
4. Ступінь проникнення – сильно змінюється залежно від ступеня, до якої
агент нейтралізується або зв'язується із тканиною.
5. Механізм дії.
Хімічні речовини, що призводять до руйнувань тканини можуть бути класифіковані відповідно до механізму денатурації ними білка :
 окислюючі агенти: хромова кислота, гіпохлорит натрію (хлоракс), перманганат калію;
 корозіви (недиференційоване руйнування усіх клітинних елементів) : фенол
(карболова кислота), білий фосфор, діхромати, луг (гідроксид натрію);
 збезводнювачі (дегідрація і лізис клітин): сірчана кислота, хлористоводнева
кислота (гідрохлорна кислота), щавлева кислота;
 наривні засоби (спричиняють звільнення активних амінів, які потім призводять до місцевого ураження тканин): кантариди, диметилсульфоксид,
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гірчичний газ, бензин, метилбромід;
 протоплазматичні отрути (денатурують білок шляхом утворення солей|соль| із білками або шляхом зв'язування катіонів (наприклад, кальцію),
які виконують життєво важливі функції в клітинах): аміак, кислоти (мурашина кислота, оцетова, крезилова, трихлороцетова, дубильна, пікринова,
серносаліцилова, вольфрамова, фтористоводнева).
При опіках кислотами формується коагуляційний некроз тканин. Сильні кислоти – ті кислоти, у яких pH < 2.
При опіках лугами формується колікваційний некроз тканин. Сильні луги –
ті луги, які руйнують тканини при pH = 11,5 або вище.
У задачі цього керівництва не входить детальний опис різноманітних характеристик окремих хімічних речовин – для цього існують такі предмети як хімія,
токсикологія, охорона праці тощо. Окрім цього, за наявності можливості контакту із конкретними хімічними речовинами на конкретному виробництві, рятувальники додатково інструктуються.
3.16.1. Хімічні опіки при контакті речовин із шкірою
Хімічні опіки по глибині ураження підрозділяються на 4 ступеня – опіки I і
II ст. відносять до поверхневих, а III – IV ст. до глибоких.
I ступінь – помірно виражені запальні явищами – гіперемія і набряк шкіри.
II ступінь – загибель епідермісу на різну глибину, а іноді і верхніх шарів
дерми.
III ступінь – омертвіння усіх шарів шкіри, нерідко і підшкірного жирового
шару.
IV ступінь – загибель шкіри і глибоких тканин (фасцій, м'язів, кісток).
При хімічних опіках можуть розвиватися наступні загальні ускладнення:
шок спостерігається в 6 % випадків, токсемію – в 15,4 %, сепсис – в 0,8 %, ускладнення з боку легенів і нирок – в 1,7% випадків.
Ознаки хімічного опіку :
місцеві – визначаються глибиною ураження тканин – ступенем опіку, су-
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проводжуються пекучим болем; хімічні опіки зазвичай чітко обкреслені, колір ураженої області залежить від ушкоджуючої речовини; іноді від струпа (шар некротизованих тканин) може відчуватися запах речовини, що викликала опік;
загальні – при великих опіках – шоковий стан.
Домедична допомога при хімічних опіках:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Усунути дію хімічної речовини – якомога раніше рясно і тривало промити ділянку опіку водою – впродовж 1-2 год. (при ураженнях звичайними кислотами приблизно 30-60 хвилин, а при опіках лугами декілька
годин) – до зменшення почуття болю і печіння.
4. Застосувати антидот (місцево або зробити ін'єкцію).
5. При поєднанні опіку із загальним отруєнням парами і ураженням органів дихання необхідно забезпечити доступ свіжого повітря.
6. Виконати знеболення.
7. Видалити одяг (обережно, щоб рятувальник не отримав опіки) з обпалених областей – не знімати, а розрізати або розпорювати по швах і
обережно видалити; якщо хімічна речовина тверда або пудроподібне,
то перед промиванням його слід струсити.
8. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску – за наявності ознак шоку почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
9. Накласти асептичну пов'язку.
10. При необхідності імуннодефіцит постраждалих кінцівок.
11. Забезпечити рясне питво (залежно від температури довкілля холодна
вода або чай); надати потерпілому зручне положення.
12. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
13. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття мед-
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працівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
14. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Приведений перелік дій рятувальника вимагає двох ремарок.
По-перше, ряд речовин вступає в хімічну реакцію із водою, тому спочатку
необхідно основну їх частину видалити сухим, механічним шляхом (змітанням,
струшуванням або, якщо це рідина, просушити сухою ганчіркою), а потім приступати до тривалого промивання опіку. До таких речовин відносяться:
негашене вапно – при з'єднанні із водою виділяється тепло, що може привести до термічних опіків;
алюмінійорганічні сполуки (триетилалюміній, діетілалюміній гідрид) –
при з'єднанні із водою запалюються.
сірчана кислота – при з'єднанні із водою виділяється тепло.
По-друге, після рясного промивання проточною водою деякі автори рекомендують обробку ураженої ділянки нейтралізуючими розчинами. При опіках
кислотами – мильною водою, слабким розчином бікарбонату натрію. При ураженнях лугом – слабким розчином кислоти (1-2 % розчином оцетової або лимонної кислоти). При ураженні хлором – шкіру промити 2% розчином соди в течію
не менше 15 хв.; аміаком – шкіру, слизові оболонки, очі – промити 2% розчином
борної кислоти в течію не менше 15 хв.
Проте інші автори вважають, що не треба витрачати час на пошуки відповідного нейтралізатора, оскільки нейтралізуючі реакції екзотермічні і можуть
збільшити ступінь ушкодження тканин.
Проте, у цілому ряді випадків застосування нейтралізаторів є корисним для
зменшення об'єму руйнування. Антидоти застосовуються при хімічних опіках
наступними речовинами (табл.3.3).
Фтористоводнева кислота – розчин оксиду магнію, препарати кальцію, солі амонія та ін. Після негайного рясного і тривалого промивання рани водою промивання водним розчином бензалконію (цефиран) – четвертинним
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амонієвим з'єднанням; накладають мазь, що містить гідроокис магнію і
сульфат магнію або компрес із 20 % окислом магнію (MgO) в гліцерині;
ефективним вважається обколювання місця ураження розчином глюконату кальцію і введення його внутрішньовенно.
Білий фосфор – має неприємну властивість спонтанного самозаймання при
зіткненні із повітрям із підвищенням температури до 1000-1200°С; одночасно фосфор і його оксиди добре розчиняються в жирах і можуть проникати в глибокі тканини. Тому доцільно обпалену частину тіла занурити у
воду і під водою видалити шматочки фосфору за допомогою палички, пінцета; для деактивації фосфору рекомендується 1-5 % розчин сульфату міді
(мідного купоросу). Не слід застосовувати олії або мазі (вазелін), оскільки
вони сприяють всмоктуванню фосфору; на уражену ділянку зазвичай накладають пов'язку, змочену 3% розчином бікарбонату натрію.
Іприт – в якості антидоту можна використати гіпохлорит кальцію, просте
кальциноване вапно або 2% розчин хлораміну.
Цемент – містить значну кількість лугу із високим pH, тому необхідно
продовжувати промивання тканин якомога довше.
Таблиця 3.3
Речовини, що ушкоджують шкіру і їх нейтралізатори (антидоти)
№

Хімічна речовина

Нейтралізатор хімічної речовини

1 Алюмінійорганічні з'єднання

Спирт, бензин, гас, солярка

2 Азотнокисле срібло

2-5% розчин питної соди

3 Бертолетова сіль
4 Бороводороды
5 Диметиламін
6 Йод
Гідрат окислу кальцію (вапно), карбід
кальцію
8 Хлорне вапно
7

9 Кислоти

2-10% розчин тіосульфату натрію; не застосовувати
кислі розчини і кислоти
Розчин нашатирного спирту або 3-5% розчин триетаноламіну
Розчин мила (мильної стружки)
1-2% розчин йодистого калію, 5% розчин тіосульфату
натрію
20% розчин цукру, 1-5% розчин лимонної кислоти, 1%
розчин оцетової кислоти
5% розчин тіосульфату натрію
2-10% розчин харчової соди, 0,1-1% розчин їдкого
натрію, розчин мила (мильної стружки)
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№

Хімічна речовина

10 Кислота фтористоводнева (плавикова)
11 Кислота хромова
12 Кислоти фосфорні
13 Кислоти органічні
14 Кислота карболова, фенол, лізол, крезол
15
16
17
18
19
20

Лизофоры
Трихлористый миш'як
Пергідроль, перекис водню
Препарати ртуті
Сірководень, сульфід натрію
Тетраетилсвинець

21 Формальдегід (формалін)
22 Фосфор і його з'єднання
23 Хлор, хлорамін, чотирихлористе олово
24 Чотирихлористий вуглець
25 Луги (їдкий натр, їдке калі)
26

Лужні гідроокиси в твердому вигляді і
концентрованих розчинах

27 Ефіри кислот

Нейтралізатор хімічної речовини
5% розчин вуглекислого алюмінію, 10% розчин нашатирного спирту, суміш окислу магнію із гліцерином
5% розчин тіосульфату натрію
5% розчин сірчанокислої міді із 5% розчином харчової
соди
2-10% розчин харчової соди, розчин мила (мильної
стружки)
Змивати спиртом, ефіром, гліцерином, скипидаром,
змащувати сумішшю магнезії із гліцерином
2% розчин нашатирного спирту
2-5% розчин їдкого натрію
5% розчин тіосульфату натрію
1% розчин сульфіду амонія
1% розчин оцетової кислоти
Змити гасом, потім мильною водою
2% розчин сульфіту натрію, 2% розчин нашатирного
спирту
5% розчин сульфату міді, 5-10% розчин харчової соди
5% розчин тіосульфату натрію
5% розчин тіосульфату натрію
5% розчин лимонної кислоти, 1-2% розчин оцетової
кислоти, 2% розчин борної кислоти
Не допускати контакт із кислотами
5-10% розчин харчової соди

3.16.2. Хімічні опіки дихальних шляхів
При цьому виді травми основну небезпеку представляє (особливо на 1-2-у
добу) аспіраційно-обтураційне порушення дихання із симптомокомплексом механічної асфіксії, яка обумовлена надмірною секрецією, порушенням дренажної
функції, набряком слизової оболонки, звуженням просвіту (без або із додатковим
бронхоспазмом) на різноманітних рівнях повітряних шляхів.
Безпосередньою причиною асфіксія безпосередньо після хімічного опіку
можуть бути: набряк гортані, бронхоспазм і набряк легенів.
У пізніші терміни розвиваються гнійний ларінготрахеобронхіт, токсична
пневмонія.
Набряк гортані супроводжується осиплістю голосу аж до афонії (повна відсутність голосу), характерним утрудненням дихання, суб'єктивним почуттям
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нестачі повітря, синюшним забарвленням шкіри і слизових оболонок, неспокійною поведінкою потерпілого, поверхневим частим диханням за участю допоміжних дихальних м'язів.
ДМД при хімічних опіках дихальних шляхів :
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Усунути дію хімічної речовини – евакуювати із зони хімічного забруднення атмосфери або застосувати індивідуальні засоби захисту.
4. Ввести антидот (якщо є ознаки загального отруєння).
5. Виконати знеболення.
6. Почати інгаляцію зволоженого кисню.
7. При вираженому ступені дихальної недостатності почати допоміжну
або штучну вентиляцію легенів.
8. При набряку гортані – коніко- чи трахео- стомія.
9. За наявності ознак шоку почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
10. Забезпечити рясне питво (залежно від температури довкілля холодна
вода або міцний чай); надати потерпілому зручне положення.
11. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
12. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи
13. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
3.16.3. Хімічні опіки рота, глотки, стравоходу, шлунку
Як правило, цей вид хімічного опіку зустрічається при помилковому або
умисному (з метою самогубства) прийомі всередину відповідних хімічних речовин.

208

Рятувальникові необхідно пам'ятати, що цей вид хімічного опіку може супроводжуватися також і отруєнням.
Основними ознаками цього виду травми є пекучий біль, що посилюється
при ковтанні, можлива блювота також із вираженим болем; у блювотних масах
можлива домішка крові. У важких випадках – розвиток шоку.
ДМД при хімічних опіках рота, глотки, стравоходу, шлунку:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Ввести антидот (якщо є ознаки загального отруєння).
4. Виконати знеболення.
5. Промити порожнину рота.
6. За наявності ознак шоку почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
7. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників
і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
8. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
9. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Питання про застосування на рівні ДМД беззондового промивання шлунку
(у медичних установах застосовується зондське промивання шлунку) є дуже
спірним. Промивання шлунку є додатковим механічним навантаженням, оскільки супроводжується підвищенням внутрішньопросвітного тиску і, у разі глибоких опіків, може стати причиною розриву стінки стравоходу або шлунку, або
стінки судин із кровотечею.
Таким же спірним є і місцеве застосування антидотів (слабкого розчину
оцетової кислоти при опіках лугами або слабкого розчину харчової соди при
опіках кислотами). Взаємодія антидотів із речовиною, що викликала опік, супро-
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воджується рясним газоутворенням, яке може спровокувати блювоту і подальші
патологічні зміни.
Тому ми рекомендуємо застосовувати ці методи лише у випадках, коли достовірно відомо, що огляд потерпілого лікарем буде більший, ніж через 2-6 год.
При цьому концентрація розчину оцту не повинна перевищувати 0,5% (столовий
оцет 7% розводять кип'яченою водою в співвідношенні 1:14, а 9% – 1:18); концентрація розчину харчової соди – 1 (чайна ложка на 0,5 л кип'яченої води).
3.16.4. Хімічні опіки очей
Ознаки хімічного опіку очей : різальний біль, печіння, рефлекторне зімкнення повік, непереборне бажання «протерти» очі.
Домедична допомога при хімічних опіках очей :
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Якомога раніше рясно і тривало промити водою при постійному відкривання і закривання очей : потерпілий тримає голову над раковиною
оком, що промивається, догори, а рятувальник ллє йому водопровідну
холодну воду із склянки або кухля. Щоб повіки при промиванні утримувалися у відкритому стані для їх розкриття скористатися сухою носовою хусткою або рушником, оскільки вологі повіки вислизають із
пальців.
4. Виконати знеболення.
5. Накласти асептичну пов'язку (рис.3.6).
6. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників
і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
7. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи; транспортувати потерпілого краще в положенні
лежачи на спині, повернувши голову на здорову сторону.
8. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потер-
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пілим фізіологічних потреб.

Рис. 3.6. Техніка накладення пов'язки на праве око
Зверніть увагу!
1. Категорично протипоказано промивати очі розчинами антисептиків
або закапувати лікарськими засобами.
2. При попаданні в очі Іприту рекомендується промити їх 2% розчином соди або борної кислоти, а при їх відсутності – водою як в загальном випадку.
Техніка накладення пов'язки на праве око: стерильну серветку або невеликий шматочок стерильного бинта накладають на пошкоджене око (використати
вату категорично забороняється), потім роблять декілька фіксувальних турів
бинта навколо голови через лоб і потилицю – починають бинтувати з лоба – роблять два тури навколо голови і потім бинт опускають вниз на потилицю, ведуть
під вухом з хворого боку через щоку вгору, закриваючи їм хворе око, роблять
косий тур дещо вищий попереднього і так, чергуючи кругові і косі повороти,
закривають усю область ока; за відсутності бинта марлю, що закриває око, можна фіксувати окремими смужками лейкопластиря через перенісся на скроневу
область або з лоба на щоку.
3.16.5. Хімічні опіки ран
Така травма є комбінованою і зустрічається відносно рідко. Спеціальна класифікація для хімічних опіків ран не розроблена.
Особливістю цього виду травми є більш висока вірогідність (порівняно з
попаданням тієї ж речовини на неушкоджену шкіру) загальнотоксичної дії.
Принципи надання ДМД базуються на поєднанні прийомів її для рани і хімічного опіку.
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Основним заходом ДМД відносно хімічної речовини, що потрапила, є раннє
і тривале промивання рани водою. Антидоти на рівні ДМД місцево краще не
застосовувати, але при загальнотоксичній дії обов'язково ввести. Промивання
рани доцільно здійснювати за допомогою гумової груші або шприца без голки.
З метою запобігання раневої інфекції промивання слід здійснювати стерильною водою для ін'єкцій. Проте на рівні ДМД такої кількості цього препарату
практично ніколи немає, тому можна використати кип'ячену або питну (водопровідну або колодязну) воду. За відсутності і таких допустимо використати візуально чисту воду із відкритих водоймів і дощовою. Переважно, щоб вода була
холодною (≈10°С).
Необхідно пам'ятати, що тривале промивання рани водою може спричинити
порушення формування тромбів по усій поверхні рани із розвитком або посиленням кровотечі.
Зверніть увагу!
1. Якщо хімічний опік стався на виробництві, то рятувальник повинен керуватися інструкцією по техніці безпеки і наданню ДМД саме на цьому
виробництві; що регламентується в цьому випадку її об'єм забезпечується відповідними матеріальними ресурсами, у тому числі антидотами.
3.17. Електрична травма
Електротравма – місцева або загальна дія електричного струму, що перевищує по силі, напрузі, тривалість максимальні значення видової і індивідуальної резистентності тканин із розвитком в них функціональних або
структурних порушень, які супроводжуються місцевою і загальною реакцією організму.
Електротравма складає 1-1,5% від усіх видів травм або 2-2,5% виробничого
травматизму, але по летальності займає одне з перших місць. Число потерпілих
від дії електричного струму у світі досягає 25000 чоловік щорічно. Електротравма може статися в побуті, при аваріях на виробництві, під час природних катастроф (землетрусів, ураганів тощо).
Ушкодження живих структур пояснюють наступними складовими дії елек-
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тричного струму :
 електрохімічне – електроліз, порушення іонної рівноваги на мембранах клітин, коагуляційний або колікваційний некроз тканин;
 теплове (термічне) – перетворення електричної енергії на теплову, яка потім призводить до прямого руйнування тканин :
 механічне – розшарування тканин, відрив частин тканин і тіла;
 біологічне – виражається в подразненні і збудженні живих клітин організму, а також у вигляді гіперкатехолемія, фібриляція серця, апное, судорожний синдром, ларингоспазм.
Електричний струм вражає тканини не лише в місці контакту, а на усьому
шляху проходження через тіло потерпілого, що нерідко супроводжується важкою ендогенною інтоксикацією при невеликих зовнішніх ураженнях.
Ступінь тяжкості функціональних розладів і ушкоджень залежить від наступних параметрів:
- сили струму,
- напруга,
- характеру струму – постійний або змінний,
- для постійного – його напрямом,
- для змінного струму – його частотою,
- шляхів проходження струму (петлі струму),
- тривалість дії,
- величиною опори тканин (особливо в місцях контакту із джерелами електричної напруги – величиною опори шкіри)
- деяких інших умов.
Частина електричної енергії трансформується в теплову, яка потім призводить до прямого руйнування тканин.
Величина опору шкіри долонь має достатньо широкий діапазон, який визначається мірою вологості і завтовшки рогового шару :
- мозоляста суха шкіра долоні – 1000000 Ом/см2
- суха шкіра долоні – 5000 Ом/см2
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- волога шкіра долоні – 1000 Ом/см2
Виділяють наступні технічні варіанти контакту із джерелом напруги:
- двофазний дотик;
- однофазний дотик;
- однофазний дотик в мережі із заземленою нейтраллю;
- однофазний дотик в мережі із ізольованою нейтраллю.
Найбільш небезпечні варіанти петлі струму :
рука-рука,

рука-голова,

дві руки-дві ноги.

Ураження електрострумом може статися при одночасному торканні двох
дротів електропроводки, один з яких частіше заземлений, але достатньо і торкання незаземленого дроту при хорошому контакті із землею (вода, вологе взуття, підметки на цвяхах, вологий грунт).
При високій напрузі виникає вид електротравми через дуговий розряд на
відстані – дугоподібні ушкодження, коли струм проходить від тіла до землі або із
однієї частини тіла в іншу. Струм високої напруги створює дугу навколо потерпілого на відстані 10 футів (1 фут дорівнює 0,33 метра), а відстань, на яку дуга
може проходити, збільшується на 2-3 см на кожні 10000 вольт. Температура дуги
може досягати 20000°C.
При падінні на землю високовольтного дроту виникає «крокова» напруга в
радіусі до 10 кроків.
Пороговий фібриляційний струм – це найменше значення сили струму, що
викликає при проходженні через організм фібриляцію міокарду. Його значення
при 50 Гц складає 50-350 мА. При цьому струм 67 мА викликає фібриляцію лише
у 1 людини із тисячі, 367 мА – у 999 чоловік із тисячі і струм 157 мА – у 500
чоловік із тисячі, тобто у 50% людей.
Розрізняють три основні види електротравми: місцеві, загальні, змішані.
3.17.1. Місцеві патологічні зміни при електротравмі
Виділяють наступні види місцевої електротравми :
 електричні опіки
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 електричні знаки
 металізація шкіри
 електроофтальмія.
Електроопіки розрізняють, у зв'язку з глибиною ураження тканин, по ступенях – опіки I і II ст. відносять до поверхневих|, а III – IV ст. до глибоких:
I ступінь – помірно виражені запальні явищами – гіперемія і набряк шкіри.
II ступінь – загибель епідермісу на різну глибину, а іноді і верхніх шарів
дерми.
III ступінь – омертвіння усіх шарів шкіри, нерідко і підшкірного жирового
шару.
IV ступінь – загибель шкіри і глибоких тканин (фасцій, м'язів, кісток).
Електроопіки від інших типів опіків як правило відрізняються обмеженістю
площі, але значною глибиною ураження. Наприклад, дугоподібні електричні
ушкодження – локальні, дуже глибокі коагуляційні ушкодження найчастіше в
області зап'ястка, ліктя, промежини, пахвових западин.
Електричні знаки – виникають внаслідок поверхневих порушень шкірного
покриву і лімфатичних судин, є округлими або овальними, іноді кратероподібними сірим або блідо-жовтим, або жовто-бурим кольорами, синюватими по периферії плями до 5-6 см в діаметрі без ушкодження волосяного покриву, які з'являються на поверхні шкіри в місці контакту із струмоведучими частинами. Вони, як правило, безболісні і з часом зникають.
Металізація шкіри – це насичування поверхневого шару шкіри частками
металу, що розбризкується або випаровується в полум'ї електричної дуги,
що утворюється при короткому замиканні. Колір уражених ділянок шкіри
при металізації залежить від металу (зелена при контакті із міддю, сіра
із алюмінієм, синьо-зелена – із латунню, жовто-сіра із свинцем).
Електроофтальмія – запалення зовнішніх оболонок очей внаслідок дії
ультрафіолетового випромінювання електричної дуги.
Окрім специфічних місцевих форм електротравми, зустрічаються і супутні.
Супутні термічні опіки трапляються при електричних ушкодженнях із-за
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спалаху або займання одягу і можуть захоплювати великі ділянки тіла.
Супутні механічні ушкодження трапляються в тих випадках, коли людину
відкидає від джерела струму або він падає з висоти (черепномозкова травма,
ушкодження спинного мозку, переломи кінцівок, ушкодження органів грудей і
живота) або є наслідком мимовільних судорожних скорочень м'язів.
Можливі також супутні: засліплення дугою (фототравма) вольта, ушкодження органів слуху (баротравма), отруєння продуктами горіння (газами) при
займанні електротехнічних установок, пластмасових покриттів кабелів, трубопроводів.
3.17.2. Загальні патологічні зміни при електротравмі
Виділяють наступні види загальної електротравми : електричний удар і глибокі електричні ушкодження, що проводять.
Електричний удар – це збудження живих тканин електричним струмом,
що проходить через організм людини, що супроводжується мимовільним
судорожним скороченням м'язів.
Електричні удари умовно розділяються на п'ять груп:
судорожне ледве відчутне скорочення м'язів;
судорожне скорочення м'язів, що супроводжується сильними, ледве переносимими болями, але без втрати свідомості;
судорожне скорочення м'язів із втратою свідомості, але без порушення
серцевої діяльності і дихання;
із втратою свідомості і із порушенням серцевої діяльності і дихання;
електричний шок
клінічна смерть.
Така класифікація є не цілком коректною, оскільки шок і клінічна смерть по
суті – ускладнення, які можуть мати місце при будь-якому виді травми.
Електричний шок при дії електричного струму може тривати від декількох
хвилин до діб із наступним або одужанням, або біологічною смертю.
Глибокі електричні ушкодження, що проводять, – масивні руйнування
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м'язів і глибокий набряк під здоровою шкірою, а також ушкодження
внутрішніх органів, які можуть проявлятися безпосередньо після електротравми, – гострі (точніше, первинні) або через деякий час – пізні
(точніше, вторинні).
Виділяють наступні види глибоких електричних ушкоджень, що проводять :
Серце: зупинка серця (асистолія), фібриляція шлуночків, порушення ритму,
ушкодження коронарної артерії із або без інфаркту міокарду, безпосереднє ушкодження міокарду.
Легені: зупинка дихання, пряме ушкодження грудної стінки, плевральне
ушкодження і гідроторакс, дольовий пульмоніт, бронхіальна перфорація, пневмоторакс із переломом ребер або без нього.
Центральна нервова система: велике ушкодження ЦНС, тимчасове ураження
(екстрапірамідальні тракти, кора і прилеглі ділянки), стан без свідомості, конвульсії і кома, пізня геміплегія або синдром ствола головного мозку.
Нирки: пряме ушкодження паренхіми і тубулярна дисфункція, вторинна
гостра ниркова недостатність.
Хребет: ранні (квадрипарез, парапарез, дистальний біль і парестезії), пізні
(атаксія, слабкість або параліч – синдром Панса), вазомоторна нестабільність, дистрофія симпатичних рефлексів.
Органи живота: розривши стінки живота і евісцерація, динамічна кишкова
непрохідність, атонія шлунку, виразки шлунку або дванадцятипалої кишки, пізня вісцелярна перфорація, свищі, панкреатит і «електричний діабет», пряме ушкодження печінки і коагулопатії, швидка втрата калію.
Орган зору: пряме ушкодження очного яблука, відшарування сітківки, катаракта, світлова макулопатія.
Судини: безпосереднє ушкодження, пізній розрив судин, внутрішнє ушкодження, ушкодження живильних структур артерій і м'язів.
Інші ушкодження: системний міоліз, гострий гемоліз, внутріутробна смерть
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плоду, спонтанний аборт, гостре пригнічення функцій кісткового мозку.
У зв'язку зі значним діапазоном варіантів загальної електротравми, виділяють чотири ступені її тяжкості :
I ст. – свідомість збережена, збудження (іноді оглушення), тонічне скорочення м'язів, яке може привести до больового шоку, артеріальна гіпертензія, тахікардія, блідість і похолодання шкірних покривів, задишка.
II ст. – тонічні судоми супроводжуються втратою свідомості (сопор), артеріальна гіпертензія, рідше за порушення дихання, ритму серця.
III ст. – кома, ларингоспазм, аритмія, колапс, можливі ушкодження внутрішніх органів, розвиток гострої ниркової недостатності; іноді первинне ураження центральної нервової системи призводить до різкого гальмування центрів регуляції дихання і кровообігу аж до електричної летаргії, коли ознаки життя практично не виявляються при традиційному
обстеженні потерпілого.
IV ст. – фібриляція шлуночків або зупинка дихання центрального походження (апное; носить зазвичай стійкий характер і може рецидивувати
в постреанімаційному періоді), клінічна смерть (особливість – пролонгація до 7-10 мін); тромбози судин уражених кінцівок (іноді настає не
відразу, а впродовж подальших 2-3 годин).
При будь-якому ступені тяжкості загальної електротравми може бути той
або інший варіант місцевої електротравми, передусім – електроопіки.
Електротравма має дві особливості:
перша – тетанічний спазм дихальної мускулатури і ларингоспазм, що обумовлюють афонію (відсутність голосу), – людина, що отримала електротравму, не може покликати на допомогу.
друга – феноменом «не звільнення» – при контакті із високовольтним дротом може розвинутися тетанічний спазм скелетних м'язів, що робить неможливим відірватися від джерела високої напруги.
Ураження блискавкою – різновид електротравми внаслідок дії розряду
атмосферної електрики дуже високої напруги.
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Травма відбувається зазвичай під час грози на відкритому місці або при
спробі сховатися під деревами, що самотньо стоять.
Вражаючими чинниками блискавки є електричний струм, світлова і звукова
енергія. Напруга розряду блискавки складає десятки мільйонів вольт, сила струму досягає сотень тисяч ампер, температура каналу блискавки досягає десятків
тисяч градусів за Цельсієм.
Потерпілий може отримати і механічну травму (зокрема, черепномозкову)
внаслідок дії повітряної хвилі.
Іноді на шкірі ураженого спостерігаються точні відображення металевих
предметів, що знаходилися на тілі або в кишенях (метали – золоті ланцюжки –
можуть випаруватися).
Ураження блискавкою супроводжується втратою свідомості на якийсь час
від декількох хвилин до декількох діб, при цьому виникають клонічні судоми.
Відновлення свідомості супроводжується збудженням, дезорієнтацією хворого.
Поведінка потерпілого багато в чому визначається больовим синдромом. Іноді
спостерігаються галюцинаторно-маревні переживання, парези кінцівок, бульбарні порушення. Потерпілі скаржаться на головний біль, порушення зору аж до
сліпоти (при відшаруванні сітківки).
На шкірних покривах видно знаки блискавки у вигляді багрово-бурих деревовидних малюнків (по ходу кровоносних судин). Іноді розвиваються важкий
ангінний статус (при ураженні вінцевих артерій серця), кровохаркання, набряк
легенів.
В цілому клінічна картина залежить від поєднання і тяжкості домінуючого
ураження внутрішніх органів, опіків III – IV ст., опіковим шоком і синдромом
розтрощування тканин.
Таким чином, при електротравмі можуть бути місцеві і загальні ознаки
(симптоми) її.
Ознаки електротравми :
 місцеві – електроопік різної ступеня; частіше безболісний;
 загальні – визначаються тяжкістю електротравми :
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- почуття розбитості, головний біль;
- порушення свідомості від сплутаності свідомості до повної її відсутності;
- зміна частоти дихання;
- зміна частоти пульсу;
- зміна артеріального тиску;
- можуть бути судоми.
Причини смерті при електротравмі:
1) первинний параліч дихання;
2) первинний параліч серця;
3) одночасний параліч серця і дихання;
4) параліч мозку (електричний шок).
В деяких випадках може розвинутися стан уявної смерті, який характеризується різким порушенням і послабленням функцій життєво важливих органів і
майже повною відсутністю ознак життя у потерпілого.
При наданні ДМД у випадках електротравми рятувальник повинен обов'язково дотримуватися правил особистої безпеки, викладені яких не входить в задачі
цього керівництва (окрім загальних правил, рятувальник повинен керуватися
інструкцією по техніці безпеки для конкретного виробництва).
Домедична допомога при електротравмі:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Усунути контакт ураженої із джерелом електричної напруги, дотримуючись заходів особистої безпеки.
4. Промацати пульс на магістральних артеріях, переконатися в наявності
дихальних рухів.
5. При зупинці дихання – почати штучну вентиляцію легенів.
6. При зупинці кровообігу – почати серцево-легеневу реанімацію.
7. Якщо потерпілий у свідомості, то при електротравмі III ст. він може ходити самостійно; у інших випадках – надати йому положення лежачи на
спині, залежно від рівня артеріального тиску – із підведеною головою
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(нормальне або підвищене) або підведеними нижніми кінцівками (низьке); при блювоті – надати тілу потерпілого стійке положення на боці.
8. Якщо після усунення дії електричної напруги зберігаються судоми
(рідко) – вжити заходи для запобігання вторинних травм і асфіксії (підкласти під голову руку або м'який предмет, ввести між зубів шпатель,
обмотаний бинтом або міцний дерев'яний предмет, акуратно зафіксувати потерпілого до носилок).
9. Якщо потерпілий в комі – вжити заходи для запобігання регургітації і
асфіксії (видалення блювотних мас, мокроти, слизу, чужорідних тіл із
порожнини рота і носа; надати стійке положення на боці); почати інгаляцію кисню.
10. При шоці почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
11. Виконати знеболення.
12. Накласти асептичну пов'язку на опіки (одяг з обпалених областей не
знімається, а розрізається або розпорюється по шву і обережно віддаляється).
13. Виконати іммобілізацію постраждалих кінцівок.
14. Забезпечити рясне питво (у залежності від температури довкілля – холодна вода або чай).
15. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
16. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
17. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. Існує думка, що потерпілого від удару блискавки треба закопувати в
землю – це категорично заборонено.
2. При електротравмі можливий розвиток ларингоспазму (мимовільне
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сильне скорочення голосових м'язів із закриттям голосової щілини) і подальшої асфіксії. Основний метод лікування – ввести внутрішньовенно
міорелаксанти (наприклад, дитілін 1,5-2 мг/кг) і виконати інтубацію
трахеї. При неможливості інтубації трахеї виконують конікотомію
або трахеостомію. Якщо і конікотомію виконати неможливо, то рекомендують пункцію трахеї 5-6 голками із максимально широким внутрішнім діаметром. Усі названі методи особами без медичної освіти застосовуватися не повинні.
Профілактика електротравми – викладається у відповідних інструкціях.
3.18. Променева травма
Променева травма – дія на організм енергії радіоактивного випромінювання, що викликає в тканинах і органах функціональні і структурні порушення, які супроводжуються місцевою і загальною реакцією організму.
Говорячи про променеві опіки (гострій місцевій променевій травмі) більшість авторів відносять в якості причини дію не лише радіоактивного, але і рентгенівського і ультрафіолетового випромінювання.
3.18.1. Основні види іонізуючих випромінювань і механізм їх біологічної дії
Внаслідок ядерного вибуху утворюються різні види іонізуючих випромінювань, зокрема, γ-випромінювання, потік нейтронів, β-частки і відносно невелика
кількість α-частки. Детальний опис їх фізичних характеристик, одиниці виміру у
відповідному керівництві.
Виділяють первинний і вторинний радіобіологічний ефект. Первинний радіобіологічний ефект – це фізико-хімічні і біохімічні зміни на молекулярному і
субмолекулярному рівні, які виникають внаслідок дії іонізуючих випромінювань.
Вторинний радіобіологічний ефект – це зміни біологічних процесів в клітинах, функції тканин, органів, систем, що ведуть до порушення, і, зрештою, до
формування власне променевої хвороби.
Для усіх видів іонізуючих випромінювань основним механізмом дії є утворення іонів і збудження атомів і молекул.
Зрештою можливі наступні результати ушкоджуючої дії іонізуючих випро-
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мінювань :
- загибель клітин, що знаходяться у спокої (інтерфазова загибель);
- пригнічення мітотичної активності, внаслідок чого відбувається спустошення тканини, оскільки не заповнюється природний спад клітин;
- порушення хромосомного апарату, що обумовлює так звану генетичну
загибель клітин.
Згідно із законом Бергонье і Трибондо (1906 р.), радіочутливість окремих
тканин перебуває в пропорційній залежності від їх мітотичної активності і обернено пропорційна до ступеня диференціації клітин.
Радіочутливість тканин в порядку убування наступна: лімфоїдна тканина,
гемопоетична тканина, епітелій кишечнику, статевих залоз, шкіри, кришталик,
ендотелій судин, серозні оболонки, паренхіматозні органи, м'язи, сполучна тканина, хрящі, кістки, нервова тканина.
Біологічна дія проникаючих випромінювань залежить від ряду факторів, серед яких провідну роль грають :
- час опромінення (тривалість);
- доза випромінювання;
- вид випромінювання;
- стан організму (реактивність, індивідуальна чутливість).
Вважається, що при короткочасній експозиції опроміненням гостра променева хвороба виникає при дозі більше 1 Грэй; при менших значеннях – променева реакція.
3.18.2. Класифікація радіаційних уражень
Внаслідок дії іонізуючих випромінювань можуть виникати гострі, підгострі
і хронічні місцеві (променеві опіки) і загальні (променева хвороба) променеві
ураження.
Гострі променеві ураження можуть бути наступні:
I. Гостра променева реакція.
II. Гостра променева хвороба:
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- від імпульсного зовнішнього відносно рівномірного γ-нейтронного випромінювання;
- від імпульсного зовнішнього нерівномірного γ-нейтронного випромінювання;
- від пролонгованого зовнішнього відносно рівномірного опромінювання
із малою потужністю (на сліді радіоактивної хмари);
- від внутрішнього масивного радіоактивного зараження (особлива форма
променевої хвороби, при якій відсутня стадійність, характерна для гострої променевої хвороби від зовнішнього опромінювання).
III. Поєднані променеві ураження (променева хвороба від зовнішнього γнейтронного опромінювання у поєднанні з променевими ураженнями
шкіри і слизових оболонок або із інкорпорацією).
IV. Комбіновані променеві ураження (поєднання променевих уражень із
термічними, механічними або хімічними).
V. Місцеві променеві ураження – променеві опіки.
Хронічні променеві ураження можуть бути наступні:
I. Хронічна променева хвороба:
- від зовнішнього опромінювання;
- від зовнішнього опромінювання із ураженням критичного органу від
внутрішнього зараження;
- від внутрішнього зараження.
II. Місцеві променеві ураження – променеві виразки.
3.18.3. Гостра променева хвороба
Гостра променева хвороба – загальне захворювання від одноразового або
повторних дій зовнішнього іонізуючого опромінювання в дозі більше 1
гріючи у відносно невеликий інтервал часу (впродовж хвилин, годин, 1-4
діб) і, що характеризується стадійністю і полісиндромними проявами.
Виділяють 4 форми гострої променевої хвороби :
- церебральну;
- токсемічну;
- кишкову;
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- кістковомозкову.
Церебральна (мозкова) форма виникає внаслідок опромінювання в дозах понад 80 грей. У її основі лежить безпосередня ушкоджуюча дія іонізуючого випромінювання на нервову тканину і масова загибель клітин нервової системи із
розвитком набряку мозку. Відразу після опромінювання виникає неприборкна
блювота, пронос, атаксія, судоми, порушення свідомості. Дещо пізніше виникають вторинні порушення гемодинаміки і дихання. Смерть настає в перші години
– 1-3 доби.
Токсемическая форма виникає внаслідок опромінювання в дозах 20-80 грей.
У її основі лежить масова загибель клітин гемопоетичної тканини, кишечника,
шкіри, внутрішніх органів, а при найбільших рівнях доз – і м'язовій тканині. В
результаті розвивається важка|тяжка| токсемія, колапс, олїго- і анурія. Вторинно
порушується діяльність ЦНС, регуляція гемодинаміки і дихання. Смерть настає
впродовж 4-7 днів.
Кишкова форма виникає внаслідок опромінювання в дозі 10-20 грей. У основі її лежить масова загибель і порушення мітотичної активності епітелію кишечника. Відразу після опромінювання виникає важка первинна реакція, виражений орофарінгеальний| синдром. Латентний період відсутній. Розвивається
лихоманка, гастроентерит, важкі порушення водно-електролітного обміну, падіння артеріального тиску. Смерть наступає зазвичай на 8-12 діб.
Кістковомозкова форма виникає внаслідок опромінювання в дозі 1-10 грей.
Клінічні прояви цієї форми обумовлені, головним чином, ураженням гемопоетичних органів.
При перших трьох формах прогноз абсолютно несприятливий.
По ступеню тяжкості кістковомозкова форма гострої променевої хвороби
може бути:
 легкою – при опромінюванні в дозах 1-2 гріючи;
 середньому ступеню тяжкості – при дозах опромінювання 2-4 гріючи; .
 важкою – при дозах 4-6 грей;
 надто важкою – при дозах 6-10 грей.
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Клінічна картина кістковомозкової форми гострої променевої хвороби визначається декількома синдромами (ведучим серед них і що багато в чому визначає інші синдроми являється панцитопеничний (гематологічний) синдром) :
- панцитопеничний синдром (зниження в периферичній крові кількості
усіх формених елементів);
- геморагічний синдром (підвищена кровоточивість);
- гастроінтестинальний синдром (гостре запалення шлунку і кишечника);
- орофарінгеальний синдром (гостре запалення слизової|слизистої| оболонки порожнини рота і носа);
- нейроендокринний;
- астеноневротичний.
Впродовж гострої променевої хвороби виділяють п'ять періодів:
1) спільній первинній реакції на опромінювання;
2) відносного (уявного) клінічного благополуччя або прихований (латентний) період;
3) розпалу (виражених клінічних проявів);
4) відновлення (дозволи);
5) віддалених наслідків.
Для рівня ДМД найбільш важливий період обший первинній реакції на опромінювання. Залежно від дози він починається відразу після опромінювання або
через декілька годин і триває від декількох годин до 2-4 діб. Симптоми в цей
період обумовлені гострими порушеннями функціонального стану центральною
нервовою, серцево-судинною систем, шлунково-кишкового тракту на тлі нервово-рефлекторних зрушень і інтоксикації продуктами радіолізу :
- загальна слабкість, запаморочення, головний біль;
- підвищення температури тіла (лихоманка), пітливість (гіпергідроз);
- нудота, блювота;
- психомоторне збудження або адинамія;
- порушення координації рухів, м'язовий тремор, підвищення сухожильних
і періостальних рефлексів, у важких випадках – менінгеальний синдром;
- пригноблення свідомості різного ступеня, аж до повної втрати;
- збільшення частоти пульсу, болі в ділянці серця, зміни артеріального
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тиску (спочатку підвищення, а потім зниження, у важких випадках колапс), гостра серцева недостатність;
- зміни в крові – нейтрофільний лейкоцитоз.
При легкому ступені тяжкості період загальної первинної реакції триває до 1
доби, при середньому ступені – до 2 діб, при важкому ступені – до 3 діб, при
надто важкому ступені тяжкості – до 4 діб.
Під час прихованого періоду загальне самопочуття покращується, нормалізується температура, стихає головний біль, зникає нудота, покращується апетит,
але патологічні зміни в органах, що найбільш радіовражаються, і системах тривають. У кінці цього періоду може відзначатися випадання волосся на тих ділянках шкіри, які отримали опромінювання в дозі 3 гріючи і більше. Тривалість
цього періоду при:
1-й ступень тяжкості – до 4 тижнів;
2-й ступень тяжкості – до 3 тижнів;
3-й ступень тяжкості – до 2 тижнів;
4-й ступень тяжкості – до 1 тижня або може бути відсутнім.
3.18.4. Променеві опіки
Променевий опік – дія на тканині енергії радіоактивного, рентгенівського, ультрафіолетового випромінювання із розвитком в них функціональних і структурних порушення, які супроводжуються місцевою і загальною
реакцією організму.
Променеві опіки по глибині ураження підрозділяються на 4 ступеня.
I ступінь – помірно виражені апальні явищами – променевий дерматит: почервоніння (гіперемія) і набряк шкіри; усі види чутливості збережені.
II ступінь – загибель епідермісу і сосочкового шару дерми : почервоніння,
набряк шкіри, відшарування епідермісу – пухирі; зниження усіх
видів чутливості, у тому числі больовий.
III ступінь – омертвіння усіх шарів шкіри, нерідко і підшкірного жирового

227

шару; больова чутливість відсутня.
IV ступінь – загибель шкіри і глибоких тканин (фасцій, м'язів, кісток); больова чутливість відсутня.
Другу групу місцевих променевих травм складають комбіновані травми –
механічні і термічні – рани (відкриті вивихи і переломи) і термічні опіки із одночасним радіоактивним зараженням. ДМД відносно цих травм надається після
часткової дезактивації по загальних принципах.
Внаслідок хронічної місцевої променевої травми – постійної дії малих доз
опромінювання виникають:
- хронічний дерматит (почервоніння шкіри, сухість, випадання волосся, атрофія нігтів та ін.);
- хронічні променеві виразки;
- ракове переродження на місцях хронічних виразок, дерматитів.
Домедична допомога при гострих променевих ураженнях:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Виконати загальну часткову або повну санітарну обробку потерпілого –
видалити радіоактивні речовини з поверхні шкіри шляхом змиву струменем води або спеціальними розчинниками.
4. Виконати місцеву дезактивацію променевих опіків і механічних ран –
видалити радіоактивні речовини з їх поверхні шляхом змиву стерильними водою для ін'єкцій або фізіологічним розчином; допустиме використання мильного розчину або просто питної води (краще розчин господарського мила в кип'яченій і охолодженій воді або в питній воді);
обмивається лише поверхня рани без введення розчинів в глибину рани
і, тим більше, в порожнині, якщо поранення проникаюче.
5. Дати радіозахисний засіб (радіопротектор).
6. Виконати знеболення.
7. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску.
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8. За наявності ознак колапсу або низького артеріального тиску, а також
ознак гострої променевої реакції почати внутрішньовенне введення
плазмозамінних розчинів.
9. Накласти асептичну пов'язку на опікові поверхні.
10. Створити спокій пошкодженої частини тіла шляхом надання їй зручного (фізіологічно вигідного) положення або виконати іммобілізацію
кінцівки; по можливості надати підведене положення пошкодженої
кінцівки; надати зручне положення потерпілому.
11. Прикласти холодоносій до місця променевого опіку.
12. Вжити заходи по попередженню температурного дисбалансу організму відповідно до температури довкілля.
13. Забезпечити рясне питво відповідно до температури довкілля (чай або
вода).
14. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
15. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
16. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. Згідно з чинними нормативними документами Міністерства охорони
здоров'я України:
а) застосування лікарських препаратів місцевої і загальної дії на рівні ДМД
не передбачено, за винятком: знеболюючих препаратів, пантенолу, етилового спирту (всередину в якості антидоту при отруєнні метиловим
спиртом), активованого вугілля, антидотів, радіопротекторів і деяких
інших;
б) застосування місцевих лікарських засобів, у тому числі антисептиків, не
передбачено – лише асептична пов'язка;
в) застосування антибіотиків не передбачене, як всередину (у таблетованій формі), так і ін'єкційний;
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г) введення протиправцевих сироваток і анатоксина на рівні ДМД заборонене.
2. Назва, доза і інші умови прийому радіопротекторів вказуються рятувальникам додатково.
3. Уражені, такі, що піддалися дії радіоактивних речовин, підлягають
ранній (6-10 годин) санітарній обробці.
Часткова санітарна обробка передбачає обмивання відкритих ділянок тіла
(обличчя, шиї, рук) водою із милом.
При першій нагоді проводять повну санітарну обробку: зняття одягу і видалення з неї радіоактивному пилу, теплий душ із милом.
3.18.5. Променеві опіки очей
Променеві опіки очей виникають під дією ультрафіолетового і радіоактивного випромінювань; під дією інфрачервоного випромінювання виникають термічні опіки.
У побуті опіки ультрафіолетовими променями мають місце у зварювальників, працівників Заполяр'я і альпіністів (снігова хвороба).
Розрізняють 4 ступеня опіків очей :
I ступінь: гострий біль в очах, неможливість розімкнути повіки, сльозотеча,
почервоніння (гіперемія), набряк шкіри повік, гіперемія кон'юнктиви повік, зведень і очного яблука, поверхневі ерозії (осередкова
загибель епітелію) рогівки.
II ступінь: утворення пухирів на шкірі повік, набряк і поверхневий некроз
кон'юнктиви із наявністю білуватих плівок, що легко знімаються,
поверхневі помутніння рогівки, що забарвлюються флуоресцеїном,
ураження поверхневих і середніх шарів рогівки, перикорнеальна
ін'єкція (збільшення діаметру, звитість) судин.
III ступінь: некроз епідермісу і глибших шарів шкіри повік, кон'юнктиви і
рогівки; обпалені ділянки шкіри покриті темно-сірим струпом,
кон'юнктива має вигляд сірувато-білого або жовтуватого струпа; у
рогівці – некроз і інфільтрація епітелію і власної тканини рогівки,
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яка набуває вигляду матового скла.
IV ступінь: глибокий некроз і обвуглювання усіх тканин повік, некроз кон'юнктиви і склери; вражаються усі шари рогівки, можливе обвуглювання тканин ока.
Надалі глибокі опіки очей можуть привести до зрощення повік між собою і
із очним яблуком, грубим більмам (ділянки помутніння і рубцювання рогової
оболонки) або загибелі ока, рубцевому вивороту повік.
Домедична допомога при променевих опіках очей :
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Ретельно, але обережно, без додаткової механічної травми промити очі,
краще слабким струменем питної води кімнатної температури (за допомогою груші або шприца без голки); допустиме застосування примочок (змочують водою марлю або будь-який бавовняний матеріал і прикладати його до очей).
4. Виконати загальне знеболення.
5. Накласти асептичну пов'язку на око.
6. Прикласти холодоносій.
7. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників
і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
8. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи (по можливості, відразу спеціалізоване – очне
(офтальмологічне).
9. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. Сьогодні національними протоколами України застосування місцевих лікарських засобів на рівні ДМД не передбачене, тому використання охолодженого настою чаю («заварки») на рівні ДМД не можна вважати
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дозволеним. З цієї ж причини ми не можемо рекомендувати з метою
зменшення болів закапування в око стерильного розчину 1% дікаіну. Ці,
додаткові дії можуть бути виконані рятувальником після дистанційної
консультації із лікарем.
2. Національними протоколами України застосування антибіотиків на
рівні ДМД ні в якій формі не передбачене.
3. Категорично забороняється терти очі, використати які-небудь мазі.
Контрольні питання до розділу 3: термічна, хімічна, променева травма
3.16 Хімічні опіки
Що таке хімічні опіки?
Яка класифікація хімічних опіків залежно від глибини ураження тканин?
Яка ДМД при хімічних опіках?
Опіки якими речовинами не можна промивати водою?
Яка ДМД при хімічних опіках дихальних шляхів?
3.17 Електрична травма
Яка класифікація електричних опіків залежно від глибини ураження тканин?
Яка ДМД при електричних опіках?
Які види загальної електротравми?
Яка ДМД при спільній електротравмі?
3.18 Променева травма
Яка класифікація променевих опіків залежно від глибини ураження тканин?
Яка ДМД при променевих опіках?
Які ознаки (симптоми) променевої хвороби?
Яка ДМД при гострій променевій травмі?
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Розділ 4
КРОВОТЕЧА. ШОК. КОМА .
4.1. Кровотеча: загальні поняття
Кровотеча – виявлення (витікання) крові із кровоносних судин при порушенні цілості або проникності їх стінок.
Кровотечі бувають травматичними, спричиненими ушкодженням судин, і
патологічними, пов'язаними з руйнуванням судин яким-небудь хворобливим
процесом або порушеннями здатності згущуватися крові.
Кровотечі можуть бути одноразовими і повторними (рецидивними); ранніми
(безпосередньо після травми) і відстроченими (через декілька годин після травми); первинними (безпосередньо внаслідок травми) і вторинними (внаслідок
розвитку подальших раневих ускладнень).
Залежно від того, куди витікає кров кровотечі ділять на:
1. Зовнішні – кров витікає в довкілля – визначаються (діагностуються)
при зовнішньому огляді (візуально).
2. Внутрішні – кров витікає в:
- серозні порожнини (плевральні, черевну, перикарду )
- зачеревний простір.
3. Приховані зовнішні (деякі автори відносять їх до внутрішніх) – кров
витікає в:
- просвіт травного каналу (шлунково-кишкові; кров у блювотних масах,
калі);
- просвіт дихальних шляхів (носове, глоткове, горлове, легеневе; кров в
мокроті – кровохаркання);
- просвіт жовчних шляхів (кров в жовчі – гемобілія);
- просвіт сечових шляхів (кров в сечі – гематурія);
- просвіт статевих шляхів у жінок.
У просвіті вказаних органів кров може спочатку скупчуватися, а потім через
природні отвори, під час фізіологічного акту або поза|зовні| ним, виділятися на-
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зовні, в довкілля.
Залежно від виду пошкоджених кровоносних судин кровотеча може бути
артеріальною, венозною, капілярною і змішаною.
При артеріальній кровотечі кров, що виливається, має яскраво-червоний
(яскраво-червоний) колір, витікає ("б'є") сильним пульсуючим струменем.
При венозній кровотечі кров темніша (темно-червона, темно-вишнева) і
рясно виділяється із рани безперервним струменем.
При капілярній кровотечі кров стікає по усій поверхні рани (як із губки).
Змішана кровотеча характеризується ознаками названих видів кровотеч.
Паренхіматозна кровотеча виникає при розриві або пораненні паренхіматозних органів : печінки, селезінки, нирок, легенів і за своїм характером є змішаним,
у більшості випадків із переважанням капілярного компонента – кров стікає рясно і безперервно з усієї поверхні рани.
Синець – дифузне просочення тканин кров'ю.
Гематома – скупчення крові в анатомічному дефекті тканин (внутрішніх
органів або м'яких тканин).
При вузькому і довгому раневому каналі зовнішня кровотеча навіть при пораненні великих судин може бути мінімальною. У цих випадках нерідко утворюється гематома по ходу раневого каналу. Якщо поранена артерія, може утворитися пульсуюча гематома.
Велика гематома, здавлюючи судину, сприяє зупинці кровотечі. Проте якщо
при цьому здавлюється магістральна судина, то іноді гангрена кінцівки. Гематоми шиї нерідко здавлюють верхні дихальні шляхи і спричиняють асфіксію.
Залежно від стану крові в гематомі виділяють гематоми рідкі, що згорнулися, інфіковані (аналогічно класифікуються і скупчення крові в серозних порожнинах).
Кожна кровотеча супроводжується втратою крові, але не кожна крововтрата
супроводжується зміною стану потерпілого – це визначається об'ємом крововтрати. Жінки переносять крововтрату краще за чоловіків.
Загальна кількість крові людини складає 7-8% від маси тіла. Вважається, що
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втрата більше 40% крові (близько 2,2-2,5 літра) є смертельною. Крайня ступінь
патологічної реакції на гостру крововтрату – геморагічний шок.
При усіх видах крововтрат основну загрозу життя хворого представляє не
втрата маси переносника кисню – гемоглобіну, а втрата маси циркулюючої крові
в цілому і передусім її плазми – гіповолемія, що призводить до «централізації»
кровообігу, запустіває дрібних судин паренхіматозних органів, глибокому порушенню мікроциркуляції, мікротромбуванню артеріол і венул.
Що у свою чергу розвивається через падіння артеріального тиску і стазу в
дрібних судинах диссеміноване внутрішньосудинне згортання (ДВЗ) веде до
подальшого наростання мікротромбування. Особливо часто це зустрічається у
віці після 50 років, коли виснаження системи фібринолізу (супротивного ДВЗ)
розвивається досить швидко, і мікротромбування набуває риси порочного кола.
Тканинна гіпоксія (недостатнє постачання тканин киснем) розвивається і
прогресує саме внаслідок описаних процесів.
Слід мати на увазі, що у літніх людей нерідко кровотечі із гострих виразок
шлунку самі по собі виникають у зв'язку з якимись іншими захворюваннями
(інфаркт міокарду, порушення мозкового кровообігу і т.п.).
Ознаки (симптоми) кровотечі :
- видиме витікання крові
- симптоми гострої крововтрати – внаслідок зменшення об'єму циркулюючої крові (гіповолемії)
- симптоми гострої анемії – внаслідок зменшення кількості еритроцитів в
периферичній крові із розвитком гемічної гіпоксії.
Симптоми гострої крововтрати :
- сухість, що несподівано з'явилася у роті, спрага;
- занепокоєння, загальна слабкість хворого, запаморочення, потемніння,
сітка, мушки перед очима;
- втрата свідомості, падіння;
- блідість шкіри і слизових оболонок, вологість шкіри, видимі великі краплі поту («холодний піт»);
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- спадання периферичних вен – симптом «порожніх судин»
- задишка – збільшення частоти дихання (участь в акті вдиху крил носа,
допоміжних дихальних м'язів);
- тахікардія – збільшення частоти пульсу
- гіпотонія – зниження артеріального тиску.
Ознаки (симптоми) гострої анемії (зниження в периферичній крові кількості
еритроцитів і гемоглобіну) є відносно пізніми і для рівня ДМД значення їх суттєво менше.
Ускладнення кровотеч :
 Зовнішніх:
- геморагічний шок;
- при ушкодженні артерій – гостра ішемія тканин, розташованих дистальніше за місце кровотечі.
 Внутрішніх:
- геморагічний шок;
- при ушкодженні артерій – гостра ішемія тканин;
- додаткові порушення дихання (при гемотораксі);
- додаткові порушення кровообігу (при гемоперикарді);
- додаткові порушення життєво важливих функцій (при внутрішньочерепних гематомах).
Домедична допомога при кровотечі:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Виконати тимчасову зупинку кровотечі.
3. Зробити виклик медичних працівників.
4. надати потерпілому функціональне вигідне положення – лежачи на
спині із підведеними (на 20-30 см або 20-30° до горизонтального рівня)
нижніми кінцівками.
5. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску; виявити інші ознаки низького тиску.
6. Почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів (при ни-
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зькому тиску або явно великої видимої крововтрати).
7. Прикласти холодоносій до місця ушкодження.
8. Забезпечити рясне питво.
9. У відповідних випадках зігріти потерпілого.
10. Почати інгаляцію кисню.
11. Спостерігати за станом потерпілого (свідомість, пульс, дихання) до
прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, зробити відповідні дії.
12. За відсутності медичних працівників доставити потерпілого до лікувальної установи.
13. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Остаточна зупинка кровотечі здійснюється лікарем в умовах лікувальної установи.
4.2. Методи тимчасової зупинки зовнішніх кровотеч
Головним прийомом ДМД, що часто рятує життя потерпілому, є тимчасова
зупинка кровотечі. Нині на рівні ДМД застосовують наступні способи тимчасової зупинки зовнішніх кровотечі:
1. Піднесене положення кінцівки.
2. Пов'язка, що тисне, – притиснення судини в рані.
3. Пальцьове притиснення судини на протязі в характерних точках
(рис.4.1-5).
4. Притиснення судини шляхом згинання кінцівки в суглобі на валику із
фіксацією цього положення (рис.4.6).
5. Притиснення судини циркулярним здавленням сегменту кінцівки – накладенням медичного джгута (стандартного табельного або із підручних засобів – «закрутка»; рис.4.7).
6. Використання (кровотечі в області тазу і кінцівок) пневматичного протишокового одягу («протишокові брюки», «протишоковий костюм»,
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облаштування ЛОД, «браслет»); цим способом, окрім зупинки кровотечі, можна одночасно виконати пневматичне шинування переломів і витіснити із судин нижніх кінцівок і тазу в кровоносне русло до 500-1000
мл крові.
У мирний час, поза надзвичайною ситуацією інші методи зупинки кровотеч
не застосовуються. В умовах надзвичайної ситуації, у воєнний час, тим більше у
бойовій обстановці допустиме застосування також ще двох методів тимчасової
зупинки зовнішніх кровотеч :
1. Пальцьове притиснення судини в рані.
2. Накладення кровоспинного затискачу на судину в рані.
4.2.1. Пальцьове притиснення артерії на протязі
Пальцьове притиснення артерії на протязі – метод тимчасової зупинки зовнішніх кровотеч що полягає в притисканні поверхнево розташованої великої
артерії до кісток під ними.
Показання: артеріальна кровотеча.
Протипоказання: відсутні.
Метод дає можливість зупинити кровотечу майже вмить і може бути здійснений практично у будь-якій ситуації; єдина перешкода – наявність значної
кількості одягу на потерпілому. Проте можлива тривалість застосування методу
обмежується 10-15 хв., оскільки далі сили рятувальника швидко вичерпуються. У
зв'язку з цим такий прийом важливий, головним чином, тому, що він дозволяє
виграти деякий час для підготовки і застосування інших способів зупинки кровотечі.
У більшості випадків за допомогою цього методу повністю зупинити кровотечу не вдається, що обумовлено наявністю колатеральних анастомозів між артеріями, але в усіх випадках метод дозволяє значно зменшити кровотечу.
Ускладнення при пальцьовому притисненні артерії на протязі – не виявлені.
Відомі наступні точки пальцьового притиснення артерій на протязі (схема
судин верхньої і нижньої кінцівок – рис.4.1-3).
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 Скроневу артерію притиснути першим (великим) пальцем попереду вушної
раковини, 2 см догори і наперед від зовнішнього отвору слухового проходу
при кровотечі із ран голови.
 Нижнечелюстную артерію притиснути першим (великим) пальцем 2 см
наперед від кута нижньої щелепи до неї при кровотечі із рани на обличчі
(рис.4.5, а).
 Загальну сонну артерію притиснути другим і третім пальцями в точці на передній поверхні шиї у борозні між внутрішнім краєм грудино-ключичнососкоподібного (кивательного) м'яза і зовнішнім краєм гортані на рівні
верхнього краю щитовидного хряща. Тиск пальцями потрібно чинити у напрямку до хребта, перпендикулярно фронтальній площині; сонна артерія
при цьому придавлюється до поперечного відростка шостого шийного
хребця (рис.4.5, б).
 Підключичну артерію притиснути другим і третім пальцями в надключичній ямці до першого ребра (рис.4.4, г).
 Пахвову артерію при кровотечі із рани в області плечового суглоба і надпліччя притиснути другим і третім пальцями до голівки плечової кістки по
передній межі росту волосся в пахвовій западині (рис.4.4, в).
 Плечову артерію притиснути друго-п'ятим пальцями до плечової кістки на
внутрішній поверхні плеча у борозні між зовнішнім краєм двоголового м'яза плеча і плечовою кісткою, якщо кровотеча виникла із ран середньої і
нижньої третини плеча, передпліччя і кисті (рис.4.4, б).
 Променеву артерію притиснути другим пальцем на внутрішній поверхні
передпліччя до належної променевої кістки трохи вище за променезап'ястковий суглоб біля основи великого пальця при кровотечі із ран кисті
(рис.4.4, а).
 Стегнову артерію притиснути другим і третім пальцями або кулаком (як
показано на рис.4.4,е; 4.5,в) в точці на середині пахової складки (складка
шкіри між передньою поверхнею живота і передньою поверхнею стегна);
якщо в цій точці артерія не визначається, то необхідно зміститися уздовж
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пахової складки на 1-3 см досередини, але не назовні1.
 Підколінну артерію притиснути другим і третім пальцями в області підколінної ямки при кровотечі із ран гомілки і стопи (рис.4.4, д).
 Задню велику гомілкову артерію притиснути другим і третім пальцями позаду внутрішньої щиколотки («кістка», що виступає по внутрішній поверхні гомілки відразу вище за гомілковостопний суглоб) до неї при кровотечі
із ран стопи (рис.4.4, ж).
 Артерію тилу стопи притиснути другим і третім пальцями до належної
(човноподібною) кістки передплесна при кровотечі із ран на стопі (рис.4.4,
з).
У ряді|в| керівництва при високих ампутаціях нижніх кінцівок, а також в
деяких випадках кровотеч із ран в області промежини, при ушкодженнях статевих органів і прямої кишки, гінекологічних і післяпологових кровотечах, якщо
інші методи недоступні, рекомендується здійснити притиснення черевного відділу аорти. Виконання цього прийому в сучасній популяції, в якій 30-60% мають
надмірну масу тіла, ми вважаємо дуже сумнівною рекомендацією. Проте, приводимо техніку цього прийому :
- потерпілий лежить на спині, на твердій поверхні,
- рятувальник розташовується збоку від потерпілого,
- кулак рятувальника (лівий або правий) встановлюється на животі потерпілого, на рівні пупка і зліва від нього,
- другою кистю рятувальник охоплює нижню третину передпліччя опорної руки, відразу над променезап'ястковим суглобом,
- тиск здійснюється усією масою тіла рятувальника в перпендикулярному
напрямі відносно фронтальної поверхні тіла потерпілого.
Критерій правильності притиснення артерії на протязі – зупинка кровотечі або значне зменшення його інтенсивності.
4.2.2. Накладення пов'язки, що тисне
Цей метод використовується для зупинки капілярних, невеликих венозних і
артеріальних кровотеч із дрібних периферичних артерій. Ефективність методу
1 – Точніше, тиск здійснюють в точці на межі середньої і внутрішньої третинами пахвинної зв'язки – відстань між
лобком і передньою верхньою остю клубовою кісткою.
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багато в чому залежить від анатомічного рельєфу тіла в місці накладення пов'язки – можливості створити достатній тиск на область рани.
Методика накладення пов'язки, що тисне, не відрізняється від такої асептичної пов'язки для цієї області тіла, за винятком того, що потрібний додатковий
шар перев'язувального матеріалу на рані (зазвичай стерильна серветка або складений в декілька шарів стерильний бинт), передавальний тиск з циркулярних
шарів бинта.

Рис. 4.1. Схема судин верхньої кінцівки людини
Необхідно пам'ятати, що циркулярний тиск пов'язки не повинен порушувати
не лише артеріального, але і венозного кровообігу в кінцівці, оскільки при формуванні венозного застою кровотеча може посилитися.
Ускладнення при накладенні пов'язки, що тисне, – при дотриманні методики
не виявлені.
4.2.3. Максимальне згинання кінцівки в суглобі на валику
При артеріальних кровотечах із судин верхніх і нижніх кінцівок притиснення артерій можна здійснити (рис.4.6), вклавши дві пачки бинтів в ліктьовий згин
і максимально зігнути руку в ліктьовому суглобі (при кровотечі із артерій передпліччя) або – вклавши дві пачки бинтів в підколінну область і ногу максимально
зігнути в колінному суглобі (при кровотечі із артерій гомілки і стопи).
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Ускладнення при максимальному згинанні кінцівки в суглобі на валику –
при дотриманні методики не виявлені.

Рис. 4.2. Схема судин нижньої кінцівки людини

Рис. 4.3. Точки визначення пульсу на магістральних артеріях: спільній сонній, підключичній, пахвовій, плечовій, стегновій
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Рис. 4.4. Метод тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі – притиснення артерії на протязі: а) променевої, б) плечової, в) пахвової, г) підключичної, д) підколінної, е) стегнової, ж) задньої великої гомілкової, з) тильної артерії стопи
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Рис. 4.5. Метод тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі – притиснення артерії на протязі: а) лицьовиї, б) загальної сонної, в) стегнової

Рис. 4.6. Метод тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі – згинання кінцівки на валику (різні варіанти)
4.2.4. Накладення кровоспинного джгута
Накладення кровоспинного джгута – метод тимчасової зупинки зовнішніх
кровотеч або повного припинення артеріального і венозного кровообігу в кінцівці.
Кровоспинного палять (рис.4.7-11) – товста гумова трубка або стрічка завдовжки 1,0-1,5 м, на одному кінці якої є гачок або пластмасові гудзики-кнопки, а
на іншому – відповідно металевий ланцюжок або прорізи-петлі (рис.4.7, а, д).
Існує інша конструкція джгута – нерозтяжна стрічка із механізмом петлі
(рис.4.7, б, г), що самофіксується.
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Джгут може бути зроблений і із підручних матеріалів (рис.4.7, в).
Показання для накладення джгута :
1. Інтенсивна, передусім артеріальна, кровотеча, яку не вдається ефективно зупинити іншими способами.
2. Синдром тривалого здавлення (не у усіх випадках).
3. Укус отруйної тварини (не у усіх випадках).
Протипоказання: при кровотечі – відсутні.
Необхідно враховувати, що артеріальну кровотечу із артерій кисті і стопи не
вимагають обов'язкового накладення джгута – досить накласти пов'язку, що тисне, і надати кінцівці піднесене положення. Джгут застосовують лише при великих пораненнях і розтрощуваннях кисті або стопи. Кровотечі із пальцьових артерій можна зупинити пов'язкою, що тисне.
Про особливості застосування джгута при синдромі тривалого здавлення і
укусах отруйних тварин сказано у відповідних главах.
У старих керівництвах вказувалося, що джгут не можна накладати на сегменти кінцівки, утворені двома кістками, – передпліччя і гомілка – нин| це правило втратило силу, хоча, проте, у осіб із виснаженням накладення джгута безпосередньо над променезап'ястковим і гомілковостопним суглобами може виявитися неефективним.
Не рекомендувалося також накладати джгут в середній третині плеча, зважаючи на небезпеку здавлення променевого нерва, який в цьому місці мало захищений м'якими тканинами. Вважаємо, що при первинному накладенні джгута
це правило можна не враховувати, але після стабілізації ситуації, особливо у
потерпілих із малою кількістю м'яких тканин в області плеча, доцільно перекласти джгут з урахуванням цього правила.
У деякому керівництві рекомендується безпосередньо перед накладенням
джгута для забезпечення відтоку венозної крові короткочасно підвести кінцівку
на 20-30 см – вважаємо, що ця рекомендація теоретично обгрунтована, але в екстремальних умовах дуже спірна і неконкретна – скільки саме секунд необхідно
чекати евакуації крові, наприклад, із нижньої кінцівки – автори не вказують.
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Оптимальними місцями (по співвідношенню ефективності, зручності для
рятувальника і кількості можливих ускладнень) для накладення джгута вважаються верхня третина плеча для верхньої кінцівки і середня третина стегна для
нижньої кінцівки.
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Рис. 4.7. Джгути різної конструкції : а) гумовий із застібками-гудзиками, б)
гумовий із спеціальною застібкою, в) із поясного ременя, г) спеціальної
конструкції, д) гумовий із застібкою-гачком
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Рис. 4.8. Техніка накладення гумового і спеціального джгута

Рис. 4.9. Техніка накладення джгута при кровотечі із басейну сонної артерії
Підкреслимо, що при правильному виконанні накладення джгута повинне
зупинити практично будь-яку кровотечу, але основним показанням до його застосування є артеріальна кровотеча або коли інші методи для швидкої і надійної
зупинки кровотечі недоступні.
Правила і техніка накладення кровоспинного джгута :
 тимчасово зупинити кровотечу шляхом пальцьового притиснення судини
на протязі (як виняток – шляхом пальцьового притиснення судини в рані);
 джгут накладається вище (проксимальніше) за джерело кровотечі, але наскільки це можливо ближче до нього;
 верхній одяг можна не знімати, але якщо рятувальникові не вдається зупинити кровотечу, то, не знімаючи джгут, вище його зайвий одяг розрізати і
видалити, а палять накласти знову;
 джгут безпосередньо на шкіру не накладають – в місці накладення джгута
накладають прокладку із м'яких тканин без складок – бинт, рушник, тонкий
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шар одягу;

Рис. 4.10. Техніка накладення джгута із поясного ременя (пояснення в тексті)
 джгут беруть однією рукою за кінець, а другий – на відстані 30-40 см від
першої, розтягують, прикладають до кінцівки і, не послабляючи натягнення, послідовно обертають навколо неї кілька разів так, щоб кожен наступний тур не менше, чим на ½-⅓ накладався на попередній – складки шкіри
не повинні потрапити між турами джгута;
 контролюють правильність накладення джгута – основні ознаки:
- повна упинка кровотечі
- зникнення пульсу нижче місця накладення джгута;
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 кінці джгута надійно скріпити за допомогою ланцюжка і гачка або гудзиків
або, у разі відсутності таких, зав'язати вузлом;
 до джгута надійно прикріпити аркуш паперу із вказівкою дати і часу (годинник і хвилини) його накладення; бажано маркірувати кінцівку із накладеним джгутом, наприклад, червоною стрічкою;
 ввести потерпілому знеболюючі;
 на рану накласти асептичну пов'язку;
 кінцівка з джгутів імуннодефіцит, бажано за допомогою стандартної транспортної шини, але так, щоб джгут був видний;
 у зимовий час кінцівку із накладеним джгутом добре утепляють, але так,
щоб джгут був видний;
 якщо дозволяє обстановка і стан потерпілого, необхідно знову оцінити обгрунтованість накладення джгута і можливість застосування інших, менш
потенційно небезпечних методів зупинки кровотечі;
 за потерпілим, якому накладений джгут, необхідно спостерігати;
 потерпілого із накладеним джгутом евакуюють в першу чергу; транспортують, при можливості, лежачи;
 максимальний час перебування джгута на кінцівці – 2 год., а в холодну пору року поза приміщенням – 1,0-1,5 год. (при перевищенні цих термінів
може наступити омертвіння (гангрена) кінцівки нижче джгута).
Якщо джгут накладений слабо, то, по-перше, артерія надається пережатою
не повністю, і кровотеча триває. По-друге, вени опиняються пережаті джгутом і
кровотеча може посилитися, крім того в кінцівці скупчується кров і вона не
блідне, а синіє.
Разом з тим, при занадто сильному здавленні кінцівки джгутом ушкоджуються ті, що підлягають тканині, у тому числі нерви, і може наступити параліч
кінцівки. Тому джгут треба затягувати лише до зупинки кровотечі, але не більше
того.
У тих випадках, коли пройшло більше 2 год., а потерпілий з якої-небудь
причини ще не доставлений до лікувальної установи, на короткий час джгут слід
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зняти. Зробити це треба удвох: одному зробити пальцьове притиснення артерії
вище за джгут, іншому повільно, щоб потік крові не виштовхнув тромб, що
утворився в артерії, повністю (щоб не створити венозного застою крові) розпустити джгут.
Якщо кровотеча не поновлюється, то чекають 10-20 хв. і знову накладають
його, але трохи вище за попереднє місце. Цю процедуру повторюють далі кожні
1-1,5 год. до прибуття до лікувальної установи.
Якщо кровотеча поновилася і пальцьове притиснення судини на протязі явно неефективне, то джгут знову накладають трохи вище за попереднє місце.
Процедуру більше не повторюють аж до прибуття до лікувальної установи. При
цьому попереджають потерпілого, його родичів або супутників про реальну загрозу розвитку гангрени кінцівки і можливості її ампутації.
4.2.5. Накладення кровоспинного джгута по методу Микулича
Цей метод застосовується для зупинки кровотеч із регіону кровопостачання
сонною артерією.
Поранений судину здавлюють розтягнутим джгутом через ватно-марлевий
валик, встановлений в точці пальцьового притиснення сонної артерії. Джгут фіксують на закиненій на голову руці з протилежного боку (рис.4.9).
4.2.6. Накладення кровоспинного джгута при високій ампутації верхньої (нижньою) кінцівки
Цей метод застосовується в тих випадках, коли кукса стегна настільки коротка, що накладення джгута звичайним методом неможливе. В цьому випадку
першим туром розтягнутого джгута охоплюють стегно так, щоб середина джгута
була приблизно в паховій області, а сам джгут розташовувався трохи нижче
стегнової складки шкіри. Якщо є можливість, то бажано додатково під джгутом
укласти марлевий валик в точці притиснення стегнової артерії. По зовнішній
поверхні стегна джгут перехрещують і далі охоплюють тулуб потерпілого на
рівні пупка. Якщо джгут накладений правильно, то кінці його фіксують
(рис.4.11).
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Принцип накладення джгута на плече аналогічний.
Ускладнення при накладенні кровоспинного джгута :
Найбільш серйозним ускладненням є гангрена кінцівки. Джгут в цьому
випадку не знімається, виконується внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів, рясне питво; залежно від обставин, проводиться профілактика раневої інфекції.
Інші ускладнення (ішемічні неврити, контрактури, трофічні виразки|язви|
та ін.) в сферу ДМД не входять.

4

5

Рис. 4.11. Техніка накладення джгута при високій ампутації плеча (4) і стегна (5)
За відсутності гумового джгута використати підручні матеріали, наприклад,
гумову трубку, поясний ремінь, краватку, бинт, носову хустку. При цьому кінцівку перетягнути так само, як джгутом, або зробити закручування за допомогою
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палички.
Використання тонких або жорстких предметів (мотузок, дріт) може привести до ушкодження тканин, нервів, тому застосовувати їх не рекомендується.
4.2.7. Пальцьове притиснення судини в рані
Цей метод зупинки кровотеч є резервним, а не основним, оскільки спричиняє масивне забруднення рятувальника кров'ю потерпілого і, відповідно, зв'язаний для рятувальника значним ризиком зараження цілим рядом серйозних захворювань (сифіліс, вірусний гепатит, ВІЛ). величина ризику зростає багаторазово у випадках, коли на шкірі кисті рятувальника є відкриті механічні ушкодження або захворювання.
Метод небезпечний і для потерпілого, оскільки супроводжується додатковим больовим подразненням і вторинним бактерійним забрудненням рани (притиснення здійснюється без дотримання асептики), а також ризиком зараження
тими ж інфекційними захворюваннями від рятувальника (хоча він і менше).
Метод слід застосовувати в тих випадках, коли інші способи тимчасово недоступні.
Пальцьове притиснення судини в рані здійснюється безпосередньо пальцями або марлевим тампоном, при цьому кисть рятувальника може бути не захищена або в рукавичці. Найефективніше і відносно безпечно здійснювати притиснення марлевим тампоном рукою, одягненою в рукавичку (краще в гумову).
Ускладнення при пальцьовому притисненні артерії в рані:
- при грубих діях – розвиток больового шоку;
- за наявності ряду інфекційних захворювань (сифіліс, вірусний гепатит,
ВІЛ) у потерпілого і ушкоджень шкіри у рятувальника висока вірогідність зараження цими хворобами.
- Для профілактики інфекційних ускладнень, якщо притиснення судини в
рані виконувалося рятувальником без використання засобів захисту, після надання ДМД необхідно обов'язково ретельно вимити руки під проточною водою із господарським милом, ретельно висушити їх і обробити
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70° спиртом або 1-5% спиртовим розчином йоду (чи іншим антисептиком).

Рис. 4.12. Пальцьове притиснення судини в рані
Якщо додатково відомо, що потерпілий хворий на одне з перерахованих інфекційних захворювань, то обов'язково необхідно звернутися до лікаря для проведення медикаментозної профілактики.
Якщо ці відомості на момент події відсутні, то доцільно навести довідки про
стан здоров'ю потерпілого в поліклініці за місцем проживання (загальною і відповідного профілю), а також з'ясувати результати спеціальних тестів, проведених
в стаціонарі, де лікується потерпілий.
Перераховані заходи стають обов'язковими у випадках, коли на шкірі рук
рятувальника були механічні дефекти шкіри або захворювання.
4.2.8. Накладення кровоспинного затиску на судину в рані
Цей метод також є резервним і вимушеним (при недоступності інших методів), по-перше.
По-друге, може бути застосований лише за наявності затиску.
По-третє, на рівні ДМД метод може бути реалізований лише у випадках поверхневого розташування судини відносно великого діаметру (частіше така ситуація виникає при ампутації кінцівки). Якщо судина візуально (при огляді) в
рані не визначається, то застосування цього методу на рівні ДМД протипоказане
– категорично заборонено розводити краї рани або, тим більше, намагатися накласти затиск наосліп, «на дотик», на увесь масив м'яких тканин цілком.
Ускладнення при накладенні затиску на судину в рані:
- при грубих діях – розвиток больового шоку;
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- при захопленні в затиск нерва – виражений больовий синдром із одночасною втратою чутливості і/або руху в зоні іннервації затиснутого нерва;
- при захопленні в затиск вени – залежно від її діаметру – від повну відсутності клінічних проявів, до вираженого набряку, збільшення об'єму, синюшності відповідного сегменту (сегментів) кінцівки;
- при захопленні в затиск масиву м'яких тканин – некроз захоплених тканин.
Зверніть увагу, що тампонада рани як метод тимчасової зупинки кровотеч, у
тому числі зовнішніх, виконується лише лікарями (як виняток – фельдшерами).
4.2.9. Немеханічні методи тимчасової зупинки зовнішніх кровотеч
Окрім механічних методів тимчасової зупинки кровотеч, існують і інші –
фізичні, хімічні, біологічні. На рівні домедичної допомоги нині використовується
фізико-хімічний метод, заснований на властивості окремих матеріалів викликати
виражену дегідратацію крові, що виливається, із наступним її згущуванням і, як
наслідок, згортанням. При цьому сам матеріал набрякає, збільшується в об'ємі,
трансформується в псевдозгусток, що має високу адгезію, який закриває («закупорює») місце ушкодження судини і, тим самим, зупиняє кровотечу.
Препарат на основі хітозану (Целокс) має перевагу – не має алергічних властивостей, не вимагає подальшого видалення із рани (розсмоктується під дією
тканинних ферментів), ефект не знижується в умовах гіпотермії, діє на тлі прийому прямих і непрямих антикоагулянтів.
Препарати на основі каоліну (Гемостоп, Quikclot 3-го покоління) вимагають
подальшого видалення із рани (не на рівні ДМД) і деякі з них при необережному
застосуванні можуть викликати опіки шкіри і, що небезпечніше, опіки очей.
Препарати вказаної групи мають дві основні лікарські форми – дрібні гранули (порошок) і бинти або серветки (просочені відповідним препаратом), що
визначає спосіб їх застосування – засинати в рану одну або дві дози препарату
(порошок в пакетиках) або прикласти до рани відповідну кількість серветок або
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бинта. У обох випадках необхідно здійснити впродовж 5 хвилин тиск (якщо це
порошок, то за допомогою звичайної серветки або бинта), а потім накласти поверх пов'язку, що тисне і асептичну.
Особливою лікарською формою препарату целокс є Целокс-А (Celox – A; А
– апплікатор), який є гібридом шприца і тампона (рис.4.13), що дозволяє вводити|запроваджувати| препарат в рани із невеликим зовнішнім отвором.

Рис.4.13 Спосіб застосування препарату Целокс-А
Зверніть увагу!
1. Вказаний спосіб тимчасової зупинки зовнішніх кровотеч не є альтернативою механічним методам, особливо у разі травм кінцівок.
2. Основним показанням до застосування місцевих гемостатиків є випадки
кровотеч в місцях, де використання механічних методів надто скрутне,
неможливе або менш ефективно.
3. У усіх випадках кровотечу спочатку необхідно зупинити (чи значно ослабити) якнайшвидше будь-яким доступним методом, а вже потім вибирати оптимальний (для конкретного випадку) метод.
4.3 Внутрішні кровотечі
За наявності або підозрі на внутрішню кровотечу на рівні ДМД в загальному
випадку необхідно виконати перераховані нижче дії. Ці дії мають бути скоординовані із тими, які передбачені в окремих випадках.
Домедична допомога при внутрішній кровотечі:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
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2. Зробити виклик медичних працівників.
3. надати потерпілому функціональне вигідне положення – лежачи на
спині із підведеними (на 20-30 см або 20-30° до горизонтального рівня)
нижніми кінцівками; якщо кровотеча із дихальних шляхів, то, залежно
від загального стану потерпілого, надається положення напівсидячи або
лежачи так, щоб полегшити видалення крові із дихальних шляхів.
4. Почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
5. Прикласти холодоносій до місця вірогідної кровотечі (відповідні частини грудей, живота і т.п.).
6. Забезпечити рясне питво.
7. У відповідних випадках зігріти потерпілого.
8. Почати інгаляцію кисню.
9. Спостерігати за станом потерпілого (свідомість, пульс, дихання) до
прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, зробити відповідні дії.
10. За відсутності медичних працівників доставити потерпілого до лікувальної установи.
11. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
4.4. Окремі види зовнішніх і внутрішніх кровотеч
4.4.1. Носові кровотечі
Носовим називається кровотеча, джерело якої розташоване в носових ходах
або додаткових пазухах носа. Кров при цьому витікає (залежно від розташування
джерела кровотечі, його характеру і інтенсивності кровотечі) або назовні через
зовнішні носові отвори, або в глотку через внутрішні носові отвори – хоани. У
останньому випадку, як правило (якщо свідомість потерпілого не порушена),
велика частина крові випльовується потерпілим назовні, а менша частина заковтується. Лише незначна частина крові може потрапляти в дихальні шляхи (гортань, трахея) і відкашлюватися.
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Аналогічна ситуація складається і при кровотечах із носо- і ротоглотки.
Але, якщо потерпілий перебуває без свідомості, то в дихальні шляхи може
потрапити достатня кількість крові для того, щоб викликати суттєві порушення
дихання, аж до асфіксії.
Тому ДМД в першому і другому випадках надається по різному.
ДМД при носовій кровотечі у потерпілого із збереженою свідомістю
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Зробити виклик медичних працівників.
3. надати потерпілому положення сидячи на випорожненні із нахиленою
вперед головою і верхньою частиною тулуба так, щоб кров не затікала
в носоглотку, але разом з тим, щоб голова була не нижча рівня серця;
якщо необхідно притримувати потерпілого в цьому положенні.
4. Встановити на підлогу між ніг потерпілого судину для стікаючої крові.
5. По можливості потерпілий не повинен робити форсованих видихів через ніс (сякати, чхати); дихання здійснюється через рот.
6. Стиснути ніздрі потерпілого на 10-15 хвилин самим потерпілим або рятувальником.
7. Прикласти холод до спинки носа і потиличної області голови і шиї.
8. Спостерігати за станом потерпілого (свідомість, пульс, дихання) до
прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, зробити відповідні дії.
9. За відсутності медичних працівників доставити потерпілого до лікувальної установи.
ДМД при носовій кровотечі у потерпілого без свідомості:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Зробити виклик медичних працівників.
3. надати потерпілому стійке положення лежачи на боці (нижня нога зігнута в колінному і тазостегновому суглобах, верхня рука під нижньою
щокою потерпілого (рис.4.13).
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4. Підкласти добре всмоктуючу рідину матерію під голову потерпілого,
але так, щоб вона не заважала диханню.
5. Рятувальникові стиснути ніздрі потерпілого на 10-15 хвилин, забезпечивши можливість дихання через рот.
6. Прикласти холод до спинки носа і потиличної області голови і шиї.
7. Спостерігати за станом потерпілого (свідомість, пульс, дихання) до
прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, зробити відповідні дії.
8. За відсутності медичних працівників доставити потерпілого до лікувальної установи.
У деякому керівництві рекомендується при носових кровотечах вставляти в
носові ходи сухі або змочені перекисом водню марлеві тампони (турунди). Це
доцільно лише в тих випадках, коли джерело кровотечі розташоване поблизу
зовнішніх носових отворів. Але достовірно визначити це можна лише шляхом
риноскопії (огляд носових ходів отоларингологом за допомогою спеціального
інструменту). Тому ми не рекомендуємо виконувати цей прийом на рівні ДМД,
тим паче, що у більшості випадків в цьому немає необхідності.
4.4.2. Кровотеча із зовнішнього слухового проходу
Кровотеча із зовнішнього слухового проходу не буває інтенсивною і життю
потерпілого не погрожує. В якості ДМД досить накласти асептичну пов'язку і
доставити потерпілого до лікувальної установи.
Вводити в зовнішні слухові проходи чужорідні тіла, у тому числі тампони,
на рівні ДМД категорично заборонено.
4.4.3. Кровотечі в порожнині рота
У порожнині рота найбільш частими причинами кровотеч є кровотеча із
лунки зуба після його екстракції (екстракція – видалення хірургічним шляхом)
або втрати внаслідок механічної травми і рани.
При кровотечі із лунки зуба на рівні ДМД достатньо щільно вставити в лунку тугу марлеву кульку (сухий або змочений перекисом водню) і запропонувати
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потерпілому його прикусити; зробити виклик медичних працівників або доставити потерпілого до лікувальної установи.
При кровотечі із ран слизової оболонки порожнини рота на рівні ДМД досить прикласти до рани марлеву кульку (сухий або змочений перекисом водню) і
запропонувати потерпілому притиснути його язиком або пальцями; зробити виклик медичних працівників або доставити потерпілого до лікувальної установи.
Зверніть увагу – в обох останніх випадках в порожнині рота залишають чужорідне тіло, яке при послабленні контролю з боку потерпілого (пригноблення
свідомості, настання сну, раптовий переляк або різкий рух; літні потерпілі можуть просто забути про нього) може бути проковтнуто (чужорідне тіло травного
каналу) або, що суттєво гірше, аспіровано (втягнуто під час вдиху в дихальні
шляхи).
Тому, якщо огляд медичним працівником відкладається, рятувальник повинен організувати спостереження за таким потерпілим.
У більшості випадків, тампон із лунки зуба або із рани в порожнині рота
може бути видалений через 2-4 год. Якщо після цього кровотеча поновилася –
поставити новий тампон.
4.4.4. Кровотеча із післяопераційних ран
Нині широко практикується виконання невеликих операцій в поліклінічних
умовах із подальшою доставкою пацієнта додому. Ці рани можуть бути після
«чистих» (як правило, такі рани ушиті швами) або після «гнійних» (як правило,
такі рани не ушиті швами) операцій. В силу різноманітних причин, із таких ран
можуть виникати кровотечі. Методи їх зупинки і ДМД нічим не відрізняються
від таких при ранах м'яких тканин травматичного походження.
4.4.5. Кровотеча із місць ін'єкцій у наркоманів
У міру прогресу наркотичної залежності хворому потрібно часте і «надійне»
введення відповідних препаратів. З цією метою вони формують зовнішній венозний або артеріальний свищ – так звану «шахту». Серйозним і навіть смертельно
небезпечним ускладненням цієї патології можуть бути масивні венозні (рідше)
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або артеріальні (частіше) кровотечі (виникають внаслідок руйнування стінки
судини гнійно-некротичним процесом – арозивні кровотечі). Методи їх зупинки і
ДМД нічим не відрізняються від таких при зовнішніх кровотечах травматичного
походження.
4.4.6. Кровотеча при геморої
Кровотеча при геморої може бути зовнішньою, в просвіт прямої кишки або
поєднаним. ДМД в таких випадках здійснюється за загальним правилом для
внутрішніх кровотеч. Додатково, якщо у потерпілого є ректальні гемостатичні
свічки, можна порадити потерпілому ввести їх в задній прохід, але зробити це
повинен сам потерпілий. Якщо потерпілий без свідомості, то рятувальникові
вводити свічки не слід, так само як і робити це родичам потерпілого.
Ні в якому разі не можна вводити в задній прохід чужорідні тіла, у тому
числі марлеві тампони.
Джерелом ректальної кровотечі може бути не лише геморой (це лише найбільш часта причина) – ДМД в таких випадках здійснюється за загальним правилом для внутрішніх кровотеч.
4.4.7. Гінекологічні і акушерські кровотечі
Під гінекологічними і акушерськими зовнішніми кровотечами розуміють
виділення крові із зовнішніх статевих органів жінки.
Такі кровотечі можуть не супроводжуватися або супроводжуватися внутрішньою (внутрішньочеревним) кровотечею, про що повинен пам'ятати рятувальник.
ДМД в таких випадках здійснюється за загальним правилом для внутрішніх
кровотеч.
Ні в якому разі не вводити в піхву чужорідні тіла, у тому числі марлеві тампони.
Контрольні питання до розділу 4: кровотечі
4.1 Кровотеча: загальні поняття
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Що таке кровотеча?
Які види кровотеч виділяють залежно від того, куди витікає кров?
Які види кровотеч виділяють залежно від типу судини, із якої витікає кров?
Що таке синець?
Що таке гематома?
Які ознаки (симптоми) кровотечі?
Які ознаки (симптоми) крововтрати?
Яка домедична допомога при кровотечах?
4.2 Методи зупинки зовнішніх кровотеч
Які методи тимчасової зупинки зовнішніх кровотеч застосовуються при наданні ДМД?
У яких точках здійснюється пальцьове притиснення судини на протязі?
Як накладається пов'язка, що тисне?
Яка техніка методу "максимальне згинання кінцівки на валику"?
Яка техніка накладення кровоспинного джгута?
У яких випадках джгут накладається по методу Микулича?
Яка техніка накладення джгута по методу Микулича?
У яких випадках допускається застосування пальцьового притиснення судини в рані?
У яких випадках допускається накладення кровоспинного затиску на судину
в рані?
4.3 Внутрішні кровотечі
Яка домедична допомога при внутрішніх кровотечах?
4.4 Окремі види кровотеч
Як здійснюється зупинка носової кровотечі?
4.5. Шок
Шок – своєрідна загальна реакція організму на надсильне, особливо больове, подразнення, викликане травмою, основним компонентом якої є неухильне порушення життєво важливих функцій життєво важливих органів; патологічний процес торкається практично усіх систем організму,
але в першу чергу кровообіги і дихання, а також нервовою і ендокринною
систем, обмінних процесів і часто видільної функції нирок.
Частота його виникнення коливається від 20 до 50%, при цьому летальність
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від травматичного шоку досягає 30-40%.
Виділяють первинний шок, який йде безпосередньо за травмою і вторинний
шок, для якого безпосередньо після травми характерний період (від декількох
годин до 1-2 діб) благополуччя.
Схожий по клінічних проявах стан може виникнути при важкій крововтраті,
не пов'язаній з травмою (геморагічний шок), при алергічних реакціях (анафілактичний шок), інтоксикації (токсичний і інфекційно-токсичний шок).
У основі патогенезу травматичного шоку лежать:
- біль,
- гемодинамічний чинник (зменшення об'єму циркулюючої крові внаслідок
крововтрати і депонування крові),
- анемічний чинник,
- порушення цілості кісткових утворень,
- ушкодження внутрішніх органів (можуть бути).
Нині все частіше вводиться ширше поняття «Травматична хвороба», із виділенням наступних її періодів, які розрізняються патоморфологічно і танатологічно:
I. Період первинних реакцій на травму і ранніх ускладнень.
II. Період травматичного шоку.
III. Період наслідків первинних реакцій і (чи) шоку.
IV. Період пізніх ускладнень травми.
V. Період реконвалесценції і віддалених наслідків травми.
Період первинних реакцій на травму і ранніх ускладнень характеризується
ознаками формування загального адаптаційного синдрому і системним спазмом
термінальних судин в шкірі, печінці, в нирках, кишечнику і інших органах – досягається централізація кровообігу. Істотного значення набувають впливи симпатикотонії і гіперкатехоламінемії. Це знаходить пряме підтвердження в ранніх
проявах активації гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи із розвитком дегрануляції клітин аденогіпофіза і мозкової речовини надниркових залоз, а також
появою початкових ознак акцидентальної трансформації вилочкової залози.
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Вираженість клінічних проявів відповідає тяжкості місцевих і загальних порушень гемоциркуляції, які особливо посилюються при масивній гострій крововтраті. Відзначаються ознаки нерівномірного внутрішньоорганного перерозподілу кровотоку і його шунтування. Це створює місцеві передумови тканинної гіпоксії із появою ранніх дистрофічних змін паренхіматозних елементів. Виникають фазні гемокоагуляційні зрушення, які сприяють тромбозу судин, мікротромбоемболіям, а також розвитку профузних гіпокоагуляційних кровотеч. Нерідко
виявляється жирова емболія легенів і рідше за інші органи.
Найбільш частими безпосередніми причинами смерті в I періоді являються
механічні ушкодження життєво важливих органів із розвитком їх первинної недостатності : серцевої, дихальної, мозкової. При поєднаних і множинних пораненнях, міновибухових ушкодженнях вона нерідко приймає поліорганний характер.
Часто безпосередньою причиною смерті стають також гостра крововтрата
(при ушкодженні великих судин) і постгеморагічна анемія, гемо- і пневмоторакс,
розлитою «каловий» перитоніт, рідше – повітряна, жирова і тромбоемболія, інші
причини. При неефективності протишокових заходів на початкових етапах медичної евакуації травматична хвороба переходить в II період – травматичного
шоку.
Розвиток травматичного шоку пояснюється стресовим зривом механізмів
адаптації; детальніший виклад механізмів виникнення і розвитку шоку (етіологія
і патогенез) не входить в задачі цього керівництва.
Впродовж травматичного шоку розрізняють дві фази: еректильну і торпідну.
Еректильна фаза триває від декількох хвилин до півгодини. Для неї характерна виражена реакція з боку ЦНС і симпатико-адреналової системи. У цей
період, особливо якщо травмі передувало сильне нервове перенапруження, має
місце підвищення чутливості до зовнішніх подразників, рухове і мовне збудження, коливання артеріального і венозного тиску, блідість шкірних покривів, почастішання і нерідко аритмія пульсу, дихання, активізація обмінних процесів. Потерпілий може бути збуджений, ейфорічен, не усвідомлювати тяжкості свого
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стану і отриманих ушкоджень. Ця фаза короткочасна і на етапах медичної евакуації спостерігається рідко.
Торпідна фаза триває від декількох хвилин до багатьох годин. Характерне
зниження реакції на те, що оточує аж до адинамії і байдужості, зменшення
ступеня вираженості шкірних і сухожильних рефлексів, зниження артеріального
і венозного тиску, почастішання і зменшення глибини дихання, зміна кольору і
стану шкірних покривів (блідість, ціаноз, холодні ноги). Свідомість може бути
збережена внаслідок централізації кровообігу.
Клінічно виділяють три ступені тяжкості шоку. Для геморагічного шоку
критерії ступенів тяжкості наступні (Schmitt, 1997 із доп.) :
I ст. – компенсована (компенсований оборотний шок – синдром малого
викиду; тяговий патогенетичний механізм – адаптаційна вазоконстрикція-централізація кровообігу) : загальний стан середньої тяжкості, крововтрата до 5-10 мл/кг (15% ОЦК або 15-25% ОЦК – 700-1300 мл),
пульс нормальний або менше 100 уд./хв., систолічний артеріальний
тиск нормальний або понижено|знизити|, але не нижче 90-100 мм рт.
ст., шоковий індекс1 – 1,0, венозна гіпотонія, діурез нормальний (1-1,5
мл/мін).
II ст. – субкомпенсована (декомпенсований оборотний шок; тяговий патогенетичний механізм – наростання дефіциту об'єму в кровоносному
руслі, прогресуючі метаболічні порушення): загальний стан важкий,
крововтрата до 11-18 мл/кг (20% ОЦК або 25-45% ОЦК – 1300-1800
мл), пульс – 100-120-140 уд./хв., систолічний артеріальний тиск нижче
90 мм рт. ст. (80-90 мм рт. ст.), шоковий індекс – 1,5, свідомість – сопор, ціаноз на тлі блідості шкірних покривів, холодний піт, вени спалі,
олігурія (менше 25 мл/ч).
III ст. – декомпенсована (незворотний шок – торпідна фаза шоку в ранніх
класифікаціях; тяговий патогенетичний механізм – важке ураження гі1 – Співвідношення частоти серцевих скорочень (частоти пульсу) за 1 хв. з величиною систолічного артеріального тиску (П.Г. Брюсов, 1985).
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поксії серця, мозку, печінки, нирок): загальний стан надто важкий, крововтрата до 19-30 мл/кг (40-50% ОЦК або більше 50% – 2000-2500 мл),
пульс – перевищує 120-140 уд./хв., систолічний артеріальний тиск нижче 60-80 мм рт. ст. (70 мм рт. ст.) або не визначається, гіпотонія більше
12 год., при шоковому індексі 2,5 у будь-який момент може настати зупинка кровообігу, свідомість – сопор, блідість шкірних покривів, вени
спалі, діурез різко понижений або анурія, дихання часте поверхневе.
При швидкості крововтрати 30% ОЦК впродовж 10-15 хвилин і відсутності
заповнення її впродовж 1 год. і більше розвивається важкий декомпенсований
шок.
Симптоми шоку :
- відчуття загальної слабкості, мерзлякуватість, озноб, спрага, запаморочення;
- потерпілий лежить із низько розташованою головою;
- шкірні покриви і слизові оболонки бліді із ціанотичним відтінком; надалі
набувають мармурового забарвлення, іноді із застійними плямами типу
трупних;
- риси обличчя загострені, лоб, віскі, іноді усе тіло покрите холодним потом;
- кінцівки, особливо периферичні відділи, при обмацуванні холодні;
- вени спалі;
- свідомість збережена або затемнена, до того, що оточує хворій байдужий,
але в еректильну стадію можливе психоемоційне і рухове збудження, неадекватне фізичному стану;
- спостерігаються тремор (тремтіння) пальців рук, іноді судоми;
- температура тіла понижена;
- пульс слабкого наповнення, прискорений, на периферичних артеріях може не визначатися;
- артеріальний тиск понижений;
- дихання поверхневе, прискорене, але, незважаючи на задишку, хворий не
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відчуває задухи;
- реакція зіниць на світло в'яла;
- серце не розширене (перкуторний), тони його глухі, іноді аритмічні;
- діурез (кількість сечі в одиницю часу) понижений.
Шок необхідно відрізняти (проводити диференціальний діагноз) від: непритомності, гострої серцевої недостатності, гострої судинної недостатності (колапсу). У клінічній картині усіх цих шокоподібних станів багато загальних рис: блідість шкіри і слизових оболонок, холодні шкірні покриви, занепокоєння, задишка, частий малий пульс, зниження артеріального тиску, зменшення ОЦК, серцевого викиду, погане кровопостачання периферичних тканин, але при шоці ці
зміни глибші і охоплюють практично усі органи і тканини.
Ускладнення шоку на рівні ДМД: клінічна смерть і гостра ниркова недостатність.
Невідкладні медичні заходи при лікуванні різноманітних форм шоку в
принципі аналогічні і повинні включати, передусім, заходи по усуненню гострих
порушень кровообігу і дихання. Інші методи інтенсивної терапії проводять з
урахуванням причин шоку, особливостей його патогенезу і супутніх розладів.
Домедична допомога при шоці:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Зробити виклик медичних працівників.
3. Усунути загрозливий чинник – причину шокового стану.
4. Виконати тимчасову зупинку зовнішньої кровотечі одним з доступних
способів.
5. Виконати плевральну пункцію при клапанному пневмотораксі (нині|в| –
лікарська маніпуляція).
6. Накласти герметизуючу пов'язку при відкритому пневмотораксі.
7. Укласти потерпілого горизонтально на спину (щоб голова знаходилася
на одному рівні із тілом або із злегка опущеною головою) і підвести його ноги на 20-30 см від горизонтальної площини (якщо можлива травма
голови, шиї, хребта, стегна або гомілки, є підозра на серцевий напад,
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інсульт або ні упевненості в змозі потерпілого, то ноги піднімати не
слід); за наявності важких порушень дихання, якщо це не погіршує стану потерпілого, допустиме положення із підведеною верхньою половиною тулуба.
8. У відповідних випадках почати штучну вентиляцію легенів.
9. Виконати повноцінне знеболення, як правило, наркотичними анальгетиками (морфін, промедол, фентаніл), що вводяться внутрішньом'язово;
внутрішньовенне введення анальгіну на рівні ДМД не рекомендується –
достатньо його внутрішньом'язове введення .
10. Почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
11. Почати інгаляцію кисню.
12. У відповідних випадках виконати іммобілізацію.
13. Вжити заходи по попередженню температурного дисбалансу організму відповідно до температури довкілля.
14. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
15. Терміново доставити потерпілого до лікувальної установи – евакуація
в першу чергу із супроводжуючим. Транспортування здійснюється в
положенні лежачи горизонтально на спині, при тривалій інфузії плазмозамінників, інгаляції кисню, штучної вентиляції легенів.
16. У разі затримки евакуації, забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. Для надання ДМД не обов'язково знати причину, що викликала шок, або
бачити кровотечу.
2. Первинна профілактика шоку (тобто заходи за наявності важкої травми, але без шоку) і ДМД при розвинутому травматичному, геморагічному і гіповолемічному шоці ідентичні.
3. Одним з важливих моментом в побудові раціональної послідовності дій
рятувальника є первинна профілактика і лікування травматичного шоку
– застосування «при першій же нагоді» знеболюючих засобів і, у відповідних випадках, внутрішньовенного введення плазмозамінних розчинів.
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Неприпустимо спочатку здійснювати увесь комплекс технічних заходів
під приводом «5 хвилин потерпить»., а лише потім приступати до надання ДМД, як це часто робиться на практиці.
4.6. Кома
Кома (грецька, koma – глибокий сон) – стан глибокого пригноблення центральної нервової системи, що характеризується втратою свідомості і
реакцій на зовнішні подразники, розладом регуляції життєво важливих
функцій організму.
З позицій організації меддопомоги грудки розглядається як гострий патологічний стан, що вимагає невідкладної терапії.
Найбільш частою причиною розвитку коматозного стану є інсульт – 57,2%,
на другому місці – передозування наркотиків – 14,5%, далі слідують гіпоглікемічна кома – 5,7%, черепномозкова травма – 3,1%, діабетична кома і отруєння
ліками – по 2,5%, алкогольна кома – 1,3%; рідше діагностується кома внаслідок
отруєнь різними отрутами – 0,6%.
При великій різноманітності етіологічних факторів є певна спільність в патогенезі коми при різних формах патології. Безпосередньою причиною розвитку
коми завжди є або органічне ураження головного мозку, або глибоке пригноблення його функцій внаслідок порушення біохімічних процесів, а отже, і обміну
речовин в клітинах мозку.
Вважаємо, що детальний опис причин і механізмів розвитку (етіологія і патогенез) різноманітних видів коми, навіть коротке, для осіб без медичної освіти
недоцільно, тим паче, що ДМД, як і при шоці в переважній більшості випадків,
має неспецифічний характер. Найбільш часте виключення лише одне – гіпоглікемічна кома.
Симптоми власне коми (незалежно від її етіології) :
- відсутність свідомості;
- відсутність реакцій на больові подразнення;
- послаблення або зникнення корнеальних (з рогівки) рефлексів;
- послаблення або зникнення сухожильних рефлексів;
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- порушення дихання;
- зміни гемодинаміки (пульс, артеріальний тиск);
- мимовільне сечовипускання і дефекація.
Виділяють чотири стадії коми, із яких перші дві відповідають прекомі.
I стадія характеризується занепокоєнням, сонливістю вдень і збудженням
вночі, порушенням координації рухів.
II стадія характеризується прогресом сонливості, знижуються реакції на больові подразнення, спочатку підвищуються, а потім слабшають сухожильні рефлекси, але ще можна, хоча і важко, добитися короткочасного контакту із хворим (відгукується на ім'я, виконує на
прохання елементарні рухи – розплющує очі, показує язик та ін.)
III стадія характеризується глибоким сном, порушеннями м'язового тонусу,
нерідко із спастичними скороченнями окремих груп м'язів; хворі в
контакт не вступають, сечовиділення і дефекацію не контролюють;
рефлекси з рогівки зазвичай збережені.
IV стадія – глибока кома із повною відсутністю не лише сухожильних, але і
корнеальних рефлексів, важкими розладами вегетативних функцій
: дихання, кровообіги (зниження артеріального тиску, серцеві
аритмії), сечовиділення (аж до анурії) та ін.
Симптоми коми зазвичай поєднуються із проявами основного захворювання
(травми, отруєння), які разом з даними анамнезу і особливостями розвитку коми
допомагають встановити її походження.
У одних випадках грудки розвивається дуже швидко, в інших – поступово,
за декілька годин або днів.
При миттєвому розвитку коми виникає необхідність відрізнити її як від клінічної смерті, так і від непритомності.
Встановленню правильної причини коми можуть допомогти опитування
осіб, що знають потерпілого, виявлення довідок про його хворобу, ліків, які він
приймав.
При огляді звертають увагу на позу потерпілого, що має особливості, на-
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приклад, при менінгіті (опістотонус, ноги в зігнутому положенні) і набряку мозку (положення на боці із зігнутими і приведеними ногами), при інсульті (асиметрія обличчя, положення і спонтанні рухи кінцівок). Зміна кольору шкіри дозволяє запідозрити печінкову недостатність (інтенсивна жовтяниця), анемію (різка
блідість або блідо-жовте забарвлення), отруєння чадним газом (рожева (трояндова) шкіра). Підвищена вологість шкіри характерна для гіпоглікемічної, тиреотоксичної коми, сухість шкіри – для діабетичної (кетоацидотичної) і уремічної коми
(у останньому випадку разом з набряками). Порушення цілості шкіри може відзначатися при травмі; розчухування шкіри – при уремії, декомпенсованому цукровому діабеті. Огляд язика дозволяє виявити на нім сліди прикусів, можливих
при епілептичних припадках.
Наявність незвичайних запахів в тому, що видихається хворим повітрі – запаху алкоголю, прілих яблук (ацетону), аміачного, «печінкового» (запах сирого
м'яса) дозволяє запідозрити відповідно алкогольну, кетоацидотичну, уремічну,
печінкову кому.
Домедична допомога при комі:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Зробити виклик медичних працівників.
3. Повторно оцінити обстановку:
- виявити можливі речовини, вживання внутрішньо або введення (підшкірне, внутрішньом'язове, внутрішньовенне) яких могло стати причиною
коми;
- визначити наявність специфічного запаху в приміщенні або із рота потерпілого.
4. При необхідності одягнути на потерпілого індивідуальні засоби захисту.
5. Відновити прохідність дихальних шляхів.
6. При неадекватному диханні – почати штучну вентиляцію легенів.
7. Навіть при підозрі на гіпоглікемічну коми ввести в рот потерпілого невелика кількість розчину цукру (чайна ложка на ⅓-½ склянки води) або
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вкласти кубик рафінаду, або цукерку, краще заздалегідь змочивши їх
водою. У обох випадках (рідка або тверда речовина) стежити за тим,
щоб не сталася аспірація – злегка підвести голову, вводити не глибоко;
при щонайменшому сумніві перевести потерпілого в положення на боці.
8. Почати інгаляцію кисню (4-6 л/мін через носовий катетер або 60% через маску).
9. При зниженні артеріального тиску – почати внутрішньовенне краплинне введення плазмозамінних розчинів.
10. При будь-якій підозрі на травму шийного відділу хребта – іммобілізація шийного відділу хребта.
11. При блювоті – запобігти аспірації блювотних мас, надавши потерпілому стійкe положення на боці.
12. При судомах – запобігти вторинним механічним ушкодженням.
13. Визначити рівень глюкози крові за допомогою експрес-тест-систем.
Якщо рівень глюкози нижчий нормального – ввести внутрішньовенно
розчин глюкози.
14. Якщо достовірно відомий характер отруєння – ввести антидот.
15. Нормалізувати температуру тіла потерпілого : при переохолодженні –
зігріти його, при гіпертермії – холодні компреси на голову і шию, обтирання холодною водою.
16. Вжити заходи по попередженню температурного дисбалансу організму відповідно до температури довкілля.
17. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
18. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
найближчої лікувальної установи. Потерпілого транспортують на носилках обов'язково із супроводжуючим, який повинен стежити за тим,
щоб у потерпілого було вільне дихання (зубні протези витягають, при
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западенні язика або розвитку блювоти – повертають на бік), попереджати виникнення травм під час транспортування.
19. У разі затримки евакуації потерпілого забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Зверніть увагу!
1. При надання ДМД інсулін не вводять.
2. При гіпоглікемічній комі спочатку можливі клонічні судоми, які, як правило, швидко проходять і далі переважають порушення кровообігу. При
епілептичному нападі клонічні судоми, як правило більше виражені і
більш тривалі; порушення гемодинаміки спочатку нападу не характерні.
Контрольні питання до розділу 4: шок, кома
3.5 Шок
Що таке шок?
Які фази шоку Вам відомі?
Які ознаки (симптоми шоку)?
Яка ДМД при шоці?
3.6 Кома
Що таке кома?
Які види кому Вам відомі?
Які ознаки (симптоми) коми?
Яка ДМД при комі?
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Розділ 5
ОТРУЄННЯ
5.1. Визначення поняття і класифікація
Дати точне визначення поняттю «отрута» досить складно, тому ми приводимо два визначення, які доповнюють один одного.
Отрута – речовина, яка у малій кількості, будучи наведено в зіткнення з
живим організмом, здатне зруйнувати його здоров'я і знищити життя.
Отрута – хімічний компонент місця існування, який поступає в кількості(рідше якості), що не відповідає вродженим або придбаним властивостям організму, і тому несумісний з його життям.
У США до отрут віднесені тільки ті речовини, які здатні викликати смерть
впродовж 48 год. половини або більше тваринних в групі 10 білих щурів при
введенні досліджуваної речовини в шлунок в дозі 50 мг і менш, а також у разі
аналогічного ефекту при дії впродовж 1 год. або менш газів, пари, туману, пороши речовини в концентрації 2 мг/л і нижче.
Отрути можуть бути класифіковані по наступних принципах:
- хімічній будові;
- точці прикладення отрути;
- механізму токсичної дії;
- путі введення;
- клінічним проявам отруєння.
Виділяють наступні путі вступу отрут в організм людини :
 шкіра(аплікаційні отрути)
 дихальні шляхи і легені(інгаляційні отрути)
 травний канал(пероральні отрути)
 парентеральний – при укусах, пораненнях, ін'єкціях.
Рідкісними шляхами проникнення отрути в організм є слизові оболонки статевих органів, сечовивідних шляхів, прямої кишки.
Окрім загальної або власне токсичної дії, отрута може чинити і місцево-
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дратівливу дію, хімічний опік і/або алергічні реакції.
Отруєння – патологічний процес, що виникає в результаті дії на організм
отруйних речовин, що поступають з довкілля, різного походження.
Залежно від кількості речовини, проникаючої в одиницю часу, і кратності
вступу отруєння діляться на гострі і хронічні.
Силу отрути або міру його токсичності зазвичай вимірюють кількістю речовини(у мг на 1 кг маси тіла піддослідної тварини), яка викликає смерть 50% піддослідних тварин(ЛД50
Як правило, методики виміру токсичності(і відповідно до класифікації речовин) в різних країнах відрізняються. Окрім цього, класифікація міри токсичності
різна для різних груп речовин(для отрут інгаляційних і ентеральних, отрутохімікатів, медичних препаратів, бойових отруйних речовин).
Для інгаляційних отрут існує ще один параметр – летючість, залежно від
якого також виділяють декілька груп з'єднань.
Усі ці питання є предметом розгляду токсикології, токсичної хімії і інших
дисциплін і в завдання цього керівництва не входять.
За ознакою переважного синдрому при гострій інтоксикації отрути розділяють на наступні групи:
 речовини з переважно задушливою дією, з вираженою припікаючою дією –
викликають токсичний набряк легенів : хлор, трихлористий фосфор, оксихлорид фосфору, фосген, хлорпікрин, хлорид сірки;
 речовини переважно загальноотруйної дії, отрути крові, тканинні отрути –
викликають порушення енергетичного обміну в організмі: оксид вуглецю,
синільна кислота, динітрофенол, динитроортокрезол, етиленхлоргидрин,
етиленфторгидрин, ціаністий водень;
 речовини, що мають задушливу і загальноотруйну дію з вираженою припікаючою дією: акрилонітрил, азотна кислота, оксиди азоту, сірчистий ангідрид, сірководень, фтористий водень;
 нейротропні отрути – діють на нервову систему, порушуючи генерацію,
проведення і передачу нервового імпульсу(сірковуглець, фосфорорганічні
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з'єднання, тетраетилсвинець);
 речовини, що мають задушливу і нейротропну дію: аміак, гептол;
 метаболічні отрути(метаболізм – сукупність хімічних реакцій, що протікають в живих клітинах і забезпечують організм необхідними речовинами
і енергією): дихлоретан, окисел етилену, метилбромід, метилхлорид, диметилсульфат;
 речовини, що порушують обмін речовин в організмі – діоксид.
Симптоми отруєнь різними отрутами (предмет розгляду клінічної токсикології) у більшості випадків неспецифічні як для диференціювання отруєнь між
собою, так і для диференціювання їх від захворювань і можуть торкатися практично усіх органів і систем. У найбільш важких випадках розвивається один з 4
варіантів : шок, колапс, кома або агонія.
Протиотрути або антидоти – медичні засоби, здатні знешкоджувати
отруту в організмі шляхом фізичної або хімічної взаємодії з ним або ж що
забезпечують антагонізм з отрутою у дії на ферменти і рецептори.
Найважливішою умовою ефективності антидотів є їх найбільш раннє застосування від моменту надходження отрути в організм. Застосування антидотів не
виключає використання усього комплексу заходів при отруєннях.
Залежно від механізму дії антидоти розділяють на наступні групи.
Дія антидоту заснована на фізичних процесах(активоване вугілля).
Дія антидоту заснована на його хімічній взаємодії з отрутою(калію перманганат, унітіол).
Антидот утворює в організмі з'єднання, що має особливо високу спорідненість до отрути (амилнитрит, натрію нітрит, метиленовий синій).
Антидот конкурує з отрут у дії на ферменти, рецептори, фізіологічні системи.
Антидот конкурує з отрутою в його метаболічних перетвореннях.
Імунологічні антидоти – сироватки.
При наданні ДМД найчастіше застосовуються наступні антидоти:
Активоване вугілля – при харчових отруєннях(один грам активованого ву-
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гілля може адсорбувати до 800 мг морфіну, до 700 мг барбітуратів, до 300 мг
алкоголю).
Перманганат калію – для промивання шлунку 0,1 % водним розчином при
отруєнні після прийому всередину опію, морфіну, аконітину, нікотину, стрихніну, сульфаніламідів.
Меді сульфат (мідний купорос) – для промивання шлунку 0,1-0,2 % водним
розчином при отруєнні після прийому всередину білого фосфору.
Унітіол – внутрішньовенно або внутрішньом'язово 5% розчин 5-10 мл (1 мл
на 10 кг маси тіла потерпілого) при отруєнні миш'яком, ртуттю, хромом, вісмутом і іншими металами, блокаторами тиолової групи ферментів(препарат неефективний при отруєннях миш'яковистим воднем і свинцем).
Тетацин-кальцій (кальций-динатриєва сіль етилендиамінтетраоцетової кислоти) – внутрішньовенно краплинно 2 г(10% – 20 мл) при отруєнні важкими і
рідкоземельними металами.
Пентацин (кальцій-тринатриєва сіль диетилентриамінопентауксусної кислоти) – внутрішньовенно 5% 5 мл при отруєннях плутонієм, ітрієм, цирконієм,
цезієм.
Натрію тіосульфат – внутрішньовенно 30% 50 мл при отруєннях свинцем,
миш'яком, ртуттю, солями йоду і брому, синільною кислотою, ціанідами.
Амилнитрит (ізоаміловий ефір азотної кислоти) – інгаляційно по 2-3 краплі
(випускається в ампулах по 0,5 мл) при отруєнні синільною кислотою і ціанідами.
Натрію нітрит – внутрішньовенно 1-2% 10-20 мл при отруєнні синільною
кислотою і ціанідами.
Метиленовий синій – внутрішньовенно 1% 50-100 мл(краще на розчині глюкози) при отруєнні ціанідами і метгемоглобин-образователями (анілін).
Налорфін – внутрішньом'язово або внутрішньовенно 0,5% розчин 1-2 мл(при
необхідності можна вводити повторно до 8 мл) при отруєннях морфіном, промедолом, фентанілом та ін.
Атропіну сульфат – внутрішньом'язово або внутрішньовенно 0,1% 0,5-2,0
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мл при отруєннях антихолінестеразними отрутами. Можна використати також
скополаміну гідробромід, амизил, циклодол, метацин.
Дипіроксим – підшкірно або внутрішньом'язово 15% 1 мл(можливе повторне
введення з інтервалом 1-2 год. до 6-8 мл; у інтервалах застосовують холинолитики; реактиватор холінестерази) при отруєннях фосфорорганічними отрутами.
Ізонітрозин – внутрішньом'язово 40% 3 мл(можливе повторне введення з інтервалом 30-40 мін до 10 мл; у інтервалах застосовують холинолитики; реактиватор холінестерази) при отруєннях фосфорорганічними отрутами.
Наркотики і міорелаксанти – при отруєнні судорожними отрутами.
Етанол або етиловий спирт – всередину 30% водний розчин або внутрішньовенно краплинно 5% водний розчин(96° спирту 1 мл/кг маси тіла потерпілого) щодня впродовж 2-3 діб при отруєнні метиловим спиртом(метанолом).
Сироватка проти отрути гюрзи – підшкірно, внутрішньом'язово, внутрішньовенно від 500 до 2500 АЕ при укусах гюрзою.
Противоботулинічеська сироватка типів А, С, Е (ампула 10000 МЕ), В (ампула 5000 МЕ) – внутрішньом'язово або внутрішньовенно утримуване ампули.
Застарілими сьогодні препаратами, здатними зв'язувати деякі отрути, вжиті
внутрішньо, є: танін, молоко, яєчні білки(до 12 яєчних білків на 1 л кип'яченої
холодної води). Важливо пам'ятати, що прийом цих препаратів не відміняє обов'язкової евакуації шлункового вмісту(штучна стимуляція блювоти) і промивання шлунку.
Застосування обволікаючих засобів (рослинний слиз, киселі, рослинна олія,
водна суміш крохмалю або борошна) може бути корисне при прийомі всередину
дратівливих і припікаючих речовин, тобто при хімічних опіках, але не при отруєннях.
При отруєнні бензином, гасом, скипидаром, аніліном і іншими жиророзчинними з'єднаннями в якості засобів, прискорюючих проходження отрути по шлунково-кишковому тракту і перешкоджаючих всмоктуванню, можуть бути використані вазелінова олія (болюсно по 3 мл на 1 кг маси тіла) або гліцерин(200 мл).
5.2. Загальні принципи ДМД при отруєннях
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У цьому керівництві ми не акцентуємо увагу рятувальників на описі окремих випадків отруєнь, особливо на описі їх симптомів – завдання ДМД не у
встановленні діагнозу, а в підтримці життєво-важливих функцій організму, незалежно від причини, що викликала їх порушення; ми акцентуємо увагу на загальних принципах ДМД при отруєннях залежно від способу проникнення отрути в
організм і загальної тяжкості стану потерпілого.
Для надання своєчасної, повної і повноцінною ДМД при отруєннях(чи підозрі на них) важливо наступне:
1) встановити міру порушення життєво-важливих функцій організму і
відповідно міру екстреності і послідовність заходів ДМД;
2) виключити інші, більше явні причини(механічна або інша травми, гострі захворювання, особливо гострі хірургічні захворювання органів живота) погіршення стану потерпілого – з'ясувати обставини, що привели
до погіршення стану потерпілого;
3) при підозрі на харчове отруєння з'ясувати:
- характер води і їжі, прийнятої в останні 1-3 рази;
- час між останньою їдою і появою болів і/або порушень функцій(нудота,
блювота, пронос) органів травлення;
4) запідозрити або виявити безпосередній(достовірну) зв'язок між погіршенням стану потерпілого і тією або іншою хімічною речовиною, виявленою(сама речовина, його упаковка, засоби введення, джерело – отруйна тварина або сліди його укусу) у безпосередній близькості від потерпілого :
- звернути увагу на облатки, флакони від лікарських препаратів, залишки
прийнятої рідини або їжі, шприци, голки і тому подібне;
- визначити наявність специфічного запаху токсичних речовин в навколишньому повітрі;
- визначити наявність специфічного запаху токсичних речовин в повітрі,
що видихається, у потерпілого;
5) виявити специфічні симптоми(якщо вони є) гострого отруєння тією ре-
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човиною, сліди якої знайдені;
6) встановити шлях проникнення отрути і відповідно характер необхідних
заходів, спрямованих на зменшення його потенційної шкоди для організму;
7) встановити вірогідний час очікування прибуття медичних працівників,
а також доставки потерпілого до лікувальної установи і, відповідно, міри необхідності проведення на місці події або в процесі транспортування тих заходів ДМД, які не є обов'язковими або є сумніви в їх необхідності(сумніви в причинах, що зумовили погіршення стану потерпілого),
особливо, якщо вони можуть викликати побічні несприятливі ефекти,
якщо потерпілий без свідомості або дитина до 4 років.
Ми вважаємо, що якщо немає явних підстав рахувати конкретний випадок
появи болів в животі, блювоти, погіршення загального стану потерпілого після
їди отруєнням – є обґрунтовані сумніви, то рятувальник повинен обмежитися
тільки обов'язковими в усіх випадках заходами ДМД :
 серцево-легеневою реанімацією (за наявності показань);
 викликом медичних працівників;
 внутрішньовенним введенням плазмозамінників;
 терміновою доставкою потерпілого до лікувальної установи.
Робити промивання шлунку, приймати антидоти в сумнівних випадках на
місці події немає підстав – це вже не ДМД, а самолікування, шкода якого добре
відома.
Якщо ж достовірно відомо, що потерпілий прийняв надмірну кількість ліків,
помилкові не ті ліки або інша отруйна речовина, то, незалежно від прогнозованого часу прибуття медпрацівників, ДМД повинна розпочинатися(якщо свідомість
у потерпілого збережена) з промивання шлунку або, якщо це неможливо, спорожнення шлунку шляхом викликання штучної блювоти і дачі активованого
вугілля.
Нарешті, якщо отруєння сталося на виробництві, де відомий перелік використовуваних отруйних речовин, то рятувальник повинен керуватися інструкці-

279

єю по техніці безпеки і наданню ДМД саме на цьому виробництві, яка забезпечується відповідними матеріальними ресурсами1.
Необхідно також пам'ятати, що далеко не усі види отруєнь мають хоч би
один специфічний(тобто, властивий тільки цій отруті) симптом, а якщо і мають,
то він може бути прихований більше вираженими неспецифічними ознаками.
В деяких випадках між надходженням в організм отрути і появою перших
ознак отруєння може пройти те або інша кількість часу – латентний період.
Інший можливий варіант – після появи перших симптомів стан постраждалого на той або інший проміжок часу покращується – настає період уявного благополуччя, коли симптоми отруєння або повністю зникають, або значно слабшають.
І перший і другий варіанти відстроченого прояву основних симптомів отруєння не означають одужання або легкості отруєння, тобто не надають права рятувальникові припинити або відкласти виконання прийомів ДМД.
Нарешті, загальнотоксична дія отрути може поєднуватися з місцевим – від
легені дратівливого, до хімічного опіку, а також з місцевою або загальною алергічною реакцією.
При отруєннях на усіх рівнях надання медичної допомоги використовуються наступні принципи їх лікування :
1. Припинення дії отруйної речовини – раннє видалення отрути :
- при харчових отруєннях – промивання шлунку, стимуляція блювоти, сифонові клізми, послаблюючі; ентеросорбція;
- при інгаляційних отруєннях – евакуація із забрудненої атмосфери, застосування індивідуальних засобів захисту;
- при аплікаційних отруєннях – промивання шкіри водою;
- при попаданні токсичних речовин в порожнини організму – промивання
їх;
- при укусах, підшкірних і внутрішньом'язових ін'єкціях – місцево холод,
1 – Погіршення стану людини на виробництві, що використовує отруйні речовини, зовсім не означає на 100%, що
це отруєння - і в цьому випадку рятувальник повинен керуватися викладеними вище правилами.
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накладення кровозупинного джгута; специфічна сироватка.
2. Зменшення концентрації отруйної речовини в крові і внутрішньому середовищі – гемодилюція – на рівні ДМД – внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
3. Видалення отруйної речовини з організму:
- пероральне водне навантаження створюється щедрим питвом частіше
лужних вод(до 3-5 л в добу) у поєднанні з сечогінними засобами; протипоказання до проведення водного навантаження – гостра серцева недостатність(набряк легенів) або ниркова недостатність.
- форсований діурез – стимуляція сечовиділення за допомогою сечогінних
після водного навантаження шляхом внутрішньовенного вливання плазмозамінних розчинів;
- гемодіаліз(штучна нирка);
- інші види екстракорпоральної детоксикації(гемосорбція, обмінне переливання крові, плазмаферез, лімфосорбція та ін.).
4. Специфічна (антидотна) терапія.
5.3. Харчові отруєння
Харчове отруєння – будь-яке захворювання, що виникають при вживанні
їжі або води, що містить хвороботворні мікроорганізми або їх токсини,
або інші отруйні для організму речовини немікробної природи.
Залежно від причини, що викликала їх, харчові отруєння підрозділяють на
три групи:
1. Отруєння мікробної природи :
харчові токсикоінфекції
харчові інтоксикації;
2. Отруєння немікробної природи :
хімічними речовинами
отруйними грибами і іншими рослинами
отруйними тваринами;
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3. Отруєння нез'ясованої етіології.
З епідеміологічної точки зору, харчові отруєння можуть виникати:
a) у вигляді масових спалахів;
б) групових захворювань;
в) окремих випадків.
З клінічної точки зору харчові отруєння можуть розвиватися у осіб:
з початково здоровими органами травлення;
з органами травлення у стадії розвитку (діти);
з органами травлення у стадії інволюції (літні, люди похилого віку, довгожителі);
що мають ті або інші хронічні захворювання органів травлення неінфекційного і нетоксичного походження;
що мають ті або інші гострі захворювання органів травлення неінфекційного і нетоксичного походження.
В цілому, для харчових отруєнь характерний гострий початок і відносно короткочасна течія, але, у випадках тривалого споживання харчових продуктів, що
містять шкідливі речовини(пестициди, свинець), харчові отруєння можуть протікати і за типом хронічних захворювань.
Зверніть увагу!
1. Слід мати на увазі, що схожі з отруєннями симптоми, у тому числі після останньої їди, спостерігаються і при гострих хірургічних захворюваннях і травмах органів живота, при яких недопустимі промивання
шлунку, клізми, грілки. Тому промивання шлунку виконується тільки за
наявності достовірних підтверджень того, що стан потерпілого обумовлений отруєнням.
2. Промивання шлунку проводиться у міру стабілізації стану потерпілого в
результаті інших заходів ДМД і тільки при збереженій свідомості у
нього; якщо в процесі промивання шлунку в промивних водах з'явилася
домішка крові – промивання необхідно негайно припинити і більше не
поновлювати. У дітей і при психічному збудженні промивання шлунку не
проводиться.
3. Новим національним протоколом доза активованого вугілля для промивання шлунку збільшена – замість 1 пігулки на 10 кг маси тіла потерпі-
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лого, тепер – 1,0 г/кг
4. Національними протоколами України застосування антибіотиків не передбачене, як всередину(у таблетованій формі), так і ін'єкційний.
5.3.1. Харчові отруєння мікробної природи
5.3.1.1. Харчові токсикоінфекції
Харчові токсикоінфекції – споживання продуктів, що містять масивні
кількості живих мікроорганізмів, що розмножилися в ній, які є збудниками гострих неспецифічних гастроентероколітів.
Продукти можуть заражатися внаслідок санітарних і технологічних порушень виробництва, транспортування, зберігання і реалізації продуктів вже починаючи із забою тварин і обробки туш.
Продукти тваринного походження(м'ясо, яйця, риба) можуть бути уражені
ще за життя тварини(у випадках інфекційних захворювань або бактеріоносійства
у тварин).
Продукти можуть бути цілком доброякісні, але остаточне оформлення їх
приготованих форм – блюд робиться на тому ж столі або обробній дошці, де
перед цим лежало м'ясо, заражене мікробами.
Збудниками токсикоінфекцій можуть бути аероби і анаероби: сальмонели,
кишкова паличка, протей, стрептококи, стафілококи, паличка Clostridium
Perfringens, йєрсеніі та ін.
Інкубаційний період(час від моменту попадання збудника в організм(зараження) до моменту появи перших ознак захворювання) при харчових
токсикоінфекціях складає від декількох годин до 1 доби.
5.3.1.2. Харчовий токсикоз
Харчовий токсикоз – це захворювання, що виникають при вживанні харчових продуктів, що містять токсини (екзотоксини) мікроорганізмів, що
розмножилися в їжі, клінічна картина яких нагадує отруєння деякими
отрутами.
До цієї групи захворювань відносяться:
стафілококовий токсикоз
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ботулізм
мікотоксикози.
Стафілокок – аероб і факультативний анаероб, що продукує ряд екзотоксинів, у тому числі ентеротоксин, який і є причиною харчової інтоксикації.
Ентеротоксин – стійкий в зовнішньому середовищі, не інактивується при
кип’ячені впродовж 30 хвилин (необхідно не менше 2 год.), при зберіганні впродовж 2 місяців, не інактивується абсолютним алкоголем, стійкий до дії шлункового і кишкових соків.
Продукція ентеротоксину не завжди паралельна швидкості розмноження
самого мікроба. Його синтезу сприяє високий вміст вуглекислоти. Розмноження
мікроба і накопичення токсину відбувається як в аеробних, так і в анаеробних
умовах при кімнатній температурі (22-37°С). Для накопичення токсину необхідно, як правило, 10-18 год., але може бути досить і 4 год.
Джерелом стафілококу є люди, хворі на різні форми захворюваннями гнійників шкіри(піодермії), гострими і хронічними захворюваннями дихальних шляхів, порожнини рота, зубів (риніт, тонзиліт, ангіна, трахеобронхіт, карієс). Джерелом можуть бути і тварини(корови, вівці, кози), хворі маститом. Обидва джерела інфекції можуть бути безсимптомними носіями мікроорганізму.
Продукти, в яких особливо інтенсивно розмножується стафілокок : молочні,
морожене, картопляне пюре, вінегрет, салати, слабосолена оселедець, гречана
каша, паштети, ковбаси, рибні консерви в олії (при цьому бомбажа банок не відбувається).
Латентний період – 2-4 год. (рідко 0,5 або 6 год. і більше). Тривалість захворювання звичайно 1-3 дні, але частіше вже через 3-5 год. настає значне поліпшення самопочуття.
5.3.1.3. Ботулізм
Ботулізм – харчове отруєння (смертність до 20-70 %), таке, що викликається

токсином

паличкоподібної

анаеробної

бактерії

Clostridium

botulinum типів A, B, C, D, E, F, яка розмножується з виділенням і накопиченням токсину усередині великих шматків м'яса, риби, шинки, ковбаси

284

або в герметично закритих консервних банках з горохом, квасолею.
Збудник в несприятливих умовах легко утворює спори, які дуже стійкі в зовнішньому середовищі. Вегетативна форма і токсин малостійкі (токсин руйнується при кип’ячені впродовж 15 хвилин). В той же час, якщо в харчовому продукті вже накопичився токсин, то консервація продукту – соління, заморожування, маринування – не інактивує його.
Ботулотоксин одна з найсильніших отрут, відомих людині, – вірогідна летальна доза при пероральній прийомі складає 8-10 мкг, при внутрішньовенному
введенні – 0,15-0,30 мкг; можливо також інгаляційне отруєння.
Ботулотоксин пригноблює синтез ацетилхоліну в смугастопоперечної мускулатурі з розвитком її паралічу; вражає і інші клітини: печінки, нирок, головного мозку.
Латентний період після прийому отрути – від 2-3 год. до 2-3 доби. Тривалість хвороби різна, в середньому – від 4 до 8 днів, іноді до місяця і більше.
5.3.1.4. Харчові мікотоксикози
Харчові мікотоксикози – захворювання, що виникають при вживанні продуктів переробки зерна, зараженого токсичними речовинами мікроскопічних
грибів. До мікотоксикозів відносяться ерготизм, фузариотоксикоз і афлотоксикоз.
Основною

мірою

профілактики

мікотоксикозів

є

дотримання

умов(зволоження, що виключають, і пліснявіння) зберігання продуктів, особливо
зерна, відмова від вживання цвілих продуктів, обережністю споживання хлібобулочних виробів домашнього приготування сумнівної якості.
Загальні ознаки (симптоми) харчових отруєнь мікробної природи – це поєднання гастроентероколіту з токсикозом:
- нудота;
- блювота, що часто багатократна, така, що дає деяке суб'єктивне поліпшення стану;
- переймоподібні болі в животі;
- часте рідке випорожнення;
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- загальна розбитість, слабкість;
- головний біль;
- блідість, похолодання кінцівок, холодний піт, ціаноз губ, крил носа(у
важких випадках);
- підвищення температури (не завжди);
- болі, ломота в м'язах і суглобах (у важких випадках);
- судоми (рідко);
- почастішання пульсу і дихання, зниження артеріального тиску; у важких
випадках – колапс.
Специфічні ознаки ботулізму :
- порушення зору – його послаблення, двоїння в очах (диплопія), розширення зіниць, тремтіння очних яблук, опущення повік;
- порушення мови і ковтання – параліч м'язів м'якого неба, мови, глотки,
гортані;
- зміна виразу обличчя потерпілого – параліч м'язів обличчя;
- порушення дихання – параліч дихальних м'язів.
5.3.2. Харчові отруєння немікробної природи
5.3.2.1. Харчові отруєння грибами
Розрізняють їстівні і неїстівні гриби. Їстівні гриби бувають безумовно їстівні
і умовно їстівні.
Безумовно їстівні гриби споживають зазвичай без попередньої і додаткової
обробок (білий гриб, підберезник, підосиновик, маслюк та ін.).
Умовно їстівні гриби: рядки, сморчки, сироїжки, корбани та ін. – при неправильному приготуванні можуть викликати харчові отруєння. Перед кулінарною
обробкою ці гриби піддають тривалому варінню з видаленням відвару(рядки,
сморчки, сироїжки, корбани та ін.) або вимочуванню в проточній або зміною
воді (молочні гриби-судини: грузді, підгрузді, вовнянки, чорнушки та ін.).
Отруйні гриби: бліда поганка, мухомори, неправдивий опеньок в їжу вживатися не повинні.
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Отруєння грибами залежить від характеру вегетації грибів і тому має чітко
виражений сезонний характер, як правило, з травня по жовтень. Діти сприйнятливіші до дії токсинів грибів.
Гриби, залежно від механізму токсичної дії діляться на:
гастроентеротропного дії – викликають головним чином ураження слизовою оболонкою шлунково-кишкового тракту;
гепатонефротоксичного дії – викликають гостру печінково-ниркову недостатність.
При отруєнні грибами гастроентеротропної дії (мухомор) захворювання
проявляється через 2-3 години після вживання грибів і зазвичай обмежується
явищами гастроентероколіту (біль в животі, нудота, блювота, пронос, обезводнення організму), але, наприклад, при отруєнні мухомором можуть бути і інші
симптоми – галюцинації, судоми, рясна слинотеча.
При отруєннях грибами з гепатонефротоксичною дією (наприклад, бліда поганка) перші симптоми отруєння розвиваються не раніше, ніж через 6 годин з
моменту вживання, іноді через 8-10 годин, рідше – до 2-3 діб.
Прояви спочатку також обмежуються явищами гастроентериту, але через
деякий час може настати так званий період уявного благополуччя, коли ознаки
гастроентериту поступово зникають, стан потерпілого стабілізується. Але при
цьому прогресують біохімічні змін, відбиваючі токсичне ураження печінки (знижується кількість протромбіну, трохи пізніше підвищується значення активності
трансаміназ, концентрації білірубіну в крові). Ще через 10-12 годин з'являються
клінічні симптоми патології печінки – жовтяничність склер, слизових оболонок і
шкіри, тяжкість і біль в правому підребер'ї, збільшення печінки.
5.3.2.2. Харчові отруєння їстівними харчовими продуктами, що частково
набули отруйних властивостей
Соланін входить до складу картоплі, найбільше його в шкірці; зміст може
збільшуватися при проростанні і позеленінні картоплі. Картопля, що містить
підвищену кількість соланіну, має гіркуватий смак, при його вживанні виникає
дряпаюче відчуття в зіві. Отруєння супроводжується незначним розладом шлун-
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ково-кишкового тракту.
Фазин – токсична речовина, що міститься в сирій квасолі. Харчове отруєння
виникає при використанні в їжу квасоляного борошна і харчових концентратів.
Отруєння проявляється слабкими симптомами розладу кишечника.
Амигдалін – глікозид, що міститься в гіркому мигдалі і ядрах кісточкових
плодів; при його руйнуванні виділяється синільна кислота. Отруєння в легкій
формі супроводжуються головним болем, нудотою; при важкій формі спостерігаються ціаноз, судоми, втрата свідомості і можлива смерть.
Фагин міститься в сирих букових горіхах. Отруєння проявляється у вигляді
поганого самопочуття, головного болю, нудоти і розладу кишечника.
Бур'яни. У борошні з погано очищеного зерна можуть міститися отруйні
домішки куколя, софори (гірчака), геліотропа опушенноплодного, триходесми
сивий та ін. Випадки отруєння цими отруйними домішками зустрічаються дуже
рідко.
5.3.2.3. Харчові отруєння отруйні рослинами
У довідниках по токсикології описується більше 53 видів отруйних рослин.
Прийом в їжу цих рослин частіше відбувається помилково, переважно дітьми.
Клінічні прояви мають дуже широкий діапазон, причому симптоми з боку органів травлення можуть бути взагалі відсутніми. Дуже варіабельна і тривалість
латентного періоду (час від моменту прийому отрути до появи перших симптомів). Тому в цьому керівництві ми не зупиняємося на описі ознак отруєння окремими рослинами, оскільки діагностика не є обов'язком рятувальника, а ДМД в
таких ситуаціях в переважній більшості випадків носить неспецифічний характер.
5.3.2.4. Харчові отруєння отруйними тваринами
Йдеться не про активно-отруйних тварин, що мають спеціальні органи синтезу отрути і його введення в організм жертви, а про пасивно-отруйних, таких,
що не мають спеціального отруйного апарату, але що містять отруту в різних
органах і тканинах постійно або тимчасово, у зв'язку з фізіологічним станом або
живленням. В основному це різні види (молюски, голкошкірі, риби) мешканців
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морських або прісних водойм.
Наприклад, мідії, можуть придбавати отруйні властивості в літній час в результаті живлення простими мікроорганізмами або деякі види риб, ікра і молочка
яких під час нересту придбавають отруйні властивості, у міноги отруйна речовина знаходиться, в слизі, який виробляється шкірними залозами, а очищена від
слизу риба цілком їстівна.
Поширення екзотичних блюд, що готуються з цих тварин може супроводжуватися харчовими отруєннями немікробної природи.
Отруйні властивості мають також деякі залози внутрішньої секреції(надниркові залози, щитовидна залоза) великої рогатої худоби (точніше, це не
отрути, а гормони цих тварин не втратили активність при звичайній кулінарній
обробці і чинять дію на відповідні органи людини). Споживання цих залоз може
викликати важкі розлади функцій шлунково-кишкового тракту.
5.3.2.5. Харчові отруєння хімічними речовинами
До 1978 р. Американським хімічним суспільством було зареєстровано двохмільйонну хімічну сполуку, хоча вважається що це тільки 1/3 існуючих на сьогодні хімічних сполук. Виділяють наступні групи отрут :
I. Промислові отрути
1. Органічні(спирти, гліколі, ефіри, альдегіди, кетон та ін.).
2. Неорганічні – метали, неметали і їх з'єднання.
II. Ліки (30 груп препаратів).
III. Отрутохімікати (12 груп сполучень).
IV. Отрути військової хімії – бойові отруйні речовини.
Приведена класифікація найбільш загальна, включає відразу декілька класифікаційних ознак – соціальне призначення речовини, хімічну природу, механізм дії. По кожній з цих ознак можлива детальніша класифікація; міра деталізації визначається профілем спеціальності.
Крім того, для багатьох отрут характерніші хронічні форми отруєнь, хоча
можливі і гострі форми.
5.3.3. Домедична допомога при харчових отруєннях
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1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку:
- оглянути приміщення, знайти медикаменти, інші хімічні речовини, які
приймав або міг прийняти потерпілий, і передати їх медичним працівникам;
- дотримуватися «токсичної настороженості» (умови довкілля, в якому
сталося отруєння, можуть бути небезпечними для самого рятувальника і
медичних працівників);
- з'ясувати обставини, які супроводжували отруєння (коли, чому, як, скільки, з якою метою), у потерпілого, якщо його свідомість збережена, або у
навколишніх осіб;
- зібрати речові докази (упаковки ліків, порошки, шприци), біологічні середовища (блювотні маси, сеча, кров, промивні води) для подальшого хіміко-токсикологічного або судово-хімічного дослідження;
- встановити, які ліки потерпілий вживає регулярно;
- встановити, які ліки потерпілий вжив до прибуття рятувальників;
- з'ясувати наявність чинників ризику передозування ліків (психічні захворювання, черепно-мозкові травми, порушення пам'яті, наявність депресії);
- з'ясувати наявність в анамнезі інших супутніх захворювань : нервової
системи, серцево-судинної, ендокринної та ін.;
- зібрати загальний алергологічний анамнез, чи були алергічні реакції і на
які ліки (речовини);
- колір шкірних покривів і слизових оболонок, їх вологість, наявність опіків, ознаки тривалого здавлення тканин, сліди від ін'єкцій;
- оцінити наявність сторонніх специфічних запахів в повітрі приміщення і
від видиху потерпілого;
- оцінити візуально характер і наявність сторонніх специфічних запахів від
блювотних мас, якщо вони є.
2. Викликати медичних працівників.
3. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
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рівень артеріального тиску.
4. При частій, багатократній, щедрій блювоті, низькому артеріальному
тиску почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
5. Узяти блювотні маси для токсикологічного або бактеріологічного дослідження.
6. Якщо з моменту отруєння пройшла менше 1 години і у рятувальника
достатня кількість активованого вугілля, то перед початком промивання шлунку дати потерпілому порцію активованого вугілля (0,5-1 г/кг
маси тіла потерпілого1.
7. Якщо свідомість збережена, промити шлунок беззондовим методом(техніку см далі) до чистих промивних вод, що вимагає до 12-15
літрів води.
8. Дати потерпілому порцію активованого вугілля (0,5-1 г/кг маси тіла потерпілого).
9. Якщо це не було зроблено раніше, почати внутрішньовенне введення
плазмозамінних розчинів.
10. Прикласти хладоносій до живота.
11. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
12. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
13. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
Техніка беззондового промивання шлунку
1. Приготувати чисту питну або кип'ячену воду кімнатної температури
(16-20°С) для промивання шлунку у кількості 5-7 літрів і більше (до 121 – Дозування вказане відповідно до протоколу, введеного Наказом Міністерства охорони здоров'я України №34
від 15.01.2014 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги». Проте ми вважаємо, що у більшості екстрених ситуацій доступнішим є старе дозування, - 1 пігулка активованого вугілля на 10 кг маси тіла потерпілого.
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15 л) або розчин:
- гідрокарбонату натрію (харчової соди) 0,5-2% в питній або кип'яченій
воді (1-2 чайних ложки на 1 л);
- перманганату калію (марганцівка) 1:5000-10000 (слабо рожевого кольору) в питній або кип'яченій воді.
2. Приготувати дві порції кашки активованого вугілля: пігулки в дозі для
дорослих (кожна порція) 0,5-1 г/кг маси тіла потерпілого

акуратно

подрібнити і змішати з невеликою кількістю води. Якщо кількість активованого вугілля достатня – готують дві порції, інакше – одну – сорбент
дається тільки після промивання шлунку.
3. Приготувати місткість для блювотних мас, захисний фартух, гумові рукавички, шпатель.
4. Рятувальникові одягнути гумові захисний фартух і рукавички і розташуватися за спиною потерпілого так, щоб своєю лівою рукою притримувати його, а правою допомагати йому.
5. Усадити потерпілого на випорожнення; розташувати місткість для
блювотних мас на підлозі у нього між ніг.
6. Дати потерпілому першу порцію активованого вугілля у вказаній вище
дозі.
7. Дати потерпілому випити порцію води або розчину в об'ємі відповідно
до віку (таб.5.1). Якщо блювота при цьому не з'являється самостійно, то
виконати роздратування кореня мови і задньої стінки глотки шпателем
(виконує рятувальник, міцно утримуючи його) або пальцями (виконує
сам потерпілий) до появи блювоти.
8. Першу порцію промивних вод зібрати для токсикологічного і бактеріологічного дослідження.
9. Описаний цикл повторюють до тих пір, поки промивні маси не стануть
чистими (можлива домішка прозорого слизу і жовчі).
10. Дати потерпілому другу порцію активованого вугілля у вказаній вище
дозі.
11. Потерпілому прополоскати рот, умити обличчя.
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Якщо промивання шлунку виконується лежачи, то потерпілий повинен знаходитися на лівому боці, обличчям вниз і, по можливості, звісивши голову нижче
рівня ліжка.
Таблиця 5.1
Об'єм однієї порції рідини для промивання шлунку
Вік (роки)

Об'єм рідини (мл)

6-7

200 – 250

7-8

300 – 350

8-11

350 – 400

9-12

400 – 450

12-15

450 – 500

дорослі

500 – 700

Раніше рекомендувалося введення в шлунок одномоментно 1,5-2,0 л води,
але, як було встановлено, при значному об'ємі води, якщо не настала спонтанна
блювота, відбувається відкриття вахтера і вода разом з отрутою починає поступати в дванадцятипалу кишку. Тому в сучасному керівництві рекомендується
вищеописана методика.
Ускладнення беззондового промивання шлунку
Практично завжди обумовлені порушенням методики або необережністю
рятувальника і зводяться до нанесення механічних травм або хімічних опіків(у
разі помилкового розчинення непридатних для прийому всередину речовин або
помилкового застосування пігулок) – виявляється відповідна ДМД. Рятувальник
повинен ретельно читати маркіровку місткостей, що містять харчові або лікарські речовини. За відсутності маркіровки або її нечитабельності речовина або
ліки вважаються невідомими і застосовуватися не повинні.
Специфічні ускладнення:
- поява домішки крові в промивних водах – промивання шлунку припиняють, потерпілому надають горизонтальне положення, на живіт укладають холодну грілку;
- попадання води в дихальні шляхи(аспірація, похлинення) – промивання
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шлунку припиняють, потерпілого укладають набік, дають можливість
відкашлятися і відпочити до повного відновлення дихання; при необхідності завершують промивання шлунку;
- заковтування шпателя з утворенням чужорідного тіла шлунку – доставити потерпілого до лікувальної установи.
Зверніть увагу!
1. Промивання шлунку при наданні ДМД протипоказано якщо:
- потерпілий в стані збудження;
- потерпілий без свідомості;
- отруєння корозійними речовинами (тобто при поєднанні хімічного
опіку і отруєння);
- є ознаки шлунково-кишкової кровотечі.
2. Застосування інших сорбентів, окрім активованого вугілля, нормативами, що діють в Україні, не передбачено.
3. Згідно з чинними нормативними документами Міністерства охорони
здоров'я України застосування антибіотиків не передбачене, як всередину(у таблетованій формі), так і ін'єкційний.
4. Не рекомендується усувати наявну блювоту і пронос медикаментозними
препаратами.
5. На рівні ДМД ми не рекомендуємо застосування послаблюючих засобів.
Якщо, проте, таке рішення буде прийнято (наприклад, після дистанційної консультації), то згідно з національним протоколом, в якості проносного допустиме застосування тільки магнію сульфату одноразово в
дозі 10-20 г для дорослих.
6. Протипоказане призначення блювотних засобів.
7. Не можна викликати блювоту роздратуванням задньої стінки глотки у
маленьких дітей(до 5 років), у хворих в сопорозному або несвідомому
стані, у тих, що отруїлися припікаючими отрутами.
8. До прибуття медичних працівників(чи доставки до лікувальної установи) – голод. Якщо постраждале немовля, то чергове годування(грудьми
або штучне), як правило, пропускають, але наступне, якщо немає блювоти, проводять.
9. У разі транспортування більше 6 год. у дорослих, високої температури
довкілля, наявності високої температури тіла потерпілого, у дітей, людей похилого віку, вагітних, якщо не проводиться внутрішньовенне введення плазмозамінників, – за відсутності блювоти щедре питво, краще
збалансованих сольових розчинів(наприклад, регідрон).
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10. Перша їда дозволяється при повній відсутності нудоти, болів в животі
і відновленні апетиту; наявність проносу не є протипоказанням до їди.
5.4. Інгаляційні отруєння
Речовини, що знаходяться в повітрі у формі газу, пари або мелкодисперсної
суспензії рідини або рідше за тверду речовину (аерозолі, пилоповітряні і пилогазові суміші), можуть робити місцеве (на слизові оболонки) або/і загальна (проникаючи через слизові оболонки в кров і далі по усьому організму) дія на організму
людини. При вдиханні газоподібних або пароподібних речовин, залежно від їх
хімічної будови, концентрації, міри дисперсності і інших чинників (вологість,
температура і тому подібне), можливо, по-перше, поява нюхових або смакових
раздротувань, що суб'єктивно формують приємні або неприємні відчуття, хоча
немало речовин, які не сприймаються органолептически.
По-друге, можливо подразлива дія на слизову оболонку верхніх дихальних
шляхів – формування суб'єктивно неприємних відчуттів сухості, пирхота, печіння, болі в носових ходах, глотці, гортані, трахеї і бронхах (вищеописані відчуття
локалізуються за грудиною), які супроводжуються захисними реакціями: щедре
відділення слизу, чхання, кашель. Як правило, одночасно ці речовини дратівливо
діють і на оболонки ока, що супроводжується почуттям засміченості, печіння,
різі, болі в очах і захисною щедрою сльозотечею, закриванням і щільним зімкненням повік (замруженням). Як наслідок, ці патологічні і захисні реакції в сукупності викликають порушення зовнішнього дихання і гіпоксію, що супроводжується почуттям нестачі повітря (задухи). Паралельно формуються об'єктивно
визначувані порушення зовнішнього дихання – воно стає частим, поверхневим, із
залученням допоміжних дихальних м'язів плечового пояса, шкіра набула синюшного кольору, збільшується частота серцевих скорочень; у важких випадках
можлива рефлекторна зупинка дихання.
Третій варіант місцевої дії – алергічна реакція, яка супроводжується щедрим
відділенням слизу, чханням, кашлем, почуттям нестачі повітря. Характерною
відмінністю від подразливої дії є відсутність вираженого почуття печіння і болю
(можливо лише незначне почуття пирхота). У важких випадках порушення зо-
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внішнього дихання, аж до повної асфіксії формуються досить швидко – впродовж 30-60 хвилин. Причому (це теж відмітна особливість алергічної реакції),
має місце прогрес цих патологічних змін і після видалення постраждалого з вогнища забруднення повітря (при подразливій дії вдихання чистого повітря, як
правило, швидко усуває усі симптоми).
Нарешті, найважчим варіантом місцевої хімічної дії речовин
Предмет же після речовин дихальних шляхів або/і альвеоли легенів. Загальнотоксична дія може супроводжуватися або ні тією або іншою місцевою
дією.
Основна рекомендація рятувальникові при інгаляційних отруєннях інструкцією, що діє на конкретному об'єкті, на якому використовуються відомі хімічні
речовини і тому передбачені відповідні заходи і матеріальне забезпечення у разі
виникнення аварійних ситуацій. Інший варіант – інструкція, що отримується
рятувальником при виїзді на конкретний випадок аварії з викидом хімічних речовин в повітря.
Нарешті, – дистанційна консультація після ідентифікації хімічної речовини
або даних хімічної розвідки.
Навряд чи доцільні рекомендації, хоча і обґрунтовані теоретично, але украй
важко здійснювані в польових умовах, особливо при масовому вступ потерпілих,
такі як, наприклад,: «.при інгаляційному отруєнні аміаком виконати інгаляцію
водяної пари з оцтом (додають у воду) і напоїти потерпілого гарячим молоком з
додаванням харчової соди (гідрокарбонату натрію)».
5.4.1. Отруєння чадним газом
Монооксид вуглецю – З – утворюється при неповному згоранні, внаслідок
недостатнього доступу кисню, речовин, які містять вуглець. Для людини не має
кольору, запаху, смаку.
Отруєння можливі в машинних відділеннях теплоходів, тепловозів, в гаражах, автомобілях, при неправильному використанні печей.
При концентрації в повітрі монооксид вуглецю 0,05% впродовж години
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концентрація карбоксигемоглобіну в крові досягає 20% і з'являються симптоми
отруєння. Концентрація у вихлопних газах автомобілів – 3-7%.
Гранично допустима концентрація чадного газу в повітрі виробничих приміщень – 0,02 мг/л; у атмосферному повітрі – 0,001 мг/л.
При концентрації монооксиду вуглецю в повітрі 0,4% швидко настає смерть.
Токсична (що отруює) дія окислу вуглецю полягає в тому, що він з'єднується з гемоглобіном крові з утворенням карбоксигемоглобіну. Карбоксигемоглобін – стійкіший, ніж оксигемоглобін (нормальне з'єднання кисню з гемоглобіном), і тому поступова його кількість в крові зростає, а оксигемоглобіну знижується – кров втрачає свою транспортну функцію по відношенню до кисню – формується дефіцит кисню в тканинах – гіпоксія, яка і є причиною смерті.
В результаті гіпоксії порушуються енергетичні, а потім і усі процеси обміну
речовин в тканинах, що супроводжується крововиливами в мозок, в м'яз серця.
Смерть настає від паралічу дихання і зупинки серцевої діяльності.
Отруєння оксидом вуглецю тягне не лише блокування гемоглобіну крові і
порушення транспорту кисню з розвитком гіпоксії, але і зміна клітин, включаючи імунологічні і запальні ушкодження. Це ушкодження клітин досить тривале і
не залежить від міри гіпоксії, але впливає на смертність потерпілих від отруєння.
Виділяють три ступені тяжкості отруєння чадним газом.
I – легка – вміст карбоксигемоглобіну (HbCO) в крові нижче 20-30% –
симптоми: загальна слабкість, задишка, кашель, чхання, шум у вухах,
хиткість при ходьбі, сплутана свідомість, можлива короткочасна непритомність.
II – середньої важкості – зміст HbCO нижче 30-40% – симптоми: м'язова
слабкість, особливо в нижніх кінцівках, сонливість, байдуже відношення до свого стану (апатія), психічні порушення – зорові і слухові галюцинації, загальмованість, задишка, серцебиття, з'являються червоні
плями на шкірі, підвищення температури тіла до 38-40°З, втрата свідомості, можливі судоми.
III – важка – зміст HbCO вище 50% – симптоми: втрата свідомості – кома,
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судоми, зниження температури тіла, розслаблення м'язів, мимовільне
сечовипускання і дефекація, пульс частий і слабкий, артеріальний тиск
низький, дихання поверхневе, часте, але шкіра і слизові оболонки рожевого кольору.
Смертельна концентрація карбоксигемоглобіну – 60-90%.
Може бути також миттєва або апоплексична форма, коли смерть настає миттєво.
Кисень прискорює дисоціацію карбоксигемоглобіну і повинен застосовуватися у усіх хворих з підозрою на отруєння окислом вуглецю до виміру рівня карбоксигемоглобіну в крові.
При вдиханні 100% кисню період напіввиведення карбоксигемоглобіну
складає 74 хвилини.
Якщо можливо, рекомендується 3 сеанси гіпербарооксигенації (дихання
киснем під підвищеним до 2 атм. тиском) в перші 24 години з метою уникнути
подальших когнітивних розладів, хоча оптимальна доза і частота цієї процедури
невідома.
Ознаки(симптоми) отруєння чадним газом:
- загальна слабкість, почуття втоми, стук в скронях, шум у вухах, запаморочення, головний біль, хиткість при ходьбі;
- сухий кашель, чхання, сльозотеча;
- біль в грудях, задишка;
- нудота, блювота;
- з'являються червоні плями на шкірі, що змінюється дифузним рожевим їх
фарбуванням; класичний симптом «вишнево-червоний» колір шкіри має
місце тільки при летальних варіантах отруєння;
- збудження із зоровими і слуховими галюцинаціями;
- сплутана свідомість, адинамія, сонливість, короткочасна непритомність,
втрата свідомості, грудки;
- підвищення температури тіла до 38-40°С;
- судоми, пізніше м'язова атонія;
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- мимовільне сечовипускання і дефекація;
- тахікардія, підвищення артеріального тиску, що змінюється його зниженням, порушення дихання;
- порушення мозкового кровообігу, набряк мозку;
- можливий розвиток інфаркту міокарду, шкірно-трофічних розладів.
Домедична допомога при отруєнні чадним газом:
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Вивести або винести потерпілого з приміщення, наповненого чадним
газом на чисте повітря.
4. При зупинці серця – почати серцево-легеневу реанімацію.
5. При зупинці дихання – почати штучну вентиляцію легенів.
6. Залежно від стану, усадити або укласти потерпілого, звільнити від обмежуючого одягу, забезпечити прохідність дихальних шляхів.
7. Почати інгаляцію кисню і проводити її впродовж декількох годин.
8. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску.
9. При низькому артеріальному тиску почати внутрішньовенне введення
плазмозамінних розчинів (більш раціонально розчинів глюкози з аскорбіновою кислотою (5 % розчин – 20-30 мл).
10. Забезпечити підтримку в нормальному діапазоні температури тіла –
залежно від температури довкілля, потерпілого зігрівають(укривають
ковдрою, до ніг теплу грілку) або не допускають перегрівання(зняти
зайвий одяг, холод до голови).
11. За наявності коми – прикласти хладоносій до голови.
12. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
13. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників терміново організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до лікувальної установи.
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14. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб.
5.5. Отруєння, обумовлені укусами отруйних тварин
Отруйними є тварини, в організмі яких постійно або періодично містяться
речовини, токсичні для людини і представників інших видів. Розрізняють активно- і пасивно-отруйних тварин.
Активно-отруйні тварини мають спеціалізовані залози, які виробляють отруту, що служить для захисту від ворогів. У багатьох отруйних тварин отруйні
залози пов'язані з ранячим апаратом, такі тварини використовують отруту і для
нападу на жертву.
У пасивно-отруйних тварин токсичні речовини містяться в різних тканинах
або органах.
Отруйними тваринами є: цілий ряд видів змій, каракурти, скорпіони, тарантули і деякі інші види членистоногих. З мешканців водного середовища отруйними є окремі види морських риб(наприклад: скати-хвостоколи, морські дракончики), кишечнополостних (медуза-хрестовик, медуза Цианея, корнеротая медуза). Прісноводі риби ряду видів, зазвичай неотруйних (наприклад: щука, судак,
окунь, минь, вугри), здатні за певних умов придбавати отруйні властивості. Отруйні властивості мають деякі земноводні(жаби зелена і звичайна, або сіра, лягушка-жерлянка, а також саламандра). До отруйних комах відносяться бджоли,
оси, джмелі, шершні, багато видів мурашок, гусені дубового шовкопряда. Бджоли, оси, джмелі, шершні виробляють схожу по складу отруту, що чинить як місцеву, так і загальну токсичну дію. Отруйні тільки самиці. Отрута мурашок і гусениць дубового шовкопряда викликає токсичний дерматит.
У загальному випадку результат укусу отруйної тварини визначається:
силою укусу(глибиною і місцем введення отрути, кількістю отрути, іноді
статтю і віком тварини);
станом здоров'я, віком, масою тіла, рідше статтю потерпілого;
часом, що пройшов від моменту укусу до початку надання медичної до-
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помоги.
5.5.1. Отруєння, обумовлені укусами членистоногих
Скорпіони – загін членистоногих з класу павукоподібних. Виключно наземні форми, які зустрічаються лише в жарких країнах. Всього відомі близько
1200 видів скорпіонів. Серед них є і найбільші павукоподібні, такі як гвінейський
імператорський скорпіон, що досягає в довжину 180 мм, і порівняно дрібні –
завдовжки всього 13 мм. Скорпіони зустрічаються виключно в жаркому поясі і в
тепліших областях помірного пояса – на півдні Європи (Іспанія, Італія), в Криму,
на Кавказі, в Середній Азії, в Північній і Південній Америці і на близькому Сході. Вдень вони ховаються під каменями, в тріщинах скель і т.п. і тільки вночі
виходять за здобиччю. Вони бігають швидко, загнувши заднебрюшие (постабдомен) вгору і наперед. Живляться скорпіони комахами і павукоподібними і захоплюють здобич клішнями; при цьому вони підводять її вгору над головогрудями і
вбивають уколом голки(тиснула), що поміщається на задньому кінці заднебрюшия. Хоча скорпіони головним чином живуть в місцях з жарким кліматом, їх
знаходили практично на усіх ділянках суші, за винятком Гренландії і Антарктиди, Нової Зеландії і ряду невеликих островів. У Європі вони зустрічалися в Німеччині, а такий вид, як Euscorpius flavicaudis, був виявлений навіть на Британських островах. Проте цей скорпіон не небезпечний для людини. Є дуже простий
спосіб визначити, наскільки ця особина отруйна. У сильно отруйного скорпіона
клішні виглядають маленькими в порівнянні з величезним жалом на хвості; у
слабо отруйного – величезні клішні і порівняно маленьке жало.
Отрута накопичується в хвості скорпіона, а саме в грушовидному членику
(тельсоне), що закінчується загнутою вгору голкою, на вершині якої поміщаються два отвори отруйних залоз. Діючим початком отрути скорпіонів є нейротоксичні поліпептиди з яскраво вираженою видовою специфічністю. Деякі (инсектотоксини) діють на комахах, дія інших спрямовано на ссавців.
Є два основні види отрути. Перший може убити або паралізувати безхребетне, але для людини він не небезпечніший, ніж укус оси. Другий може бути смертельним – він паралізує головний мозок, нерви серця і грудні м'язи. Всього відо-
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мі близько 25 видів скорпіонів, які можуть бути небезпечними для людини.
Укуси скорпіонів викликають гострий тяжкий біль в зоні попадання отрути.
Вираженість почервоніння і набряку в зоні ураження варіює в дуже великих межах. Іноді в зоні жалення виникають поверхневі пухирі з рідиною. Симптоми
загального отруєння організму відзначаються лише у окремих потерпілих, переважно у дітей дошкільного віку. Спостерігаються загальне погіршення здоров'я,
головний біль, запаморочення, час від часу морочення, підвищене слиновиділення, блювота, болі в ділянці серця, задишка, серцебиття.
Каракурт або степовий павук (рис.5.1) – вид павуків з роду чорних вдів.
Каракурт має середню величину: самиця 10-20 мм, самець 4-7 мм. Тіло чорне, у
самця і самиці на черевці червоні плями, іноді з білим облямовуванням навколо
кожної плями. Повністю статевозрілі особини набули чорного кольору без плям,
з характерним блиском. На тварин і людину не нападає, якщо його не потривожать. Укуси самиці можуть бути смертельними для людини і таких тварин, як
верблюд або кінь. Самець же, маючи набагато менші розміри, небезпеки для
людини не представляє, оскільки не може прокусити досить товсту шкіру людини. Не представляє він небезпеки і для тварин в такому ступені, як самиця. число
укусів каракуртом людей і тварин підвищується якраз в періоди міграцій самиць
в червні і липні.

Рис. 5.1. Каракурт
Павук прокушує шкіру своїми хелицерами на глибину всього 0,5 мм. До
складу отрути входять нейротоксини білкової природи, а також ферменти – гиалуронидаза, фосфодіестераза, холінестераза, кініназа. Існує видова чутливість до
отрути. Дуже чутливі гризуни, коні, верблюди, велика рогата худоба. Малочут-
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ливі їжаки, собаки, кажани, амфібії, рептилії.
У момент укусу найчастіше відчувається миттєвий пекучий біль, вже через
15-30 хвилин що поширюється по усьому тілу. Зазвичай хворі скаржаться на
нестерпні болі в ділянці живота, попереку, грудної клітки. Характерна різка напруга м'язів черевного пресу. Серед симптомів загального отруєння : задишка,
серцебиття, почастішання пульсу, запаморочення, головний біль, тремор, блювота, блідість або гіперемія обличчя, пітливість, відчуття важкості в грудній або
підкладковій областях, екзофтальм і мідріаз. Характерні також пріапізм, бронхоспазм, затримка сечовипускання і дефекації. Психомоторне збудження на пізніх стадіях отруєння змінюється глибокою депресією, затемненням свідомості,
маренням. Відомі смертельні випадки у людей і сільськогосподарських тварин.
Тарантули – рід великих отруйних аранеоморфних павуків з сімейства павуків-вовків. Довжина тіла великих представників досягає 3,5 см (рис.5.2).
Тарантули мешкають в посушливих районах: степах, пустелях. Вдень вони
ховаються у вертикальних норках, глибина яких доходить до 60 см Вночі павуки
вибираються на поверхню і активно переміщаються по землі, полюючи на комах.
Тарантули не плетуть ловецьких мереж і використовують павутину тільки як
покриття стін норки і при будівництві яєчного кокона.

. 5.2. Південноросійський тарантул
Хоча отрута тарантула для деяких тварин смертельна, для життя людини він
небезпеки не представляє.
У Росії мешкає південноросійський тарантул (мизгирь) завдовжки тулуби
від 2,5 до 3,5 см Він живе в норках, а відомий тим, що у особин цього виду є
темна «шапочка», через що його практично неможливо сплутати з іншими видами павуків-вовків.
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Укус тарантула, що зустрічається на півдні Росії, по хворобливості нагадує
жалення шершня і викликає набряк.
Оси і бджоли – їх жалення супроводжується різко локальною больовою реакцією, появою в зоні ураження помірного почервоніння і набряку. Важкі загальні отруєння, при яких можуть бути судоми, втрата свідомості, блювота, підвищення температури тіла, – спостерігаються лише при множинних жаленнях
(смертельні результати зареєстровані при декількох сотнях жалень).
При підвищеній чутливості до отрути можлива алергічна реакція: кропив'янка, серцебиття, болі в попереку і суглобах, судоми і втрата свідомості. Можливий напад бронхіальної астми або анафілактичний шок.
Небезпечні жалення в порожнину рота, що буває при поїданні фруктів, варення, коли комаха потрапляє з їжею в рот. У таких випадках смерть може настати дуже швидко не від загальної інтоксикації, а від набряку гортані і задухи
(ефективна допомога в таких випадках – термінова трахеотомія).
5.5.2. Отруєння, обумовлені укусами змій
У Україні змій не так багато – всього 13 видів, лише п'ять з яких отруйні –
все з сімейства гадюкових: гадюка звичайна, гадюка степова, гадюка носата,
гадюка Микільського і гадюка Ренарда.
У Австралії, наприклад, обіговість по медичну допомогу у зв'язку з укусами
змій складає до 2500 в рік, при цьому 1 людина помирає. Це досягається завдяки
наявності відповідних сироваток, інакше помирало б до 300 чоловік.
Гадюки не дуже великі тварини – їх довжина в основному складає 60-70 см

. 5.3. Гадюка звичайна . 5.4. Гадюка Микільського
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. 5.5. Гадюка степова

. 5.6. Мідянка звичайна

Ці змії живуть в лісах, на лісостепових і степових ділянках. Воду гадюки не
люблять, вважають за краще грітися в сухих сонячних заростях лісових полян
або на каменях. Якщо гадюка почує, що хтось наближається, то швидше сховається, чим нападе. Кусають ці змії тільки у тому випадку, якщо відчувають несподіваний дотик до себе. Одна з відмітних ознак гадюк – чітке відділення голови
від тіла – її передня частина вузька, а задня широка. Якщо є можливість подивитися на рептилію здалека через бінокль або фотоапарат, то можна чітко визначити, чи отруйна змія: у гадюк зіниця вертикальна, а у неотруйних змій – округлий.
Зимівля зазвичай відбувається з жовтня-листопада по березень-квітень (залежно від клімату), для чого змія вибирає поглиблення в землі (нори, тріщини і
т.д.) на глибині до 2 метрів, де температура не опускається нижче +2 – +4 °C.
Ніздрі у змій – орган теплобачення, інформація з яких поступає в центр зору
і накладається на оптичне зображення, що поступає з очей.
Звичайна гадюка смертельно отруйна, і її отрута схожа з отрутою гримучих
змій. Проте вона виробляє набагато меншу кількість отрути в порівнянні з останніми, і з цієї причини вважається менш небезпечною. Укус рідко призводить до
смертельного результату. До складу отрути входять високомолекулярні протеази
геморагічного, гемокоагулюючої і некротизуючої дії і низькомолекулярні нейротропні цитотоксини. Отрута поширюється по лімфатичних, кровоносних судинах
і нервових волокнах. Виводиться з організму через шлунково-кишковий тракт,
нирки.
При укусах гадюк і щитомордників в зоні укусу рано виникають:
- петехіальний і плямистий крововиливи;
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- швидко прогресує геморагічний набряк м'яких тканин ураженої кінцівки
(у важких випадках він не лише захоплює усю або майже усю кінцівку,
але і переходить на тулуб);
- можуть виникати геморагічні пухирі;
- некрози і гангрена (особливо, якщо хворому накладали джгут).
- у перші 20-40 мін виникають явища шоку :
- блідість шкірних покривів;
- запаморочення, млявість, головний біль;
- нудота, блювота;
- можлива періодична втрата свідомості;
- задишка, слабкий і частий пульс, зниження артеріального тиску.
Надалі розвиваються прогресуючий шок складного генезу (у ураженій частині тіла внутрішня втрата крові і плазми може скласти декілька літрів), гостра
анемія, гіпопротеїнемія і гіпоальбумінемія, внутрішньосудинне згортання крові,
підвищення капілярної проникності. У важких випадках настає синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (зміна фаз гіпер- і гіпокоагуляції, гипофибриногенемія, тромбоцитопенія споживання і так далі). У органах
(нирках, печінці, легенях) виникають блокада мікроциркуляції, геморагії; периваскулярний набряк, дистрофічні зміни, у важких випадках – ознаки гострої недостатності паренхіматозних органів.
Найбільшої вираженості усі симптоми досягають зазвичай до кінця першої
доби інтоксикації.
Укус в голову і шию протікає значно важче, ніж в кінцівці – вище концентрація отрути в крові. Навесні отрута гадюки токсичніша, ніж влітку.
Приводимо також опис деяких отруйних змій, які в Україні в природних
умовах не зустрічаються. Найбільш небезпечні для людини отруйні змії належать до наступних 4 сімействам:
1) морським зміям, що мешкають в прибережних водах Індійського і Тихих океанів;
2) аспідам (середньоазіатська кобра та ін.);
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3) ямкоголовим зміям(щитомордники: азіатський, східний, скелястий та
ін.);
4) гадюкам (гюрза, піщана ефа, гадюка звичайна, степова гадюка, гадюка
Радде, кавказька гадюка, носата гадюка).
Основні діючі начала отрут – токсичні білки, на долю яких доводиться
більше 60% сухої маси отрути. У тіло жертви змія вводить отруту за допомогою
двох зубів. Зуби, що обламалися, відразу ж замінюються запасними, в зв'язку, з
чим видалення отруйних зубів не знешкоджує змію.
Біло-голуба уфія – змія Індонезії. Отрута – гемотоксин, що руйнує стінки
судин з розвитком множинних внутрішніх кровотеч. У людей смерть настає рідко.
Малайський щитомордник – змія до 1 метра завдовжки, на людину нападає активно, без попередження. Отрута – гемотоксин, що викликає гемоліз і протеоліз внутрішніх органів.
Південно-індонезійська кобра – змія до 1,5 м завдовжки. Перед укусом виконує дві попереджувальні дії – класична стійка кобри і повітряний удар отрутою, яка може викидати на висоту до 2 м з високою точністю попадання в очі.
При попаданні в око отрута викликає хімічний опік рогівки з вираженим больовим синдромом і, за відсутності медичної допомоги, можливою сліпотою. Отрута
– нейротоксин, блокуючий нервово-м'язову передачу імпульсів з розвитком паралічів, у тому числі дихальних м'язів; смерть від зупинки дихання.
Морська змія дихає повітрям, але може знаходитися під водою до 30 хвилин. При зустрічі з людиною намагається піти. Отрута – нейротоксин, що викликає параліч, у тому числі дихальних м'язів; смерть від зупинки дихання. Другий
компонент отрути – міотоксин, зухвалий лізис м'язів. Кількість отрути при одному укусі достатня для смерті більше 60 чоловік.
Австралійська гадюкоподібна смертельна змія – отрути одного укусу вистачає для того, щоб убити 9 чоловік. Відрізняється тим, що при зустрічі не
уповзає, а активно нападає на будь-який біологічний об'єкт, який опиняється в її
зоні, у тому числі і на людину – кусає в 60% випадків (середнє значення частоти
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укусу для усіх змій – близько 10%); летальність від укусу складає 50%.
Гюрза – велика змія завдовжки до 1,6 м. Забарвлення варіює від світло-сірої
до червонувато-коричневої. Мешкає переважно в сухих передгір'ях, ущелинах,
охоче поселяється на оброблюваних землях, де представляє реальну небезпеку
для людини. Доросла змія дуже рухлива, добре лазить по гілках дерев і кущів,
здатна до різких кидків, майже на всю довжину тіла. Агресивна при безпосередній небезпеці або переслідуванні. Картина отруєння отрутою гюрзи типова для
отрути гадюкових.
Чорна мамба (Африка) – досягає 3,5м довжини. Вважається найшвидшою
змією на Землі – швидкість переміщення досягає 20 км/год.; якщо людина знаходиться на відстані до 20м, то втекти практично неможливо. Відмітною особливістю цієї змії є активний пошук і напад на людину. Кількість отрути при одному
укусі достатня для смерті 10 чоловік, але змія кусає багаторазово – до 10 разів. За
відсутності сироватки летальність практично 100%. Від укусу цієї змії помирає
до 100 чоловік в рік.
Тайпан (Австралія) – досягає 2м довжини. Одного укусу цієї змії вистачає
для смерті 125 чоловік, але кусає тільки в крайньому випадку – будучи загнаною
в кут. Особливістю отрути є його руйнівна дія на м'язи жертви – за типом травного ферменту. Дорослі особини можуть дозувати кількість отрути при укусі,
тому менш небезпечні, ніж діти, які при укусі випускають усю наявну у них отруту.
Королівська кобра (довжина до 5м) – значно поширені змії цього сімейства
– в Азії і Африці більше 10 видів. Отрута не є найсильнішою(наприклад, отрута
тайпана сильніше в 50 разів), але його кількість при одному укусі може досягати
6 чайних ложок. Єдина змія, яка охороняє своє потомство(обидва батьки). Живиться не лише мишами і щурами, але і іншими зміями. У рік від укусів кобри
помирає до 10000 чоловік.
При укусах кобри і отруєннях іншими нейротоксическими отрутами клінічна картина характеризується наступними ознаками: в перші ж хвилини з'являються оніміння і біль в зоні укусу, що швидко поширюються на усю уражену кін-
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цівку, а потім і тулуб. Різноманітні сенсорні розлади, перші 15-20 мін розвивається початковий колапс, потім – через 2-3 год. артеріальний тиск нормалізується,
але ще пізніше при послабленні діяльності серця можуть виникнути пізній шок і
набряк легенів. Рано порушуються координація рухів(хода, що хитається, неможливість стояти), швидко прогресує висхідний параліч рухової мускулатури,
порушується функція мови, мускулатури глотки, окорухових м'язів (афонія –
відсутність голосу, дисфагія – порушення ковтання, диплопія – двоїння в очах і
т.д.), прогресує пригноблення дихання, яке стає усе більш рідкісним і поверхневим, що може стати причиною смерті потерпілого. Пізніше проявляється кардіотоксична дія: аритмія, зниження систолічного і хвилинного об'єму.
На місці укусу зміни відсутні або мінімальні, якщо вони не викликані «лікувальними» діями: розрізами, припіканням, джгутом і т.д. Температура тіла може
підвищуватися до 38-39°С, можливий незначний нейтрофільний лейкоцитоз.
Іноді відзначаються ознаки помірного внутрішньосудинного гемолізу.
Найбільш важкий і небезпечний період – в перші 12-18 год. інтоксикації.
Після укусу людини або тварини змією імунітет виявляється тимчасовим.
По дослідженнях американських авторів повторні укуси часто підвищують ризик
розвитку анафілактичного шоку.
5.5.3. Отруєння, обумовлені укусами інших отруйних тварин
Скат – на хвості шпилька – зазублене двостороннє лезо, яким наноситься
рвана рана і додатково упорскує отрута (за типом скорпіона). Отрута – серотонін,
блокуючий роботу центрів серцевої діяльності і дихання в головному мозку.
Місцево отрута викликає некрози. У людини смерть настає рідко, частіше при
укусах в ділянці грудей і живота. Достовірно відомі 17 смертей.
Риба-лев (сімейство – риби-скорпіони) – отрута міститься в голках і використовується тільки для захисту, багатокомпонентний. Основна діюча речовина
– нейротрансмітер, стимулюючий спазм м'язів і, як наслідок, судоми з вираженим больовим синдромом, значне збільшення артеріального тиску, частоти серцевих скорочень.
Медуза ируканджи – невелика, близько 1-2 см сумчаста медуза з довги-
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ми(до 1 м) тонкими щупальцями-нитками біля південних берегів Австралії, на
яких розташована безліч дрібних голок, через які при контакті тривалістю всього 200 мс і потрапляє отрута в капілярний кровотік. Сам контакт безболісний і
практично непомітний, потім слідує латентний період до 30 хв. Потім з'являються і поширюються м'язові спазми, судоми з вираженими болями і вегетативними
порушеннями – різкий підйом артеріального тиску і частоти серцевих скорочень;
смерть від серцевої недостатності.
5.6. Домедична допомога при укусах отруйними тваринами (передусім
змій)
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Тільки у показаних випадках (див. нижче) накласти кровозупинний
джгут.
4. Якщо є жало – видалити його пінцетом.
5. Видавити перші краплі крові з місця укусу і відсисати ротом отруту з
ранки, постійно спльовуючи його(за відсутності саден у роті і пародонтозу; при нагоді – медичною банкою або спеціальними вакуумними аспіраторами типу "Sawyer", що створює негативний тиск до 1 атм.) – почате в перші хвилини дозволяє видалити від 20 до 50% отрути; відсмоктування ротом проводять впродовж 15 мін .
6. Накласти на рану асептичну пов'язку; у міру розвитку набряку періодично її послабляють, щоб вона не врізалася в м'які тканини.
7. Виконати іммобілізацію кінцівки.
8. Прикласти хладоносій до місця укусу.
9. Надати горизонтальне положення тілу і піднесене положення кінцівки
потерпілого.
10. Забезпечити щедре питво.
11. При низькому артеріальному тиску почати внутрішньовенне введення
плазмозамінних розчинів.
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12. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
13. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників терміново організувати транспортування потерпілого до
лікувальної установи; транспортувати на носилках в горизонтальному
положенні.
Зверніть увагу!
1. Національним протоколом [Наказ МОЗ України №24 від 17.01.2005
«Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів"»: Додаток 1.44: Укусі змій.]
пропонується накладати джгут на кінцівку тільки при укусі змій, отрута яких є нейротоксичним (аспидовие, в т. год.. кобри, морські змії).
Проте, відповідно до нового Наказу [Наказ МОЗ України №34 від
15.01.2014 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних
документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги».] попередній втратив силу, а в новому – такий протокол відсутній. Оскільки рекомендації старого протоколу не суперечать існуючим знанням про механізми дії гемолітичних, гістотоксичних і нейротоксичних отрут,
принципам і методам надання допомоги і лікування при укусах змій, викладених в спеціальній літературі, ми викладаємо їх саме у такому вигляді.
2. Національними протоколами застосування місцевих антисептиків
(спирт, йод, зеленка і тому подібне), не передбачено – тільки асептична
пов'язка.
3. Національними протоколами застосування антибіотиків не передбачене.
4. На рівні ДМД введення: протиправцевих сироваток, правцевого анатоксина, специфічних сироваток при укусах отруйних тварин заборонено.
6. При укусах отруйних тварин заборонено: насікати, припікати, вводити
перманганат калію або інші сильні окисники в місце укусу, припікати
місце укусу розжареним залізом, киплячим олією, порохом; заборонені
усі травмуючі місцеві дії.
7. При укусах отруйних тварин заборонено приймати алкоголь.
8. Перераховані обмеження, що накладаються на об'єм ДМД національними стандартами України, не залежать як від часу, що пройшов з моменту травми до надання ДМД, так і від прогнозованого часу, з моменту надання ДМД до огляду потерпілого медичними працівниками.
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5.7. Аплікаційні отруєння
При попаданні токсичних речовин на шкіру(у тих випадках, коли потерпілий не використовує спецодяг або носить його неакуратно) необхідно обмити
шкірні покриви проточною водою(бажано – струменем) або обережно зняти отруту ватним тампоном, не розмазуючи його по поверхні шкіри, а потім змити
водою.
При попаданні на шкіру похідних фенолу останні викликають печіння,
свербіж, висипання у формі пухирів, можливе фарбування шкіри в жовтий колір.
При попаданні отруйних речовин в очі, їх змивають великою кількістю води
впродовж 10 хвилин або 2% розчином питної соди.
У разі попадання на шкіру розчину аміаку після промивання доцільно накласти пов'язку з 5% розчином харчового оцту.
Після промивання в кожне око піпеткою закопують по 2 краплі 30% розчину
сульфацилу натрію (альбуцида). Аналогічно поступають при попаданні в очі
пилу.
Суворе дотримання санітарно-гігієнічних норм і техніки безпеки при роботі
з хімічними речовинами попереджає нещасні випадки і професійні отруєння.
Контрольні питання до розділу 5: отруєння
5.1 Визначення поняття і класифікація
Що таке отрута?
Що таке антидот?
Як класифікуються отрути?
Які антидоти застосовуються при наданні ДМД?
5.2 Загальні принципи надання допомоги при отруєннях
Які загальні принципи надання допомоги при отруєннях?
5.3 Харчові отруєння
Що таке харчові отруєння?
Як підрозділяються харчові отруєння?
Що таке харчові токсикоінфекції?
Що таке харчовий токсикоз?
Що таке ботулізм?
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Які загальні ознаки(симптоми) харчових отруєнь мікробної природи?
Які специфічні ознаки ботулізму?
Що таке харчові отруєння немікробної природи?
Які Ви знаєте отруйні гриби? Які особливості отруєння ними?
Які отруйні рослини Ви знаєте? Які особливості отруєння ними?
Які найбільш часті причини харчових отруєнь хімічними речовинами?
Домедична допомога при харчових отруєннях?
Які заходи рекомендує Міністерство охорони здоров'я України для профілактики харчових отруєнь?
5.4 Інгаляційні отруєння
Який механізм дії чадного газу на організм людини?
Які ознаки(симптоми) отруєння двоокисом вуглецю?
ДМД при отруєнні чадним газом?
5.5 Отруєння, обумовлені укусами отруйних тварин
ДМД при укусах отруйними тваринами?
5.7 Аплікаційні отруєння
Що таке аплікаційні отруєння?
ДМД при аплікаційних отруєннях?
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Розділ 6
ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ
6.1. Загальні стани
Пологи – складний фізіологічний процес вигнання із матки через природні
пологові шляхи плоду, посліду і навколоплідних вод.
Зазвичай пологи настають після 10 акушерських місяців (усі місяці по 4
тижні) або 39-40 тижнів, або 280 ± 7 днів вагітності.
До цього часу плід стає зрілим, здатним до позаутробного існування. Такі
пологи називаються своєчасними або строковими.
Якщо пологи відбуваються в терміни від 28-29 до 37-38 тижнів вагітності, їх
називають передчасними, а пізніше за 41-42 тижні – запізнілими.
Вагітна – жінка впродовж усього періоду вагітності до початку пологів.
Роділля – жінка в період пологів (передчасних, своєчасних, запізнілих).
Породілля – жінка після завершення пологів (усіх періодів).
Новонароджений – плід, що вийшов або витягнутий із матки із тими, що
функціонують кровообігом і диханням; тривалість періоду новонародженості – 28 діб1.
Надання ДМД при пологах включає два компоненти, які можуть виконуватися одним, двома або більше рятувальниками:
1. Домедична допомога роділлі/породіллі;
2. Домедична допомога новонародженому.
Описані нижче ознаки пологів (періодів) відповідають фізіологічній або середньо-нормальній їх течії. При цьому, залежно від цілого ряду, можливі індивідуальні відхилення, крайні варіанти яких у будь-який момент можуть перейти в
патологічну течію пологів або ускладнення.
Домедична допомога при строкових нормальних пологах включає наступні
задачі: запобігання кровотечі і, у разі його розвитку, міри по зупинці, а також
попередження вторинного бактерійного забруднення.
1 – але не 10 діб або 1 місяць.
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Домедична допомога може надаватися в умовах, коли підготуватися до пологів є можливість і коли такої можливості немає.
6.2. Фізіологія пологів
У клінічному перебігу пологів розрізняють три періоди.
I. Розкриття.
II. Вигнання.
III. Послідовий.
Період розкриття – починається виникненням регулярної пологової діяльності – пологових перейм і закінчується повним розкриттям маткового зіву.
В період розкриття під впливом пологових перейм поступово згладжується
шийка матки і розкривається матковий зів. Цей процес неоднаковий у першого- і
повторнородящих жінок.
У первородящих спочатку відбувається згладжування шийки матки (розкриття внутрішнього маткового зіву), а потім розкриття зовнішнього зіву.
У повторнородящих ці процеси відбуваються одночасно.
При повністю згладженій шийці матки область, що відповідає зовнішньому
зіву, називається матковим зівом. Коли настає повне розкриття маткового зіву
порожнина матки і піхва складають родовий канал. Матковий зів визначається у
вигляді тонкої вузької розтяжної облямівки, розташованої навколо частини плоду, що передлежить. Діаметр маткового зіву при повному відкритті досягає 10-12
см – при такому ступені відкриття можливе народження зрілого плоду в період
вигнання.
Окрім пологових перейм в процесі розкриття шийки матки бере участь плодовий пузир. Під час перейми зменшується об'єм матки, збільшується внутрішньоматочний тиск, сила якого передається на навколоплідні води. Внаслідок
цього плодовий пузир уклинюється в шийковий канал, сприяючи поступовому
згладжуванню шийки матки і розкриттю маткового зіву. Після закінчення перейми тиск усередині матки зменшується, напруження плодового пузиря знижується. Із новою переймою все повторюється.
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При повному або майже повному розкритті маткового зіву на висоті перейми при максимальній напруженні плодовий пузир розривається і виливаються
передні води. Задні води виливаються зазвичай разом з народженням плоду.
Вилиття вод при повному або майже повному розкритті маткового зіву називається своєчасним, при не повному розкритті – раннім.
Якщо навколоплідні води виливаються до початку регулярній пологовій діяльності, це говорить про передчасне (допологовому) їх вилиття.
У окремих випадках виникає запізніле вилиття навколоплідних вод. Це буває в тих випадках, коли розрив плодового пузиря і вилиття вод відбуваються в
періоді вигнання.
Тривалість першого періоду пологів у первородящих коливається від 12 до
16 год., у повторнородящих – від 8 до 10 год.
Період вигнання – починається з моменту повного розкриття маткового зіву
і закінчується народженням плоду.
Родовий канал складається із кісткового кільця малого тазу, розмір якого під
час пологів практично не змінюється, і м'яких тканин шийки матки, піхви і м'язів
тазового дна, які еластичні і в певному діапазоні можуть збільшувати свій діаметр при проходженні плоду.
У 96% випадків плід просувається по пологових шляхах вперед голівкою
(головне передлежання), в 3,5% – вперед сідницями або ніжками (тазове передлежання), в 0,5% – має місце поперечне положення плоду.
Незабаром після своєчасного вилиття навколоплідних вод перейми посилюються, їх сила і тривалість наростає, паузи між переймами скорочуються. Це
сприяє швидкому опусканню частини плоду, що передлежить, в порожнину малого тазу, подразненню нервових закінчень шийки матки, піхви, м'язів і фасцій
тазового дна і рефлекторному виникненню потуг, під дією яких відбувається
вигнання плоду.
На висоті однієї з потуг із статевої щілини з'являється невелика ділянка частини плоду (найчастіше потилиця), що передлежить. У паузах між потугами вона
ховається, щоб знову з'явитися більшою мірою при наступній потузі. Цей процес
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називається урізання частини плоду, що передлежить.
Через деякий час із розвитком пологової діяльності частина плоду, що передлежить, просувається по родовому каналу і вже не ховається в паузах між
потугами. Цей стан називається прорізування частини плоду, що передлежить,
воно завершується народженням усієї голівки.
Голівка, що народилася, спочатку обернена личком назад, а потім внаслідок
внутрішнього повороту тулуба плоду голівка обертається личком до стегна матері протилежному до позиції плоду. Надалі на висоті однієї з подальших потуг
відбувається народження плічок і усього плоду. Одночасно з народженням плоду
виливаються задні навколоплідні води.
Період вигнання триває у первородящих від 1 до 2 год., у повторнородящих
від 20 мін до 1 год.
Послідовий період – починається з моменту народження плоду і завершується народженням посліду. Послід включає плаценту, навколоплідні оболонки і
пуповину.
У послідовому періоді під впливом послідових перейм відбувається відділення плаценти і оболонок від стінок матки і народження посліду. Вигнання
посліду здійснюється під впливом потуг.
Після народження посліду матка сильно скорочується, внаслідок чого відбувається передавлення маткових судин в області плацентарного майданчика і зупинка кровотечі.
При нормальній течії пологів загальна крововтрата не перевищує 250 мл (0,5
% об'єму циркулюючої крові), нерідко вона складає лише 50-100 мл. Така крововтрата вважається фізіологічною. Крововтрата від 250 до 400 мл називається
пограничною, а понад 400 мл – патологічною.
Тривалість послідового періоду коливається від 5-10 мін до 2 год.
Загальна тривалість фізіологічних пологів у первородящих складає в середньому 10-12 год., у повторнородящих – від 8 до 10 год.
6.3. Домедична допомога роділлі/породіллі
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Пологи рідко настають несподівано, зненацька. Зазвичай за 2-3 тижні до їх
появи з'являється ряд ознак, які прийнято називати передвісниками пологів.
Передвісники пологів:
 опускання частини плоду, що передлежить, до входу в малий таз – за 2-3
тижні до пологів частина плоду, що передлежить, найчастіше голівка, притискається до входу в малий таз, внаслідок цього висота стояння дна матки
зменшується; вагітна при цьому відмічає, що їй легшає дихати;
 підвищення збудливості матки – в останні 2-3 тижні вагітності періодично
виникають нерегулярні скорочення матки, що супроводжуються болючими
відчуттями – неправдиві перейми, перейми-передвісники, підготовчі (прелімінарні) перейми, які ніколи не носять регулярного характеру і не призводять до змін в шийці матки;
 періодична поява в останні дні перед пологами слизових виділень із статевих шляхів, виділення слизової пробки – утримуваного шийкового каналу;
 зміни в шийці матки, що характеризують стан її зрілості, які розпізнаються
при вагінальному дослідженні: зріла шийка матки розташовується в центрі
малого тазу, скорочується (довжина зрілої шийки матки не перевищує 2 см)
і розм'якшується; шийковий канал стає прохідним для пальця.
Ознаки початку пологів – період розкриття :
 поява регулярних скорочень матки – пологових перейм, які виникають мимоволі, незалежно від бажання жінки, носять періодичний характер і нерідко супроводжуються больовими відчуттями; проміжки між переймами називаються паузами – спочатку перейми чергуються кожні 10-15 мін і тривають по 10-15 с, а потім частішають і стають тривалішими; у кінці першого періоду пологів перейми виникають кожні 3-4 мін і тривають по 40-45 с;
 завершується період розкриття і починається період вигнання виявленням
передніх навколоплідних вод.
Ознаки нормального розвитку пологів – період вигнання :
збільшення сили і тривалості перейм, скорочення пауз між ними;
поява потуг – виникають рефлекторно внаслідок подразнення нервових
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закінчень шийки матки, піхви, м'язів і фасцій тазового дна частиною плоду, що передлежить і просувається по родовому каналу; окрім скорочення
матки, потуга включає участь м'язів черевного пресу, діафрагми, верхніх і
нижніх кінцівок; потуги виникають мимоволі, але, на відміну від перейм,
роділля може регулювати їх силу і тривалість, що дозволяє лікареві, акушерці і рятувальникові спеціальними прийомами управляти пологами в
період вигнання;
урізання частини плоду (частіше за усю потилицю), що передлежить, – на
висоті однієї з потуг із статевої щілини з'являється невелика ділянка частина плоду, який в паузах між потугами ховається, що передлежить, а потім знову з'являється;
прорізування частини плоду, що передлежить, – частина плоду, що передлежить, вже не ховається в паузах між потугами;
народження усієї голівки плоду;
поворот голівки плоду – голівка, що народилася, спочатку обернена личком назад, а потім внаслідок внутрішнього повороту тулуба плоду голівка
повертається личком до стегна матері протилежному до позиції плоду;
народження плічок і усього плоду із одночасним виявленням задніх навколоплідних вод.
Ознаки нормального розвитку пологів – послідовий період:
- народженням посліду, який включає плаценту, навколоплідні оболонки і
пуповину.
- сильне скорочення матка, внаслідок якого відбувається передавлення
маткових судин в області плацентарного майданчика і зупинка кровотечі.
Підготовчі заходи:
- приготувати чисте, пропрасоване праскою простирадло (пелюшку);
- приготувати кип'ячену теплу воду;
- покласти в спирт (спиртовий розчин йоду) міцну нитку, тасьомку, необхідну для обробки пуповину;
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- для відсмоктування навколоплідних вод із носових ходів і рота новонародженого приготувати гумову грушу або шприц без голки;
- продезинфікувати ножиці або ніж (спирт, одеколон, горілка);
- приготувати стерильний бинт;
- ретельно вимити руки теплою водою із милом і обробити їх антисептиком (спирт, йод, горілка, одеколон).
Домедична допомога в періоді розкриття:
1. Викликати медичних працівників.
2. Укласти породіллю в ліжко на спину; вставати їй дозволяють лише при
цілості вод і за умови фіксації частини, що передлежить, у вході в малий таз.
3. Спостерігати за її станом до прибуття медичних працівників і, у разі
його зміни, виконати відповідні дії.
4. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) породіллі до лікувальної установи.
5. У разі неможливості зробити виклик, прибуття медпрацівників і транспортування породіллі до лікувальної установи організувати постійне
спостереження за нею, виконати підготовчі заходи.
6. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску.
7. Оцінити забарвлення шкірних покривів і слизових оболонок – насторожити повинна блідість і, тим синюшніше їх забарвлення; з'ясувати чи є
головний біль, розлади зору.
8. Провести заспокійливу і роз'яснювальну бесіду – вселити упевненість у
благополучний результат пологів.
9. Виміряти артеріальний тиск і визначити частоту пульсу (кожні 2 ч).
10. Виміряти регулярно температуру тіла (при нормальному значенні – 2
рази в добу).
11. Прослухати частоту серцебиття плоду, ритм і звучність тонів – в нормі
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частота серцебиття плоду коливається від 120 до 140 ударів в хвилину,
ритм правильний, тони прослуховуються добре.
12. Якщо перераховані в пп. 9-11 параметрів не відповідають нормальним
– повідомити медичного працівника, використовуючи засоби зв'язку, і
виконати його рекомендації. На рівні ДМД це можуть бути: інгаляція
кисню, введення у вену 40 мл 40% розчину глюкози, 4 мл 5% розчину
аскорбінової кислоти.
13. Стежити за функцією сечового міхура (по можливості, консультуючись із медичним працівником) – роділлі рекомендується спорожняти
сечовий міхур кожні 2-3 год. (переповнювання сечового міхура робить
вплив, що ослабляє, на пологову діяльність); якщо роділля не може
спорожнити сечовий міхур самостійно, прибігають до його катетеризації.
14. Стежити за функцією кишечника (по можливості, консультуючись із
медичним працівником) – зазвичай кишечник спорожняють за допомогою очисної клізми при вступі роділлої в пологовий будинок; якщо
впродовж подальших 12 год. не було дефекації, то ставлять очисну
клізму повторно.
15. Провести профілактику висхідної інфекції – кожні 6 год. проводять
туалет зовнішніх статевих органів роділлі розчином перманганату калію 1:1000 і зміну стерильної підкладної пелюшки.
16. Приготувати чисте, пропрасоване праскою простирадло (пелюшку),
кип'ячену теплу воду, стерильний бинт.
17. Покласти в спирт (спиртовий розчин йоду) міцну нитку, тасьомку, необхідну для обробки пуповину; продезинфікувати ножиці або ніж
(спирт, одеколон, горілка).
18. Для відсмоктування навколоплідних вод із носових ходів і рота новонародженого приготувати гумову грушу або шприц без голки;
19. Приготувати все для миття рук теплою водою із милом і обробки їх
антисептиком (спирт, йод, горілка, одеколон).
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Домедична допомога в періоді вигнання :
1. Надати роділлі положення на твердій рівній поверхні на спині із підведеною верхньою половиною тулуба, ноги зігнуті в тазостегнових і колінних суглобах і розведені, стопи надійно упираються; бажаний також
упор і для верхніх кінцівок.
2. Одягнути медичну маску.
3. Обробити руки:
- вимити їх в проточній воді із господарським милом;
- осушити стерильною серветкою;
- протерти руки спиртом або іншою рідиною, яка містить етіловий
спирт, або іншим антисептичним засобом;
- якщо є можливість – одягнути стерильні медичні рукавички; якщо одягаються нестерильні рукавички, то обробити їх спиртом або іншоюрідиною, яка містить етіловий спирт.
4. Після народження плоду визначити наявність у нього кровообігу і надати домедичну допомогу.
5. Після народження плоду породіллі можна надати горизонтальне положення.
Зверніть увагу!
1. Рекомендовані окремими авторами акушерські прийоми (регулювання
просування голівки, що урізаєтья, виведення голівки і захист промежини
(з моменту появи в статевій щілині голівки плоду правою рукою, стоячи
праворуч від породіллі, рятувальник зводить тканини вульварного кільця
з голівки), звільнення плечового пояса, виведення тулуба) на рівні ДМД
при фізіологічній течії пологів, особливо в польових умовах, на нашу думку, є зайвими і навіть надмірними, а також потенційно небезпечними, і
тому можуть застосовуватися лише окремими рятувальниками (як
правило, що мають середню або незавершену вищу медичну освіту).
2. В період розкриття породілля транспортабельна усіма видами транспорту (гужовим, вело- і мототранспортом обмежено), в період вигнання і послідовому – транспортабельна лише залізничним, водними, повітряним транспортом (якщо технічно можлива посадка літака, то її
необхідно зробити).
3. Застосування знеболюючих і інших медикаментів, особливо до наро-
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дження плоду, чинними в Україні нормативними документами на рівні
ДМД не передбачено. Виключення – плазмозамінні розчини за наявності
відповідних показань.
4. Якщо у роділлі/породіллі є ті або інші травми, то ДМД відносно них надається за загальними правилами паралельно із прийомом пологів.
Домедична допомога в послідовому періоді:
1. Провести облік крововтрати (під сідниці породіллі підкласти спеціальне плоске продезинфіковане судно).
2. Промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях – оцінити
рівень артеріального тиску.
3. Оцінити забарвлення шкірних покривів і слизових оболонок – насторожити повинна блідість.
4. Виміряти артеріальний тиск і визначити частоту пульсу.
5. Після народження посліду (плацента, залишки пуповини, плодові оболонки) помістити його в целофановий мішок зберегти і доставити до
лікаря (важливо знати, чи уся плацента відійшла).
6. На надлобкову ділянку живота покласти холодну грілку.
7. Оглядають промежину – при виявленні розривів шкіру навколо них
змащують 1% спиртовим розчином йоду і накладають асептичну пов'язку.
8. Змінити подкладну білизну, зовнішні статеві органи закрити чистим
шматком тканини.
9. Перші дві години після пологів породілля повинна залишатися під ретельним спостереженням і є нетранспортабельною.
Домедична допомога породіллі :
1. Терміново доставити породіллю, новонародженого і послід до лікувальної установи.
2. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення нею
фізіологічних потреб і можливість догляду за дитиною.
6.4. Домедична допомога новонародженому
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Після народження плоду рятувальникові необхідно швидко, але акуратно і
ретельно виконати наступні дії:
1. Знову обробити руки (чи рукавички) антисептиком і висушити.
2. Визначити наявність кровообігу у плоду зробивши промацування пульсу на плечовій артерії (і у тому випадку, якщо явно видна пульсація пуповини) і, у разі його відсутності негайно повідомити про це матері і
особам, що знаходяться при ній – подальші дії рятівника залежать від
цього:якщо пульс є – виконати пп.3-8, якщо пульсу немає – перейти до
п.9.
3. Виконати первинну обробку пуповини новонародженого (рис.6.1):
- протерти пуповину спиртом (чи іншим антисептиком, але так, щоб краплі його не потрапили на шкіру новонародженого) на відстані 8-15 см
від пупкового кільця;
- перев'язати товстою стерильною ниткою (чи смужкою бинта, або тасьмою, або шнурком) пуповину перший раз на відстані 8-10 см від пупкового кільця плоду, другий раз – відступивши 2-3 см від першого у напрямі плацентарного кінця пуповини;
- пуповину між лігатурами (нитками) обробити 5% розчином йоду (чи
іншим антисептиком, але так, щоб краплі його не потрапили на шкіру
новонародженого);
- між накладеними лігатурами перерізати пуповину стерильними ножицями або ножем, в крайньому випадку, перекусити зубами;
- поверхню розрізу пуповини обробити 5% розчином перманганату калію, або 96° розчином спирту, або 5% розчином йоду (чи іншим антисептиком, але так, щоб краплі його не потрапили на шкіру новонародженого);
- на куксу пуповини (дитячий кінець пуповини) накласти асептичну пов'язку і закріпити її, зафіксувавши ниткою до пуповини;
- материнський кінець пуповини додатково перев'язують на рівні входу в
піхву з метою контролю за відходженням посліду.

324

5. Виконати первинний туалет новонародженого:
- помістити новонародженого на теплу пелюшку;
- забезпечити прохідність дихальних шляхів: покласти на спину із помірно розігнутою назад головою за допомогою підкладеного під плечі
валика;
- відсмоктувати спочатку із рота, потім із носа секрет і навколоплідні води; при значній їх кількості доцільно під час відсмоктування повернути
голову на бік;
- швидкими промокальними рухами через пелюшку осушити шкіру і волосся на голові новонародженого.
6. У міру виконання вказаних дій плід, як правило, починає дихати. Якщо
ефективне самостійне дихання відсутнє, провести короткочасну тактильну стимуляцію. Виконують один з трьох прийомів тактильної стимуляції, який повторюють не більше двох разів:
- поплескування по підошвах;
- легкі удари по п'ятах;
- розтирання шкіри уздовж хребта.
7. Якщо шкіра тулуба і слизові оболонки новонародженого залишаються
синюшними за наявності самостійного дихання, почати інгаляцію 100%
кисню (впродовж декількох хвилин його можна подавати сухим і не підігрітим) :
- маску накладати на обличчя щільно і утримувати кінець трубки, по якій
подається кисень, максимально близько у носа дитини;
- у разі використання мішка маску необхідно навпаки накладати нещільно, щоб не створювати позитивний тиск;
- якщо маски і мішка немає, то можна використати лійку, з'єднану із кисневою трубкою або накрити обличчя дитини рукою, складеною у вигляді лійки навколо кінця кисневої трубки.
- як тільки шкіра дитини стане рожевою, подання кисню можна поступово припинити так, щоб дитина залишалася рожевою, дихаючи кімнат-
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ним повітрям; збереження рожевого кольору при віддаленні кінця
трубки на 5 см свідчить про відсутність потребі дитини в підвищеній
концентрації кисню.
8. Якщо плід не почав дихати – почати штучну вентиляцію легенів, показаннями до якої є:
1) відсутність дихання;
2) неефективність дихання (судорожні, поверхневі|зверхні,поверхові| дихальні рухи (гаспінг) або агональне дихання);
3) частота серцевих скорочень менше 100 мін-1, незалежно від наявності
дихання;
4) стійкий центральний ціаноз (синюшне забарвлення тулуба, слизових
оболонок), незважаючи на подачу 100% кисню при самостійному диханні і частоті серцевих скорочень більше 100 мін-1.
9. Якщо зафіксована зупинка кровообігу – почати серцево-легеневу реанімацію, показаннями до якої є:
1) відсутність серцевих скорочень;
2) частота серцевих скорочень менше 60 мін-1 після 30с ефективної
штучної вентиляції легенів 100% киснем.
10. У разі успішної реанімації завершити первинний туалет новонародженого: шкірні покриви обробляють серветкою, змоченою стерильною вазеліновою або соняшниковою олією, видаляючи при цьому надлишок
сировидної смастки, залишки крові і слизу.
11. Ретельно оглянути новонародженого з метою виявлення вроджених
аномалій розвитку або ушкоджень, що виникають іноді в пологах (перелом ключиці, плечової кістки, утворення кефалогематоми та ін.) і повідомити про це матері або її родичам, або супроводжуючим.
12. На ручки новонародженого надіти браслети із медичної церати (чи
іншого, аналогічного за властивостями, матеріалу, як виняток – із паперу), де вказати прізвище, ім'я і по батькові матері, поли дитини, дату і
час народження.
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13. Дитину сповивають, надівають стерильну теплу сорочечку, завертають в стерильну пелюшку і ковдру.
14. Організувати спостереження за новонародженим впродовж 2 год.
Зверніть увагу!
1. Рекомендацію «дочекатися припинення пульсації пуповини (через 2-3 мін
після народження плоду) перед її перев'язкою і пересіченням» при прийомі пологів поза медичною установою особами, які не мають медичної освіти, вважаємо нераціональною і тому її виконання не рекомендуємо.
2. Зміна прийомів тактильної стимуляції дихання і багаторазове їх повторення недоцільні, оскільки це не дає ефекту, а призводить до втрати дорогоцінного часу.
3. Забороняється обливати новонародженого холодною або гарячою водою, направляти струмінь кисню в обличчя, стискати грудну клітку,
бити по сідницях або застосовувати які-небудь інші, не вказані в цих рекомендаціях, заходи, безпека яких для новонародженого не доведена.
4. Важливо також уникати занадто енергійної стимуляції передчасно народжених дітей.
5. При прийомі пологів поза медичною установою особами, які не мають
медичної освіти, вважаємо нераціональним і навіть небезпечним виконання первинного туалету новонародженого (п.10) і тому його виконання настійно не рекомендуємо.

Рис. 6.1. Пересічення пуповини новонародженого між двома лігатурами
6.5. Техніка серцево-легеневої реанімації у новонародженого
 Укласти новонародженого на спину на тверду поверхню; бажано, щоб температура її була не нижча 36-37°С.
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 Виконати потрійний прийом Сафара :
- випрямити дихальні шляхи – підкласти валик під спину на рівні плечових суглобів (у міжлопатковій області) так, щоб задня поверхня шиї залишалася вільною;
- вивести нижню щелепу – 2-3-м пальцями обох кистей, розташованими
навколо підборіддя, підтягнути нижню щелепу вгору;
- відкрити рот новонародженого; якщо у роті є навколоплідні води –
швидко, але обережно видалити їх за допомогою груші або шприца.
 Не відпускаючи однією рукою щелепу і тримаючи рот відкритим накинути
на рот і ніс новонародженого захисний шматок матерії.
 Виконати вдування повітря в легені новонародженого, одночасно контролюючи наявність синхронного із вдуваннями збільшення об'єму грудей :
- частота вдувань – не менше 30 мін-1;
- об'єм вдуваного повітря – 50 мл
 Виконати компресії грудної клітки – рятувальник обома кистями охоплює
грудну клітку новонародженого так, щоб обидва перші пальці розташовувалися в центрі грудини і здійснює компресії строго перпендикулярно до
поверхні грудини; пальці від поверхні грудини у момент розслаблення не
відривати:
- сила компресії має бути такою, щоб прогин грудини склав ⅓ передньозаднього розміру грудної клітки;
- частота компресій – 90 мін-1;
- співвідношення компресій і вдувань в легені – 3:1 (після 3 компресій –
1 вдування);
- у момент вдування повітря компресії не роблять.
 Кожні 3-4 мін промацувати пульс магістральних артерій.
 Не переривати компресій грудної клітки на термін більше 5с.
 Не переривати ШВЛ на термін більше 30с.
6.6. Домедична допомога при передчасних пологах
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Передчасні пологи – це передчасне переривання вагітності в терміні від 22
до 37 тижнів вагітності [наказ МОЗ України № 179 від 29.03.2006 р.]д поверхні
грудини у момент розслаблення не відривати:
Критерій, що розмежовує ці два поняття, є достатньо умовним і, у тому числі, значною мірою визначається рівнем розвитку медицини – життєздатність
плоду.
Життєздатність плоду – це ступінь його розвитку, що дозволяє йому почати
і продовжувати життя зовні, без зв'язку із організмом матері.
Сьогодні віковою межею нежиттєздатності плоду вважається вік менше 210220 діб (21-22 тижні).
Разом з тим, і зріле, доношене немовля зможе виявитися нежиттєздатним
внаслідок пороків розвитку і хворобливих процесів, що позбавляють плід можливості існувати ізольовано від тіла матері.
Раніше критерієм нежиттєздатності вважався вік плоду до 28 тижнів, потім
– до 25 тижнів з моменту його зачаття (вага при народженні – 2,5 кг і менш).
Сьогодні, у міру розвитку реаніматології і неонатології, в різноманітних країнах
ця межа менша – 22-24 тижні.
Проте, для рівня ДМД важливіше інше – якщо плід старше за 32 тижні (із
масою тіла більше 1500 г) і не має вроджених аномалій, то рівень його життєздатності у більшості випадків достатній для виживання при народженні поза
лікувальною установою і, відповідно, в цих випадках ДМД у більшості випадків
також буде ефективною.
Для плодів у віці менше 32 тижнів і масою тіла менше 1500 грамів оптимальним місцем народження є перинатальний центр. При цьому у більшості випадків, чим менше віку плоду (і маса його тіла), тим нижче його життєздатність і,
відповідно, тим вище потреба в спеціальних лікувальних (реанімаційних) заходах для забезпечення його виживання.
Усе вищесказане не означає відмови від ДМД у випадках передчасних пологів (від 22 до 37 тижнів вагітності) – рятувальник діє відповідно до інструкцій,
викладених в цьому керівництві.
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6.7. Домедична допомога при аборті
Аборт (від латів. abortus – «викидень») – штучне або мимовільне переривання вагітності (у Україні – при терміні менше 22 тижнів [наказ МОЗ України №
179 від 29.03.2006 р.).
Ми навмисно не приводимо тут класифікації абортів – на рівні ДМД це може лише збити з пантелику рятувальника.
Важливіше інше – якщо жінці відомо про вагітність і з'явилися болі внизу
живота і/або виділення крові із статевих органів, і/або ознаки внутрішньої (внутрішньочеревного) кровотечі, то рятувальник повинен припустити або позаматкову, що урвалася, вагітності, або аборт. У обох випадках послідовність дій буде
однаковою.
ДМД при аборті або позаматковій вагітності, що урвалася :
1. Викликати медичних працівників.
2. Провести психологічну підтримку і роз'яснювальну бесіду із постраждалою, її родичам, супроводжуючим.
3. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників максимально швидко організувати транспортування постраждалою до лікувальної установи.
4. У разі затримки медичних працівників понад 15-30 хвилин, а за наявності ознак вираженої| кровотечі негайно, почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
5. Прикласти холодоносій до надлобкової ділянки живота.
6. У разі затримки медичних працівників понад 0,5-1 год. і за наявності
технічної можливості почати інгаляцію кисню.
7. У разі, якщо із статевих органів з'явився плід – виконувати дії ДМД при
пологах.
8. Спостерігати за станом постраждалої до прибуття медичних працівників і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
Зверніть увагу!
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1. Інформація про строк вагітності із слів вагітної жінки, її супутників
або родичів не завжди є достовірною; краще, якщо це можливо, скористатися медичними документами.
2. Розмір живота вагітної жінки для рятувальника в якості критерію для
визначення строку вагітності використовуватися не повинен.
3. Розмір плоду (маса тіла і довжина) для рятувальника не є критерієм для
відмови від виконання реанімаційних заходів.
4. Ознаки життєздатності (наявність пульсу і дихання) визначаються
відповідно до викладених в цьому керівництві інструкціям.
Контрольні питання до розділу 6: ДМД при пологах
6.2 Фізіологія пологів
Що таке пологи? Які пологи називаються строковими?
Які періоди пологів Вам відомі?
Що таке вагітна, породілля, породілля?
Які дії повинен виконати рятувальник, готуючись до прийому пологів?
Які передвісники пологів Ви знаєте?
Які ознаки початку пологів?
6.3 Домедична допомога породіллі і породіллі
ДМД в період розкриття?
ДМД в період вигнання?
ДМД в послідовий період?
ДМД породіллі?
6.4 Домедична допомога новонародженому
ДМД новонародженому?
Показання до початку штучної вентиляції легенів (ШВЛ)?
Показання до початку серцево-легеневої реанімації (СЛР)?
Техніка ШВЛ у новонародженого?
Техніка СЛР у новонародженого?
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Розділ 7
СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ
7.1. Термінальні стани
Термінальний стан – узагальнене поняття, що характеризується критичним
рівнем розладу життєдіяльності із катастрофічним падінням артеріального тиску,
глибоким порушенням газообміну і метаболізму. У у більшості випадків використовується трьохступенева класифікація (три періоди вмирання) : передагонія,
агонія і клінічна смерть. У ширшому розумінні до термінальних станів відносять
кому і декомпенсований шок.
Предагональное стан характеризується дезинтеграцією усіх функцій організму: порушеннями свідомості різного ступеня вираженості, критичним рівнем
артеріального тиску (< 70 мм рт. ст. або не визначається), порушеннями дихання
(виражена задишка, синюшне або бліде забарвлення шкірних покривів і слизових
оболонок), пульс на периферичних артеріях відсутній, але пальпується на магістральних артеріях; тривалість – від декількох хвилин до декількох годин.
Термінальна пауза – стан організму в інтервалі від передагонії і агонії – основними проявами вважаються припинення дихання (від декількох секунд до 3-4
хвилин) і наявність ідіовентрикулярного або ектопічного серцевого ритму.
Агонального період або агонія – відсутні свідомість і очні рефлекси, порушена біомеханіка дихання (уповільнене, поверхневе, в акт дихання активно
включаються допоміжні м'язи, але одночасно беруть участь м'язи, що забезпечують вдих і видих), артеріальний тиск не визначається, пульс визначається лише
на магістральних артеріях, виражене ослаблений, серцеві тони при прослуховуванні глухі, на електрокардіограмі реєструються виражені ознаки гіпоксії і порушення серцевого ритму; його тривалість, як правило, невелика.
Клінічна смерть – цей патологічний стан організму людини від моменту
зупинки кровообігу до початку безповоротних змін в корі головного мозку.
При початково нормальному стані організму, тривалість періоду клінічної смерті складає 3-5 хвилин.
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У особливих умовах (гіпотермія, фармакологічний захист) цей період подовжується до 15-16 хв. (в умовах кардіохірургічного відділення – до 40 хв.). З
урахуванням прагнення запобігти «соціальній смерті» особи, у більшості випадків раптовій смерті здорових осіб середня тривалість переживання гіпоксії складає всього біля 3 хв. Серце зберігає функції автоматизму і провідності після зупинки кровообігу впродовж 20-30 хвилин.
Біологічна смерть – в узагальненому виді безповоротне припинення життєдіяльності, кінцева стадія існування живої системи організму.
Зупинка серця може бути первинною і вторинною – через 2-3 хв. після зупинки дихання.
По механізму виділяють декілька варіантів зупинки серця – раптового і повного припинення його ефективної діяльності – зупинку кровообігу, із наявністю
або відсутністю біоелектричної активності.
Асистолія – повна відсутність електричної і механічної активності серцевого
м'яза.
Фібриляція шлуночків – наявність хаотичних розрізнених і нескоординованих скорочень окремі групи м'язових волокон м'яза шлуночків серця із високо
частотою (250-480 в 1 мін) за відсутності ефективних механічних скорочень.
Електромеханічна дисоціація – відсутність механічної активності серця за
наявності електричної (на ЕКГ моніторі – ритмічні комплекси QRS, при клініці
зупинки кровообігу).
Шлуночкова пароксизмальна тахікардія із відсутністю пульсу на великих
судинах (пароксизмальна тахікардія – напад серцебиття, для виникнення якого
імпульси виходять з ектопічного осередку; частота ритму перевищує 140 в 1
хвилину, частіше всього 140-220 в 1 мін; напади серцебиття можуть тривати від
декількох секунд до багатьох годин, діб, тижнів; можуть повторюватися; ритм
найчастіше правильний, початок і закінчення нападу зазвичай раптовий; електрокардіограма при цьому нагадує безперервне ритмічне чергування комплексів
екстрасистол; групову екстрасистолію відрізняє від пароксизмальної тахікардії
число безперервно наступних екстрасистол: якщо більше 5 – пароксизмальна
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тахікардія).
Причиною асистолії може виступати будь-яке важке захворювання системи,
але частіше це важкий інфаркт міокарду або тромбоемболія легеневої артерії,
електротравма (у тому числі удар блискавки), передозування серцевих глікозидів, внутрішньосерцеві маніпуляції, наркоз і серйозні порушення обміну.
Фібриляція шлуночків – найбільш частий варіант зупинки серця: до 90% випадків доводяться на нього. Причини фібриляції аналогічні представленим вище.
Електромеханічна дисоціація трапляється при важких порушеннях обміну :
гіперкаліємії, ацидозі, гіпоксії, при переохолодженні, задушенні, утопленні,
травмі грудної клітки (наприклад, при клапанному пневмотораксі), тампонаді
серця, передозуванні або неприпустимому поєднанні ряду серцевих препаратів.
Серед наслідків з боку центральної нервової системи після перенесеної клінічної смерті виділяють:
- амнезію – порушення пам'яті різного характеру (можлива втрата усіх передуючих травмі подій або лише часткова втрата пам'яті на події, що
протікають безпосередньо до зупинки серця);
- сліпоту – виникає із-за ураження зорової частини головного мозку;
- судоми – достатньо часті наслідки зупинки серця, зазвичай судоми носять ізольований характер, наприклад періодичні повторні судоми кінцівки або мимовільні жувальні рухи;
- галюцинації – можуть супроводжувати судоми, можливі зорові, слухові і
інші типи галюцинацій.
Прогноз при зупинці серця залежить від часу, що пройшов з моменту зупинки серця до успішного результату СЛР. Так, при п'ятихвилинній зупинці серця і півгодинної реанімації повне відновлення після зупинки серця спостерігається приблизно в 50% випадків.
Якщо ж час зупинки серця перевищив 6 хвилин, а реанімація тривала довше
15 хвилин, шанси на відновлення життєдіяльності людини надто малі.
Клінічна смерть, як і будь-який інший патологічний стан, визначається або
ідентифікується (діагностується) на підставі ряду ознак (симптомів)1:
1 – Час появи усіх симптомів залежить від початкового стану організму, механізму клінічної смерті і тому не є
точним; самостійного діагностичного значення не має.
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1. Відсутність свідомості (зникає через 10-15 с після зупинки кровообігу).
2. Відсутність кровообігу :
- відсутність пульсу на магістральних артеріях (спільна сонна, плечова,
стегнова артерії);
- відсутність тонів серця при прослуховуванні;
- відсутність артеріального тиску (перестає визначатися через 5 с після зупинки системного кровообігу).
3. Відсутність дихання:
- відсутність видимих дихальних рухів грудної клітки;
- відсутність дихальних шумів при прослуховуванні;
4. Максимально широкі зіниці (ознака з'являється через 30-60 с після зупинки кровообігу; у зв'язку з широким поширенням наркотичних препаратів, які можуть значно змінювати величину зіниць (як зменшувати,
так і збільшувати її), цю ознаку потрібно оцінювати із обережністю).
5. Відсутність усіх видів чутливості, у тому числі больовий.
6. Арефлексія – відсутність усіх рефлексів (ознака з'являється через 3040 с після зупинки кровообігу), у тому числі зіничного (на світло), рогівки (на обережний дотик), блювотного, больових.
7. Тотальна атонія – відсутність тонусу гладких і поперечносмугастих м'язів (ознака з'являється через 15 с після зупинки кровообігу; внаслідок
цього можливі мимовільне сечовипускання і дефекація).
8. Відсутність електричної активності серця на електрокардіограмі (лише
у разі асистолії; у випадках фібриляції шлуночків, шлуночкової тахікардії, електромеханічній дисоціації електрична активність визначається).
Біологічна смерть визначається (діагностується) на підставі наступних ознак
(симптомів) :
1. Усі ознаки клінічної смерті.
2. Тривалість клінічної смерті без серцево-легеневої реанімації більше 5-7
хвилин (окрім випадків гіпотермії і отруєнь нейротропними отрутами)
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або в умовах серцево-легеневої реанімації більше 30 хвилин (окрім випадків гіпотермії і отруєнь нейротропними отрутами).
3. Трупне задубіння – обмеження пасивних рухів в суглобах; обумовлено
ущільненням і укороченням скелетних м'язів (з'являється через 2-4 год.
після припинення кровообігу).
4. Гіпостатичні (трупні) плями – синьо-фіолетове або багрово-червоне,
або багрово-фіолетове фарбування шкіри в розташованих нижче ділянках тіла (починають формуватися через 2-4 год. після припинення кровообігу, зникають при натисканні, а через декількох секунд з'являються
знову; у пізніші терміни (12-14 ч) плями при натисканні не зникають).
5. Трупне висихання – помутніння і висихання рогівки очей, склер (тьмяний блиск «риб'ячої луски»), червоної облямівки губ, інших слизових
оболонок.
6. Симптом «котяче око» (симптом Белоглазова або симптом Рипо) – залишкова деформація зіниці після обережного стискування очного яблука з боків пальцями (бокового здавлення) – замість округлої форма зіниці залишається овальною (з'являється вже через 10-15 хв. після припинення кровообігу).
7. Виражене зниження температури тіла (окрім випадків замерзання) – через 1 годину помітно відчувається похолодання кистей рук, через 2-3
години шкіри обличчя; в середньому температура трупа знижується на
1°С в годину.
8. Ознаки гниття тканин.
Окрім клінічної і біологічної смерті в реаніматології використовується поняття «смерть мозку», але на рівні ДМД такі стани не зустрічаються, в усякому
разі, сьогодні.
Соціальна смерть – виникає у разі загибелі кори головного мозку настає –
людина перетворюється на організм-рослину. Він здатний самостійно дихати, у
нього є серцебиття, але інтелект і особа загинули.
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7.2 Серцево -легенева реанімація: основні поняття
Серцево-легенева реанімація (СЛР) – це сукупність спеціальних медичних
дій з відновлення і підтримки кровообігу, що несподівано припинилися, і
дихання.
Ціль реанімації – відновлення або тимчасове заміщення згасаючих або згаслих життєво важливих функцій організму. Кінцева мета – відновлення функцій
мозку, свідомості, тобто реанімація людини як особи.
СЛР проводиться незалежно від причин і механізмів зупинки кровообігу і
дихання.
Закритий масаж серця забезпечує не більше 10-30% нормальних показників
кровообігу; серцевий індекс складає 0,61 мл/хв.∙м2, тобто 1/6 норм, а ударний
індекс – не перевищує 7,8 мл/м2 при нормі 36-48 мл/м2. Кровотік в мозку не перевищує 5% норми.
При проведенні серцево-легенева реанімації одні автори [А. П. Зильбер,
1996] виділяють три етапи.
I. Базовий або первинний (Basic Life Support – BLS) – на місці події і, при
необхідності, під час транспортування, тобто при наданні домедичної
допомоги (ДМД)1 особами без медичної освіти.
II. Розширений (Advanced Life Support – ALS) – спеціалізована допомога,
виконується оснащеною і підготовленою для цього медичною бригадою, як правило, в палатах інтенсивної терапії або реанімаційних відділеннях; вимагає відповідних методів, інструментів, устаткування, лікарських препаратів.
III. Постреанімаційна інтенсивна терапія – проводиться реаніматологами
у відділеннях інтенсивної терапії.
Інші автори [П. Сафар, 1997] виділяється 3 стадії і 9 етапів.
Стадія I – елементарна підтримка життя складається із трьох етапів:
A (airway open або тепер просто airway) – відновлення прохідності ди1 – За старою термінологією – перша медична допомога (ПМД).
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хальних шляхів;
В (breath for victim або тепер breath або breathing) – екстрена штучна вентиляція легенів і оксигенація;
С (circulation his blood або тепер compressions) – підтримка кровообігу.
Стадія II – подальша підтримка життя полягає у відновленні самостійного
кровообігу, нормалізації і стабілізації показників кровообігу і дихання; включає три етапи:
D (drug) – медикаментозні засоби і інфузійна терапія;
Е (ECG) – електрокардіоскопія і кардіографія;
F (fibrillation) – дефибриляція.
Стадія III – тривала підтримка життя; полягає в постреанімаційній інтенсивній терапії і включає етапи:
G (gauging) – оцінка стану;
Н (human mentation) – відновлення свідомості;
I (insufficiency) – корекція недостатності функцій органів.
Серцево-легенева реанімація при наданні ДМД – базова підтримка
життєдіяльності – комплекс простих прийомів, спрямованих на відновлення і/або підтримку кровообігу і зовнішнього дихання, як правило, виконуваний особами без медичної освіти, а також без використання спеціального обладнання і ліків в позалікарняних умовах, до прибуття спеціалізованої бригади реаніматологів; основними прийомами СЛР є компресії
грудної клітки (КГК)1 і штучна вентиляція легенів (ШВЛ)2.
Основним принципом проведення реанімаційних заходів для кожного з цих
комплексів являється тріада: «знать», «уміти», «мати».
Зупинка кровотечі також відноситься до I етапу СЛР, оскільки на тлі тривалої і незаповненої крововтрати проведення реанімаційних заходів неефективне.
Сьогодні, згідно з нормативними документами Міністерства охорони здоро1 – Замість термінів (рос.) «закрытый/наружный/непрямой массаж сердца» у міжнародній інструкції сьогодні використовують термін (рос.) «компрессии грудной клетки» (compressio – лат. стиснення); прямий (відкритий)
масаж серця виконується через розріз грудної клітки рукою хірурга.
2 – Термін (рос.) «искусственное дыхание» сьогодні вважається не зовсім точним; у міжнародній інструкції використовується термін (рос.) «искусственная вентиляция лёгких».
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в'я (МОЗ) України1, СЛР на місці події при наданні домедичної допомоги особами без медичної освіти проводиться із дотриманням таких умов :
1) завжди без використання лікарських засобів;
2) часто без використання спеціальних інструментів і пристроїв;
3) у ряді випадків з використанням спеціальних пристроїв:
- засобів захисту органів дихання (як потерпілого, так і рятувальника), наприклад, пристосувань «Face Shield», «Life Key» (рис.7.1);
- пристроїв для проведення штучної вентиляції легенів – масок і дихальних
мішків (рис.7.2);
- із стаціонарними або мобільними джерелами кисню.
4) не передбачено використання таких пристроїв:
- автоматичних электродефібриляторів,
- електрокардіографів,
- электродефібриляторів2,
- повітропроводів,
- ларингеальних масок.
5) неприпустимо виконання таких медичних процедур:
- установка повітропроводів і ларингеальних масок,
- інтубація трахеї,
- конікотомія (у тому числі з використанням пункційного конікотома),
- трахеотомія і трахеостомія,
- зондування шлунку.
- Згідно з міжнародним консенсусом 20103, сьогодні основним алгоритмом
СЛР є С-А-В4, якщо має місце «раптова смерть у присутності рятувальника» або рятувальник відмовляється від проведення ШВЛ.
1 – Наказ МОЗ України № 34 від 15.01.2014 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги" замість Наказу МОЗ України № 24 від 17.01.2005 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів".
2 – У більшості випадків, сучасні електродефібрилятори одночасно є і електрокардіографами; працюють в автоматичному, полуавтоматичному і ручному режимах від стаціонарних або переносних джерел живлення.
3 – 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With
Treatment Recommendations.
4 – Докладний опис патофізіологічного і клінічного обґрунтування цього алгоритму і інших змін СЛР у новому консенсусі не входить до задач цього керівництва і може бути зроблено викладачем на факультативних заняттях.
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- Поняття «Раптова смерть у присутності рятувальника» означає, що рятувальник бачить як потерпілий втрачає свідомість, падає, перестає дихати і при тому, що промацує магістральних артерій пульс на них не визначається. Така ситуація, виходячи з основних механізмів виникнення раптової смерті, як правило зустрічається у дорослих.

Рис. 7.1 Лицьова маска

Рис. 7.2 Штучне дихання за допомогою «PocketMask» в позиціях «збоку»

Міжнародний консенсус 2010 допускає відмову рятувальника від проведення ШВЛ методом «із рота в рот» і «із рота в ніс» лише на підставі почуття|відчуття| гидливості або побоювання за своє здоров'я. У нормативних документах МЗ України прямої вказівки на таку можливість немає; виконання лише
зовнішнього масажу серця допустимо при неможливості проведення ШВЛ.
Класичний алгоритм серцево-легеневої реанімації : А-В-С – застосовується
в усіх інших випадках.
Нові рекомендації по СЛР поширюються на:
- дорослих (adult), у тому числі вагітних жінок;
- дітей від 1 року до 8 років (child);
- грудних дітей (від 1 місяця до 1 року; infant).
Порядок проведення СЛР у новонароджених в цьому керівництві викладений в розділі «Домедична допомога при пологах».
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Реанімаційні заходи негайно починає той, хто першим опинився у безпосередній близькості від потерпілого. Якщо рятувальник опинився наодинці з потерпілим, необхідно почати СЛР, одночасно роблячи дзвінок в службу порятунку
або швидку допомогу. Якщо рятувальників як мінімум двоє, один з них починає
СЛР, а другою викликає помічників і потім включається в проведення СЛР.
Реанімаційні заходи надають в тому місці, де виявлений потерпілий; не слід
намагатися куди-небудь переносити потерпілого. Але, разом з тим, обов'язково
необхідно оцінити обстановку і далі, в продовженні СЛР, постійно стежити за її
змінами, щоб самому рятувальникові не отримати травму (наприклад, ураження
електричним струмом від дротів, що впали).
Порядок і техніка проведення СЛР від кількості рятувальників не залежить.
Разом з тим, рекомендується обов'язкове залучення оточення до її проведення так, щоб була періодична можливість заміни рятувальника, що виконує компресії грудної клітки, кожних 2 хвилини.
У нових рекомендаціях підкреслюється неприпустимість пауз при виконанні
компресій грудної клітки більше 5 секунд, а при виконанні ШВЛ більше 30 секунд; необхідність ретельного дотримання техніки їх виконання.
Принциповою відмінністю міжнародних рекомендацій по СЛР (Міжнародний консенсус 2010) від національних (Наказ МОЗ України № 34 від 15.01.14)
являється можливість застосування рятувальниками автоматичних дефібриляторів (АНД – автоматичний зовнішній дефібрилятор; AED – automatic external
defibrillator) із трансформацією базового алгоритму BLS в алгоритм BLS+AED,
що значною мірою наближає СЛР до алгоритму ALS, який рекомендується виконувати медичним працівникам, як правило, лікарям.
Згідно з національними рекомендаціями рятувальник повинен лише принести АНД до місця проведення СЛР, якщо він є поблизу, але (обов'язково), якщо
при цьому не виникає необхідності перервати СЛР.
Зверніть увагу!
1. Рекомендації міжнародного консенсусу 2010 імплементовані в Україні
Наказом МЗ України № 34 від 15.01.2014 (одночасно цей наказ відміняє
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раніше діючі правила СЛР (Наказ МЗ України № 24 від 17.01.2005).
7.2.1 Показання до початку СЛР
Показанням (підставою) для початку проведення СЛР на рівні ДМД являється наявність у потерпілого ознак клінічної смерті – ознак зупинки кровообігу і
дихання. СЛР починається негайно – відразу після виявлення вказаних ознак.
У новонароджених є додаткові показання до КГК і ШВЛ:
- при частоті серцевих скорочень менше 100 в хвилину – почати ШВЛ;
- при частоті дихання менше 30 в хвилину – почати ШВЛ;
- при частоті серцевих скорочень менше 60 в хвилину після 30 секунд
ефективної ШВЛ 100% киснем – почати КГК.
Зверніть увагу!
1. На рівні ДМД спочатку усі випадки відсутності кровообігу і дихання слід
розглядати як клінічну смерть, і, значить, починати СЛР.
7.2.2 Протипоказання до початку СЛР
Відмова від початку СЛР на рівні ДМД припустимо лише в наступних випадках:
1. Наявність явних ознак біологічної смерті :
- трупні плями;
- трупне задубіння;
- трупне висихання;
- зміна форми зіниці;
- зниження температури тіла (окрім випадків замерзання);
- ознаки розкладання тканин гнильного характеру.
2. Травмах явно несумісних із життям, наприклад:
- ампутація голови або значної її частини;
- розтрощування голови або значної її частини;
- відкрита черепномозкова травма із повним руйнуванням головного мозку
- розчленовування тулуба (але не відривши або ампутація кінцівок!);
- відкрита травма грудей із великим дефектом тканин і видимими значними руйнуваннями внутрішніх органів.

342

3. Достовірно великий термін клінічної смерті (якщо причиною смерті не є
замерзання або дія пригноблюючих центральну нервову систему медикаментів
або отруйних речовин – в цих випадках чинник часу на рівні ДМД не враховується):
- для дорослих, незалежно від віку, дітей, вагітних – більше 30 хвилин;
- для новонароджених – більше 15 хвилин.
4. Грубі вродженій потворності у новонародженого плоду.
Зверніть увагу!
1. Цей перелік не є нормативним документом, а лише орієнтує рятувальника; у нормативних документах Міністерства охорони здоров'я
України, що регламентують надання ДМД, немає списку травм і вроджених потворностей, які можна вважати підставою для відмови
від початку проведення СЛР.
2. У усіх сумнівних випадках СЛР починається негайно, а уточнення часу
появи клінічної смерті, оцінка тяжкості травми і виявлення ознак біологічної смерті виконуються в ході проведення СЛР (це обумовлено тим,
що виявлення вказаних ознак біологічної смерті вимагає певного додаткового часу і деякого досвід, а також додаткових умов (оголення тіла
постраждалого, достатнього освітлення та ін.).
3. Початок СЛР в сумнівних випадках тим більше є правилом, якщо СЛР
виконується одним рятувальником, відсутні помічник і/або очевидець
початку і обставин появи смерті, або є інші фактори, що утрудняють
оцінку обстановки.
7.2.3 Показання до закінчення СЛР (тривалість СЛР)
Рятувальник припиняє виконання СЛР в таких випадках [Наказ МЗ України
№34 від 15.01.2014]:
- відновлення ефективного кровообігу і дихання (успіх СЛР);
- прибуття медичних працівників;
- виснаження сил рятувальника.
Згідно з міжнародними рекомендаціями, припинення СЛР рятувальниками
можливо також у випадках:
- якщо по ходу проведення СЛР з'ясувалося, що вона не показана або виявлені явні ознаки біологічної смерті;
- при неефективності СЛР впродовж 30 хвилин у дорослих і 15 хвилин у
новонароджених.
Якщо в процесі СЛР з'явився хоч би один удар пульсу на сонній артерії, то
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30-ти (15-ти) хвилинний інтервал часу відлічується заново.
Проте при проведенні СЛР у випадках:
- коли причина смерті замерзання (біологічну смерть не можна констатувати до проведення активного зігрівання);
- коли причина смерті утоплення (особливо в холодній воді);
- коли має місце рецидивуюча фібриляція шлуночків (коли фібриляція
шлуночків багаторазово усувається і повторюється);
- коли причина смерті отруєння медикаментами, пригноблюючими функції центральної нервової системи;
- коли причина смерті отруєння ціанідами, фосфорорганічними з'єднаннями;
- коли причина смерті отруєння при укусах змій, комах, морських тварин;
- реанімації дітей
тривалість СЛР не обмежується 30 хвилинами, а виконується до появи явних
ознак біологічної смерті, прибуття медичних працівників або відновлення кровообігу і дихання.
Виходячи з вищевикладеного, ми рекомендуємо наступні критерії, за наявності яких рятувальник може припинити СЛР :
1) відновлення ефективного кровообігу і дихання (успіх СЛР);
2) прибуття медичних працівників;
3) настання біологічної смерті, але не раніше, ніж через 30 хвилин після
початку СЛР;
4) поява явної небезпеки для життя або здоров'я рятувальника;
5) виснаження сил рятувальника.
Хочемо відмітити, що поняття «виснаження сил рятувальника» і його критерії в нормативних документах не визначені і тому є дуже «слизьким», хоча і
відповідає праву і обов'язку рятувальника зберігати свою працездатність (а у
бойовій обстановці і боєздатність).
Поява небезпеки для життя або здоров'я рятувальника дозволяє тимчасово
перервати СЛР для переміщення тіла потерпілого у безпечне місце. І лише якщо
це неможливо або зв'язано із ще більшою загрозою для життя або здоров'я рятувальника, СЛР припиняється.
Припинення виконання прийомів СЛР рятувальником не означає припинен-
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ня СЛР взагалі, а також припинення участі в ній рятувальника, якщо в цьому є
необхідність, але вже в якості помічника під керівництвом медичних працівників.
Зверніть увагу!
1. Ізольована ШВЛ (без КГК) виконується рятувальником впродовж
усього часу, поки збережений кровообіг (це може бути годинник) до
прибуття медпрацівників або поява небезпеки для здоров'я і життя
рятувальника.
7.3 Визначення факту клінічної смерті
На рівні ДМД клінічна смерть, тобто показання, до початку СЛР визначається за наявності лише трьох ознак:
- відсутність свідомості;
- відсутність пульсу на магістральних артеріях;
- відсутність видимих дихальних рухів грудної клітки;
У новонароджених є додаткові показання до КГК і ШВЛ:
- при частоті серцевих скорочень < 100 в хвилину – почати ШВЛ;
- при частоті дихання < 30 в хвилину – почати ШВЛ;
- при частоті серцевих скорочень < 60 в хвилину після 30 секунд ефективної ШВЛ 100% киснем – почати КГК.
Зверніть увагу!
1. Міжнародними і національними рекомендаціями виявлення цих ознак є
обов'язковим і достатнім для визначення стану клінічної смерті.
2. Рятувальник зобов'язаний визначити відсутність кровообігу і дихання
впродовж 8-10 с.
3. Усі випадки сумнівних результатів визначення повинні розглядатися як
негативні («відсутність») і, отже, бути підставою для СЛР.
7.3.1 Визначення стану свідомості
На рівні ДМД основною ознакою відсутності свідомості у потерпілого є відсутність у нього орієнтовної реакції у відповідь на подразники, що створюються
рятувальником у міру наближення до потерпілого :
- звукові (сигнал голосом, свистком, мегафоном та ін., зрозуміло, якщо по-
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дача звукових сигналів можливе і дозволене (бойова обстановка, загроза
лавини тощо)
- зорові (сигнал рукою, ліхтарем, мімікою обличчя тощо, якщо подача таких сигналів можливе і дозволене)
- дотикові (дотик, якщо це не представляє загрози для рятувальника (підозра на осіб небезпечну інфекцію, хімічне або радіоактивне забруднення, за відсутності засобів захисту та ін.).
Варіанти орієнтовної реакції потерпілого:
- рух очей у напрямі рятувальника,
- рух головою у напрямі рятувальника,
- рух кінцівками або тілом у напрямі рятувальника,
- подача голосового сигналу або мовний контакт.
Зверніть увагу!
1. У міру наближення до потерпілого рятувальник робить виклик медичних
працівників.
2. Визначення свідомості на рівні ДМД розглядається як допоміжний
прийом – основним є визначення пульсу на магістральних артеріях.
3. Якщо рятувальник виявив потерпілого дистантно (на відстані, тим
більше на значному) і бачить, що у потерпілого зорова орієнтовна реакція на факт його появи відсутня, він зобов'язаний негайно подати звуковий сигнал .
4. Якщо у відповідь на звуковий сигнал реакції потерпілого відсутній, то
першою дією рятувальника при наближенні до потерпілого буде визначення пульсу на магістральній артерії, а не будь-який з інших варіантів:
дотики, поплескування, питання.
5. Якщо у міру наближення до потерпілого, рятувальник зорово визначає
наявність кровотечі, то першою її дією при наближенні до потерпілого
буде зупинка кровотечі одним з відомих способів (варіанти і приготування до їх реалізації рятувальник обмірковує вже у міру наближення до
потерпілого).
Можливі наступні результати визначення збереження свідомості і дії рятувальника, що відповідають їм :
 свідомість відсутня – негайно промацати пульс на магістральних артеріях;
 свідомість порушена (незалежно від характеру цих порушень) – негайно
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промацати пульс на магістральних артеріях;
 свідомість є – значить кровообіг і дихання збережені – у рятувальника є час
для подальшого аналізу обстановки і ухвалення рішення.
Зверніть увагу!
1. За відсутності свідомості необхідно, передусім, визначити наявність
пульсу і дихання, а не намагатися відновити свідомість.
При визначенні стану свідомості немає необхідності проводити детальне
«тестування», вистачає одного-двух подразників.
7.3.2 Визначення стану кровообігу
Пульс на магістральних артеріях визначається методом того, що промацує в
стандартних точках.
Магістральними артеріями для визначення пульсу є:
- спільна сонна артерія (основна точка визначення пульсу у дорослих);
- плечова артерія (основна точка визначення пульсу у новонароджених і
дітей до 1 року);
- стегнова артерія.
Розташування стандартних точок визначення пульсу на магістральних артеріях (рис.7.3-7) :
 спільна сонна артерія – у борозні на шиї, між внутрішнім краєм грудиноключично-соскоподібного м'яза і зовнішнім краєм гортані на рівні верхнього краю щитовидного хряща – артерія притискається двома (другим і
третьому) пальцями перпендикулярно фронтальній площині до поперечного відростка 6-го шийного хребця;
 плечова артерія – на внутрішній поверхні плеча в його середній третині, у
борозні між внутрішнім краєм двоголового м'яза плеча і плечовою кісткою
– артерія притискається чотирма (друго-п'ятим) пальцями до плечової кістки;
 стегнова артерія – середина пахової складки (межа між передньою поверхнею живота і передньою поверхнею стегна) – артерія притискається двома
(другим і третім) пальцями до верхньої гілки лобкової кістки (за відсутно-
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сті пульсації в цій точці необхідно зміститися трохи досередини, але ніколи
назовні).

Рис. 7.3 Основних анатомічних орієнтирів при проведенні СЛР
При наданні ДМД результати визначення пульсу у вказаних точках вважаються рівнозначними. Проте, основною точкою визначення пульсу у дорослих і
дітей старше за 1 рік являється спільна сонна артерія; основною точкою визначення пульсу у дітей до 1 року і, особливо, у новонароджених являється плечова
артерія.
Можливі наступні результати визначення пульсу на магістральних артеріях
у потерпілого і дії рятувальника, що відповідають їм :
пульсу немає (не промацується) – кровообіг відсутній – негайно почати
СЛР;
у рятувальника виникають сумніви – розглядати ситуацію як відсутність
пульсу – негайно почати СЛР;
пульс є (промацується) – кровообіг збережений – у рятувальника є час для
подальшого аналізу обстановки і ухвалення рішення; для оцінки рівня
систолічного артеріального тиску (тобто тяжкість загального стану потерпілого) доцільно промацати пульс на магістральних і периферичних артеріях і порівняти його.
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На виконання діагностики зупинки кровообігу відводиться приблизно 5 с.

Рис. 7.4 Визначення пульсу на спільній сонній артерії (перший варіант)

Рис. 7.5 Визначення пульсу на спільній сонній артерії (другий варіант)

Рис. 7.6 Визначення пульсу на плечовій артерії у дитини і дорослого
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Рис. 7.7 Визначення пульсу на стегновій артерії
Зверніть увагу!
1. Визначення наявності роботи серця методом прослуховування серцевих
тонів або промацує серцевого поштовху сьогодні на рівні ДМД вважається не виправданим, і виконуватися не повинно, у тому числі при усіх
сумнівних результатах того, що промацує пульсу на магістральних артеріях.
7.3.3 Визначення стану дихання
Дихання1 визначається зорово (візуально) – по наявності дихальних рухів
грудної клітки. Можливі наступні результати визначення наявності дихання у потерпілого і дії рятувальника, що відповідають їм:
дихання немає – негайно перевірити і забезпечити прохідність дихальних
шляхів і почати ШВЛ;
дихання неадекватне2 – мінімальні поверхневі, рідкісні, нерегулярні, судорожні дихальні рухи (гаспінг3) або агональний тип дихання – розглядати
ситуацію як відсутність дихання - негайно перевірити і забезпечити прохідність дихальних шляхів і почати ШВЛ;
у рятувальника виникають сумніви – розглядати ситуацію як відсутність
дихання – негайно перевірити і забезпечити прохідність дихальних шляхів
і почати ШВЛ;
1 – Точнішим є термін «зовнішнє дихання».
2 – Частіше зустрічається у дітей перших років життя, при деяких видах отруєнь; для осіб без медичного утворення цей варіант є досить складним для розуміння і визначення, але потенційна шкода від початої ШВЛ в
цих випадках істотно нижче відмови від неї і ускладнень не тягне.
3 – gasp – англ. – дихати важко; ловити повітря.
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дихання є – у рятувальника є час для подальшого аналізу обстановки і ухвалення рішення; для оцінки рівня систолічного артеріального тиску (тобто тяжкість загального стану потерпілого) доцільно промацати пульс на
магістральних і периферичних артеріях і порівняти його.
На виконання діагностики зупинки дихання також відводиться приблизно
5 с.
Зверніть увагу!
1. Методи визначення наявності зовнішнього дихання :
а) по руху повітря біля входу в порожнину носа або рота за допомогою
щоки рятувальника, дзеркала, нитки, пушинки;
б) шляхом того, що промацує дихальних рухів грудної клітки;
в) шляхом вислухування дихальних шумів
сьогодні на рівні ДМД вважаються не виправданими, і виконуватися не повинні, у тому числі при усіх сумнівних результатах візуального визначення дихальних рухів.
2. Допускається визначення наявності дихання по руху повітря біля входу в
порожнину носа або рота за допомогою щоки рятувальника лише в тих
випадках, коли через нестачу освітлення застосування зорового методу
неможливе.
7.4 Техніка виконання прийомів серце во-легенева реанім ації
7.4.1 Техніка компресій грудної клітки
Компресії грудної клітки (КГК) – спосіб екстреної підтримки штучного
кровообігу шляхом ритмічного стиснення серця між грудиною і хребтом1.
Якщо масаж проводиться правильно, то можна досягти циркуляції крові в
сонній артерії, що становить приблизно 1/3 від норми, при систолічному тиску в
ній до 90-100 мм рт. ст.
Виконання КГК на тлі збереженої, але неефективної механічної або електричної активності серця в переважній більшості випадків ускладнень не спри1 – Вместо терминов «закрытый/наружный/непрямой массаж сердца» в международной инструкции сегодня используют термин «компрессии грудной клетки» (compressio – лат. сжатие); прямой (открытый) массаж сердца
выполняется через разрез грудной клетки рукой хирурга.
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чиняє.
Для того, щоб КГК був ефективний необхідно дотримуватися ряду умов, детальне патофізіологічне обгрунтування яких не входить в задачі цього керівництва і може бути роз'яснене викладачем, що вчиться, в якості додаткового
матеріалу.
Положення потерпілого при проведенні КГК (ШВЛ, СЛР)
Потерпілий повинен лежати на спині, обов'язково на твердій, бажано рівній
і горизонтальній поверхні; якщо довжина тіла потерпілого суттєво більше довжини вибраної поверхні, то на ній повинні розташовуватися груди і голова потерпілого.
Поверхня грудної клітки потерпілого має бути не вища за рівень колінних
суглобів рятувальника (у більшості випадків тіло потерпілого розташовується
(розташовують) на рівні землі або статі, але може знаходитися, наприклад, на
невисокій кушетці).
Голова потерпілого не має бути вища за рівень грудей, але і не звисати з поверхні, на якій лежить тіло потерпілого.
Нижні кінцівки, по можливості, мають бути на одному рівні із головою, в
деяких випадках1 може бути вище на 20-30 см (або 20-30°) відносно горизонтальної плоскості. Звисання ніжних кінцівок з поверхні, на якій лежить тіло потерпілого, у випадках недостатньої її довжини, припустимо, але така ситуація
розглядається як вимушена і повинна бути усунена при першій можливості.
Положення рятувальника при проведенні КГК
Рятувальник розташовується збоку від грудей потерпілого з будь-якого боку
(рис.7.8). Залежно від висоти розташування тіла потерпілого, рятувальник коштує або опускається на коліна. Другий рятувальник розташовується в головному
кінці тіла потерпілого.

1 – В основному, якщо причиною клінічної смерті є гостра крововтрата, але ряд авторів вважає цей прийом обов'язковим в усіх випадках, виходячи з того, що підняття ніг на 35-40° забезпечує централізацію кровообігу і
збільшення об'єму циркулюючої крові на 600-700 мл, а також зменшення «функціонуючого» артеріального
русла за рахунок нижніх кінцівок. У будь-якому випадку, пріоритет КГК є значимішим, ніж цей прийом.
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Рис. 7.8 Положення потерпілого і рятувальника при виконанні КГК
Дії рятувальника і технічні прийоми при виконанні КГК
1. Надати тілу потерпілого положення для СЛР.
2. Зайняти самому необхідне положення.
3. Звільнити потерпілого від здавлюючого одягу:
- шию (розстебнути верхній гудзик коміра сорочки, гімнастерки, краватка
тощо);
- груди (розстебнути бронежилет, корсет, бюстгальтер тощо); повністю
оголяти груди за відсутності дефібрилятора немає необхідності;
- живіт (розстебнути поясний ремінь, корсет тощо).
4. Розташувати в центрі передньої поверхні грудей (середина центральної
подовжньої осі грудини або у чоловіків пересічення цієї осі із міжсосковою лінією) потерпілого або 2-3 см донизу від нього (але не вище)
основа (зап'ясток) однієї з кистей рятувальника так, щоб подовжня вісь
кисті була перпендикулярна подовжній осі грудей. Перший (великий)
палець кисті відведений на 90°, а 2-5-й пальці зімкнуті; пальці поверхні
грудної клітки торкатися не повинні. Основа другої кисті рятувальника
розташовується на першій під кутом до неї 90 («навхрест»); положення
пальців аналогічне – 1-ий відведений на 90°, а 2-5-ий зімкнуті (рис.7.89). У деякому керівництві рекомендується розташувати кисті рятуваль-
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ника одна над іншою і зчепити пальці обох кистей в «замок» (рис.7.10)
– цей спосіб ніяких переваг не має.
5. Повністю випрямити в ліктьових суглобах обидві руки (рис.7.8) і розташуватися так, щоб напрям рухів рук був строго перпендикулярний
поверхні грудей потерпілого (лінія плечей рятувальника повинна знаходитися на одній лінії із грудиною і паралельно їй).

Рис. 7.9 Положення кистей рятувальника на грудях постраждалого (основний
варіант)

Рис. 7.10 Положення кистей рятувальника на грудях постраждалого (другий варіант)
6. Здійснювати компресію грудної клітки потерпілого за допомогою поштовхоподібних рухів, спрямованих строго перпендикулярно до поверхні
грудей в передньо-задньому напрямі, використовуючи силу м'язів усього тіла (але не масу свого тіла).
7. Параметри компресій :
 після кожної компресії грудна клітка повинна повертатися в початкове по-
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ложення, але кисті від її поверхні у момент розслаблення не відривають;
 тривалість періодів компресії і розслаблення мають бути приблизно однакові;
 сила компресії має бути такою, щоб прогин грудини склав:
- у дорослих – 5 см (2 дюйми),
- у дітей від 1 року до 8 років – 4 см (1,5 дюйма),
- у дітей до 1 року – 3-4 см (1,5 дюйма),
- у новонароджених – ⅓ передньо-заднього розміру грудної клітки.
 частота компресій повинна складати:
- у дорослих – 100 раз на хвилину (приблизно 5 компресій впродовж 3 с)
- у дітей від 1 року до 8 років – 100-120 раз на хвилину
- у дітей до року – 120 раз на хвилину
- у новонароджених – 90 разів в хв. (приблизно 3 компресії впродовж 2 с).
 співвідношення компресій і вдувань в легені повинне складати (у момент
вдування повітря компресії не роблять) :
- у дорослих і дітей після 8 років: 30:2 (після 30 компресій – 2 вдування);
- 1 дітей від 1 до 8 років:
- 1 рятувальник – 30:2 (після 30 компресій – 2 вдування);
- 2 рятувальника – 15:2 (після 15 компресій – 2 вдування);
- у новонароджених: 3:1 (після 3 компресій – 1 вдування).
8. Перевірка пульсу на сонній артерії виконується кожних 3-4 хвилини в течію не більше 10 секунд; якщо є дефібрилятор – кожні 5 циклів 30:2 (приблизно
– кожних 2 хвилини|мінути|).
Зверніть увагу!
1. Основним параметром є частота КГК, похідним, через співвідношення
компресій і вдувань – ШВЛ.
2. Не можна переривати КГК більше, ніж 5 с.
3. Рятувальники, КГК, що проводять, повинні мінятися кожних 2 хвилини.
4. Якщо руки рятувальника з тих або інших причин не можуть бути використані, допускається здійснення КГК п'ятою ноги рятувальника без
взуття, яке розташовують і здійснюють нею стискування грудної кліт-
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ки аналогічно. Цей спосіб ніяких переваг не має і є вимушеним.
5. У вагітних в другій половині вагітності для зменшення тиску матки на
нижню порожнисту вену рекомендується при проведенні СЛР змістити
її вліво; якщо це неефективно, то повернути тіло вліво на 30° або негайно виконати Кесаревий розтин.
7.4.1.1 Техніка компресії грудної клітки у дітей
Згідно з міжнародним стандартом СЛР 2010 р., особливості СЛР стосуються
лише осіб обох статей «до початку пубертатного періоду». При цьому: «відсутня
необхідність формального встановлення початку пубертатного віку; якщо той,
що надає допомогу вважає, що хворий є дитиною, необхідно використати керівні
вказівки, прийняті в педіатрії».
Дітьми, з точки зору реанімації – є особи обох статей до 8 років (дітьми, в
медичному сенсі, в Україні вважаються особи обох статей до 18 років).
Грудні діти – до 1 року життя, незалежно від типу їх вигодовування.
Новонароджені – діти в перші 28 діб після народження.
У англомовній літературі вживаються відповідно до 3 терміни: child, infant,
newborn.
У дітей від 1 року до 8 років КГК здійснюють в точці, розташованій|схильній| на середині грудини так само, як у дорослого, але у міру зменшення
віку : основою|заснуванням,підставою| однієї руки, чотирма пальцями (2-5), двома пальцями (2-3); величина прогину грудини – 4 см (1,5 дюйма); частота компресій – 100-120 в хвилину (чим менше віку, тим вище частота); співвідношення
компресій (КГК) і вдувань в легені (ШВЛ) : якщо СЛР виконує 1 рятувальник –
30:2, якщо 2 рятувальники – 15:2.

Рис. 7.11 СЛР у новонародженого (основний варіант)
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Рис. 7.12 СЛР у новонародженого (другий варіант)
У дітей до 1 року, якщо СЛР виконує один рятувальник, то КГК здійснюють
двома пальцями (зазвичай другим-третім), розташованими на середині грудини
так само, як у дорослого; якщо СЛР виконують двох рятувальників, то КГК здійснюють двома першими пальцями, розташованими на середині грудини, обхопивши при цьому груди дитини обома кистями; величина прогину грудини повинна складати 3-4 см; частота компресій – 120 в хвилину; співвідношення компресій (КГК) і вдувань в легені (ШВЛ): якщо СЛР виконує 1 рятувальник – 30:2,
якщо 2 рятувальники – 15:2.
У новонароджених КГК здійснюють двома першими пальцями, розташованими на середині грудини, обхопивши при цьому груди дитини обома кистями
цей спосіб являється переважним (рис.7.11). Допускається виконувати КГК двома пальцями (зазвичай другим-третім), розташованими на середині грудини так
само, як у дорослого, але при цьому другою долонею рекомендується підтримувати спину (рис.7.12).
Величина прогину грудини – ⅓ передньо-заднього діаметру грудної клітки;
частота компресій – 90 в хвилину; співвідношення КГК і вдувань в легені (ШВЛ)
– 3:1 – впродовж 2 с роблять 3 компресії (90 в хв.) і одна вентиляція (30 в хв.),
незалежно від кількості рятувальників.
7.4.2 Техніка компресії грудної клітки в особливих випадках
КГК в умовах максимальної небезпеки
Умови максимальної небезпеки для потерпілого і рятувальника складаються, наприклад, у бойовій обстановці, у осередку застосування зброї масового

357

ураження, при деяких видах техногенних катастроф і інших випадках перебування потерпілого в спеціальному спорядженні.
КГК в цьому випадку проводиться виходячи із загального правила надання
ДМД – «… якщо відсутня серйозніша небезпека для … рятувальника …».
В цьому випадку бронежилет і аналогічне спорядження, що заважає проведенню КГК, з потерпілого знімають.
Якщо на потерпілому спеціальний, наприклад, протичумний, а, тим більше,
герметичний костюм, то КГК і усі пов'язані з ним прийоми виконуються, не знімаючи костюма.
КГК при численних переломах ребер
Виконується за загальними правилами, але сила поштовхів підбирається в
ході виконання масажу так, щоб величина прогину грудини була близька до
стандартної, але не надмірної, такої, що може спричинити додаткові травми.
КГК при переломі грудини
Якщо травма, особливо відкрита, сумісна з життям, то виконується за загальними правилами, але сила поштовхів підбирається в ході виконання масажу
так, щоб величина прогину грудини була близька до стандартної, але не надмірної, такої, що може спричинити додаткові травми.
КГК при переломах грудного відділу хребта
Виконується за загальними правилами, але сила поштовхів підбирається в
ході виконання масажу так, щоб величина прогину грудини була близька до
стандартної, але не надмірної, такої, що може спричинити додаткові травми.
7.4.3 Техніка потрійного прийому Сафара (усунення западання язика)
Западання язика – опускання язика під дією сили тяжіння (у зв'язку з повною атонією м'язів в умовах клінічної смерті) до зіткнення його із задньою стінкою глотки в положенні тіла потерпілого лежачи на спині,
внаслідок чого формується перешкода для проходження повітря – дихання ставати неможливим (рис.7.13).
Потрійний прийом Сафара1 – метод усунення западання язика :
1 – Петер Сафар (Peter Safar; 12 квітня 1924 – 2 серпня 2003) – австрійський лікар чеського походження; засновник серцево-легеневої реанімації – з 1961 року працював в університеті Пітсбургу, в медичному центрі якого
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1. Випрямити дихальні шляхи (два варіанти) :
 під задню (потиличну) поверхню шиї (але не голови!) підкласти валик діаметром 10-15 см;
 за відсутності валика одну долоню рятувальник розташовує на лобі потерпілого, а іншу долоню – на потиличній області голови і злегка розгинає голову в шийному відділі хребта (рис.7.14.а, б);
 у новонародженого валик підкладається під спину на рівні плечових суглобів так, щоб задня поверхня шиї залишалася вільною.
При виконанні цього прийому у будь-якому варіанті потрібна обережність,
оскільки захисний тонус м'язів відсутній.
2. Вивести нижню щелепу потерпілого (два варіанти) :
 двосторонній захват нижньої щелепи: 2-5-ої пальці обох кистей рятувальника розташувати на гілках нижньої щелепи потерпілого, а обидва 1-і
пальці на його підборідді (рис.7.14.в); 2-5-м пальцями обох кистей вивести
нижню щелепу потерпілого вгору до тих пір, поки різці нижньої щелепи не
стануть вищі за різці верхньої щелепи;
 передній захват нижньої щелепи: 3-й палець однієї з кистей рятувальника
розташувати відразу під підборіддям, як би «підчіплюючи» його, 2-й і 4-й
пальці розташувати з боків (підборіддя охоплюється 2-4-м пальцями), а 1-й
зверху підборіддя; стискаючи ці пальці навколо підборіддя утримувати
нижню щелепу (рис.7.15); рухом вгору рятувальник виводить нижню щелепу; цей варіант частіше застосовний у дітей.
3. Відкрити рот потерпілого (на 1,5-2 см) і швидко оглянути його; якщо у
роті є чужорідні тіла – швидко видалити їх (рис.7.14.г).
Зверніть увагу!
1. Якщо є перелом або вивих в шийному відділі хребта, або підозра на них,
перед виконанням першого прийому накласти на шию стандартну шину.
2. За відсутності стандартної шини або часу для її доставки, або інших
затримок шину можна не накладати.
створив велике відділення анестезіології і ввів першу у світі програму навчання інтенсивної терапії.
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3. Згідно з міжнародними стандартами 2010 р., наявність або підозра на
наявність перелому шийного відділу хребта жодних обмежень на виконання першого прийому Сафара не накладає.
4. Якщо немає підозри на наявність чужорідного тіла – пальцьова ревізія
порожнини рота не виконується.
7.4.4 Техніка альтернативних прийомів усунення западання язика
Ці способи, через низку обставин, пояснення яких виходить за рамки цього
керівництва, не можуть бути рекомендовані для широкого застосування в мирний час і тому є «запасними», вимушеними, застосування яких виправдане лише
в окремих випадках, наприклад, у бойовій обстановці або за ситуації, коли прибуття медпрацівників або взагалі неможливе, або надто малоймовірне.
За допомогою язикотримача надійно захопити язик (язикотримач повинен
затискати язик усією робочою поверхнею, інакше можливе ушкодження язика із
розвитком кровотечі) і максимально вивести його із порожнини рота; залишити
його в такому положенні, не знімаючи язикотримача.
За допомогою англійської шпильки надійно проколоти язик (величина відступу від краю має бути не менше 5-7 мм, інакше можливий розрив язика із розвитком кровотечі), підтягнути її і зафіксувати до нижньої губи, проколовши її
наскрізь, закрити шпильку.

Рис. 7.13 непрохідність дихальних шляхів при западані язика
За допомогою голки із товстою ниткою прошити язик (величина відступу
від краю має бути не менше 5-7 мм), підтягнути її і зафіксувати до нижньої губи,
проколовши її наскрізь, або одягу потерпілого, або до шини на шийному відділі
хребта.
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У порожнину рота і далі ротоглотки ввести повітропровід необхідного розміру (підбирається: якщо повітропровід короткий – він не запобігає западання
язику; якщо повітропровід довгий – він, натискаючи, зачинятиме надгортанник і,
тим самим, посилить ситуацію).

Рис. 7.14 Потрійний прийом Пітера Сафара: а-б) 1-й; в) 2-й; г) 3-й прийоми (другий прийом – основний варіант)

Рис. 7.15 Потрійний прийом Пітера Сафара – виведення нижньої щелепи
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(другий прийом – альтернативний варіант)
7.4.5 Техніка перевірки і забезпечення прохідності дихальних шляхів
Чужорідні тіла можуть розташовуватися у будь-якому відділі дихальних
шляхів: порожнини рота, ротоглотки, гортані (вище, на рівні, нижче голосової
щілини), трахеї, головних бронхів. Наявність чужорідних тіл в порожнині носа і
носоглотки не перешкоджає як самостійному диханню, так і проведенню ШВЛ і
значимо лише як потенційна небезпека внаслідок їх переміщення у відділи дихальних шляхів, що пролягають нижче. Чужорідні тіла дольових, сегментарних і
дрібніших бронхів, хоча і порушують зовнішнє дихання в цілому, але у більшості випадків проведенню ШВЛ не перешкоджають1.
Чужорідні тіла дихальних шляхів можуть бути на тлі збереженого дихання і
кровообігу (див. розділ «Інородні тіла гортані, трахеї, бронхів») або на тлі клінічної смерті.
При клінічній смерті розвивається повна м'язова атонія, у тому числі м'язів
дихальних шляхів, включаючи м'язи гортані, що регулюють величину просвіту
голосової щілини. В результаті більшість чужорідних тіл (але не всі!) стають
рухливими, що полегшує надання ДМД.
Якщо немає підстав підозрювати наявність чужорідних тіл в дихальних
шляхах потерпілого, то рятувальник відразу виконує пробне вдування повітря.
Якщо відомо, що дихальні шляхи містять чужорідне тіло або є основа підозрювати це, то рятувальник спочатку виконує відповідний прийом для його витягання, а потім виконує пробне вдування повітря.
1. Чужорідне тіло рідина в значній кількості – має місце справжнє утоплення – виконується така послідовність дій (рис.7.16) :
а) рятувальник стає на одне коліно, а другу ногу згинає в колінному суглобі під кутом 90°;
б) тіло потерпілого рятувальник розташовує обличчям вниз так, щоб потерпілий лежав на стегні рятувальника, а руки рятувальника розташовуються на бокових поверхнях грудей потерпілого;
1 – Докладніше – у розділі «Інородні тіла гортані, трахеї, бронхів».
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в) рятувальник робить 2-3 сильних швидких рухів, що здавлюють грудну
клітку, які повинні супроводжуватися витіканням рідини із носа і рота
потерпілого (евакуюється лише основна кількість рідини); якщо при
цьому виливається і вміст шлунку, то порядок дій рятувальника не змінюється; тривалість цього прийому не повинна перевищувати 7-10 с;
г) тіло потерпілого переводиться в положення для СЛР;
д) залишки рідини евакуюють із порожнини рота і ротоглотки за допомогою марлевої серветки (чи іншого шматка тканини, бажано тонкої бавовняної), кінець якої міцно утримують однією рукою, а другий обережно, щоб не пошкодити слизову оболонку (виникла кровотеча може
посилити ситуацію), промокають (а не витирають) порожнина рота і
ротоглотки;
е) рятувальник виконує потрійний прийом Сафара, робить пробні вдування і виконує ШВЛ.

Рис. 7.16 Положення рятувальника і потерпілого при евакуації рідини із дихальних шляхів
2. Чужорідне тіло – навколоплідні води у новонародженого:
а) для видалення рідини використовується стерильна гумова груша, при її
відсутності – стерильний одноразовий катетер із приєднаним до нього
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шприцом:
- спочатку очищається рот, потім ніс новонародженого;
- під час відсмоктування грушу або катетер не вводити занадто енергійно і
глибоко (не глибше 3 см від рівня губ у доношеного і 2 см у недоношеного);
- відсмоктування робиться короткочасно, обережно із виведенням груші
або катетера назовні;
- тривалість відсмоктування не повинна перевищувати 5 секунд;
- якщо під час відсмоктування частота пульсу зменшилася – відсмоктування припинити;
- величина негативного тиску при відсмоктуванні не повинна перевищувати 100 мм рт. ст. (13,3 кПа або 136 см водн. ст.);
б) рятувальник виконує потрійний прийом Сафара, робить пробні вдування і виконує ШВЛ.
3. Чужорідне тіло твердий предмет (у тому числі зуби, вставні щелепи тощо), розташований в порожнині рота або ротоглотки (визначається візуально
(при огляді) або пальпаторно, у міру виконання прийому :
а) тіло потерпілого розташовується в положення для СЛР;
б) рятувальник вводить другий (вказівний) палець в порожнину рота потерпілого так, щоб подушечка пальця (долонна поверхня його нігтьової
фаланги) ковзала по внутрішній поверхні щоки до упору в задню стінку
глотки (кісткова щільність)1;
в) рятувальник повертає палець на 180° і виштовхує чужорідне тіло, використовуючи природну кривизну пальця;
г) рятувальник виконує потрійний прийом Сафара, робить пробні вдування і виконує ШВЛ.
4. Чужорідне тіло – твердий предмет, розташований в гортані або трахеї, –
ні візуально, ні обмацуванням із порожнини рота такі чужорідні тіла визначити
1 – При інших варіантах введення пальця існує небезпека проштовхнути чужорідне тіло в відділи дихальних шляхів, що розташовані далі.
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не можна; об їх наявність свідчить навколишнє оточення, наприклад, виникнення
важкого стану під час їди у дорослого або під час гри дрібними предметами у
дитини і відсутність рухів грудей при пробному вдуванні повітря.
У таких випадках зупинці дихання, як правило, передує більш менш тривалий період судорожних дихальних рухів і/або інтенсивного кашлю при збереженій свідомості у потерпілого. Дії рятувальника в цьому випадку описані в розділі|
«Чужорідні тіла гортані, трахеї, бронхів».
У разі відсутності свідомості або зупинки дихання у потерпілого рятувальник виконує прийом Геймлиха (піддіафрагмальна компресія) в горизонтальному
положенні потерпілого (рис.3.3-3.6) :
- потерпілого укласти на спину;
- рятувальникові сісти на його стегна «верхи»;
- розташувати обидві свої кисті, стислі в кулаки в надчеревній (підкладковою) ділянці живота потерпілого;
- двома кулаками виконати поштовхи на верхню частину живота у напрямі
головного кінця тіла потерпілого, приблизно під кутом 45° до поверхні
тіла (рис.7.17, б).

Рис. 7.17 Прийом Геймлиха у вертикальному (а) і горизонтальному (б) положенні
потерпілого
Далі в обох випадках рятувальник виконує потрійний прийом Сафара, робить пробні вдування і, якщо дихальні шляхи прохідні, виконує ШВЛ.
У разі непрохідності дихальних шляхів показана конікотомія або трахеотомія, але це вже лікарські операції.
При неефективності перерахованих методів відновлення прохідності ди-
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хальних шляхів, якщо це порушення обумовлено твердим предметом, рекомендується виконувати КГК без ШВЛ, оскільки в цих випадках ШВЛ можливо виконати лише після трахеостомії.
Зверніть увагу!
1. Прийом Геймлиха в горизонтальному положенні потерпілого може
спровокувати витікання шлункового вмісту, що в горизонтальному положенні потерпілого на спині суттєво погіршити його стан і ускладнює
дії рятувальника – в цьому випадку необхідно негайно повернути тіло
потерпілого набік (якщо це скрутно, то повернути лише голову максимально вліво).
2. У зв'язку з небезпекою ушкодження печінки цей прийом у дітей не застосовується, а у дорослих – лише як крайній захід.
7.4.6 Техніка штучної вентиляції
Штучна вентиляція легенів (ШВЛ) – забезпечує газообмін між навколишнім повітрям (чи спеціально підібраною сумішшю газів) і альвеолами
легенів.
Зупинка дихання ділиться на:
первинну – без одночасної або передуючої зупинки серця; спостерігається
при електротравмі, деяких видах отруєння, при асфіктичній формі
утоплення; в цьому випадку вторинна зупинка серця настає (якщо
не проводиться ШВЛ) через 1-3 хвилини| після зупинки дихання;
вторинну – настає приблизно через 60 с після зупинки серця.
Відповідно ШВЛ може виконуватися без або із КГК.
На рівні ДМД показаннями до ШВЛ є:
відсутність дихання – відсутність видимих дихальних рухів грудної клітки;
неефективне дихання – мінімальні поверхневі, рідкі, нерегулярні, судорожні
дихальні рухи (гаспінг) або агональний тип дихання.
У новонароджених є додаткові показання:
- частота серцевих скорочень < 100 в хвилину;
- частоті дихання < 30 в хвилину.
Для того, щоб ШВЛ була ефективна, необхідно дотримуватися низки умов,
детальне патофізіологічне обгрунтування яких не входить в задачі цього керів-
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ництва і може бути роз'яснені викладачем в якості додаткового матеріалу.
Положення потерпілого при проведенні ШВЛ
Потерпілий повинен знаходитися в положенні для проведення СЛР, незалежно від того виконується лише ШВЛ або у поєднанні з КГК:
- потерпілий лежить на спині, обов'язково на твердій, бажано рівній і горизонтальній поверхні;
- голова потерпілого не має бути вища за рівень грудей, але і не звисати з
поверхні, на якій лежить тіло потерпілого;
- нижні кінцівки, по можливості, мають бути на одному рівні із головою.
Положення рятувальника при проведенні СЛР
Рятувальник розташовується в торці або збоку від головного кінця тіла потерпілого.
7.4.6.1 Техніка проведення ШВЛ методом «із рота в рот»
1. Надати тілу потерпілого положення для СЛР.
2. Звільнити потерпілого від здавлюючого одягу:
- шию (розстебнути верхній гудзик коміра сорочки, гімнастерки, краватка
тощо);
- груди (розстебнути бронежилет, корсет, бюстгальтер тощо); повністю
оголяти груди за відсутності дефібрилятора немає необхідності;
- живіт (розстебнути поясний ремінь, корсет тощо).
3. Виконати потрійний прийом Сафара.
4. Захистити дихальні шляхи рятувальника і потерпілого – накинути на
відкритий рот потерпілого медичну маску або спеціальні пристрої
(плівки «Face Shield», «Life Key» або маски «PocketMask»), або підручний засіб.
5. Виконати пробне вдування повітря в легені потерпілого (при цьому перевіряється прохідність дихальних шляхів) – однією рукою утримуючи
у виведеному стані його нижню щелепу, пальцями іншої руки затиснути ніс потерпілого, щільно притиснути свій рот до рота потерпілого і
зробити 1-2 інтенсивні вдування повітря в його легені; орієнтовний об-
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'єм вдихуваного повітря має бути в межах 600-800 мл для дорослого
(тобто на 20-60% більше средньо-фізиологічного дихального об'єму –
500 мл);
6. Здійснити візуальний контроль прохідності дихальних шляхів :
якщо при вдуванні повітря збільшуються в об'ємі груди потерпілого – значить, дихальні шляхи прохідні – далі проводять ШВЛ або повну СЛР в основному режимі;
якщо при вдуванні повітря збільшується в об'ємі живіт потерпілого – значить, повітря поступає в шлунок.
7. Виконувати ШВЛ в режимі средньо-фізиологічного дихання, забезпечуючи активний надходження повітря в легені постраждалого (вдування) і наступний пасивний вихід повітря із них (обов'язково відкривати
ніс під час видиху) :
 частота вдувань :
- у дорослих і дітей старше 8 років – 10-12 раз на хвилину (один дихальний
цикл впродовж 5 с);
- у дітей 1-8 років – 15-20 раз на хвилину;
- у дітей до року – 20 раз на хвилину (один дихальний цикл впродовж 3 с);
- у новонародженого – не менше 30 раз на хвилину (30-60 мін-1).
 Об'єм вдуваного повітря повинен складати:
- у дорослого – 400-500 (до 600) мл
- у дітей 1-8 років – 250 мл;
- у новонародженого – 30-50 мл;
 у момент вдування повітря компресії грудної клітки не роблять, якщо виконана інтубація трахеї, то КГК не переривають;
 перерва в ШВЛ не повинна перевищувати 30 с.
8. Контролювати ефективність ШВЛ (наявність синхронного із вдуваннями збільшення об'єму грудної клітки).
7.4.6.2 Послідовність дій рятувальника у випадках відсутності адекватних
рухів грудної клітки при пробних вдуваннях повітря
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1. Якщо при пробному вдуванні повітря рятувальник визначає, що повітря
поступає в шлунок, у разі виконання ізольованої ШВЛ необхідно знову
повторити потрійний прийом Сафара, звертаючи увагу на правильність
техніки виконання кожного прийому – як правило, вдається добитися
задовільної вентиляції легенів.

Рис. 7.18 Техніка штучної вентиляції легенів методом «із рота в рот»
2. Якщо при пробному вдуванні повітря рятувальник визначає, що повітря
поступає в шлунок, у разі виконання СЛР необхідно перейти до виконання КГК, а після одного циклу (4 хвилини) повторити потрійний
прийом Сафара, звертаючи увагу на правильність техніки виконання
кожного прийому; у разі успіху – продовжують СЛР; у разі відсутності
вентиляції легенів – виконують лише КГК.
У деякому керівництві у разі надходження повітря в шлунок рекомендується щоб другий рятувальник (природно, якщо він є) під час виконання
ШВЛ кулаком однієї руки здійснював тиск в надчеревній області потерпілого (але не поштовхи як при виконанні прийому Геймлиха). Інші
автори вважають цей прийом неефективним і потенційно небезпечним,
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особливо у дітей, і тому виконувати його не рекомендують.
3. Якщо при пробному вдуванні повітря грудна клітка не піднімається в
такт дихальним рухам, незважаючи на правильно виконаний прийом
Сафара, значить, легені не вентилюються – слід думати про обструкцію
дихальних шляхів чужорідним тілом – виконують лише КГК (в цьому
випадку виконання ШВЛ можливо лише після лікарської операції трахеостомії).
7.4.6.3 Техніка проведення ШВЛ методом «із рота в ніс»
Аналогічна вищевикладеній «із рота в рот», але замість носа закривають
рот, а вдування повітря проводять через ніс.
7.4.6.4 Техніка проведення ШВЛ методом «із рота в трубку – із трубки в
гортань»
Аналогічна вищевикладеній «із рота в рот», але після виконання прийому
Сафара ввести повітропровід. Створення бар'єру для захисту дихальних шляхів
виконується аналогічно, але якщо використовується S-образний повітропровід,
то рятувальник захоплює ротом його вільний кінець, не контактуючи із губами
потерпілого – відповідно немає необхідності у використанні захисного матеріалу
(рис.7.19-20).

Рис. 7.19 ШВЛ із застосуванням S-образного повітропроводу
7.4.6.5 Техніка штучної вентиляції легенів масочно-аппаратним методом
Аналогічна вищевикладеній «із рота в рот», але після виконання прийому
Сафара на рот і ніс потерпілого накладають маску відповідного розміру (підбирається) так, щоб контакт маски і шкіри не мав проміжків. Далі за допомогою
ручного (мішок Амбу1 або мішок PMR2, або дихальний міх (рис.7.21-22), або
1 – AMBU – Automatic Manual Breathing Unit.
2 – PMR – Puritan Manual Resuscitator.
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автоматичного апарату зробити підряд 2-3 інтенсивних вдувань повітря в легені
потерпілого, одночасно контролюючи синхронне з вдуванням збільшення об'єму
грудної клітки потерпілого.

Рис. 7.20 Різноманітні види повітропроводів і техніка установки їх в дихальні
шляхи
Вдувають повітря або киснево-повітряну суміш (зазвичай 60%), або чистий
кисень. При використанні кисню бажано пропускати його через зволожувач з
теплою водою. Режим ШВЛ аналогічний вищевикладеним.
7.4.6.6 Техніка штучної вентиляції легенів в особливих умовах
В умовах максимальної небезпеки, які для потерпілого і рятувальника складаються, наприклад, у бойовій обстановці, у осередку застосування зброї масового ураження, при деяких видах техногенних катастроф і інших випадках перебу-
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вання потерпілого в спеціальному спорядженні.
В цьому випадку бронежилет і аналогічне спорядження заважає проведенню
ШВЛ і тому з потерпілого знімається.

Рис. 7.21 Дихальний мішок із маскою

Рис. 7.22 ШВЛ за допомогою дихального мішка із маскою
Якщо на потерпілому спеціальний, наприклад, протичумний, а, тим більше,
герметичний костюм протихімічного захисту, то виконання ШВЛ без застосування спеціальної дихальної апаратури неможливе.
Застосування в цих умовах методів: Сильвестра, Шюллера, Шеффера, Лаборда, Каллистова, Іва, Холгера-Ниельсепа тощо малоефективно, що доведено
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сучасними дослідженнями.
Більше того, більшість із вказаним методів не дозволяють одночасно з ШВЛ
проводити КГК, що зводить до нуля ефективність СЛР в цілому і одночасно
спричиняє марну витрату сил рятувальника, а в умовах підвищеної небезпеки ще
і марний ризик для його здоров'я і життя.
Тому в цій ситуації КГК виконуються за загальними правилами без ШВЛ
або із ШВЛ апаратним методом.
Якщо потрібна ізольована ШВЛ і апаратні методи її виконання недоступні,
то може бути використаний метод Шюллера.
7.4.6.7 Штучна вентиляція легких при переломах кісток лицьового черепа
1. Якщо переломи не супроводжуються вираженими деформаціями і кровотечею в дихальні шляхи, то ШВЛ проводиться за загальними правилами (прийнятніше масочно-апаратні методи).
2. Якщо переломи супроводжуються вираженою деформацією обличчя, то
як правило в цьому випадку потрібне застосування, як мінімум, повітропроводу,
а оптимально – інтубація трахеї (через рот, а при неможливості – через трахеостому). ШВЛ проводиться за загальними| правилами (прийнятніше масочноапаратні методи).
3. Якщо переломи супроводжуються вираженою кровотечею в дихальні
шляхи (ця ситуація може мати місце і за відсутності переломів, наприклад при
травмі язика) – в цьому випадку потрібна інтубація трахеї, як правило, через
трахеостому, що на рівні ДМД не передбачено. Якщо є електровідсмоктувач, то
можна спробувати одночасно відсмоктувати (аспіріровати) кров і проводити
ШВЛ масочно-апаратним методом (ефективніше із подачею кисню), але перспектива в цьому випадку визначається швидкістю доставки потерпілого до лікувальної установи.
7.4.7 Прекардіальний удар
Прекардіальний удар (ПКУ) – метод механічної дефибриляції серця – це
спроба рефлекторної дії на міокард шляхом перетворення механічної
енергії в електричний потенціал, поновлюючий нормальний ритм серця1.
1 – У літературі зустрічаються два варіанти написання: «прекардіальний» і «прекордіальний», що відбиває наяв-
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Сьогодні визнаний малоефективним (у літературі ефективність ПКУ оцінюється від 11% до 70%, але усі ці дані не відповідають вимогам доказової медицини) і у цілому ряді випадків потенційно небезпечним (може замість відновлення
нормального ритму викликати асистолію), а тому вимагає строгого дотримання
наступних умов :
ПКУ виконується до КГК;
ПКУ є ефективним в ранню фазу зупинки серця – в перші 20-40 с;
ПКУ не повинен виконуватися недосвідченим рятівником;
ПКУ не повинен виконуватися, якщо невідомий час з моменту зупинки
серця;
ПКУ ніколи не повинен виконуватися у дітей;
ПКУ – необов'язковий прийом, що виконується тільки у випадку розвитку
клінічної смерті на очах у рятівника1 і коли неможливо швидко (або взагалі неможливо) використати дефібрилятор;
ПКУ не повинен виконуватися замість електричній дефібриляції.
Окрім цього, в кардіології вважається, що здійснення ПКУ обов'язково за
наявності змін ЕКГ, які служать показанням до цього виду терапії – фібриляції
шлуночків. Для фіксації результату після виконання ПКУ потрібна наявність
кардіомоніторінгу.
Техніка виконання прекардіального удару
1. надати потерпілому положення для СЛР.
2. Рятувальник розташовується збоку від тіла потерпілого.
3. ПКУ (саме удар, а не оплеск або поштовх) виконується кулаком (його
нижньою, з боку 5-го пальця, поверхнею) рятувальника з відстані 20-30
см (8 дюймів) від поверхні грудної клітки потерпілого із положення
верхньої кінцівки рятувальника зігнутої в ліктьовому суглобі під кутом
90°; удар спрямований приблизно в центр грудини і перпендикулярний
поверхні грудини (рис.7.23); удар виконується одноразово.
ність двох термінів для позначення серця: латинського «cor» і грецького «καρδιά» і відповідно precordial або
precardiac.
1 – Використовується також термін «в присутності рятівника».
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У деякому керівництві описується виконання ПКУ не кулаком, а ребром
долоні (внутрішнім краєм кисті), але такий варіант вимагає певної навички.
4. Відразу після виконання прекардіального удару почати КГК, а не визначення пульсу на магістральних артеріях; КГК після прекардіального
удару виконуються впродовж 2 хвилин.

Рис. 7.23 Техніка прекардіального удару
7.4.8 Техніка контролю ефективності КГК, ШВЛ і СЛР в цілому
Оцінка ефективності КГК здійснюється кожні 3-4 мін шляхом визначення
пульсації магістральних артерій; припинення КГК не повинне тривати більше 5
секунд; прийом виконується незалежно від кількості рятувальників, оскільки
служить і для визначення правильності виконання КГК, і для ефективності СЛР.
У новонародженого оцінка ефективності КГК виконується кожні 30 секунд:
по наявності і частоті пульсу на магістральних артеріях (не менше 100 в хвилину), по наявності і частоті дихальних рухів (не менше 30 в хвилину), по забарвленню обличчя і тулуба (синюшність має бути відсутньою).
Якщо рятувальників двоє, то компресії грудної клітки у момент визначення
пульсу не уриваються.
Якщо КГК виконується правильно, то пульс на магістральних артеріях має
бути синхронним із компресіями грудної клітки.
Ефективність ШВЛ здійснюється при кожному вдуванні візуально (шляхом
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огляду) – синхронно із введенням повітря об'єм грудей у потерпілого збільшується.
Якщо СЛР ефективна, то пульс на магістральних артеріях є і в паузах між
компресіями грудної клітки.
Додаткові ознаки ефективності СЛР :
- звуження зіниць, можливе відновлення їх реакції на світло;
- зникнення або зменшення синюшного фарбування шкірних покривів;
- поява тонусу повік, закриття очної щілини;
- іноді поява спонтанних рухів гортані.
7.4.9 Техніка електродефібриляції
Дефибрилляция – процедура купірування фібриляції шлуночків за допомогою нанесення електричного короткочасного (0,007-0,01 с) електричного
імпульсу c напругою – 4000-7000 вольт.
У старих дефібриляторах дозування розряду здійснювалося по напругу (в), в
нових – по енергії (Дж); співвідношення – 200 Дж ~ 5000 в.
Для проведення дефібриляції використовують різні моделі дефібриляторов –
сучасні моделі мають достатньо скромні розміри і вагу, одночасно можуть синхронізувати розряд, здійснювати функції кардіомонітора, пульсоксіметра, капнографа і кардіостимулятора. Сучасні моделі дефібриляторов відрізняються також
добрим зарядом батареї, а деякі з них мають протиударну конструкцію, GPS, Wi
– Fi, Bluetooth.
Показаннями до електродефібриляція є лише фібриляція шлуночків і шлуночкова тахікардія без пульсу (за даними ЕКГ або автоматичного дефібрилятора); асистолія і електромеханічна дисоціація не є показаннями до проведення
дефібриляції. За клінічними ознаками, без даних електрокардіограми, фібриляцію шлуночків не можна відрізнити від інших видів зупинки кровообігу.
Наявність

у

постраждалого

імплантованого

кардіостимулятора-

кардіовертеру не є протипоказанням до проведення зовнішньої дефібриляції.
При проведенні дефібриляції зараз використовується переважно переднє
(передньо-переднє) або стандартне розташування електродів: один електрод
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встановлюється у правого краю грудини під ключицею, другий назовні від лівого
соска по передньо-пахвовій лінії (центр його повинен розташовуватися в VI-VII
міжреберний простір по передньо-пахвовій лінії).
Використовують також передньо-заднє розташування електродів – одна
пластина електроду перебуває в правій підлопатковій області, інша – спереду над
лівим передсердям або один електрод встановлюється медіальніше лівого соска,
інший під лівою лопаткою.
Існує ще і задньо-праве підлопаткове розташування електродів.
Вибір розташування електродів роблять залежно від конкретної ситуації –
не доведена користь або шкода якого-небудь із описаних розташувань.
Якщо у пацієнта імплантований кардіостимулятор, то спочатку необхідно
визначити наявність і розташування кардіостимулятора – під однією з ключиць
(у типовому випадку – під лівою) візуально визначатиметься деяке «здуття» і
промацується пристрій. Не можна розташовувати електроди прямо над цим пристроєм, а треба змістити їх убік як мінімум на три сантиметри від місця його
розташування, але краще – близько 6-10 см
Електроди можуть бути «звичайними» (багаторазові, вимагають дезинфекції
після застосування) або клейкими одноразовими (рис.7.23-24); оптимальний діаметр електродів для дорослих – 11-12 см, для дітей – від 8-10 см до 4,5 см відповідно до віку.

Рис.7.24 Розташування електродів при дефібриляції
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Рис.7.25 Електроди, що клеяться
Згідно з рекомендаціями ERC і AHA
- величина енергії першого розряду – 150-200 Дж.
- величина енергії другого і третього розрядів – 150-360 Дж.
Енергія другого і третього розрядів має бути не нижчий першого, а, якщо
можливо, то вище.
Величина енергії розряду при проведенні дефібриляції (біполярний імпульс)
у дітей від 1 року до 8 років – 50-75 Дж або 4 Дж/кг
У разі, якщо немає наявний дефібрилятор| не дозволяє встановити таку
енергію розряду, то дітям старше за 1 рік роблять дефібриляцію як дорослим.
Послідовність дій при дефібриляції:
1. Проводиться і не уривається СЛР.
2. Видалити із приміщення, якщо це можливо, усіх сторонніх (родичів, супроводжуючих, «спостерігачів» і так далі).
3. Підготувати до роботи дефібрилятор (у екстреній ситуації повинно займати не більше 10 секунд).
4. Потерпілий в положенні для СЛР.
5. Повністю оголити передню поверхню грудної клітки потерпілого; витерти
досуха шкіру грудей.
6. Змастити електроди спеціальним струмопровідним гелем так, щоб він не
розтікався по поверхні грудної клітки між електродами; допускається використання серветок, змочених фізіологічним розчином.
7. Розмістити – при передньо-передньому варіанті:
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- із маркіровкою «Apex» (червоного кольору) – нижче і назовні від лівого
соска, в VI-VII міжреберний простір по передньо-пахвовій лінії;
- із маркіровкою «Sternum» (чорного кольору) – у правого краю грудини
під ключицею.
8. Набрати заряд.
9. Електроди притиснути до грудної клітки з силою близько 10 кг (не менше
8 кг) у дорослих і 5 кг у дітей у віці 1-8 років.
10. Переконається, що ніхто не торкається до хворого або до ліжка, на якому
він лежить.
11. Подати команду «Розряд!» і виконати дефібриляцію.
12. Продовжити СЛР впродовж 2 хвилин (приблизно 5 циклів 30:2).
13. Оцінити показання монітора і при необхідності вирішити питання про
повторний розряд.
Контроль виконання дефібриляції :
У момент нанесення розряду змінюються показання монітора і відзначається реакція пацієнта – скорочення м'язів, здригання, іноді викрик.
Найбільш часті помилки під час проведення дефібриляції :
неправильне розташування електродів (зокрема у жінок на лівих грудях, а
необхідно безпосередньо під нею);
поганий контакт шкіра-електрод;
використання електродів маленького діаметру (8 см).
Зверніть увагу!
1. Категорично забороняється торкатися до хворого або до предметів,
що контактують із ним, у момент нанесення розряду, оскільки це небезпечно для персоналу.
2. Приберіть кисень із зони дефібриляції.
3. Заряд дефібрилятора робити лише тоді, коли обидва електроди розміщені на грудях у потерпілого.
4. Не можна тримати обидва електроди в одній руці.
5. Сучасна апаратура захищена від імпульсів дефібрилятора, але якщо ви в
цьому не упевнені, то її краще відключити.
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6. Завчасно потурбуйтеся про електроізоляцію носилок, розташованих в
салоні машини.
7.4.10 Ускладнення при проведенні СЛР
Ускладнення при проведенні СЛР не є підставою для її припинення. Зустрічаються наступні ускладнення:
- переломи ребер, грудини;
- розриви реберно-грудинних зчленувань;
- регургітація і аспірація шлункового вмісту;
- розриви легенів, печінки, селезінки, шлунку;
- крововиливи в м'яз серця;
- гемоторакс, пневмоторакс;
- жирова емболія;
- зараження постраждалого ВІЛ, вірусом гепатиту, сифілісом та ін.;
- зараження рятувальника тими ж інфекціями.
Головна причина цих ускладнень – неправильна техніка серцево-легеневої
реанімації : занадто сильного і швидкого вдування повітря в легені або надмірного об'єму повітря (особливо у новонароджених), що нагнітається, грубого масажу
серця в невірно вибраній точці.
Ускладнення можуть бути обумовлені і віковими змінами – у людей (обличчя обох статей старше 75 років) похилого віку частіше бувають переломи ребер і
грудини із-за зниження податливості грудної клітки;
Хрускіт ребер, що ламаються, не є приводом для припинення реанімації!
Перевірте, чи правильно визначена точка для проведення масажу, чи не зміщуються Ваші руки вправо або ліворуч від середньої лінії і продовжуйте!
Регургітація – пасивне витікання шлункового вмісту в глотку, порожнина
рота і носа із наступним надходженням в гортань, трахею, бронхи (аспірація
шлункового вмісту). Головні причини регургітації :
1) значне заповнення шлунку після рясної їди, прийому рідин, при утопленні;
2) сильне або дуже швидке вдування повітря (швидкість потоку більше 1
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л/с), яке супроводжується зростанням тиску в ротоглотці до 20 мм водн.
ст., що призводить до розкриття стравохідного жому і попадання повітря в шлунок із поступовим збільшенням його об'єму.
При попаданні повітря в шлунок не слід натискати на область живота, щоб
звільнити шлунок, як це рекомендувалося у минулому.
При регургітації слід повернути на бік і швидко, але обережно (уникаючи
ушкодження слизової оболонки порожнини рота, особливо у новонароджених)
видалити шлунковий вміст із порожнини рота за допомогою марлевих серветок
або пальців, а у новонароджених за допомогою груші, і продовжити реанімаційні
заходи.
При переломі ребер, у разі успішної реанімації і відновлення свідомості у
потерпілого, необхідно ввести знеболюючі препарати.
7.4.11 Помилки при проведенні СЛР
Помилки при проведенні СЛР діляться на технічні і тактичні. Тактичні помилки при проведенні СЛР :
затримка виклику медичних працівників;
затримка із початком серцево-легеневої реанімації;
відсутність лідера при проведенні СЛР;
відмова від залучення до СЛР помічників;
присутність сторонніх осіб;
відсутність жорсткої основи під потерпілим при проведенні масажу серця;
різкі, ривкоподібні і тому занадто короткі масажні поштовхи;
відсутність вертикального напряму поштовху при проведенні масажу серця;
паузи при проведенні масажу серця більше 5 секунд;
здавлення грудей в проекції мечовидного відростка, а не нижньої половини грудини (можливе ушкодження печінки, особливо у дітей);
зміщення масажного майданчика в сторони (частіше вліво) від середньої
лінії (частіше відбуваються переломи ребер, особливо у літніх потерпі-
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лих);
руки відриваються від грудини і різко ставляться на неї знову (частіше
відбуваються переломи ребер, особливо у літніх потерпілих);
реаніматор забуває регулярно контролювати ефективність СЛР;
передчасне припинення реанімаційних заходів;
послаблення контролю над станом постраждалого після відновлення кровообігу і дихання.
Зверніть увагу!
1. Загальним правилом роботи вітчизняної служби реанімації є: під час
транспортування потерпілого вручну, велосипедним, гужовим, автомобільним транспортом – при необхідності реанімації транспортування
зупиняється, виконується СЛР до одного з результатів і, у разі успіху
реанімації, вона триває; під час транспортування потерпілого залізничним, авіаційним, річковим і морським транспортом реанімація виконується без їх зупинки транспорту; відсутність свідомості у пацієнта і
необхідність проведення ШВЛ після успішної СЛР перешкодою для
транспортування його до лікувальної установи не являються.
Контрольні питання до розділу 7: Серцево-легенева реанімація
7.1 Термінальні стани
Що таке термінальні стани?
Що таке клінічна смерть?
Що таке біологічна смерть?
Які ознаки (симптоми) клінічної смерті?
Які ознаки (симптоми) біологічної смерті?
7.2 Серцево-легенева реанімація: основні поняття
Що таке серцево-легенева реанімація (СЛР)?
Які етапи і стадії СЛР виділяють?
Що включає базовий комплекс реанімаційних дій?
Які показання до початку СЛР?
7.3 Серцево-легенева реанімація: визначення факту клінічної смерті
Визначення зупинки кровообігу і дихання рятувальниками?
Яка тривалість СЛР при наданні ДМД?
7.4 Техніка виконання прийомів серцево-легенева реанімації
Техніка виконання компресій грудної клітки у дорослих?
Техніка виконання компресій грудної клітки у дітей?
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Техніка виконання компресій грудної клітки у новонароджених?
Техніка виконання штучної вентиляції легенів у дорослих?
Техніка виконання штучної вентиляції легенів у дітей?
Техніка виконання штучної вентиляції легенів у новонароджених?
Частота КГК у дорослих?
Частота КГК у дітей?
Частота КГК у новонароджених?
Частота КГК у вагітних?
Величина прогину грудини при КГК у дорослих?
Величина прогину грудини при КГК у дітей?
Величина прогину грудини при КГК у новонароджених?
Величина прогину грудини при КГК у вагітних?
Частота ШВЛ у дорослих?
Частота ШВЛ у дітей?
Частота ШВЛ у новонароджених?
Частота ШВЛ у вагітних?
Співвідношення КГК і ШВЛ при СЛР у дорослих?
Співвідношення КГК і ШВЛ при СЛР у дітей?
Співвідношення КГК і ШВЛ при СЛР у новонароджених?
Співвідношення КГК і ШВЛ при СЛР у вагітних?
Що таке потрійний прийом Сафара?
Техніка виконання першого прийому Сафара?
Техніка виконання другого прийому Сафара?
Техніка виконання третього прийому Сафара?
Техніка перевірки і забезпечення прохідності дихальних шляхів залежно від
характеру чужорідного тіла?
Що таке прийом Хеймлиха і техніка його виконання?
У яких випадках виконується прекардіальний удар?
Яка техніка виконання прекардіального удару?
Як виконується контроль ефективності КГК, ШВЛ і СЛР в цілому?
Які ускладнення СЛР Ви знаєте?
Які дії рятувальника при ускладненнях СЛР?
Які зустрічаються помилки при проведенні СЛР?
7.5. Домедична допомога при утопленн і
Утоплення – гострий патологічний стан, що розвивається при випадковому або навмисному зануренні в рідину, що утрудняє або повністю при-
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пиняє газообмін з повітряним середовищем при збереженні анатомічної
цілісності системи зовнішнього дихання.
У більшості випадків при тому, що втопило рідиною є вода. Смертельна доза аспірованої води – 22 мл/ кг, хоча важкі порушення кровообігу настають при
аспірації 10 мл/кг
Провідне місце серед причин, що призводять до утоплення, займає емоційний чинник – страх, що призводить до глибоких порушень психомоторних і інших функцій організму, часто не пов'язано з реальною небезпекою, оскільки тіло
людини має достатню плавучість, що дозволяє при певній підготовці і навичці
утримуватися на плаву тривалий час.
Істотну роль грає температура води. Якщо вона значно відрізняється від
температури тіла, розпаленого, наприклад, перебуванням на сонці, фізичним
навантаженням, то при швидкому зануренні у воду навіть у практично здорової
людини, а тим більше у схильного до ангіоспазмів, можливий розвиток колапсу і
холодового шоку.
Причинами утоплення можуть стати також роздратування водою слизової
оболонки задніх відділів носа, горлового або слухового нервів з рефлекторною
зупинкою серця, механічна травма при стрибках у воду, порушення серцевої
діяльності в результаті здавлення і зміщення органів черевної порожнини, розвиток колапсу у зв'язку із здавленням периферичних судин при зануренні на глибину більш ніж на 1,5-2 м, різні хворобливі стани, перевтому.
Особливу небезпеку представляє купання в стані алкогольного сп'яніння і
похмілля.
Чинниками ризику є стрімка течія, наявність вирів і ключових джерел, що
різко міняють температуру води на обмеженій ділянці, можливість зіткнення з
плаваючими предметами, представниками флори і фауни водойми.
Значному зниженню ризику утоплення сприяють виховання вольових якостей і гартування організму.
Форми (механізм) утоплення:
 істинне або аспіраційне – патологічний стан, обумовлений заповненням
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дихальних шляхів (аспірація) рідиною при збереженому диханні;
 асфиксичне;
 синкопальне або рефлекторне – зупинка серця в результаті страх) або рефлекторних дій (удар об воду, холодовий шок);
 змішане.
Утоплення з переходом в термінальний стан може розвиватися на кінцевому
етапі охолодження у воді, коли порушення газообміну, серцевої діяльності, м'язових рухів приводять організм в стан ступора або вимикають свідомість.
При істинному утопленні вода, що аспирирується в легені після нетривалої
затримки дихання. Часто панічний стан з некоординованими рухами, з надмірною вентиляцією при виринанні, різкими змінами частоти, ритму і глибини дихання спочатку викликає гіпокапнію, що швидко змінюється гіперкапнією, яка у
поєднанні з гіпоксемією збуджує дихальний центр, усуває довільну затримку
дихання, сприяє мимовільним вдихам під водою. Спазм судин малого круга,
підвищення тиску в легеневій артерії внаслідок гіпоксемії, гіперкапнії і ацидозу,
гиперкатехоламінемії і рефлекторних реакцій з дихальних шляхів посилюють
дихальні і циркуляторні розлади, метаболічний і дихальний ацидоз. Втративши
свідомість, потерпілий опускається на дно і продовжує аспирирувати воду. Іноді
виникає блювота, і разом з водою в легені потрапляє вміст шлунку. Вступ плазми
з переповнених легеневих капілярів в альвеоли формує пухнасту піну, яка заповнює дихальні шляхи і помітно визначає порушення легеневого газообміну після
витягання того, що потонув з води. Гемодинамічні порушення у відновному періоді після того, що істинного, що втопило визначаються передусім динамікою
гіповолемії і згущуванням крові, що виникають під час утоплення, а також залежать від стану міокарду і коронарного кровотоку. Електролітні зрушення, гемоліз, жовтяниця, гемоглобінурія, порушення функції нирок після утоплення визначаються швидше гіпоксемією, гіповолемією і порушеннями кровообігу, чим
складом води(прісна або солона).
Специфічний варіант істинного утоплення розвивається у плавців-нирців,
що користуються комплектом № 1(маска, дихальна трубка, ласти). Для збіль-
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шення терміну перебування під водою вони проводять попередню гіпервентиляцію, а під водою орієнтуються на суб'єктивне спонукання до вдиху. Гіпервентиляція і фізичне навантаження під час плавання збільшують час до моменту такого спонукання: тканинне РО2 вже може стати критичним, а РСО2 в крові і спинномозковій рідині залишається ще нижче порогового рівня. Нирець втрачає координацію рухів, а потім свідомість і аспірирує воду. Аналогічна причина утоплення при повторних частих пірнаннях, коли перерви між пірнаннями недостатні
для відновлення кисневого боргу. Гіпоксія мозку послідовно наростає до критичного рівня, при якому відбувається втрата свідомості. Постачання мозку киснем погіршується мимовільними спробами вдиху при закритій голосовій щілині,
що нагадують прийом Вальсальвы і знижують приплив крові до серця, хвилинний об'єм кровообігу і артеріальний тиск.
При утопленні виділяють три періоди, характеристика яких залежить від
форми утоплення.
7.5.1 Істинне утоплення
Початковий період: зберігаються свідомість і довільні рухи, здатність затримувати дихання при зануренні у воду; врятовані в цьому, періоді збуджені
або загальмовані, у них можливі неадекватні реакції на обстановку – одні апатичні, впадають в депресію аж до сомнолентного стану, інші, навпаки, тривало
збуджені, невмотивовано активні (намагаються встати, піти, відмовляються від
медичної допомоги). Шкірні покриви і слизові оболонки синюшні. При тому, що
втопило навіть в теплій воді (18-24°С) спостерігається озноб. Дихання шумне,
часте, уривається нападами кашлю. Первинна тахікардія і гіпертензія незабаром
змінюються брадикардією і гіпотонією. Верхній відділ живота роздутий. Через
деякий час після порятунку може виникнути блювота водою, що проковтнула, і
шлунковим вмістом. Проте гострі клінічні прояви утоплення швидко дозволяються, відновлюється здатність орієнтуватися і самостійно пересуватися, але слабкість, головний біль, кашель зберігаються декілька днів.
Агональний період: потерпілі втрачають свідомість, але дихання і серцеві
скорочення ще зберігаються. Шкірні покриви врятованого в агональному періоді
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холодні, різко синюшні. З рота і носа витікає піниста рідина рожевого кольору.
Дихання переривчасте, з характерними рідкісними судорожними вдихами. Без
заходів по його підтримці воно незабаром пригноблюється. Серцеві скорочення
слабкі, рідкісні, аритмічні, пульсація визначається тільки на сонних або стегнових артеріях. Хоча і не завжди, але бувають ознаки підвищеного венозного тиску
: розширення і набрякання підшкірних вен шиї і передпліччя. Зіничний і рогівка
рефлекси в'ялі, нерідко відзначається тризм жувальних м'язів.
Період клінічної смерті – при істинному утопленні короткий, оскільки усі
енергетичні ресурси вичерпані під час боротьби за життя; свідомість, кровообіг і
дихання відсутні.
7.5.2 Асфиксичне утоплення
Асфиксичне утоплення протікає за типом чистої асфіксії. Цьому стану, як
правило, передує виражене пригноблення ЦНС внаслідок алкогольної або іншій
інтоксикації, удару об воду головою або животом, емоційного стресу. Попадання
невеликих кількостей води у верхні дихальні шляхи викликає рефлекторне апное
і ларингоспазм. Затримка дихання змінюється періодом «ложнореспіраторних»
вдихів. Із-за тонічного зімкнення голосової щілини вода в легені не поступає, але
може заковтуватися, створюючи небезпеку блювоти і істинного, що втопило на
останніх етапах вмирання або у момент реанімації. Падіння серцевої діяльності,
ацидоз і порушення припливу крові до серця створюють умови для розвитку
набряку легенів.
Початковий період: відсутній або він дуже короткий.
Агональний період: повітряні шляхи того, що потонув вільні від вмісту, але
врятовані теж різко синюшні, без свідомості; тризм і ларингоспазм спочатку
утрудняють проведення ШВЛ, але все таки у більшості випадків інтенсивним
видихом в ніс потерпілого вдається здолати ларингоспазм. Пульсація периферичних артерій ослаблена, на сонних і стегнових артеріях вона може бути виразною. У міру продовження асфіксії серцева діяльність критично згасає, ложнореспіраторні вдихи припиняються, голосова щілина розмикається. В цей час ніс і
рот потерпілого можуть заповнюватися білою або слабо рожевою піною.
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Період клінічної смерті: дещо довше, ніж при істинному утопленні – при
температурі води 18-22°З він іноді досягає 4-6 хв. Синюшні шкірні покриви і
поява пухнастої піни, відсутність дихання і кровообігу не дозволяють диференціювати ці два варіанти утоплення в періоді клінічної смерті.
7.5.3 Синкопальне утоплення
Синкопальне утоплення спостерігається у 5-10% випадків головним чином у
жінок та дітей. При цьому виникає первинна рефлекторна зупинка серця. Звичайно виникає безпосередньо перед зануренням у воду: падіння з великої висоти,
дія дуже прохолодної води на шкіру (холодовий шок) або на рецептори дихальних шляхів (лярінго-фарінгеальний шок).
При синкопальному утопленні первинно настає клінічна смерть. Звертає
увагу ріка блідість, а не синюшність тих, хто потонув. З дихальних шляхів не
витікає рідина а ні при спасінні, а ні при реанімації. Дихальних рухів не має, або
іноді е поодинокі судорожні рухи. У «блідих» потонулих клінічна смерть триває
довше і навіть при температурі води 18-22°С може перевищувати 6 хв. При утопленні в крижаній воді тривалість клінічної смерті збільшується в 2-3 рази, оскільки гіпотермія захищає кору головного мозку від гіпоксії.
Утоплення може поєднуватися із іншими видами травм, зокрема з механічною травмою шийного відділу хребта, про що рятівник повинен завжди пам'ятати.
По-друге, утоплення може сполучатися із замерзанням (якщо плавець деякий час утримувався на плаву).
У третіх, при істинному, що цієї патологічної дії залежить від рівня осмотичності води по відношенню до плазми крові(у зв'язку з цим виділяють те, що
втопило в прісній і солоній воді). Це необхідно врахувати у випадках затримки
доставки потерпілого до лікувальної установи.
Ознаки утоплення :
У початковому збудженням себе і що відбувається відсутність свідомості;
синюшне забарвлення або блідість шкірних покривів.
У періоді пульсу артеріях і відсутність дихальних рухів(екскурсій) грудної

388

клітки.
7.5.4 Домедична допомога при утопленні
1. Оцінити обстановку, забезпечити особисту безпеку.
2. Викликати медичних працівників.
3. Витягнути тіло потерпілого з води, уникаючи додаткових механічних
травм і дотримуючись техніки безпеки.
4. При збереженій свідомості:
- заспокоїти потерпілого з допомогою психологічно правильно організованої бесіди;
- надати потерпілому положення лежачи на спині з підведеними нижніми
кінцівками;
- зігріти потерпілого;
- почати інгаляцію кисню;
- за наявності ознак шоку або низького артеріального тиску – почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
5. За відсутності свідомості:
- промацати пульс на магістральних артеріях – при його відсутності почати
серцево-легеневу реанімацію(у тому числі в катері, човну і тому подібне),
заздалегідь наклавши стандартну шину на шийний відділ хребта; за відсутності стандартної шини СЛР виконують без іммобілізації шийного
відділу хребта1; за відсутності стандартної шини СЛР виконують без іммобілізації шийного відділу хребта;
- за наявності пульсу – визначити наявність дихальних рухів – при їх відсутності почати штучну вентиляцію легенів.
6. Після відновлення ефективного кровообігу:
- надати потерпілому положення лежачи на спині з підведеними нижніми
кінцівками;
- зігріти потерпілого;
1 – Вимога Наказу МОЗ України № 24 від 17.01.2005 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги
за спеціальністю "Медицина невідкладних станів": Утоплення».
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- почати інгаляцію кисню;
- за наявності ознак шоку або низького артеріального тиску – почати внутрішньовенне введення плазмозамінних розчинів.
7. Спостерігати за станом потерпілого до прибуття медичних працівників
і, у разі його погіршення, виконати відповідні дії.
8. У разі неможливості зробити виклик або неможливості прибуття медпрацівників організувати транспортування (евакуацію) потерпілого до
лікувальної установи.
9. У разі затримки евакуації забезпечити можливість відправлення потерпілим фізіологічних потреб. Розглянути травму спинного мозку, повітряну емболію, гіпотермію, алкогольне або медикаментозне отруєння,
гіпоглікемію, судоми, гострий інфаркт міокарду як одну з причин утоплення1 з виконанням відповідних дій ДМД. Потерпілий потребує спостереження в течію не менше 1 доби, оскільки існує небезпека розвитку
ускладнень : набряку легенів, аспіраційної пневмонії, гемолізу, набряку
мозку.
7.5.5 Серцево-легенева реанімація при утопленні
 витягнути тіло потерпілого з води;
 захистити шийний хребта за допомогою стандартної шини; при її відсутності продовжити СЛР;
 рятувальник розташовує тіло потерпілого обличчям вниз на стегні рятувальника на зігнутій в колінному суглобі на 90° його нижній кінцівці;
 зробити декілька здавлюючих поштовхів обома руками на бічні поверхні
грудей потерпілого; якщо при цьому виливається вміст шлунку, то порядок
дій рятувальника не міняється; тривалість цього прийому – до 7-10 з, тобто
евакуювалася лише основна кількість рідини з верхніх дихальних шляхів;
 надати тілу потерпілого положення для СЛР;
 виконати потрійний прийом Сафара;
1 – Вимога Наказу МОЗ України № 24 від 17.01.2005 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги
за спеціальністю "Медицина невідкладних станів": Утоплення».
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 залишки рідини евакуювати з порожнини рота і ротоглотки за допомогою
марлевої серветки(чи іншого шматка тканини, бажано тонкої бавовняної),
кінець якої міцно утримують однією рукою, а другий обережно, щоб не
пошкодити слизову оболонку(кровотеча може посилити ситуацію), очищають порожнину рота і ротоглотки;
 рятувальник робить 1-2 інтенсивні вдування повітря в легені потерпілого
по методу «з рота в рот» або «з рота в ніс», або за допомогою дихального
мішка або кисневого апарату; орієнтовний об'єм вдихуваного повітря має
бути в межах 600-800 мл для дорослого (тобто на 20-60% більше середньофізіологічного дихального об'єму – 500 мл);
 якщо при цьому груди потерпілого збільшуються в об'ємі, то дихальні
шляхи прохідні (якщо збільшується в об'ємі живіт потерпілого, то це ознака того, що повітря поступає в шлунок);
 виконувати компресії грудної клітки і штучну вентиляцію легенів за загальним правилом.
Зверніть увагу!
1. На рівні ДМД від рятувальника не вимагається диференціювати(розрізняти) різні форми утоплення – послідовність і набір дій стандартний.
2. Не можна застосовувати алкоголь для «заспокоєння» потерпілого. Тим
більше не можна з цією метою застосовувати седативні засоби і транквілізатори.
3. Національними протоколами України застосування антибіотиків для
профілактики пневмонії на рівні ДМД не передбачено.
4. Профілактичне застосування медикаментів, що рекомендується в керівництві для медичних працівників, передусім лікарів, на рівні ДМД
діючими протоколами України не передбачено.
5. У разі появи у потерпілого болів за грудиною допустиме застосування
валідолу, нітрогліцерину під язик (сублінгвально).
6. У деякому керівництві рекомендується при збереженому кровообігу, але
відсутності дихання застосовувати для активації дихання нашатирний
спирт – категорично ні, в цих випадках треба негайно почати штучну
вентиляцію легенів. Якщо кровообіг і дихання збережений, але останнє
ослаблене, як правило, необхідно зігріти потерпілого.
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Контрольні питання до розділу 7: ДМД при утопленні
Що таке втопило?
Які види утоплення виділяють?
ДМД при тому, що втопило?
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Додаток А
ІНСТРУКЦІЇ
ПРО ПОРЯДОК ДІЙ РЯТУ ВАЛЬНИКА ПРИ ПРОВЕДЕ ННІ СЛР
Алгоритм №1 «Основний»
Інструкція
Порядок дій рятувальника в ситуації необхідності
серцево-легеневій реанімації (СЛР) у дорослих, вагітних, дітей
1. Викликати медичних працівників (рис.А. 1).
2. Оцінити ризик проведення СЛР на місці виявлення потерпілого :
- почати СЛР на місці виявлення потерпілого;
- вжити заходи, що знижують ступінь небезпеки (відключити високу напругу, виставити застережливі знаки тощо) і почати СЛР на місці;
- перемістити тіло потерпілого у безпечне місце;
- прийняти рішення про неможливість проведення СЛР (якщо на місці її
виконати не можна, а переміщення тіла неможливе або вимагає більше 5
хвилин).

Рис.А. 1. Алгоритм дій рятувальника за відсутності свідомості у потерпілого
3. Притягнути увагу оточення і із їх допомогою :
- викликати медичних працівників
- проводити СЛР
- спостерігати за навколишнім оточенням.
4. Визначити наявність свідомості у потерпілого – виконується у міру на-
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ближення рятувальника до потерпілого або у міру виконання попередніх дій; при
безпосередньому контакті – відразу промацати пульс на магістральній артерії:
- якщо свідомість збережена – необхідності в СЛР немає;
- якщо свідомість відсутня – промацати пульс на магістральній артерії;
- якщо пульс на магістральній артерії є – візуально визначити наявність
дихання;
- якщо дихання є – необхідності в СЛР немає;
- якщо дихання немає – негайно почати штучну вентиляцію легенів
(ШВЛ);
- якщо пульсу на магістральних артеріях немає – негайно почати увесь
комплекс СЛР (компресії грудної клітки (КГК) і ШВЛ).
5. Укласти потерпілого на спину на тверду поверхню.
6. Звільнити потерпілого від здавлюючого одягу:
- шию (розстебнути верхній ґудзик коміра сорочки, гімнастерки, краватка
тощо);
- груди (розстебнути бронежилет, корсет, бюстгальтер тощо); за наявності
дефібрилятора повністю оголяти груди;
- живіт (розстебнути поясний ремінь, корсет тощо).
7. Виконати потрійний прийом Сафара, розташовуючись в торці або збоку
від головного кінця тіла потерпілого :
1) Випрямити дихальні шляхи (два варіанти) :
- під задню (потиличну) поверхню шиї (але не голови!) підкласти валик
діаметром 10-15 см;
- за відсутності валика одну долоню рятувальник розташовує на лобі потерпілого, а іншу долоню – на потиличній області голови і злегка розгинає голову в шийному відділі хребта;
- при виконанні цього прийому у будь-якому варіанті потрібна обережність, оскільки захисний тонус м'язів відсутній;
- у новонародженого валик підкладається під спину на рівні плечових
суглобів так, щоб задня поверхня шиї залишалася вільною
2) Вивести нижню щелепу потерпілого :
2-5-й пальці обох кистей рятувальника розташувати на гілках нижньої
щелепи потерпілого, а обидва 1-і пальці на його підборідді;
2-5-м пальцями обох кистей вивести нижню щелепу потерпілого вгору до
тих пір, поки різці нижньої щелепи не стануть вищі за різці верхньої
щелепи;
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3) Відкрити рот потерпілого (на 1,5-2 см); якщо у роті є чужорідні тіла –
швидко видалити їх.
8. Рятувальник розташовується збоку від голови потерпілого, не відпускаючи правою рукою його щелепу і тримаючи рот відкритим.
9. Накинути на рот потерпілого захисний шматок матерії; затиснути ніс потерпілого.
10. Зробити 1-2 пробні вдування повітря в легені потерпілого по методу "із
рота в рот" або "із рота в ніс"; тривалість пробного вдування – 1 с; орієнтовний
об'єм вдуваного повітря – 600-800 мл для дорослого; якщо при вдуванні повітря
збільшуються в об'ємі груди потерпілого – дихальні шляхи прохідні.
11. Виконати вдування повітря в легені потерпілого в основному режимі:
 частота вдувань :
- у дорослих і дітей старше 8 років – 10-12 раз на хвилину;
- у дітей 1-8 років – 15-20 раз на хвилину;
- у дітей до року – 20 раз на хвилину;
- у новонародженого – не менше 30 раз на хвилину.
 Об'єм вдуваного повітря :
- у дорослого – 400-500 (до 600) мл
- у дітей 1-8 років – 250 мл;
- у новонародженого – 30-50 мл;
12. Вдуваючи повітря, одночасно контролювати наявність синхронного із
вдуваннями збільшення об'єму грудей і відсутність збільшення об'єму епігастральної ділянки живота1 потерпілого; стежити, щоб пасивний видих був повним
(відкривати ніс у період видиху).
13. Якщо причиною клінічної смерті є шок або кровотеча – підвести ноги
потерпілого на 20-30 см від горизонтальної площини.
14. Рятувальник розташовується збоку від грудей потерпілого.
15. У центрі грудини розташувати основу однієї з долонь рятувальника так,
щоб вісь долоні рятувальника була перпендикулярна подовжній осі грудини по1 – Надчеревна або епігастральна (regio epigastrica, PNA, BNA), або рос. «подложечная» область (зона) – область передньої стінки живота, що обмежена зверху мечоподібним відростком і реберною дугою, знизу – лінією, що з'єднує найбільш низькі точки десятих ребер, з боків – боковими краями прямих м'язів живота.
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терпілого; перший палець долоні відведений на 90°, а 2-5-й пальці долоні зімкнуті, і поверхні грудної клітки не торкаються; друга кисть рятувальника аналогічно
розташовується на першій під кутом 90° до неї.
16. Повністю випрямити в ліктьових суглобах обидві руки рятувальника і
здійснювати стискування грудної клітки потерпілого за допомогою поштовхоподібних рухів, спрямованих строго перпендикулярно до поверхні грудини; долоні
від поверхні грудини у момент розслаблення не відривати; використати силу
м'язів усього тіла рятувальника.
17. Параметри СЛР (незалежно від характеру наявних ушкоджень; у момент
вдування повітря компресії не роблять, якщо виконана інтубація трахеї, то компресії не уриваються) :
 сила компресії (величина прогину грудини) :
- у дорослих – 5 см (2 дюйми)
- у дітей від 1 року до 8 років – 4 см (1,5 дюйма)
- у дітей до 1 року – 3-4 см (1,5 дюйма)
- у новонароджених – ⅓ передньо-заднього розміру грудної клітки.
 частота компресій :
- у дорослих – 100 раз на хвилину
- у дітей від 1 року до 8 років – 100-120 раз на хвилину
- у дітей до року – 100-120 раз на хвилину
- у новонароджених – 90 раз на хвилину.
 співвідношення КГК і ШВЛ :
- у дорослих – 30:2;
- у дітей від 1 до 8 років:
2 рятувальника – 15:2;
1 рятувальник – 30:2;
- у новонароджених – 3:1;
18. Кожні 4 мін промацувати пульс на магістральних артеріях:
- не переривати КГК на термін більше 5 с;
- не переривати ШВЛ на термін більше 30 с.
19. У разі успіху реанімації спостерігати за станом потерпілого (свідомість,
пульс, дихання) до прибуття медичних працівників, а у разі його погіршення
вжити відповідні заходи.
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Алгоритм №2 «Смерть у присутності рятувальника»
Інструкція
Порядок дій рятувальника у разі появи клінічної смерті у потерпілого у присутності рятувальника (на очах у рятувальника потерпілий втрачає свідомість і
падає)
1. Викликати медичних працівників.
2. Оцінити ризик проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР) на місці
виявлення потерпілого:
- почати СЛР на місці виявлення потерпілого;
- вжити заходи, що знижують ступінь небезпеки (відключити високу напругу, виставити застережливі знаки тощо) і почати СЛР на місці;
- перемістити тіло потерпілого у безпечне місце;
- прийняти рішення про неможливість проведення СЛР (якщо на місці її
виконати не можна, а переміщення тіла неможливе або вимагає більше 5
хвилин).
3. Притягнути увагу оточення і із їх допомогою :
- викликати медичних працівників
- проводити СЛР
- спостерігати за навколишнім оточенням.
4. Промацати пульс на магістральній артерії:
- якщо пульс на магістральній артерії є – візуально визначити наявність
дихання.
- якщо дихання є – необхідності в СЛР немає.
- якщо пульсу на магістральних артеріях немає – негайно почати компресії грудної клітки (КГК).
5. Укласти потерпілого на спину на тверду поверхню.
6. Виконати прекардіальний удар.
7. У центрі грудини розташувати основу однієї з долонь рятувальника так,
щоб вісь долоні рятувальника була перпендикулярна подовжній осі грудини потерпілого; перший палець долоні відведений на 90°, а 2-5-й пальці долоні зімкнуті, і поверхні грудної клітки не торкаються; друга кисть|пензель| рятувальника
аналогічно розташовується на першій під кутом 90° до неї.
8. Повністю випрямити в ліктьових суглобах обидві руки рятувальника і
здійснювати стискування грудної клітки потерпілого за допомогою поштовхопо-
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дібних рухів, спрямованих строго перпендикулярно до поверхні грудини; долоні
від поверхні грудини у момент розслаблення не відривати; використати силу
м'язів усього тіла рятувальника.
9. Параметри КГК (незалежно від характеру наявних ушкоджень) :
 сила компресії (величина прогину грудини) :
- у дорослих – 5 см (2 дюйми)
- у дітей від 1 року до 8 років – 4 см (1,5 дюйма)
- у дітей до 1 року – 3-4 см (1,5 дюйма)
 частота компресій :
- у дорослих – 100 раз на хвилину
- у дітей від 1 року до 8 років – 100-120 раз на хвилину
- у дітей до року – 100-120 раз на хвилину
10. Проводити КГК впродовж 2 хвилин.
11. Перевірити наявність пульсу на магістральній артерії – якщо пульс відсутній, то перейти до основного алгоритму СЛР.
12. Виконати потрійний прийом Сафара, розташовуючись в торці або збоку
від головного кінця тіла потерпілого:
1) Випрямити дихальні шляхи.
2) Вивести нижню щелепу потерпілого :
3) Відкрити рот потерпілого; якщо у роті є чужорідні тіла – швидко видалити їх.
13. Рятувальник розташовується збоку від голови потерпілого, не відпускаючи правою рукою його щелепу і тримаючи рот відкритим, накидає на рот
потерпілого захисний шматок матерії; затискає ніс потерпілого.
14. Зробити 1-2 пробні вдування повітря в легені потерпілого по методу "із
рота в рот" або "із рота в ніс"; тривалість пробного вдування – 1 с; орієнтовний
об'єм вдуваного повітря – 600-800 мл для дорослого; якщо при вдуванні повітря
збільшуються в об'ємі груди потерпілого – дихальні шляхи прохідні.
15. Виконати вдування повітря в легені потерпілого в основному режимі:
 частота вдувань :
- у дорослих і дітей старше 8 років – 10-12 раз на хвилину;
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- у дітей 1-8 років – 15-20 раз на хвилину;
- у дітей до року – 20 раз на хвилину;
 Об'єм вдуваного повітря :
- у дорослого – 400-500 (до 600) мл
- у дітей 1-8 років – 250 мл;
16. Вдуваючи повітря, одночасно контролювати наявність синхронного із
вдуваннями збільшення об'єму грудей і відсутність збільшення об'єму епігастральної ділянки живота потерпілого; стежити, щоб пасивний видих був повним|цілковитим| (відкривати ніс на період видиху).
17. Співвідношення компресій і вдувань в легені повинне складати (незалежно від характеру наявних ушкоджень) :
- у дорослих – 30:2;
- у дітей від 1 до 8 років:
2 рятувальника – 15:2;
1 рятувальник – 30:2;
18. Кожні 3-4 мін промацувати пульс на магістральних артеріях.
- не переривати КГК на термін більше 5 с.
- не переривати ШВЛ на термін більше 30 с.
19. У разі успіху реанімації спостерігати за станом потерпілого (свідомість,
пульс, дихання) до прибуття медичних працівників, а у разі його погіршення
вжити відповідні заходи.
Алгоритм №3 «Утоплення»
Інструкція
Порядок дій рятувальника при утопленні потерпілого
1. Викликати медичних працівників.
2. Оцінити ризик проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР) на місці
виявлення потерпілого :
- почати СЛР на місці виявлення потерпілого;
- вжити заходи, що знижують ступінь небезпеки і почати СЛР на місці;
- перемістити тіло потерпілого у безпечне місце;
- прийняти рішення про неможливість проведення СЛР (якщо на місці її
виконати не можна, а переміщення тіла неможливе або вимагає більше 5
хвилин).
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3. Притягнути увагу оточення і із їх допомогою :
- викликати медичних працівників
- витягнути потерпілого із води
- проводити СЛР
- спостерігати за навколишнім оточенням.
4. Витягнути тіло потерпілого із води (свідомість у потерпілого відсутня).
5. Евакуювати рідину із дихальних шляхів потерпілого :
- рятувальник стає на одне коліно, а другу ногу згинає в колінному суглобі під кутом 90°;
- тіло потерпілого рятувальник розташовує обличчям вниз так, щоб потерпілий лежав на стегні рятувальника, а руки рятувальника розташовуються на бокових поверхнях грудей потерпілого;
- рятувальник робить 2-3 сильних швидких рухів, що здавлюють грудну
клітку, які повинні супроводжуватися витіканням рідини із носа і рота
потерпілого; якщо при цьому виливається і вміст шлунку, то порядок дій
рятувальника не змінюється; тривалість цього прийому не повинна перевищувати 7-10 із;
- тіло потерпілого перекладається в положення для СЛР.
6. Промацати пульс на магістральній артерії:
- якщо пульс на магістральній артерії є – візуально визначити наявність
дихання.
- якщо дихання є – необхідності в ШВЛ немає.
- якщо дихання немає – негайно почати ШВЛ.
- якщо пульсу на магістральних артеріях немає – негайно почати увесь
комплекс СЛР (КГК і ШВЛ).
7. Укласти потерпілого на спину на тверду поверхню.
8. Перейти до п.6 основного алгоритму і далі виконувати дії послідовно до
його закінчення.
Алгоритм №4 «Електротравма»
Якщо електротравма сталася у присутності рятувальника (час, що пройшов з
моменту зупинки серця відомо) – виконати алгоритм №2.
Якщо електротравма сталася не у присутності рятувальника (час, що пройшов з моменту зупинки серця невідомо) – виконати алгоритм №1.
Якщо при електротравмі сталася лише зупинка дихання, а кровообіг збережений – виконати алгоритм №5.
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Алгоритм №5 «Зупинка дихання»
Інструкція
Порядок дій рятувальника в ситуації необхідності проведення лише штучної
вентиляції легенів (ШВЛ)
1. Викликати медичних працівників.
2. Виконати пп.2-12 основного алгоритму.
3. У разі успіху реанімації спостерігати за станом потерпілого (свідомість,
пульс, дихання) до прибуття медичних працівників, а у разі його погіршення
вжити відповідні заходи.
Алгоритм №6 «СЛР у новонародженого в перші години після народження»
Інструкція
Порядок дій рятувальника в ситуації необхідності СЛР у новонародженого в
перші години після народження
1. Викликати медичних працівників.
2. Притягнути увагу оточення і із їх допомогою :
- викликати медичних працівників
- проводити СЛР
- спостерігати за навколишнім оточенням.
3. Укласти новонародженого на спину на тверду поверхню; бажано, щоб
температура її була не нижча 36-37°С; постійно стежити за температурою тіла
новонародженого – при необхідності виконувати зігрівання; по можливості стежити за температурою в приміщенні.
4. Оцінити стан новонародженого за нижченаведеними критеріями і по них
визначити показання до лікувальних заходів:
- колір шкіри тулуба і слизових оболонок;
- частота дихання – нормальна частота дихання 30-60 мін-1;
- частота серцевих скорочень – нормальна > 100 мін-1.
 Показання до дихання 100% киснем:
- стійкий центральний ціаноз (синюшне забарвлення тулуба, слизових
оболонок) при самостійному диханні і частоті серцевих скорочень > 100
мін-1.
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 Показання до ШВЛ:
- відсутність дихання;
- неефективність дихання : судорожні, поверхневі дихальні рухи (гаспінг)
або агональне дихання;
- частота серцевих скорочень < 100 мін-1, незалежно від наявності дихання;
- стійкий центральний ціаноз (синюшне забарвлення тулуба, слизових
оболонок), незважаючи на подачу 100% кисню при самостійному диханні і частоті серцевих скорочень > 100 ударів в хвилину.
 Показання до КГК:
- відсутність серцевих скорочень;
- частота серцевих скорочень < 60 мін-1 після 30 із ефективною ШВЛ
100% киснем.
5. Виконати потрійний прийом Сафара, розташовуючись в торці або збоку
від головного кінця тіла потерпілого:
1) Випрямити дихальні шляхи – підкласти пелюшку під спину на рівні
плечових суглобів (у міжлопатковій області) так, щоб задня поверхня
шиї залишалася вільною.
2) Вивести нижню щелепу:
основний варіант:
2-3-й пальці обох кистей рятувальника розташувати на гілках нижньої
щелепи новонародженого, а обидва 1-і пальці на його підборідді;
2-3-м пальцями обох кистей вивести нижню щелепу новонародженого
вгору;
альтернативний варіант:
3-й палець однієї з кистей рятувальника розташувати відразу під підборіддям новонародженого, як би «підчіплюючи» його, 2-й і 4-й пальці
розташувати з боків, а 1-й зверху підборіддя; стискаючи ці пальці навколо підборіддя утримувати нижню щелепу;
рухом угору цієї кисті рятувальника вивести нижню щелепу;
3) Відкрити рот новонародженого; якщо у роті є навколоплідні води –
швидко, але обережно видалити їх за допомогою груші або шприца.
6. Не відпускаючи однією рукою щелепу і тримаючи рот відкритим накину-
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ти на рот і ніс новонародженого захисний шматок матерії.
7. Виконати вдування повітря в легені новонародженого:
 частота вдувань – не менше 30 раз на хвилину;
 Об'єм вдуваного повітря – 30-50 мл
8. Вдуваючи повітря, одночасно контролювати наявність синхронного із
вдуваннями збільшення об'єму грудей і відсутність збільшення об'єму епігастральної ділянки живота потерпілого; стежити, щоб пасивний видих був повним
(відкривати ніс на період видиху).
9. Рятувальник обома кистями охоплює грудну клітку новонародженого так,
щоб обидва перші пальці розташовувалися в центрі грудини (альтернативний
варіант: розташувати в центрі грудини 2-3-ої пальці однієї з кистей) і здійснює
КГК строго перпендикулярно до поверхні грудини; пальці від поверхні грудини
у момент розслаблення не відривати:
- сила компресії – прогин грудини повинен складати ⅓ передньо-заднього
розміру грудної клітки;
- частота компресій повинна складати 90 раз на хвилину;
- співвідношення компресій і вдувань в легені повинне складати – 3:1 –
після 3 компресій – 1 вдування;
- у момент вдування повітря компресії не роблять.
10. Кожні 3-4 мін промацувати пульс на магістральних артеріях.
- не переривати КГК на термін більше 5 с.
- не переривати ШВЛ на термін більше 30 с.
11. У разі успіху реанімації спостерігати за станом новонародженого (колір
шкіри, пульс, дихання) до прибуття медичних працівників, а у разі його погіршення вжити відповідні заходи.
Алгоритм №7 «Консенсус -2010»
Інструкція
Порядок дій рятувальника по міжнародному протоколу 2010 р. (на очах у рятувальника потерпілий втрачає свідомість і падає)
1. Викликати медичних працівників.
2. Притягнути увагу оточення і із їх допомогою :
- викликати медичних працівників
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- проводити СЛР
- спостерігати за навколишнім оточенням.
3. Промацати пульс на магістральній артерії:
- якщо пульс на магістральній артерії є – візуально визначити наявність
дихання.
- якщо дихання є – необхідності в СЛР немає.
- якщо пульсу на магістральних артеріях немає – негайно почати компресії грудної клітки (КГК).
4. Укласти потерпілого на спину на тверду поверхню.
5. У центрі грудини розташувати основу однієї з долонь рятувальника так,
щоб вісь долоні рятувальника була перпендикулярна подовжній осі грудини потерпілого; перший палець долоні відведений на 90°, а 2-5-й пальці долоні зімкнуті, і поверхні грудної клітки не торкаються; друга кисть рятувальника аналогічно
розташовується на першій під кутом 90° до неї.
6. Повністю випрямити в ліктьових суглобах обидві руки рятувальника і
здійснювати стискування грудної клітки потерпілого за допомогою поштовхоподібних рухів, спрямованих строго перпендикулярно до поверхні грудини; долоні
від поверхні грудини у момент розслаблення не відривати; використати силу
м'язів усього тіла рятувальника.
7. Параметри КГК (незалежно від характеру наявних ушкоджень) :
 сила компресії (величина прогину грудини) :
- у дорослих – 5 см (2 дюйми)
- у дітей від 1 року до 8 років – 4 см (1,5 дюйма)
 частота компресій :
- у дорослих – 100 раз на хвилину
- у дітей від 1 року до 8 років – 100-120 раз на хвилину
8. Проводити КГК не більше 2 хвилин – до готовності дефібрилятора (у екстреній ситуації повинно займати не більше 10 секунд).
9. Виконати дефібриляцію – енергія для дорослих – 150-200 Дж, для дітей –
2-4 Дж/кг :
- видалити із приміщення, якщо це можливо, усіх сторонніх;
- повністю оголити передню поверхню грудної клітки потерпілого; витерти досуха шкіру грудей;

404

- змастити електроди спеціальним струмопровідним гелем так, щоб він не
розтікався по поверхні грудної клітки між електродами; допускається
використання серветок, змочених фізіологічним розчином;
- розмістити електроди:
із маркіровкою «Apex» (червоного кольору) – нижче і назовні від лівого соска, в VI – VII міжреберний простір по передньо-пахвовій лінії;
із маркіровкою «Sternum» (чорного кольору) – у правого краю грудини під
ключицею;
- набрати заряд;
- електроди притиснути до грудної клітки з силою близько|біля| 10 кг у
дорослих і 5 кг у дітей у віці 1-8 років;
- переконається, що ніхто не торкається до хворого або до ліжка, на якому
він лежить.
- подати команду «Розряд!» і виконати дефібриляцію.
10. Проводити КГК впродовж 2 хвилин (приблизно 5 циклів 30:2).
11. За допомогою ЕКГ оцінити роботу серця – при фібриляції шлуночків –
виконати повторну дефібриляцію – енергія для дорослих – 200-250 Дж, для дітей
– 4 Дж/кг (послідовність дій аналогічна п.9).
12. Проводити КГК впродовж 2 хвилин (приблизно 5 циклів 30:2).
13. За допомогою ЕКГ оцінити роботу серця – при фібриляції шлуночків –
виконати ще раз дефібриляцію – енергія для дорослих – 200-300 Дж, для дітей –
4 Дж/кг (послідовність дій аналогічна п.9).
14. Перейти до основного алгоритму дій – виконати потрійний прийом Сафара, розташовуючись в торці або збоку від головного кінця тіла потерпілого :
4) Випрямити дихальні шляхи.
5) Вивести нижню щелепу потерпілого :
6) Відкрити рот потерпілого; якщо у роті є чужорідні тіла – швидко видалити їх.
15. Рятувальник розташовується збоку від голови потерпілого, не відпускаючи правою рукою його щелепу і тримаючи рот відкритим, накидає на рот
потерпілого захисний шматок матерії; затискає ніс потерпілого.
16. Зробити 1-2 пробні вдування повітря в легені потерпілого по методу "із
рота в рот" або "із рота в ніс"; тривалість пробного вдування – 1 с; орієнтовний
об'єм вдуваного повітря – 600-800 мл для дорослого; якщо при вдуванні повітря
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збільшуються в об'ємі груди потерпілого – дихальні шляхи прохідні.
17. Виконати вдування повітря в легені потерпілого в основному режимі:
 частота вдувань :
- у дорослих і дітей старше 8 років – 10-12 раз на хвилину;
- у дітей 1-8 років – 15-20 раз на хвилину;
 Об'єм вдуваного повітря :
- у дорослого – 400-500 (до 600) мл
- у дітей 1-8 років – 250 мл;
18. Вдуваючи повітря, одночасно контролювати наявність синхронного із
вдуваннями збільшення об'єму грудей і відсутність збільшення об'єму епігастральної ділянки живота потерпілого; стежити, щоб пасивний видих був повним|цілковитим| (відкривати ніс на період видиху).
19. Співвідношення компресій і вдувань в легені повинне складати (незалежно від характеру наявних ушкоджень) :
- у дорослих – 30:2;
- у дітей від 1 до 8 років:
2 рятувальника – 15:2;
1 рятувальник – 30:2;
20. Кожні 2 хвилини (5 циклів СЛР 30:2) за допомогою ЕКГ оцінювати серцевий ритм – при фібриляції шлуночків виконувати дефібриляцію, при асистолії
– кожні 3-4 мін промацувати пульс на магістральних артеріях.
- не переривати КГК на термін більше 5 с.
- не переривати ШВЛ на термін більше 30 с.
21. У разі успіху реанімації спостерігати за станом потерпілого (свідомість,
пульс, дихання) до прибуття медичних працівників, а у разі його погіршення
вжити відповідні заходи.
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
А
Агонія 290, 350
Адекватність потерпілого 35, 41, 43
Ампутант 127, 129
Ампутація кінцівки 126
Антидот 44, 47, 199, 218, 242, 290
Ауто-Геймлих 179, 182
Б
Стегнова артерія 28, 366
Біологічна смерть 351, 354
Блок [А] - початкових дій 43
Блок [Би] - основних дій 45
Блок [У] - завершальних дій 46
В
Вивих 26, 60, 117
Високоспеціалізована лікарська допомога 9
Г
Геймлиха прийом - див. прийом Геймлиха
Гематома 25, 111, 121, 247
Д
Дефибрилляция 356, 394, 396
ДМП - див. домедицинская допомогу
Домедицинская допомога 6, 10
Ж
Палять кровеостанавливающий 18, 66, 70, 166, 252, 263, 328
З
Закрита травма 23
Замерзання 186, 201
Знаки струму - див. електричні знаки
«Золота година« 11
И
ИВЛ - см штучна вентиляція легенів
ИВЛ методом Сильвестра - див. метод Сильвестра
ИВЛ методом Шюллера - див. метод Шюллера
Іммобілізація 50, 64, 76, 104
Чужорідне тіло 169
Штучна вентиляція легенів 356, 357, 386
К
КГК - див. компресії грудної клітки
Клінічна смерть 229, 280, 350
Кома 99, 167, 282, 315
Компресії грудної клітки 183, 345, 357, 371, 377, 425
Синець 25, 247
Кровотеча 43, 149, 172, 246
Кровеостанавливающий палять - см палять кровеостанавливающий
Кукса 127, 264
Л
Променева хвороба 236
Променевий опік 240
Променева травма - см травма променева
М
Метод Сильвестра 184, 392
Метод Шюллера 184, 392
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Механічна травма - см травма механічна
Н
Невідкладна допомога 7
Невідкладний стан людини 6
Непроникаюча травма 23
О
Обмороження - див. відмороження
Загальна сонна артерія 28, 366
Опік 190, 199
Опік променевий 240
Опік термічний 190, 199
Опік хімічний 213
Опік електричний 224
Визначення пульсу на магістральних артеріях 27, 31, 365, 395
Опитування 24
Огляд 24
Відкрита травма 23
Відмороження 61, 208
Отруєння 25, 43, 284, 289, 297, 302, 313, 411
Обмацування(пальпація) 24, 26
П
Пальцьове притиснення 138, 250, 263
ПКУ - див. прекардиальный удар
ПМП - см перша медична допомога
Перша лікарська допомога 10, 11
Перша долікарська допомога 10, 11
Перша медична допомога 10, 11, 12
Перев'язка 50
Перелом 23, 57, 64, 68, 72, 99, 118
«Платинові півгодини« 11
Плечова артерія 27, 28, 343, 366
Пневмоторакс 46, 144, 149, 150
Пов'язка 48, 50
Пов'язка асептична 55, 194
Пов'язка герметизуюча 55, 144, 147
Пов'язка давить 54, 136, 246
Пов'язка захисна 55
Пов'язка імуннодефіцит 56
Пов'язка теплоізолююча - см пов'язка термоизолирующая
Пов'язка термоизолирующая 50, 61
Потерпілий 6
Предагональное стан 350
Прекардиальный удар 393, 418
Прийом Геймлиха 179, 182, 385
Прийом Сафара - див. потрійний прийом Сафара
Проникаюча травма 23
Протиотрута - див. антидот
Р
Розривши 105, 106, 146, 149, 225, 242, 326, 334, 370, 390
Рана 20, 108, 110, 142, 151, 320
Розтягування 78, 105
Роды 6, 331
С
Сафара прийом - див. потрійний прийом Сафара
Здавлення головного мозку 133
Серцево-легенева реанімація 355
Симптом 3, 25
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Синдром 25
Синдром тривалого здавлення 25, 157
СЛР - см серцево-легенева реанімація
Смерть біологічна - см біологічна смерть
Смерть клінічна - см клінічна смерть
Свідомість у потерпілого 5, 37, 42, 134, 180, 288, 411
Сонячний удар 186
Струс головного мозку 132
Рятувальник 12
Спеціалізована лікарська допомога 9
Садно 111
Т
Тепловий удар 187
Термінальна пауза 350
Термінальні стани 350
Термічна травма - см травма термічна
Травма 20, 103, 138, 148, 181
Травма променева 235
Травма механічна 20, 106
Травма термічна 20, 186
Травма хімічна 20, 213
Травма електрична 20, 224
Транспортування потерпілих 99
Потрійний прийом Сафара 346, 378, 423
У
Чадний газ 313
Втопило 177, 363, 405, 409
Забив 22, 107, 132, 139, 149
Забиття головного мозку 132
Ф
Функціональні блоки невідкладної допомоги 8
Х
Хеймлиха прийом - див. прийом Геймлиха
Ц
Подряпина 111
Ч
Частота дихання 24, 32, 424
Частота пульсу 24, 29, 202, 383
Черепномозкова травма 25, 131, 186, 361
Ш
Шок 276
Шоку первинна профілактика 282
Э
Екстрена медична допомога 10
Електричні знаки 227
Електроофтальмія 228
Електричний удар 228
Я
Отрута 111, 213, 288
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