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ВСТУП

Ще в 2010 році фахівці ВГО «ВРР та ЕМД» 
розробили методологію навчання школярів питанням 
надання домедичної допомоги. Програма навчання 
тривалістю 4 години включала в себе питання 
проведення сероцево-легеневої реанімації (СЛР), 
відновлення прохідності дихальних шляхів та зупинки 
кровотечі. 

Згодом був започаткований соціальний проект 
«Я можу врятувати життя» який проводили ВГО 
«ВРР та ЕМД». Його дизайн повністю ґрунтувався 
на розробленій методології. Протягом участі 
ВГО «ВРР та ЕМД» було навчено більше 10 тис. 
учнів у різних регіонах Україні. На основі аналізу 
результатів проведеного навчання було опубліковано 
цілий ряд наукових публікацій та зроблено багато 
доповідей на наукових конференціях. 

Приємно, що результати отримані фахівцями 
ВГО повністю знайшли підтвердження у недавньому 
документі Європейської Ради Реанімації. Досвід 
здобутий при навчанні школярів вкладено в цей 
навчально-методичний посібник для педагогічних 
працівників.

Навчання школярів наданню домедичної допомоги 
по всьому світу в даний час схвалена Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я (ВООЗ). 

У деяких країнах, навчання школярів СЛР вже 
є обов’язковим, і в багатьох країнах це місцева, 
регіональна або національні ініціативи. Зр
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Європейська рада з реанімації (ERC), Амери-
канської асоціації серця (AHA) та інші громад ські 
організації виступили ініціаторами запровадження 
навчання з домедичної допомоги серед школярів. Їх 
ініціативу підтримала ВООЗ. 

У 2013 році 400 членів Європарламенту 
підтримали ініціативу, ERC «Європейський День 
серця» (www.erc.edu). Детальний навчальний план 
з питань проведення СЛР було розроблено у школах 
(www.grc-org.de).

Ми вже знаємо, що:
• навчання школярів у школі з питань на дан ня до-

медичної допомоги є простим та ефективним; 
• навіть діти молодших класів можуть навча-

тись проведенню окремих елементів СЛР; 
• вчителі, які пройшли навчання можуть про-

водити навчання з СЛР; вони роблять це так 
само ефективно як і медичні фахівці;

• достатньо проводити 2-х годинне навчання  
на рік;

• оптимальний вік, для початку проведення  
навчань є 12 років;

• при навчанні корисно використовувати невели-
кі, прості манекени;

• школярі активно розповсюджують інформа-
цію: вдома вони вчать членів сім’ї та знайомих;

• навчання школярів СЛР це весело, і вчителі  
зазначають, що вони рідко бачили щоб учні  
з таким ентузіазмом вчилися;

• є соціальні вигоди від навчання: школярі вчаться, 
щоб допомогти іншим;

• пропорція підготовлених і «готовий допомог-
ти» осіб в суспільстві помітно збільшиться 
при навчанні дітей шкільного віку, що в пер-
спективі значно збільшить кількість успішних 
реанімацій на догоспітальному етапі.
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Зважаючи на вищевказане, такі організації як 
European Patient Safety Foundation (EuPSF), European 
Resuscitation Council (ERC), International Liaison 
Committee on Resus-citation (ILCOR) і World Federation 
of Societies of Anesthesiologists (WFSA) розробили 
спільний документ «Діти рятують життя» та заяву 
щодо необхідності навчання школярів питанням 
проведення СЛР у всьому світі. 

Документ щодо підтримки даної заяви було 
надіслано до Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ). 13 січня 2015 року, було отримано лист від 
ВООЗ в якому сказано «... що була надана офіційна 
підтримка від Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ), щодо «Діти рятують життя»...». 

Зараз це прекрасна можливість і виклик для 
реалізації навчання школярів проведенню серцево-
легеневої реанімації (СЛР) по всьому світу. Все це 
допоможе врятувати тисячі життів у всьому світі. 

Навіщо вводити таке навчання  
в шкільну освіту?

• В навчання включаються всі групи суспіль-
ства. Для досягнення статистично значимого 
зростання успішних реанімацій, необхідно щоб 
принаймні 15% населення володіло навикам 
надання допомоги. Таких цифр неможливо до-
сягнути виключно впроваджуючи добровільні  
курси навчання. 

• Доступ до інформації, пов'язаної зі здоров'ям 
часто не адекватний  у різних соціальних групах, 
в результаті чого більше випадків безуспішно-
го лікування зупинки серця та зупинку кровоте-
чі на душу населення відбуваються у соціальних 
групах з явним дефіцитом цієї інформації.

• Почуття відповідальності може бути твердо 
встановлено в ранньому віці. Соціальні нави-
чки — особливо, якщо вони повинні бути ефек-
тивними — необхідно розвивати на ранніх 
етапах навчання дітей.
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• Дослідження показало, що школярі в препубер-
татному періоді мають менше «гальмівних 
моментів» при навчанні наданню допомоги. 
Крім того, найсильнішим фактором пригнічен-
ня прийняття практичних рішень в реальному 
житті є страх допустити помилку. Цей ас-
пект реалізації практичних дій також досить 
легко усувається при навчанні школярів. 

• Реакція на виконання інструкції легша і краща 
у більш молодому віці. Більш сприятливе став-
лення до навчання формує практичне відпра-
цювання практичних навиків.

• Має сенс ефективно впроваджувати таке на-
вчання в суміжні шкільні предмети такі як біо-
логія, спорт та інші. 

На разі в Україні є унікальна можливість долучи-
тись до цього всесвітнього проекту. Важливим кро-
ком в цьому напрямку буде підготовка педагогічних 
фахівців, які в подальшому зможуть якісно виклада-
ти домедичну допомогу у школярів. 

Саме це завдання повинна вирішити це видання — 
створення методологічного підґрунтя для педагогів.

З повагою,
авторський колектив 
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1.1. ФАЗИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Керування навчальним процесом засноване на когнітивному і соціально-
конструктивістському підході до навчання, який передбачає активізацію вже 
наявних знань і досвіду учня для ознайомлення з новою інформацією або 
отримання навичок.

Основною тезою такого підходу є те, що у кожної людини в будь-якому 
віці є свій власний досвід та певні знання. Для того щоб навчити новому, 
необхідно застосовувати певні методи. Навчання з домедичної допомоги має 
ознаки компетентно спрямованого, тобто в кінці учень має здобути певну 
компетенцію. Найкращого результату у таких випадках можливо досягти, до-
тримуючись принципу, відповідно до якого вчитель на під час уроку активний  
10-20 % часу, а учні — 80-90 %. 

Активна діяльність вчителя полягає в підготовці до уроку, а потім — у зво-
ротному зв’язку та аналізі. Важливо мотивувати учнів та спонукати їх до ви-
вчення нової важливої інформації.

Навчальний процес складається з 3-х фаз, їх настання не зале-
жить від тривалості уроку або частоти занять. Розподіл на фази 
використовується для вибору найбільш оптимальних навчаль-
них методик.

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ  
ВИКЛАДАННЯ ПИТАНЬ  
НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ1Р

О
З

Д
ІЛ

Зр
аз
ок

 дл
я о
зн
ай
ом
ле
нн
я



10

І. Фаза вступу або фаза евокації (складається з чотирьох етапів)
1.  Етап переключення. Важливим у цій фазі є вирішення на-

ступного питання: «Яке завдання треба дати учням, для того 
щоб вони були максимально сфокусовані на вивченні нового 
предмета?»

2.  Етап створення інтересу: «Як я зможу викликати інтерес до 
предмета?»

3.  Етап виявлення попередніх знань: «Яке завдання я дам 
учням, щоб допомогти згадати їх попередній досвід, пов’язаний 
з темою уроку?»

4.  Етап постановки мети уроку: «Яке завдання я дам учням, для 
того щоб вони предметно розпочали вивчення предмета?»

II. Фаза розуміння значення
У цій фазі відбуваються знайомство з новим матеріалом, заглиблення в його 
зміст, об’єднання нової інформації з уже відомою. Вчитель може прочитати 
лекцію, учні — провести дискусію, а також експерименти, практичні заняття 
і т. ін.

Для підтримування активності учнів у цій фазі необхідно
1. Зберегти досягнуту в I фазі захопленість предметом.
2.  Підтримати і розвинути в учня навичку свідомого спостережен-

ня за процесом навчання самого себе.

III. Фаза зворотного зв’язку або рефлексії
1.  Застосування вивченого в нових зв’язках і нових обставинах: 

«Яке завдання я дам, щоб вони могли застосувати і прокоменту-
вати вивчений матеріал?»

2.  Формування власного ставлення до предмета вивчення: «Яке 
завдання я дам, щоб учні могли висловити свої почуття, думки, 
аргументи за і проти?»

3.  Вплив на мотивацію до застосування або самостійного до-
слідження вивченого матеріалу: «Які завдання я дам для пла-
нування застосування та подальшого дослідження вивченого 
матеріалу?»

Фаза рефлексії допомагає усвідомити набуті знання і підтримати інтерес 
до них. Тому важливо закінчити урок цієї фазою. Тут учень має повернутися 
до мети або очікувань, які були сформульовані на початку уроку.
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1.2. ЯК ПОДОЛАТИ ОПІР УЧНІВ

Опір учнів у навчанні та співпраці — явище природне і необхідне, воно 
допомагає їм стати активними та самостійними. Особливо сильно опір про-
являється у підлітків 13-16 років, і пов’язано це з віковими потребами роз-
витку, які в повсякденному житті зазвичай не задовольняються. Крім того, 
у підлітків цього віку в умовах сучасного навчального середовища ще мало 
соціальних навичок, що відносяться, наприклад, до точного самовираження 
мовою «я», слухання інших, розуміння почутого і синхронізації з ним, досві-
ду застосування різних моделей вирішення проблем. Крім цього, формується 
світогляд, який впливає на особистість у всій її різноманітності. 

Опір буде слабшим і менш тривалим, якщо зробити більший внесок під час 
зустрічі з учнями на перших заняттях. Але навіть це не усуне опір на 100 %, 
а допоможе краще утримувати саморегуляцію учнів під контролем їх само-
свідомості й емпатії.

Шлях до співпраці включає 4 фази

I. Фаза залежності
Коли учні залежать від відносин з учителем і орієнтуються на нього в своїх 
діях. Щоб керувати цією фазою, важливо робити все можливе для формуван-
ня відчуття психологічної безпеки.

II. Фаза антизалежності (також фаза конфлікту)
Коли учні досягають своєї активності і насмілюються почати відмовлятися 
від орієнтації на вчителя. Неусвідомлена мета їхньої поведінки — в свою чер-
гу змусити вчителя залежати від них, оскільки вони відчувають свою силу, 
компетентність, здатність впоратися самостійно.

III. Фаза відділення
Коли спрямована назовні сильна протидія починає перетворюватися на вну-
трішнє самоврядування, і учні більш результативні, коли працюють поодинці 
або в парі. Співпраця у великих групах поки ще ускладнена. Однак на перший 
план виступає потреба в ясності індивідуальної мети і досягненні рівноваги.

IV. Фаза співпраці
Коли кожен учень готовий відповідати за свої дії, за безпеку навчального се-
редовища, за результат і досягнення спільної мети. 
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У фазі залежності потрібно працювати над невпевненістю і сумнівами 
учнів, від чого залежить їхнє почуття безпеки. Тому треба приділити увагу 
створенню безпечної атмосфери відразу, з найпершої зустрічі.

Фаза залежності. Питання, що потребують відповіді

1.  Сумніви, пов’язані з основною діяльністю учня на цьому 
уроці. Завжди важливо ознайомити учнів з метою уроку, тобто 
з очікуваними результатами навчання, і роз’яснити, яким чином 
буде проходити навчання на уроці.

2.  Сумніви, пов’язані з учителем. Важливо, щоб вчитель корот-
ко, але досить повно вказав на свій зв’язок з медициною і на-
вчальним закладом, розповів якусь історію або просто описав 
значущість надання домедичної допомоги для дітей, медицини 
і суспільства в цілому. Учитель завжди більше впливає на учнів 
своєю особистістю, ніж знаннями. Мотивація посилюється ін-
тересом до особистості викладача.

3.  Нерішучість, пов’язана з однокласниками. Важливо домови-
тись про правила поведінки на уроці.

4.  Нерішучість, пов’язана з самим собою. Впоратися з цим до-
помагають вже описані дії. Крім того, учням могли б доручити 
самостійно поставити мету своєї роботи на уроці. Відповідний 
метод подолання цього сумніву — застосування моделі «Знаю, 
хочу знати, дізнався», яку можна використовувати в усній або 
письмовій формі. Наприклад, доручіть учням намалювати та-
блицю з трьома колонками. В першій колонці необхідно швид-
ко написати, що вони знають з цієї теми, в другій — що вони 
хочуть дізнатися з цієї теми, в кінці уроку або як самостійна 
домашня робота вони мають дати відповіді на запитання: «Що 
я дізнався? Що я вмію? Що я можу?».

5.  Невпевненість у зв’язку з базовими фізіологічними потре-
бами. Важливо пояснити, коли закінчується урок, як покинути 
клас для задоволення потреб, що робити, якщо сильні емоції су-
проводжуються вибухом сміху, плачем, блювотним рефлексом. 
Потрібно розтлумачити, що це нормальна реакція, і показати, 
де знаходяться серветки, куди піти в відповідному випадку і що 
робити. Треба домовитися, що трощити інвентар не можна. За-
мість цього учень має сказати, які почуття ним оволоділи і що 
йому хочеться зробити. Наприклад: «Я не можу слухати, мені 
дуже смішно», «Мені огидно, хочу відвернутися».

Описані дії під час першої зустрічі неодмінно зменшать опір на уроках, їх 
можна виконати протягом декількох хвилин на самому початку заняття.
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Фаза антизалежності. Три прийоми управління всім класом

I спосіб: вимірювання опору
Запропонуйте вказати рукою на уявній або намальованій шкалі, 
наскільки це (тема, мета, спосіб дії і т. п.) не підходить. Можна 
також попросити показати на намальованій 10-бальній шкалі, на-
скільки вони проти або за.

II спосіб: вивчення опору
Попросіть пояснити: «Чого саме ви не бажаєте?» Мета — отри-
мати більше інформації. Можна дати це завдання тільки найсміли-
вішим учням, але в інтересах справедливості і рівності добре дати 
дітям пошукати відповіді на вищевказані запитання в невеликих 
групах. Потрібно безоціночно описати побачену і почуту поведін-
ку учнів. 
Донесіть свою позицію в Я-формі: «Я вважаю...», «Я хочу..., тому 
що тоді я...»
Нехай діти дадуть вам пораду: «Що б ви зробили інакше?», «Що б 
ви зробили так само?»
Дайте більше висловлюватися тим, хто проявляє більший опір, 
і необхідно віддзеркалити їхні почуття: «Ти відчуваєш безнадію. 
Ти розчарований. Ти боїшся»
Заохочуйте висловлювати свою думку пасивних і боязких: «Як ти 
вважаєш?», «Мені цікаво почути, що ти про це думаєш»

III спосіб: посилення опору
Потрібно заздалегідь домовитися, що коли вчитель піднімає руку, 
то всі, хто це помітив, теж піднімають руку й одночасно припиня-
ють всі розмови і дії. Таким чином у класі швидко запанує тиша.
Дозвольте висловлюватися сміливіше, голосніше, емоційніше, 
впевненіше і більше, в той самий час викладач має поводитися 
спокійно та впевнено.
Проведіть мозкові штурми: «Що ще можна зробити?», «Через 
що це неможливо?», «Що можна зробити по-іншому?»
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1.3.  МЕТОД 4-Х КРОКІВ 
(під час вивчення питань домедичної допомоги)

Крок 1. Вчитель демон-
струє виконання навич-
ки «в режимі реального 
часу». 

Пам’ятайте! Вчитель — еталон правильного ви-
конання і має довести навичку до автоматизму. 
Якість виконання ним  навички не має викликати 
сумнівів у дітей.

Крок 2. Вчитель демон-
струє виконання навички 
ще раз, але з коментарем. 
Дії виконуються повіль-
ніше, і вчитель коментує 
кожну з них. Важливо про-
демонструвати всі елемен-
ти практичної навички, 
позначивши кожен нюанс 
її виконання. 

Пам’ятайте: «диявол у дрібницях!». Тому крок 2 
дає можливість зупинитися на кожному елементі 
навички і продемонструвати її кілька разів.

1.  Спочатку я ма-
люю голову.

2.  Потім я малюю 
праву руку.

3.  Потім я малюю 
ліву руку.

4. Далі — ноги...Зр
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Крок 3. Вчитель демон-
струє виконання навички 
ще раз, але коментує його 
дії учень. На цьому ета-
пі учень стає володарем 
інформації про навичку! 
Він разом із вчителем бере 
участь у цьому. У ньому 
прокидаються сумніви 
і в нього виникають за-
питання, бо далі він буде 
виконувати дії вже САМ! 
Крок 3 дає можливість ще 
раз побачити виконання і 
порівняти це виконання з 
попереднім разом. 

Важливо! Якщо є похибки у виконанні навички, їх 
потрібно усунути на цьому етапі — попросіть учня 
ПОРІВНЯТИ виконання навички і висловити свою 
думку. Вчитель має розвіяти сумніви учнів щодо 
цієї навички.

Крок 4. Учні самостійно 
демонструють виконан-
ня практичної навички. 
Кожен учень мусить ви-
конати практичну нави-
чку й отримати «м’язову 
пам’ять» її відпрацюван-
ня. Після відпрацювання 
навички усіма учнями 
вчитель підбиває ПІД-
СУМКИ і ще раз позначає 
цілі цього практичного 
заняття.
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1.4. ОСНОВНІ ПСИХОТИПИ УЧНІВ

Не секрет, що всі люди різні, їхні характери, манера сприйняття інформа-
ції, а також реакція на людей також різняться. На заняттях вчителям доведеть-
ся спостерігати всі ці особливості і навчитися працювати з різними учнями.

Нижче наведено кілька психотипів учнів, і від того, як ви зможете взаємо-
діяти з ними, залежить ефективність навчання на уроці. 

 1. Конфліктний 
Поведінка учня цього типу дратує інших і може спровокувати вибух негатив-
них емоцій у класі. Він агресивно налаштований на присутніх, і це відразу 
відчувають інші учні. Грубість і вимогливість продиктовані впевненістю, що 
«так їм всім і треба». 

Вчитель має тримати емоційну рівновагу і не дозволяти втягну-
ти себе в суперечку або дискусію з ним. Попросіть його уважно 
слухати ту інформацію, що ви подаєте, та обговоріть з ним всі 
спірні моменти пізніше. 

2. Упертий
Цей тип учня завжди знає, як треба і що треба, тому що «його так вчили рані-
ше або дядько розповідав». Цим учням складно «перебудуватися» і прийняти 
вашу манеру подання інформації. 

Викладач не має дозволяти розколотися класу на «два табори» 
і мусить рішуче припинити суперечки і продовжити заняття. 
Пізніше, на перерві, можна приділити увагу цьому учню і «роз-
топити лід» у спілкуванні з ним. 

3. Постійно не розуміє
Зазвичай це тип учнів, що «постійно літають у хмарах». Вони можуть щиро 
просити пояснювати ті речі, що є очевидними для інших учнів, чим виклика-
ють криві посмішки і глузування з їхнього боку. Але «вони ж не розуміють» 
і тому будуть питати викладача, допоки не викличуть відвертої насмішки ін-
ших учнів. Такий учень може порушити ритм заняття, що призведе до затягу-
вання часу і втрати уваги з боку інших учнів. 

Необхідно терпляче, але чітко і коротко відповісти на запитан-
ня учня і, закликавши його до мовчання, продовжити заняття. 
У дискусії на тему заняття потрібно частіше звертатися до 
нього і контролювати його процес сприйняття інформації. 
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4.  Все перепитує
Спочатку складається враження, що він не чує викладача, навіть перебуваючи 
дуже близько. Він все перепитує з незмінним повторенням інформації і цим 
дратує інших учнів, вони нерідко починають самі йому пояснювати, про що 
розповів викладач. Це дуже збільшує час подання інформації. 

Попросіть учнів поводитися спокійно і тихо, просто коротко по-
вторіть основну інформацію і, не зупиняючись на цьому, продо-
вжуйте заняття.

5.  Душа компанії
Цей тип учнів потребує уваги присутніх. Він швидше за всіх йде на контакт 
з викладачем, постійно вставляє веселі коментарі, дуже активний і першим 
відповідає на запитання викладача. 

Не варто «обмежувати» його ініціативи, але необхідно дати зро-
зуміти, що він не один в класі і потрібно дати можливість ін-
шим проявити себе. Не можна виділяти його з-поміж інших учнів 
і відокремлювати, в іншому випадку клас ізолює його від себе. 

6.  Тихий і несміливий
Цей тип учня може здатися учителю навіть дуже комфортним, сидить тихо, 
запитань «дурних» не ставить. Але таким чином він, «закрившись» від викла-
дача, може невірно або не до кінця чітко сприйняти інформацію. 

Намагайтесь зацікавити його, використати як помічника, попро-
сіть його коментаря або думки на тему, яка йому добре відома, 
що дозволить йому почуватися більш впевнено на уроці.

7. Неформальний лідер
Це один з найбільш «важких» учнів. У процесі знайомства на уроці, спілку-
вання з іншими цей тип учня проявляється в досить відкритому позиціону-
ванні себе як основного учня, й інші з цікавістю стежать за його реакцією на 
інформацію, яку подає викладач, і за реакцією викладача на нього. Вважаючи, 
що він має право на все, він перебиває розповідь, вставляє репліки і голо-
сно висловлює свою думку, залишаючи за собою право на відкритий скепсис 
і прояв цього вголос. 

Сконцентруйте свою увагу на ньому. Розповідайте «тільки для 
нього», звертайтеся за його коментарем і втягуйте в навчальний 
процес як помічника. Ваше завдання — загітувати його і домог-
тися переходу на «ваш бік». Важливо пам’ятати, що ви викла-
дач, і не допускати відкритої конфронтації.
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1.5. ІДЕАЛЬНИЙ ВЧИТЕЛЬ

Викладач — поняття, яке в цей термін вкладають автори книги. Воно 
є збірним: це і тренер, і викладач, і психолог. 

Спробуємо ж визначити, які риси характеру, навички повинен мати, так би 
мовити, ідеальний викладач.

1.  Для якісної подачі інформації викладач повинен мати БАЖАННЯ доне-
сти цю інформацію до учня. Він має бути переконаний, що вона потрібна 
учням.

2. Викладач зобов’язаний сам володіти цією інформацією повною мірою. 

3.  Підтримувати практичні навички, яким навчає учнів, на високому рівні.

4.  Поглиблювати свої знання і стежити за сучасними тенденціями в тій  
галузі, яку він викладає.

5.  Бути контактним і уважним до учнів і «тримати» клас, «повністю зану-
рювати» його в атмосферу тематики.

6.  Бути «другом» учням і подавати інформацію як «рівний серед рівних». 
Не дозволяти собі менторський тон і домінувати над учнями.

7.  Завжди контролювати свій емоційний стан і не дозволяти собі проявляти 
негативні емоції при учнях. 

8.  Активно застосовувати в своїй роботі міміку, жести і зміну тональності 
в голосі, що сприяє підвищенню інтересу слухачів до інформації.

9.  Стежити за своїм зовнішнім виглядом, не дозволяти собі неохайності та 
одягу яскравої кольорової гами. 

Пам’ятайте, що викладач зростає і змінюється разом зі своїми 
учнями, він із вдячністю сприймає від них відгуки і робить висно-
вки, що дозволяють поліпшити якість його роботи. 

Бажання донести інформацію, зробити це якісно і коректно — ось 
відмінна риса ідеального викладача.
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2.1.  АКТУАЛЬНІСТЬ НАДАННЯ  
ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ

Досвід воєнних конфліктів переконливо довів важливість надання до-
медичної допомоги пораненим в умовах бойових дій як першого ета-
пу в ланцюжку медичної евакуації. В 9 випадках з 10 допомога надається 
військово службовцями, які знаходились безпосередньо на місці події. Тому 
для істотного зменшення кількості смертей, які можна попередити (превен-
тивні смерті)1, є вкрай важливим дотримання єдиного стандарту допомоги 
пораненим.

Сьогодні таким є протокол Tactical Combat Casualty Care (TCCC), який 
вперше було розроблено у 1996 році для сил спеціальних операцій (ССО) ар-
мії Сполучених Штатів Америки, після чого він зазнав декількох редакцій і 
доопрацювань та з 2014 року є обов’язковою навчальною програмою для усіх 
військових армій США, Канади й інших країн НАТО. 

Концептуальний підхід ТССС на полі бою — це найкраще поєднан-
ня гарної медицини і тактики малих груп. Специфіка надання до-
помоги пораненим в тактичних умовах буде залежати від тактичної 
ситуації, механізму травми, отриманих поранень, знання і навичок 
рятувальників, а також наявного медичне обладнання. На відміну 
від госпітального відділення невідкладної допомоги, на полі бою до-
помога пораненим є лише частиною бойового завдання підрозділу.

1  Смерті, які можна попередити у разі надання своєчасної та якісної екстреної 
чи домедичної допомоги. Наприклад, своєчасна зупинка масивної кровотечі 
попереджує смерть постраждалого.

НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ2Р

О
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Принципи ТССС докорінно відрізняються від традиційних цивільних (не-
військових) підходів до домедичної допомоги постраждалим. Особливості бо-
йових ран і тактичні умови є такими, що часто важко визначити, які втручання 
треба виконувати і в який час. До того ж рішення щодо надання допомоги по-
страждалому має також враховувати тактичну ситуацію в бою, забезпечуючи 
при цьому попередження додаткових поранень та нещасних випадків. 

З медичної точки зору правильне втручання, яке виконується в неправиль-
ний час, може призвести до подальшого збільшення людських втрат. Інши-
ми словами, існує дилема «гарна медицина може означати погану тактику», 
та навпаки, що може призводити, з одного боку, до неможливості завер-
шення місії підрозділу, а з іншого — до збільшення додаткових втрат. 

Для того щоб успішно орієнтуватися в цих питаннях, військові медичні 
працівники мусять мати навички і підготовку щодо організації лікування по-
ранених, відмінні від цивільної допомоги у разі травм.

На полі бою за будь-яких поранень найбільш важливим є час надання 
домедичної допомоги. У попередніх війнах до 90 % смертей ставалося до 
того, як поранений досягав медичного закладу. Це підкреслює першорядну 
важливість лікування травм на полі бою, до початку і потім протягом евакуа-
ції поранених до їхнього прибуття у військовий шпиталь.

Структура випадків смерті залежно від виду поранень1

1. Проникні травми голови — 31 %.
2.  Проникні поранення грудної клітки, що не піддаються  

хірургічному лікуванню — 25 %.
3. Потенційно коригована хірургічна травма — 10 %.
4. Критична крововтрата — 9 %.
5. Важка мінно-вибухова травма — 7 %.
6. Напружений пневмоторакс — 3-4 %.
7. Травми з обструкцією дихальних шляхів — 2 %.
8. Ускладнення поранень (в основному інфекції і шок) — 5 %.

1  Сума не становить 100 %. Не всі причини смерті перераховані в списку. В деяких 
випадках смерті відбуваються через кілька причин.
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Значного відсотка цих смертей потенційно можна уникнути за умови на-
лежного і своєчасного надання допомоги. Перш за все, причинами смерті, які 
можна попередити, є  крововтрата, порушення дихання та наявність сторонніх 
тіл у дихальних шляхах (обструкція дихальних шляхів1). Було підраховано, 
що з усіх превентивних смертей до 90 % можна уникнути за допомогою про-
стого застосування джгута для зупинки масивної кровотечі з кінцівок, швид-
кого лікування напруженого пневмотораксу (наявність повітря в плевральній 
порожнині), а також забезпечення прохідності дихальних шляхів.

За даними Eastridge B.J. et al (2001-2011), смертність від кровотечі склала 
91 % в структурі попереджуваних причин (мал. 1).

Мал. 1. Структура причин смерті у поранених 

З них переважну більшість, за даними головного хірурга МО України пол-
ковника м/с Шудрака А.А. (доповідь від 25.02.2015 р.), складають так звані 
non-compressible кровотечі у разі проникних поранень грудної та черевної по-
рожнин (мал. 2). 

1  Перекриття просвіту верхніх дихальних шляхів стороннім тілом, наприклад згустком 
крові. В цьому випадку повітря не потрапляє зовсім або в недостатній кількості в 
легені. 
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Мал.2. Причини смертей  
у поранених  

На полі бою безповоротні санітарні втрати будуть припадати на три осно-
вні категорії:

1.   постраждалі, які помруть незалежно від отримання будь-якої медичної 
допомоги;

2.  постраждалі, які будуть жити незалежно від отримання будь-якої медич-
ної допомоги;

3.   постраждалі, які помруть, якщо не отримають своєчасної і належної ме-
дичної допомоги.

ТССС стосується третьої категорії поранених — тих, хто вимагає найбіль-
шої уваги військового медика під час бою.

Мал. 3. Структура  
бойових травм у АТО  
на сході України  
у 2014-2015 рр.  
за ступенем важкості 
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Мал. 4. Структура  
бойових травм у АТО  
на сході України  
у 2014-2015 рр.  
за механізмом травми  

Мал. 5. Структура  
бойових травм у АТО  
на сході України  
у 2014-2015 рр.  
за локалізацією 

Крім медичних, існує ще декілька інших факторів, що впливають на 
особливості надання допомоги пораненим в тактичних умах, а саме:

• загроза загинути від ворожого вогню, що може продовжуватись;

• медичне обладнання та ресурсне забезпечення обмежені тим, що 
наявні під час бойового зіткнення;

• тактичні міркування можуть диктувати пріоритет завершення місії 
над наданням допомоги пораненим;

• час до евакуації сильно варіюється (від декількох хвилин до декіль-
кох годин або днів);

• швидка евакуація може виявитися неможливою через тактичну 
ситуацію.
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2.2. МЕТА ТА ЕТАПИ ПРОТОКОЛУ ТССС

ТССС — це система для мінімізації бойових втрат  
з огляду на питання, що обговорювалися вище. 

Важливим керівним принципом TCCC є виконання правильних втручань  
у потрібний час з урахуванням тактичних обставин. З цією метою ТССС 
структурований для досягнення трьох важливих цілей:

1. лікування пораненого;
2. запобігання додатковим жертвам;
3. завершення місії.

Відповідно до цих трьох фаз СоТССС розроблено рекомендації з тактич-
ної допомоги пораненим в умовах бойових дій для усіх військовослужбовців 
(Tactical Combat Casualty Care Guidelines for All Combatants) від 28 серпня 
2017 року (див. Додаток 1). 

Викладаючи їх в межах програми «Захисник вітчизни», варто сконцентру-
вати увагу на окремих елементах, що містяться в протоколі.

2.2.1. Етапи допомоги

За принципами ТССС надання допомоги поділяється на 3 етапи залежно 
від тактичної обстановки. Під час бою увага бійця має бути зосереджена, в 
першу чергу, на усуненні загрози. Після усунення безпосередньої загрози 
максимум уваги приділяється наданню найкращої можливої на той момент 
медичної допомоги пораненим. Надання допомоги розділяється на три окремі 
фази, кожна має свої особливості та обмеження.

Допомога під вогнем (Care Under Fire — CUF) 

Це медична допомога, яка надається першим бійцем, що прибув 
до пораненого, на місці травми в той час, коли він і поранений 
все ще знаходяться під ефективним ворожим вогнем. Доступне 
медичне обладнання обмежене тим, що знаходиться в аптечці по-
раненого або в сумці медика.
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Допомога в тактичних умовах (Tactical Field Care — TFC)

Це допомога, яка надається першим бійцем, що прибув до пора-
неного, коли він та постраждалий вже не знаходяться під ефек-
тивним ворожим вогнем. Сюди відносяться ситуації, коли травма 
була отримана за відсутності ворожого вогню. Доступне медичне 
обладнання, як і раніше, обмежене тим, що знаходиться в аптечці 
пораненого або в сумці медика. Час евакуації до медичного закла-
ду може значно коливатися.

Допомога під час тактичної евакуації 

Це допомога, яка надається постраждалому після того, як його 
було доправлено до повітряного/наземного транспорту або човна. 
Додатковий необхідний медичний персонал та обладнання, яким 
може бути укомплектований транспортний засіб, мають бути заді-
яні на цьому етапі.

2.3.  ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ  
(Care Under Fire — CUF)

2.3.1. Контроль кровотечі

Ранній контроль кровотечі у постраждалих є критичним фактором під час 
надання невідкладної допомоги. Рекомендовано швидко зупинити наявні 
потенційно загрозливі для життя кровотечі. 

Джгути є найбільш ефективними засобами, які дозволяють швидко це ви-
конати в фазі Допомоги під вогнем (CUF). Інші засоби (такі як гемостатич-
ні пов’язки1) потребують обов’язкового прямого тиску на рану протягом не 
менш ніж 3 хв, тому їх використання необхідно відкласти до фази Допомоги 
в тактичних умовах (TFC).

1  Спеціальні вироби, які використовують для зупинки кровотечі. Як правило, вони 
виконані у вигляді бинта, складеного пошарово, та просочені спеціальними 
хімічними або біологічними агентами. Контактуючи з елементами крові, ці аген-
ти сприяють швидкому її згортанню — утворюється тромб, який закриває отвір у 
пошкодженій судині.   
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Неконтрольована кровотеча була провідною причиною превентивних 
смертей серед військових у В’єтнамі (9 % від загального обсягу втрат) і зали-
шається такою в поточних конфліктах в Іраку й Афганістані (2-3 % від загаль-
ного обсягу втрат). Кровотеча з ран кінцівок та втрата значного об’єму крові 
також є одними з основних причин смерті внаслідок цивільних травм. Існує 
достатня доказова база, що підтверджує високу ефективність джгутів під час 
зупинення небезпечних для життя кровотеч, важливість їх застосування до 
виникнення та розвитку геморагічного шоку1 та безпечність використання 
протягом щонайменше 2 годин з моменту накладання.

Ознаки критичної кровотечі

Пульсуюча або інтенсивна кровотеча з рани.

Пляма крові на землі, що швидко збільшується. 

Одяг навколо рани сильно просочений кров’ю. 

Бинти або тимчасові пов’язки, що накладені на рану, неефективні та інтен-
сивно просочені кров’ю. 

Травматична ампутація руки або ноги. 

Була кровотеча, і поранений перебуває в стані шоку (без свідомості або 
сплутана свідомість, блідий).

Нині найбільшого розповсюдження в умовах бойових дій набули джгути 
типу САТ та SOFT-T. Вищевказані типи джгутів можуть бути застосовані од-
нією або двома руками та показали 100%-ву ефективність під час зупинен-
ня кровотечі з ран верхньої третини стегна. Інші комерційні джгути також 
доступні, але мають використовуватися після ретельного та достатнього 
дослідження.

У фазі Допомоги під вогнем (CUF) джгут потрібно накладати на кінцівку чіт-
ко вище від рани з метою швидкого та ефективного зупинення кровотечі. 

Якщо місце загрозливої для життя кровотечі неочевидне, джгут треба роз-
містити «високо та щільно» (якомога вище) на пошкодженій кінцівці. 

Він може розташовуватися безпосередньо на одязі, при цьому необхід-
но впевнитися, що в місці накладання немає речей, які можуть завадити 
ефективному накладанню джгута, особливо якщо його розташовують над 
кишенею. 

Не можна розміщувати джгут на суглобах. 

Час накладання має бути чітко вказаний, про нього потрібно нагадати, пе-
редаючи постраждалого іншому медичному персоналу як на догоспіталь-
ному, так і на госпітальному етапі.

1  Стан, який виникає внаслідок втрати значної частини крові, що знаходиться в су-
динах. Внаслідок цього значно знижується транспортування кисню до клітин, що 
порушує їх функціонування.
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Методика накладання джгута САТ однією рукою

Крок 1. Заведіть поранену руку в петлю 
CAT. Розташуйте петлю на 5-7 см вище за 
рану. Якщо рану, яка кровить, не видно, 
накладіть джгут на поранену кінцівку 
якомога вище.

Крок 2. Максимально затягніть пасок 
джгута на кінцівці та зафіксуйте липучку 
до тримачів. Джгут необхідно затягнути 
таким чином, щоб не можна було про-
вести кінчики трьох пальців між паском 
та пораненою кінцівкою. Якщо кінчи-
ки пальців вільно проходять під паском, 
повторно затягніть джгут та зафіксуйте 
липучку.

1

2

Самоклеюча
стрічка (липучка)

(додаткова липучка)
Біла стрічка

Стропа (пасок) Тримач

Пряжка Стержень (вороток)

Мал. 1. Загальний вигляд джгута типу САТ
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Крок 3. Закручуйте вороток на 
джгуті до повної зупинки крово-
течі з рани. Як правило, необхід-
но виконати 2-3 повних оберти.

Крок 4. Заведіть вороток у три-
мачі з метою його фіксації. Пе-
ревірте наявність кровотечі та 
дистальний пульс. Якщо крово-
теча триває або присутній дис-
тальний пульс, виконайте додат-
кове закручування воротка або 
накладіть ще один джгут вище та 
поряд із першим. Оцініть ефек-
тивність його накладання, як 
описано вище.

Крок 5. Проведіть стрічку через 
фіксатори та зафіксуйте її за до-
помогою додаткової липучки – це 
попередить випадкове ослаблен-
ня джгута та відновлення крово-
течі з рани.

3

4

5
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Крок  6.  Запишіть час накладан-
ня джгута. Найкраще це робити 
за допомогою незмивного марке-
ра. Місце накладання джгута не 
потрібно накривати ані одягом, 
ані термопокривалом. Додатко-
во можна позначити наявність 
джгута у постраждалого, напи-
савши маркером на видному місці  
(наприклад на лобі) літеру Т  
(від англ. tourniquet – «джгут»).

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

6
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Методика накладання джгута САТ двома руками

Крок 1. Проведіть кінець паска через верх-
ній, а потім через нижній отвір пряжки 
джгута. Розташуйте джгут на 5-7 см вище 
від рани. Якщо джерело кровотечі немож-
ливо ідентифікувати, джгут треба розмісти-
ти на кінцівці максимально високо.

Крок 2. Максимально затягніть пасок 
джгута на кінцівці. Пасок джгута необхід-
но затягнути таким чином, щоб не можна 
було провести кінчики трьох пальців між 
паском та ногою. Якщо кінчики пальців 
вільно проходять під паском, повторно за-
тягніть джгут та зафіксуйте липучку на всю 
довжину.

Крок 3. Закручуйте вороток, доки не зупи-
ниться кровотеча.

Крок 4. Заведіть вороток у тримачі для його 
фіксації. Перевірте наявність кровотечі та 
дистальний пульс на пораненій кінцівці. 
Якщо кровотеча триває або присутній дис-
тальний пульс, виконайте додаткове закру-
чування воротка чи накладіть другий джгут 
поряд та вище від першого. Повторно оці-
ніть його ефективність.

Крок 5. Зафіксуйте вороток за допомогою 
додаткової липучки та запишіть час накла-
дання джгута.

2

3
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Методика накладання джгута SWAT

�Кровоспинний� джгут� SWAT� виконаний�
у� вигляді�широкої� � еластичної� гуми.�На�
поверхні�джгута�є�спеціальні�індикатори-
позначки,� які� вказують�на�достатнє�роз-
тягування�джгута�(достатнє�для�зупинки�
кровотечі).�Як�правило,�це�ромб,�який�при�
розтягуванні�перетворюється�на�квадрат.

Крок 1.�Слідкуючи�за�достатнім�розтягу-
ванням�джгута,��огорніть�кінцівку.�
Крок 2.� Слідкуючи� за� достатнім� натя-
гуванням,� повністю� накладіть� джгут� на�
кінцівку.�
Крок 3.� Для� фіксації� джгута� закладіть�
його�кінець�за�попередній�оберт�джгута.
Крок 4.�Напишіть�час�накладання�джгу-
та.� У� SWAT� для� цього� в� комплектації� є�
спеціальна� паперова� накладка,� яка� крі-
питься�на�передпліччі.��

Важливо: ознакою зупинки кровотечі 
є відсутність витікання крові з рани та 
відсутність пульсу на кінцівці нижче на-
кладання джгута (дистальна частина). 
Перевіряти пульс необхідно, однак тіль-
ки у тому разі, якщо ви володієте цією 
методикою. 

1

2

34

Зр
аз
ок

 дл
я о
зн
ай
ом
ле
нн
я



32

2.3.2.  Винесення поранених   
із небезпечної зони

Переміщення поранених із небезпечної зони є одним із важливих елементів 
надання допомоги у зоні CUF. Вибір ефективного методу переміщення поране-
ного є важливим елементом під час дії у зоні підвищеної небезпеки. 

Вирішуючи питання переміщення постраждалого, потрібно враховувати 
можливі перепони та загрози з боку навколишнього середовища: зруйновані бу-
дівлі, пожежі, наявність хімічних, біологічних чи радіоактивних елементів у зоні 
ураження тощо.

Якщо ви маєте переміщувати пораненого під ефективним ворожим вог-
нем, потрібно врахувати наступне

1. розміщення найближчого укриття.

2. як краще перемістити його в укриття.

3. ризик для рятувальників.

4. вага пораненого та рятувальників.

5. дистанція до укриття.

6. у відповідь та димову завісу необхідно використовувати вогонь!

7. треба зібрати зброю пораненого, якщо це тактично можливо.

Методика переміщення пораненого,  
коли один рятівник тягне за лямки

Одна особо може переміщувати пораненого, тягнучи його за лямки наступ-
ним чином.

Варіант 1. За одну лямку. При цьому в іншій руці можна утримувати зброю та 
вести вогонь у відповідь. 

Варіант 2. За обидві лямки. За такого методу особа, яка переміщує постраж-
далого, не може вести вогонь у відповідь, однак порнений у випадку, якщо він  
у свідомості, може вести вогонь у відповідь.
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Методика переміщення пораненого,  
коли два рятівники тягнуть за лямки

Обидві особи можуть рухатись спиною вперед. При цьому одна особа може 
вести вогонь у відповідь, інша — контролювати шлях евакуації.

1 2
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Методика переміщення пораненого групою  
з двох військових відповідно до методу SEAL

1

2

3

Крок  1.  Заведіть  руки  пораненого  собі  на 
плечі.

Крок 2.  Руками фіксуйте його за пояс.

Крок 3.  Підніміть  пораненого  і  транспор-
туйте його в сектор укриття.

Швидкий метод транспортування 
пораненого.

Недоліки: може викликати посилення 
больових відчуттів у пораненого.
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Методика переміщення пораненого відповідно до методу Hawes

За допомогою цього методу відбувається переміщення постраждалого однією 
особою. 

Слід захопити праву руку травмованого та закинути її собі на праве плече, 
при цьому своєю лівою рукою слід утримувати постраждалого за праве плече/
передпліччя. Дещо нахиливши тулуб вперед, утримуючи при цьому пораненого 
на спині, слід переміщувати пораненого. Одночасно особа, яка переміщує, може 
вести вогонь у відповідь.
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2.3.3.  Забезпечення прохідності  
дихальних шляхів

Відповідно до рекомендацій ТССС забезпечення прохідності дихальних 
шляхів проводиться у фазі Допомоги в тактичних умовах (TFC). Разом із тим, 
широко розглядається переведення пораненого у стабільне бокове положення 
в допустимих тактичних ситуаціях, оскільки ця маніпуляція виконується до-
сить швидко та зменшує ймовірність розвитку обструкції верхніх дихальних 
шляхів.

Іммобілізація1 хребта

У разі ізольованої проникної травми в ділянці шиї іммобілізація шийного 
відділу хребта застосовується рідко. Однак військовослужбовці мають бути 
добре обізнаними з методами іммобілізації шийного відділу хребта під час як 
витягування постраждалого з різних конструкцій, так і його транспортування 
чи переміщення, особливо тоді, коли механізмом травми є вибух, падіння чи 
травма, отримана внаслідок руйнування конструкцій будівель або під час зі-
ткнення транспортних засобів. У такому разі потрібно оцінювати наявні ризи-
ки, що пов’язані з тактичною ситуацією, а також імовірність виникнення не-
гайної смерті внаслідок травми хребта, та за можливості проводити фіксацію 
шийного відділу хребта, застосовуючи найбільш оптимальний метод.

2.4.  ДОПОМОГА В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ 
(Tactical Field Care — TFC) 

Попередження загрози з боку пораненого

Важливим аспектом проведення повного обстеження та надання адекват-
ної допомоги є впевненість у тому, що поранений не становить загрози для 
себе та присутніх.

Важливо! Якщо у пораненого відзначаються будь-яка зміна психічного ста-
ну чи ознаки незвичайної/неадекватної поведінки, перед обстеженням та 
наданням допомоги його потрібно роззброїти, вилучити засоби зв’язку та 
впевнитися, що в нього не залишилось предметів, які можуть нести загро-
зу, при цьому підвищену увагу варто звертати на предмети, що можуть бути 
вибухонебезпечними.

1 Іммобілізація — фіксація, знерухомлення.
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2.4.1.  Алгоритм проведення огляду  
в тактичних умовах

Починаючи з фази Допомоги в тактичних умовах (ТFC) невідкладна допо-
мога надається за акронімом MARCH + PAWS, який побудований за принци-
пом пріоритетності, тобто які причини можуть призвести до смерті протягом 
найкоротшого часу.

Massive hemorrhage (масивна кровотеча) — зупинити кро-
вотечу, що загрожує життю.

Airway (дихальні шляхи) — забезпечити прохідність ди-
хальних шляхів.

Respiration (дихання) — закрити всі відкриті рани грудної 
клітки; визначити тактичні ознаки, що можуть вказувати на 
напружений пневмоторакс1; покликати медика підрозділу.

Circulation (циркуляція) — визначити тактичні ознаки, що 
можуть вказувати на геморагічний шок2; покликати медика 
підрозділу.

Head injury / Hypothermia (ЧМТ/гіпотермія) — визначити 
тактичні ознаки, що можуть вказувати на травму головного 
мозку; покликати медика підрозділу; попередження/лікування 
гіпотермії3.

Pain control (знеболювання) — провести знеболювання за-
лежно від ступеня болю та важкості поранення.

Antibiotics (антибіотики) — профілактика інфекційних 
ускладнень у разі всіх проникних поранень.

Wounds (рани) — накласти стерильні пов’язки на всі відкри-
ті рани.

Splints (шини) — іммобілізація у разі переломів кісток 
кінцівок.

Фактично ця послідовність дій поєднує первинний огляд пораненого з на-
данням медичної допомоги. Головним принципом є послідовний перехід від 
одного пункту до наступного лише після вирішення виявленої загрозливої 
для життя проблеми або усвідомлення, що її немає, а не хаотичне лікування 
тих поранень, які наочно привертають до себе увагу. 

1  Стан, за якого в плевральну порожнину постійно надходить при вдиху повітря через 
пошкоджену легеню. Це повітря залишається в плевральниій порожнині, за рахунок 
чого постійно наростає тиск, що в кінцевому результаті може призвести до зупинки 
серця, — тиск, що утворюється в плевральній порожнині, тисне на серце та не дає 
змоги йому скорочуватись.

2 Див. стор. 22.

3  Стан, за якого відбувається охолодження організму людини. Як правило, гіпотермія 
виникає при температурі 35 °С.  
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2.4.2.  Надання допомоги у разі наявності  
масивної кровотечі

Включає в себе перевірку накладеного на етапі Допомога під вогнем (CUF) 
джгута або його використання якомога швидше, якщо цього не було зробле-
но раніше. Джгут накладається до припинення кровотечі та зникнення дис-
тального пульсу1 на кінцівці. Якщо перший накладений джгут неефективний, 
не можна його переміщувати, необхідно накласти другий вище та поряд з 
першим. 

Після накладання джгута не можна його періодично послаблювати  
з метою поновлення циркуляції в кінцівці, оскільки: 

• це може призвести до додаткової втрати крові;

• ЗАФІКСОВАНО смертельні випадки внаслідок таких дій.

Типові помилки під час накладання джгутів:
• не використовується, коли це необхідно;
• використання у разі незначної кровотечі;
• накладання занадто проксимально;
•  не знятий, коли це необхідно, під час надання допомоги на полі 

бою;
•  знятий, коли поранений у шоковому стані або час транспорту-

вання до лікарні дуже короткий;
•  не затягнутий достатньо міцно — в процесі накладання джгута 

дистальний пульс має бути відсутнім;
• не використовується другий джгут, коли необхідно;
• занадто довго очікували перед тим, як накласти;
•  періодично послабляли джгут для відновлення кровотоку 

у кінцівці.

1  Дистальний пульс —  пульс, що визначається на найбільш віддаленій від центральної 
осі тіла, частині кінцівки, наприклад, для руки це перехід передпліччя в кисть. 
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Якщо джгут неможливо накласти на кінцівку через анатомічні труднощі 
(поранення знаходиться занадто близько до тулуба), використовують тугу там-
понаду1 бинтом з контактним гемостатиком2 (каолін, хітозан) та компресійну 
пов’язку3. У разі високої ампутації нижніх кінцівок доцільно користуватись 
так званими junctional-джгутами (Combat Ready Clamp, Junctional Emergency 
Treatment Tool, SAM Junctional Tourniquet). 

Методика проведення тампонади рани  
марлею з контактним гемостатиком

1  Тут — метод зупинки кровотечі, коли порожнинину рани заповнюють гемостатич-
ним засобом або марлевим відрізом. Важливою умовою цього методу є здійснення 
постійного тиску при заповненні порожнини рани гемостатичним засобом.

2 Кровоспинний засіб.

3  Метод зупинки кровотечі, коли на рану накладають пов’язку з бинта (як правило, 
це еластичний бинт) та додаткового компресійного елемента (імпровізованого 
чи який входить у комплект бинта), що розміщується безпосередньо над раною 
та прибинтовується. Це дає змогу створити додатковий тиск у рані та зупинити  
кровотечу.  

Тампонування рани виконують за 
допомогою гемостатичної марлі або (за 
її відсутності) простої марлі. Проведе-
ні дослідження засвідчили відсутність 
суттєвої різниці у рівні виживання по-
страждалих двох груп із зовнішньою 
кровотечею, у однієї з яких тампону-
вання виконували, застосовуючи ге-
мостатичну, а в іншій – просту марлю. 
Однак використання гемостатичної 
марлі значно пришвидшує зупинку зо-
внішньої кровотечі.

Як правило, тампонування рани ви-
конують у разі вузлових кровотеч – 
кровотеч із ран, які розташовані в ді-
лянці приєднання кінцівок до тулуба 
(підпахвинна, пахова ділянки) та в 
основі шиї, де накладання звичайного 
джгута є неможливим (мал. 1). Дуже 
часто рани в цих місцях виникають у 
разі мінно-вибухових травм.

Мал. 1. Місця локалізації ран, де 
з метою зупинки кровотечі варто 
використовувати тампонування.Зр
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1

2

3

Крок 1. За можливості уважно 
огляньте рану та виявіть точну ло-
калізацію джерела кровотечі в ній.  
 
Притисніть артерію на відстані (це 
можна зробити, притискаючи су-
динний пучок власним коліном) са-
мостійно або попросіть це зробити 
когось, одночасно підготуйте гемо-
статичну марлю чи марлевий відріз до 
використання.

Крок 2. Сформуйте з марлі окреме 
пасмо та введіть його в напрямку дже-
рела кровотечі, при цьому пальцями 
правої руки постійно щільно притис-
кайте його до дна рани.

Крок 3. Повністю затампонуйте рану, 
не послаблюючи при цьому тиск паль-
цями в рані.
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Крок 4. Після повного тампонування 
рани щільно притисніть рану руками. 
Якщо використовується гемостатична 
марля, тиск необхідно здійснювати 
протягом щонайменше 3 хв, звичайна 
марля – 10 хв. 

Крок 5. Коли закінчиться час притис-
кання, потрібно обережно зменшити 
тиск й оглянути рану на рахунок кро-
вотечі та за її відсутності накласти 
компресійну пов’язку або скориста-
тись стандартним перев’язувальним 
пакетом типу ізраїльського бандажа.
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Методика накладання компресійної пов’язки

Крок 1. Накладіть на рану стерильну або чисту марлеву серветку/відріз.

Крок 2. Згори на серветку (безпосередньо над усією довжиною рани) покла-
діть елемент, за допомогою якого буде створено необхідний тиск (бинт, валик, 
мобільний телефон тощо) на рану.

1 2
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3

Крок 3. Згори на притискний елемент накладіть бинтову пов’язку, створюючи 
тиск, до зупинки кровотечі з рани. Для створення достатнього тиску краще ви-
користовувати еластичний бинт. 

2.4.3.  Забезпечення прохідності  
дихальних шляхів

Найпоширенішою причиною порушення прохідності дихальних шляхів є 
западання язика у поранених, які втратили свідомість через черепно-мозко-
ву травму, важкий шок або внаслідок застосування лікарських засобів (напр., 
опіати1). 

На другому місті — механічна обструкція2  внаслідок вибухової травми 
або опіку дихальних шляхів. Тому у всіх поранених без свідомості викорис-
товуються прийом висунення нижньої щелепи3, поворот у відновлювальну 
позицію на боку4 та введення назофарингеального повітропроводу5 у один з 
носових ходів постраждалого.

1  Наркотичні анальгетики, наприклад морфін. Наркотичні речовини, які використову-
ються як знеболювальні засоби.

2  Наявність сторонніх предметів в дихальних шляхах, які перешкоджають руху повітря 
до легень. 

3  Метод відновлення прохідності дихальних шляхів, коли за допомогою спеціальних 
рухів дещо припіднімають нижню щелепу (по відношенню до верхньої) у людини, 
яка лежить на спині. 

4  Відомо як стабільне бокове положення — положення особи на боку, за якого 
у дихальні шляхи залишаються відкритими, навіть якщо особа без свідомості.

5 Введення спеціального пристрою (повітроводу — виконаний у вигляді трубки).
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Методика виведення нижньої щелепи з відкриванням рота

Крок 1. Розмістіть основи долонь у ді-
лянці верхньої щелепи (по боках від 
носа).

Крок 2. Пальці рук розмістіть на ниж-
ній щелепі, при цьому обов’язково захо-
піть її кут.

Крок 3. Великими пальцями обережно 
натисніть вперед на нижню щелепу, ін-
шими – одночасно підніміть її догори. 

2 3

Цю ж маніпуляцію можна викону-
вати у варіанті, коли не основи до-
лоні, а великі пальці рук розміщені 
на верхній щелепі.Зр
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Відновлювальна позиція на боку (стабільне положення)

Крок 1. Руку постраждалого, яка ближча до вас, покладіть уздовж його тулуба.

Крок 2. Другу руку постраждалого зігніть у ліктьовому суглобі та заведіть 
тильний бік  її долоні під щоку постраждалого.

Мал. 1. Стабільне положення постраждалого

1 2
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Крок 3. Зігніть дальню від вас ногу постраждалого у колінному суглобі під 
прямим кутом. 

Крок 4. Щільно притискаючи долоню постраждалого до його щоки, водночас 
використовуючи зігнуту ногу в коліні як важель, поверніть тіло постраждало-
го на бік обличчям до себе.
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Методика застосування назофарингеального повітроводу

Крок 1. Перший медик утримує голову по-
страждалого в нейтральному положенні – 
шия та голова знаходяться на одній лінії –  
і стабілізує шийний відділ хребта та одно-
часно виконує висування нижньої щелепи. 
Другий медик проводить візуальний огляд 
ніздрів за допомогою ліхтарика на виявлен-
ня їх прохідності і визначає, яка є більшою 
(зазвичай це права ніздря), та вибирає пра-
вильний розмір повітроводу – діаметр труб-
ки має бути трохи меншим за розмір ніздрі, 
як правило, цей розмір збігається з розміром 
кінця мізинця постраждалого.

Крок 2. Довжина повітроводу також має 
значення – її має бути достатньо для прохо-
дження між язиком та стінкою глотки трав-
мованого. Відстань повітроводу має дорів-
нювати відстані від кінчика носа до мочки 
вуха.

Крок 3. Обробіть кінець повітроводу гелем.

Крок 4. Введіть повітровід у ніздрю по-
страждалого. Кут введення має складати 90 ° 
до поверхні обличчя. Далі вводьте повітро-
провід по нижній стінці носової порожни-
ни. Водити необхідно обережно, поступово. 
Якщо ви відчули опір, потрібно спробувати 
ввести його обертовими рухами. Якщо опір 
не припиняється, не можна силою вводити 
повітропровід. Витягніть його, обробіть ге-
лем та спробуйте ввести через іншу ніздрю.

Крок 5. Повністю введіть повітропровід та 
за необхідності закріпіть.

Пам’ятайте, що повітровід необхідно вво-
дити під кутом 90 °. Помилкою є введення 
повітроводу, тримаючи його паралельно об-
личчю – це може призвести до травмування 
постраждалого.

1
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2.4.4. Забезпечення адекватного дихання

Головною причиною, яка може викликати смерть у короткий термін, є на-
пружений пневмоторакс. Оскільки в тактичних умовах практично неможливо 
швидко відрізнити простий пневмоторакс від клапанного, то всі проникні по-
ранення грудної порожнини мають бути закриті спеціальними оклюзійними 
наклейками1, бажано з нереверсивним клапаном2. Якщо таких немає, наклада-
ється звичайна герметична наклейка. Нещодавні рекомендації заклеювати три 
сторони, а четверту залишати вільною себе не виправдали.

Оцінюються тактичні ознаки напруженого пневмотораксу, до яких відно-
сяться прогресування респіраторного дистресу (задишка з наростанням час-
тоти і зменшенням глибини дихання, т. зв. собаче дихання), можливо, у поєд-
нанні з ознаками шоку (див. розділ «Циркуляція»). У разі підозри на наявність 
напруженого пневмотораксу необхідно негайно викликати медика.

Методика застосування оклюзійної наклейки

1  Наклейка виконана з повітронепроникного матеріалу, вона приклеюється до 
грудної клітки в ділянці рани з метою герметизації грудної порожнини від навколиш-
нього середовища.

2 Клапан, що проводить повітря тільки в один бік.

Крок 1.  Розріжте одяг постраждалого та обережно зніміть його.

Крок 2. Накладіть на рану марлеву серветку, а згори – вологонепроникний 
матеріал. 

Крок 3. Утримуючи вологонепроникний матеріал, послідовно, за допомогою 
пластиру, зафіксуйте його з чотирьох боків. 

2 3
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2.4.5. Забезпечення адекватної циркуляції

На цьому етапі виявляються всі поранення, що є джерелом 
кровотечі і не були знайдені на етапі «Масивна кровотеча», про-
водиться тотальний огляд всього тіла, починаючи з верхньої час-
тини і закінчуючи кінчиками пальців на ногах from top — to toe. 

Також оцінюються тактичні ознаки гіповолемічного шоку1, до 
яких відносяться втрата свідомості та радіального пульсу2. У разі 
підозри на наявність шоку необхідно негайно викликати медика.

Також проводиться знеболювання: парацетамол та мелоксікам3 
у разі легкого болю. У разі середнього/важкого болю необхідно 
негайно викликати медика. 

У разі наявності будь-яких проникних поранень проводиться 
антибіотико профілактика. 

На цьому етапі виявляються та іммобілізуються всі переломи 
довгих трубчастих кісток. Переломи шийного відділу хребта, на 
відміну від цивільних травм, зустрічаються вкрай рідко, але за 
підозри накладається шийний комірець4. 

Також на цьому етапі надається допомога у разі проникних по-
ранень очей. 

Накладаються сухі стерильні пов’язки на опіки та на поранення 
м’яких тканин без значної кровотечі.

1  Вид шоку, за якого зменшується об’єм циркулюючої крові, найбільш поширеним 
видом шоку є геморагічний.

2 Пульс, що визначається на променевій артерії — передпліччя.

3  Нестероїдний протизапальний препарат, який має протизапальну (усуває запа-
лення), анальгетичну (усуває біль) та антипіретичну дії (зменшує температуру), 
у пігулках (не впливають на функцію тромбоцитів).

4  Спеціальний пристрій, за допомогою якого знерухомлюється шийний відділ хреб-
та. Слід зауважити, що накладання шийного комірця не виключає рухів у шийному 
відділі хребта, тому необхідна додаткова фіксація, найчастіше це транспортувальна 
дошка або додаткова мануальна фіксація.

Зр
аз
ок

 дл
я о
зн
ай
ом
ле
нн
я



50

Методика накладання стерильної пов’язки на верхні/нижні кінцівки

Крок 1. Постраждалий має ле-
жати або сидіти в зручному по-
ложенні. Частину тіла, на яку 
накладають пов’язку, необхід-
но знерухомити. Бин тувати 
треба у напрямку знизу догори 
(від периферії до центру), зліва 
направо.

Крок 2. Сформуйте «замок».

2.1.  Накладіть перший тур/
шар бинта косо до осі 
кінцівки.

2.2.  Другий тур/шар накладіть 
згори на перший, перпен-
дикулярно до осі кінцівки, 
при цьому треба сформу-
вати «язичок», який потім 
зігнути й накласти згори 
на другий шар бинта.

2.3.  Третій тур/шар бинта на-
кладіть згори на другий 
перпендикулярно до осі 
кінцівки.

1
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Крок 3. Після формування «замка» по-
слідовно накладайте тури/шари бинта 
на необхідну довжину таким чином, 
щоб повністю закрити всю рану. Кожен 
наступний шар бинта має перекривати 
попередній не менш ніж на половину 
його ширини.

Крок 4. Зафіксуйте останній тур/шар 
бинта.

3
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Методика застосування м’якої шини1 типу SAM Splint

1  Пристрій для фіксації кінцівок при переломах та інших травмах. Прямокутної фор-
ми, виконаний з легкосплавного металу, як правило, алюмінію, який покритий поро-
лоновою оболонкою. Перед накладанням на кінцівку за рахунок формування ребер 
жорсткості шина стає негнучкою, що дозволяє надійно знерухомлювати кінцівки.

Крок 1. Визначте розмір шини, достат-
ній для фіксації двох суглобів: одно-
го – вище та другого – нижче від місця 
перелому.

Крок 2. Надайте шині жолобоподібної 
форми – це створить ребро жорсткості.

Крок 3. Накладіть шину на травмовану 
кінцівку та зафіксуйте шину за допомо-
гою бинта на всій довжині її накладання.

1
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Методика накладання жорсткого щитка1 на око

1  Пристрій виконаний з цупкого матеріалу або металу, овальної форми, який 
накладається на ділянку ока у разі його поранення та дає можливість попередити 
безпосередній контакт перев’язувального матеріалу з пошкодженими тканинами ока.

Крок 1. Розмістіть на травмованому оці стан-
дартний або зроблений із підручних засобів 
захисний щиток. Дуже важливо, щоб марле-
ва пов’язка не розміщувалася безпосередньо 
на оці: марля має гігроскопічні властивості, 
тому може всмоктувати склоподібне тіло ока 
за умови його проникного пошкодження, що 
може призвести до втрати ока.

Крок 2. Зафіксуйте захисний щиток за допо-
могою пластиру чи бинтової пов’язки.

В тактичних умовах цей крок є кінцевим. На здо-
рове око пов’язку не накладають (на відміну від 
звичайних умов, коли пов’язку накладають і на 
здорове око), що дозволяє пораненому, за мож-
ливості виконувати завдання.
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2.4.6. Попередження гіпотермії1  

Попередження гіпотермії є одним з найважливіших заходів, оскільки пе-
реохолодження значно збільшує смертність (є частиною «тріади смерті»2, до 
якої входять: гіпотермія, гіпоксія3 та гіпокоагуляція4) та може призвести до 
фатальної гіпокоагуляції. 

Уся інформація щодо поранень та наданої допомоги вноситься в медичну 
документацію (Додаток 2), поранений готується до евакуації.

Методика застосування терморефлекторної ковдри5 

Важливо: травмований має бути повністю огорнутий термопокри-
валом (постраждлий не повинен лежати на землі чи іншій холодній 
поверхні). 

1  Стан, за якого відбувається охолодження організму людини. Як правило, гіпотермія 
виникає за температури 35 °С.

2  «Тріада смерті» описує взаємопов’язані фактори, що запускають розвиток тяжких 
змін в організмі, що в кінцевому підсумку може призвести до смерті постраждалого 
після травми. 

3 Недостатність кисню в організмі людини.

4 Стан, за якого в організмі постраждалого не відбувається зупинка кровотечі.

5 Ковдра, яка попереджує втрату тепла.
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2.5. ПЕРЕЛІК МАНІПУЛЯЦІЙ

Контроль масивної кровотечі:
- накладання кровоспинного джгута;
- прямий тиск на рану;
- накладання компресійної пов’язки;
- тампонування рани;
- використання гемостатичних бинтів.

Дихальні шляхи:
-  мануальні прийоми відновлення прохідності дихальних 

шляхів (висування нижньої щелепи, стабільне положення);
- введення назофарингеального повітроводу.

Дихання:
- накладання оклюзійної пов’язки.

Кровообіг:
-  перевірка наявності пульсу на променевій артерії1.

Догляд за ранами:
-  накладання пов’язки з жорстким щитком у разі проникної 

травми ока;
- накладання шин;
-  накладання стерильної пов’язки на верхніх і нижніх кінців-

ках, шиї, голові, тулубі.
Попередження гіпотермії:

- застосування терморефлекторної ковдри.

1  Артерія, яка розташована на передпліччі, як правило, в місці локалізації артерії виз-
начають пульс.
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2.7. ПРИБЛИЗНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

№ Назва теми
Кількість годин

Теорія Практика Всього

1

Тестування на початку курсу.
Тема №1. Уведення в курс тактичної медицини. Причини 
попереджуваних смертей при бойовій травмі. Етапи надання 
домедичної допомоги.

2 – 2

2

Тема №2. Надання допомоги на етапі під вогнем (CUF, Care Under 
Fire)
Заняття 1. План дій на етапі під вогнем. Техніка виносу пораненого 
з небезпечної зони.
Заняття 2. Ознаки життєзагрозливої зовнішньої кровотечі. Засто-
сування джгутів (турнікетів) для кінцівок. Само- і взаємодопомога.
Заняття 3. Відпрацювання тактичних сценаріїв на етапі під вогнем.

2 4 6

3

Тема №3. Надання домедичної допомоги в зоні тактичних умов 
(TFC, Tactical Field Care)
Заняття 1. Послідовність дій за алгоритмом «MARCH». Загальні при-
чини зміни стану свідомості.
Зупинка масивних кровотеч. Принцип тампонування ран. Вико-
ристання рекомендованих гемостатичних засобів. Використання 
компресійної пов’язки.
Відмінності в накладанні джгута (турнікета) у зоні тактичних умов. 
Прямий тиск на рану.
Заняття 2. Відновлення та забезпечення прохідності дихальних 
шляхів. Виведення щелепи. Безпечне положення. Встановлення 
назофарингеального повітроводу. Виявлення показань для невід-
кладного виклику медика
Залік з накладання джгута (турнікета) з фізичним і психологічним 
навантаженням.

2 6 8

4

Тема №4. Надання домедичної допомоги в зоні тактичних умов 
(TFC, Tactical Field Care)
Заняття 1. Проникаючі поранення тулуба. Огляд грудної клітки. Ви-
користання герметизуючих (оклюзійних) наклейок. Поранення ле-
гень. Напружений пневмоторакс
Заняття 2. Повний огляд пораненого, зупинка всіх інших видів зо-
внішніх кровотеч. Тактично значущі ознаки шоку в поранених
Заняття 3. Надання домедичної допомоги при переломах, опіках, 
проникаючому пораненні ока. Накладання шин. Застосування 
жорсткого щитка при травмі ока. Загальновійськовий набір пігулок
Заняття 4. Попередження гіпотермії та виявлення ознак черепно-
мозкової травми
Заняття 5. Підготовка до евакуації. Документація.
Заняття 6. Відпрацювання послідовності надання домедичної до-
помоги. Робота за алгоритмом «МARCH». Відпрацювання тактич-
них сценаріїв з надання допомоги (відкрита місцевість, ліс, міська 
забудова). Взаємодія в підрозділі.
Надання допомоги на етапі тактичної евакуації (TACEVAC).

2 4 6

5
Тема № 5. Надання допомоги на етапі тактичної евакуації 
(TACEVAC).
Тестування наприкінці курсу

2 – 2

6 Всього 10 14 24
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2.8.  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОГО  
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

№ Назва Кількість

1. Аудиторія на 30 чоловік 100 м2 1

2. Територія для відпрацювання практичної навички «Винос пораненого» 
500 м2 1

3. Проектор 1

4. Екран 1

5. Стіл учбовий 32

6. Ноутбук 1

7. Дошка 1

8. Маркер для дошки 5

9. Губка для дошки 1

10. Крісло 32

11. Радіостанції 2

12. Роздруківки презентацій 30

13. Роздруківки тестів і відповідей 30

14. Бронежилет 30

15. Шолом 30

16. Указка лазерна 1

17. Крейда 1

18. Турнікет типу CAT 30

19. Турнікет типу SOFT-Т 2

20. Турнікет типу SWAT-T 2

21. Ноші жорсткі 2
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№ Назва Кількість

22. Combat Gauze 1

23. Celox Gauze 1

24. Бандаж запакований 1

25. Бинт для тампонування 15

26. Бандаж компресійний 15

27. Манекен для відпрацювання тампонади 2

28. Рукавички нестерильні, пар 30

29. Назофарингеальні повітроводи 30

30. Лубрикант 1

31. Бинт нестерильний 10

32. Манекен для відпрацювання назофарингеальних повітроводів 1

33. Оклюзійна наклейка без клапану 2

34. Оклюзійна наклейка з клапаном 2

35. Шини 2

36. Щиток для ока 1

37. Пластир 1

38. Термоковдра золотисто-срібна 2

39. HPMK (Hypothermia Prevention and Management Kit) 1
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2.9. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. A National Trauma Care System: Integrating Military and Civilian Trauma 
Systems to Achieve Zero Preventable Deaths After Injury (2016). DOI: 
10.17226/23511

2. Tactical Combat Casualty Care. Observations, Insights and Lessons. 
Handbook (2012). U.S. UNCLASSIFIED REL NATO, GCTF, ISAF, ABCA. 
https://call2.army.mil/toc.aspx?document=6851&

3. Tactical Combat Casualty Care Guidelines for All Combatants 180828. 
http://cotccc.com/wp-content/uploads

4. Campbell J.E., Alson R.L. International Trauma Life Support for Emergency 
Care Providers. Eighth Edition (2016). Alabama Chapter. American College 
of Emergency Physicians. ISBN-13: 978-0134130798

5. Eastridge B.J. et al. Death on the battlefield (2001-2011): implications for 
the future of combat casualty care. Journal of Trauma, 2012

6. PHTLS: prehospital trauma life support. – Military eights edition. (2016). 
Jones & Bartlett Learning. 897 pp. ISBN 978-1-284-04175-0
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2.10. ДОДАТКИ

Додаток 1

Рекомендації з тактичної допомоги пораненим в умовах бойових дій для 
усіх військовослужбовців (Tactical Combat Casualty Care Guidelines for All 
Combatants) від 28 серпня 2017 р.

Основний план дій для етапу  
«Допомога під вогнем» (CUF)

1. Відкрийте вогонь у відповідь та знайдіть укриття.

2.  Накажіть пораненому продовжити виконання бойового завдан-
ня, якщо це допустимо.

3.  Накажіть пораненому рухатись в укриття і надати собі допомо-
гу, якщо це можливо.

4. Намагайтесь уникнути у пораненого значних додаткових травм.

5.  Витягніть пораненого з автомобіля чи будівлі, які горять, та пе-
ремістіть у відносно безпечне місце. Після цього зробіть усе 
можливе, щоб припинити горіння на пораненому.

6.  Зупиніть загрозливу для життя зовнішню кровотечу, якщо це 
тактично можливо здійснити:

•  накажіть пораненому самостійно зупинити кровотечу, 
якщо це можливо;

•  застосуйте рекомендовані Комітетом TCCC джгути для 
кінцівок з метою зупинення кровотечі в місцях, які анато-
мічно доступні для їх використання;

•  накладіть джгут для кінцівок на одяг чітко проксимально 
по відношенню до місця кровотечі. Якщо місце кровотечі, 
що загрожує життю, неочевидне, розмістіть джгут «високо 
та щільно» (якомога більш проксимально) на пошкодженій 
кінцівці та перемістіть пораненого в укриття.

7.  Забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого кра-
ще відкласти до етапу «Допомога в тактичних умовах».
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Основний план дій для етапу  
«Допомога в тактичних умовах» (TFC)

1.  Організувати периметр безпеки відповідно до стандартної процедури 
вашого підрозділу та/або обставин бою. Забезпечити контроль тактичної 
ситуації. 

2.  У поранених з порушенням свідомості треба вилучити зброю та засоби 
зв’язку негайно.

3.  Масивна кровотеча (Massive Hemorrhage)
а)  Огляньте на предмет невиявленої кровотечі та контролюйте всі місця 

кровотечі. Якщо цього ще не зроблено, накладіть рекомендований Ко-
мітетом TCCC джгут для кінцівок для зупинення кровотечі з ран, які 
анатомічно підходять для накладання такого джгута, або у разі будь-якої 
травматичної ампутації. Накладіть джгут просто на шкіру на 5-8 см 
вище за місце кровотечі. Якщо кровотеча не припинилася після накла-
дання першого джгута, накладіть другий джгут безпосередньо поряд із 
першим.

б)  У разі кровотечі (зовнішньої), яку не можна зупинити накладанням 
джгута для кінцівок через анатомічне розміщення рани або як допов-
нення при знятті джгута, використовуйте гемостатичну марлю Combat 
Gauze, яка рекомендована Комітетом TCCC. 

Альтернативні гемостатичні засоби: Celox Gauze або Chito Gauze.
Гемостатичні марлі необхідно використовувати з подальшим прямим тис-
ком на рану протягом не менш ніж 3 хв. Усі гемостатичні пов’язки можуть 
працювати по-різному, тому у разі, якщо кровотеча залишається неконтр-
ольованою, використану марлю можна видалити та замінити іншою того 
самого або іншого типу. 

4. Прохідність дихальних шляхів
а)  Поранений без свідомості та без непрохідності (обструкції) верхніх ди-

хальних шляхів:
• підняти підборіддя або висунути нижню щелепу;
• застосувати назофарингеальний повітровід;
• перемістити пораненого у стабільне положення.

б)  Поранений із непрохідністю чи з загрозою непрохідності верхніх ди-
хальних шляхів:
• підняти підборіддя або висунути нижню щелепу;
• ввести назофарингеальний повітровід;
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•  дозволити пораненому зайняти будь-яке положення, у якому найкраще 
зберігається прохідність дихальних шляхів, у тому числі сидячи;

•  перемістити пораненого у стабільне положення.
в) Якщо попередні маніпуляції неуспішні, негайно покликати медика. 

5. Дихання
а)  У пораненого з погіршенням дихання та травмою чи підозрою на травму 

тулуба потрібно запідозрити наявність напруженого пневмотораксу та 
покликати медика якомога швидше.

б)  Усі відкриті рани грудної клітини і/або рани, що всмоктують повітря, 
необхідно негайно закрити оклюзійною наклейкою з клапаном. Якщо 
немає наклейки з клапаном, використовуйте таку, що без клапана. Уваж-
но слідкуйте за можливим розвитком дихальної недостатності. У разі її 
розвитку треба запідозрити напружений пневмоторакс. Необхідно або 
відклеїти один край наклейки, або повністю її зняти. Якщо це не допо-
магає, потрібно покликати медика.

6. Кровообіг
а) Кровотеча.
Оцініть усі джгути, що були застосовані раніше. Огляньте рани, щоб  ви-
рішити, чи джгут остаточно зупинив кровотечу. Усі джгути, які були на-
кладені на одяг, можуть переміщувати лише медики і таким чином, щоби 
були розташовані безпосередньо на шкірі на 5-8 см вище за рану, якщо це 
можливо.
Впевніться, що кровотечу зупинено. Якщо немає травматичної ампутації, 
перевірте наявність дистального пульсу на пораненій кінцівці. Якщо кро-
вотеча продовжується, додатково затягніть накладений джгут або застосуй-
те другий джгут, розмістивши його вище та безпосередньо поряд з першим 
з метою остаточного зупинення кровотечі та усунення дистального пульсу.
Огляньте та чітко позначте на всіх сторонах всіх джгутів час їхнього на-
кладання. Використовуйте незмивний маркер.

б) Геморагічний шок.
Визначте у пораненого ознаки геморагічного шоку (порушення свідомості 
без наявної черепно-мозкової травми і/або слабкий чи відсутній пульс на 
променевій артерії).
Якщо немає шоку:

•  не потрібно відразу вводити інфузійні розчини1;
•  можна давати пораненому пити, якщо він у свідомості і може ковтати.

1 Стерильні розчини, які вводяться внутрішньовенно.
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Якщо поранений знаходиться в стані шоку або є ознаки розвитку шоку, 
потрібно покликати медика.

7. Попередження гіпотермії

а)  Зведіть до мінімуму вплив погодних умов на пораненого. Залиште, якщо 
можливо, захисне спорядження на/або поруч з пораненим.

б)  Замініть мокрий одяг сухим, якщо це можливо. Якнайскоріше переміс-
тіть пораненого на теплозберігаючу поверхню.

в)  Вкрийте пораненого теплозберігаючою накидкою Ready-Heat Blanket з 
набору для запобігання та лікування гіпотермії (не розташовувати без-
посередньо на шкірі) і терморефлекторною ковдрою Heat-Reflective 
Shell (HRS).

г)  За відсутності HRS можуть бути використані рекомендовані теплозбері-
гаючі ковдри, наприклад Blizzard Survival Blanket та Ready-Heat Blanket.

д)  Якщо немає вищезазначених засобів, використовуйте сухі ковдри, пон-
чо, спальні мішки або що-небудь, що буде зберігати сухість та тепло.

8. Проникне поранення ока
а) Якщо є проникна рана ока чи підозра на неї:

• проведіть швидкий польовий тест на гостроту зору;
•  накрийте око захисним жорстким щитком для очей (НЕ використовуй-

те звичайну пов’язку, яка здійснює тиск на око);
•  переконайтесь, що поранений прийняв 400 мг моксифлоксацину1  

з військового набору таблеток, якщо він може ковтати. 
Якщо поранений не може ковтати, покличте медика, щоби ввести антибіо-
тики в/в (внутрішньовенно) чи в/м (внутрішньом’язово).

9. Знеболювання на полі бою
а)  У разі слабкого або помірного болю, коли поранений може вести  

бойові дії.
Військовий набір таблеток: 

• парацетамол 500 мг по 2 капсули кожні 8 годин перорально (через рот);
• мелоксікам 15 мг 1 раз на добу перорально.

б)  Якщо поранений страждає від сильного болю настільки, що це заважає 
йому продовжувати ведення бою, покличте на допомогу медика.

1 Антибіотики широкого спектра дії.
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10. Антибіотики (рекомендовані для всіх відкритих ран)
а) Якщо поранений може ковтати: 

•  моксифлоксацин 400 мг (з військового набору таблеток) 1 раз на день 
перорально.

б)  Якщо поранений не може ковтати (шок, втрата свідомості):
• покликати на допомогу медика.

11. Обстежте усі наявні поранення та накладіть пов’язки на них.

12. Перевірте, чи немає додаткових поранень.

13. Опіки

а)  Опіки обличчя, особливо ті, що сталися у закритих просторах, можуть 
поєднуватись з інгаляційним або термічним ураженням дихальних шля-
хів. Агресивно дослідіть стан прохідності дихальних шляхів та поклич-
те медика якомога швидше.

б)  Накрийте опіки сухою стерильною пов’язкою. У разі опіків великої пло-
щі (>20 %) для попередження гіпотермії використайте теплоізоляцій-
ну ковдру HRS або Blizzard Survival Blanket з набору для запобігання 
гіпотермії.

в)  Покличте медика до пораненого з масивними та глибокими опіками яко-
мога швидше.

14.  Іммобілізуйте переломи і повторно перевірте пульс дистальніше 
перелому.

15. Розмовляйте з пораненим, якщо можливо:
• підбадьорюйте, заспокоюйте;
• поясніть, що збираєтеся робити;
•  зв’яжіться якнайшвидше з тактичним командуванням та продовжуйте лі-

кування пораненого, якщо необхідно;
•  забезпечте зв’язок із загальновійськовою системою евакуації для органі-

зації TACEVAC.

16. Серцево-легенева реанімація (СЛР)
Реанімація (ресусцитація) на полі бою у поранених із проникними або ви-
буховими травмами, у яких немає пульсу, дихання та інших ознак життя, 
буде безуспішною і не має проводитися.
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17. Запис наданої допомоги
Запишіть дані клінічного огляду, втручання та зміни у стані пораненого в 
його TCCC картці (DD форма 1380). Передайте цю інформацію разом із 
пораненим до наступного етапу допомоги.

18. Підготовка до евакуації
а)  Заповніть TCCC картку (DD форма 1380) та прикріпіть її до пораненого.
б) Закріпіть всі кінці бандажів та пов’язок.
в)  Закріпіть ковдри/накидки/ремені, що застосовувалися для попереджен-

ня гіпотермії.
г)  Закріпіть ремені носилок, як передбачено інструкцією щодо їх застосу-

вання. Застосуйте додаткові підкладання у разі довготривалої евакуації.
д)  Надайте необхідні інструкції амбулаторним пораненим, якщо це 

необхідно.
е)  Підготуйте поранених до евакуації відповідно до стандартних процедур 

вашого підрозділу.
є)  Дотримуйтесь безпеки в зоні евакуації відповідно до стандартних про-

цедур вашого підрозділу.

Основний план дій для етапу «Тактична евакуація»

1. Бійці підрозділу мають організувати безпеку в місці евакуації та 
підготувати поранених для евакуації.

2. Допомога, яку ви маєте надавати пораненому протягом евакуації, не 
відрізняється від попередньої, що проводиться в тактичних умовах.

3. Постійно стежте за усіма пораненими з проникними травмами груд-
ної та/або черевної порожнини стосовно можливого розвитку на-
пруженого пневмотораксу, особливо якщо передбачається повітря-
на або наземна евакуація пересіченою місцевістю.

4. Постійно перевіряйте можливість відновлення кровотечі з будь-
якого поранення. Якщо таке трапилось, зупиніть кровотечу.

5. Тримайте пораненого у теплі.

6. Усі свої дії записуйте до відповідної форми.
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Додаток 2 

Картка пораненого ТССС

Порядок надання інформації в картці визначається акронімом MIST:
M — Mechanism of injury (механізм травми);
I  — Injury (травма);
S — Signs and Symptoms (ознаки і симптоми);
T — Treatment (надане лікування).

Мал. 1. Облікова форма DD 1380 DHA-MEDLOG  
медичного департаменту Міністерства оборони США

Вона стосується первинної допомоги для збереження життя у разі 
поранення.
Заповнюється будь-ким, хто надає допомогу пораненому.
Має легкий формат — кружок або Х у потрібному блоці.
Не означає, що пораненому мають бути виконані всі маніпуляції, позна-
чені на картці.
Заповнення картки розпочинається безпосередньо на полі бою, вона су-
проводжує пораненого на всіх етапах евакуації.
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Додаток 3 

9 пунктів запиту на евакуацію

Пункт 1: місцезнаходження.
Пункт 2: частота, позивний, суфікс.
Пункт 3: кількість поранених за пріоритетом (евакуаційна категорія).
Пункт 4: чи потрібне спеціальне обладнання.
Пункт 5: кількість поранених за типом (вимагає носилки, амбулаторний).
Пункт 6: безпека в місці евакуації.
Пункт 7: метод позначення місця евакуації.
Пункт 8: національність пораненого і статус.
Пункт 9:  опис ландшафту (у мирний час), забруднення ядерною/біологіч-

ною/хімічною зброєю (у разі оголошеного воєнного стану), якщо 
така інформація існує.

«9-Line» ЗАПИТ НА ЕВАКУАЦІЮ БТГ               Підрозділ

1 Місцезнаходження (квадрат) (1)

2 Радіочастота, позивний (2)

3 Кількість поранених за категорією (3)  А………… В………… С……..….

 А — НЕВІДКЛАДНІ; евакуація протягом 2 год В — ПРІОРИТЕТНІ; евакуація протягом 4 год

 С — ЗВИЧАЙНІ; евакуація протягом 24 год  

4 Вимоги спеціального обладнання (4)

 А — нічого В — лебідка С — система для підйому D — апарат ШВЛ

5 Кількість лежачих/сидячих (5) L…….…… A…….…… E………….

 L — ноші (носилки) А — амбулаторні (ходячі) Е — потрібен супровід

6 Безпека у місці евакуації (6) 

 N — ворогів немає Е — ворог у районі евакуації

 Р — можливі вороги Х — активний бій, потрібний збройний ескорт

7 Позначення місця евакуації (7) 

 А — панелі В — вогонь С — дим D — нічого Е — інше (пояснити)

8 Кількість поранених за національністю/статусом
(8) А………… В………… С……..….

      D………… E………… F……..….

 A — коаліційні військові B — коаліційні цивільні

 C — некоаліційна служба безпеки D — некоаліційні цивільні

 E — ворожі полонені F — діти 

9 Ландшафт у місці евакуації / NBC (9)

Мал. 1. Форма запиту на евакуацію 9-line Request  
відповідно до STANAG FM 4-02.2
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Додаток 4. 
Алгоритми надання допомоги пораненим в тактичних умовах

Нижче наведено схематичне зображення надання  допомоги в умовах бойо-
вих дій (ТССС). В програму «Захисник вітчизни» увійшли пункти які виділе-
ні у вищезазаначених  схемах та рекомендовані для осіб без медичної освіти.

Допомога під вогнем (CUF)

так 

Допомога в тактичних умовах (ТFC)   

Поранений  

Вести вогонь у відповідь та знайти укриття.
Встановити з пораненим голосовий/візуальний контакт.    

так 

Зупинити загрозливу життя кровотечу 

Використати рекомендований 
кровоспинний джгут – накласти вище 

місця кровотечі. 

ні  

Показано накладання кровоспинного джгута ?  

Продовжити бій / виконання завдання 

Постраждалий у свідомості  ?    

Поранений переміщений в укриття 
або екстрено евакуйований 

Перемістити постраждалого до безпечної зони чи точки збору постраждалих та  
розпочати надання допомоги за протоколами TFC (допомога в тактичних умовах)    

Перемістити 
постраждалого в укриття 

якщо це можливо    

Накажіть пораненому 
рухатись в укриття та 

надати самодопомогу при 
можливості.    
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Допомога в тактичних умовах (TFC)   

 

так 

Продовжити допомогу в тактичних умовах    

Забезпечити безпечний периметр  

Сортування при необхідності    

так 

Неконтрольована масивна зовнішня кровотеча 
або травматична  ампутація?

Затягнути попередньо накладений джгут  
або накласти кровоспинний джгут який 

рекомендований. Якщо кровотеча 
продовжується накласти біля першого 

другий кровоспинний джгут. 
ні 

ні 

Можливо накласти  кровоспинний джгут?  

Необхідно накласти вузловий джгут ?  

У постраждалих з порушенням свідомості необхідно:  
 • забрати всю наявну зброю;   

 • забрати всі засоби зв’язку;  

Масивна кровотеча 

Затампонувати рану рекомендованим  гемостатичним 
засобом та здійснити постійний тиск на рану. 

Використати рекомендований 
гемостатики для тампонування рани 

так 

так 

ні 

ні 
Кровотеча зупинилась ? 

Накласти рекомендований 
вузловий джгут  

Обстежити на предмет незначних 
кровотеч після обстеження дихальних 

шляхів та функції дихання  

Кровотеча зупинилась ? 

так 
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Обстежити на предмет прохідності верхніх дихальних шляхів  

У свідомості без травми 
верхніх дихальних шляхів 

або  проблем з прохідністю 

Без свідомості. 
Верхні дихальні шляхи прохідні. 

Прохідність забезпечено? Надгортанні засоби 

Обстежити ефективність 
функції дихання   

ні 

так 

або 

Обструкція або загроза обструкції 
верхніх дихальних шляхів.  

1. Висування/підняття нижньої 
щелепи.  
2. Введення носового повітроводу. 
3. Якщо можливо, дозвольте 
травмованому зайняти будь -яку 
позицію, при якій забезпечується 
максимальна прохідність дихальних 
шляхів, в тому числі напівсидячи та 
нахилившись вперед. 

Інтубація трахеї  

або 

Конікотомія 

Метод  CricKey 
або 

за допомогою бужа 
або  

стандартна відкрита техніка 

1. Висування /підняття нижньої 
щелепи.  

повітроводу. 
3. Стабільне положення на боці.  

 

2. Введення носового 

Допомога в тактичних умовах (TFC)   

 

Продовжити допомогу в тактичних умовах    
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 Функція дихання 

Обстежити  функцію дихання  

Підозра / виявлений 
напружений пневмоторакс 

Моніторування на предмет напруженого 
пневмотораксу 

Прогресуюча дихальна недостатність 
і відома або підозра на травму тулуба? 

Якщо є підозра на середньої тяжкості чи тяжку ЧМТ 
забезпечити додатковий кисень до показника SpO2 > 90% 

Накласти оклюзійну пов’язку  

так 

ні 

Голкова декомпресія 
грудної клітки. Повторити 

при необхідності. 

Забезпечити  моніторинг за допомогою 
пульсоксиметрії якщо можливо 

Відкрити один край або зняти пов’язку 
грудної клітки. Повторити при 

необхідності. 
Підозра на напружений пневмоторакс ? 

так 

так 

Відкрита / всмоктуюча повітря
рана грудної клітки? 

Голкова декомпресія грудної клітки 
(стандартна чи альтернативна точка). 

Повторити при необхідності. 

Допомога в тактичних умовах (TFC)   

 

Продовжити допомогу в тактичних умовах    Зр
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Обстежити рани та 
визначити чи потрібні джгути 

Кровотеча контролюється?  
так 

 

Обстежити попередньо накладені джгути.  

Залишити попередній джгут на місці 

Занотуйте час зняття джгута, безпосередньо 
на ньому чи у картці пораненого. 

Обстежити на предмет кровотечі 

Чи є покази до накладення тазового бандажу? 

Накласти тазовий бандаж 

ні 

Ослабити джгут до двох годин 
якщо кровотеча може 

контролюватися іншими 
способами. Необхідно 

залишити турнікет на кінцівці 
якщо необхідно буде повторне 
накладання. Не знімайте джгут 
якщо пройшло більше 6 годин. 

Обстежити попередньо накладені 
гемостатичні пов’язки. 

ні 

так 

так 

Розмістити другий джгут на 5-6 см вище рани 

Ослабити перший джгут після розміщення другого 
 

ні 

Занотуйте час ослаблення джгута 
безпосередньо  на ньому чи у картці  

Контролюйте кровотечу за допомогою 
гемостатичних чи компресійних пов’язок. 

Залишити турнікет на місці 
 максимум на 2 год 

Перед закінченням терміну 2 год, повторний огляд: 
якщо не має шоку, є можливість уважного 
обстеження ран на предмет кровотечі, не має 
ампутації – контролюйте кровотечу за допомогою 
гемостатиків чи компресійних пов’язок. Не знімайте 
якщо час накладання джгута більше 6 год.  

Якщо необхідно контролюйте кровотечу 
за допомогою гемостатика чи компресійної  пов’язки. 
 

Розмістіть рекомендований кровоспинний 
джгут безпосередньо біля накладеного на 

шкіру та затягніть обидва до зупинки кровотечі 
та відсутності дистального пульсу.  

Обстежуйте уважно рани
на предмет кровотечі 

Занотуйте час накладання джгута на 
ньому і/або картці постраждалого 

Допомога в тактичних умовах (TFC)   

 

Продовжити допомогу в тактичних умовах    
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так 

Чи є покази до введення транексамової 
кислоти? 

Обстежте на предмет наявності шоку  

Чи є покази до забезпечення в/в доступу ? 

Забезпечити в \в доступ за допомогою голки 
18 G чи Saline Lock 

ні 

ні 

так 

Введіть 1 г. транексамової 
кислоти в 100 мл. фіз. розчину 
чи Рінгера лактату в/в протягом 10 хв. Слід ввести 
якомога швидше після травми. 
Протипоказано вводити якщо 
пройшло більше 3 годин після 
травми. 

 

Якщо в \в не можливо забезпечити, 
використайте в \к доступ 

Допомога в тактичних умовах (TFC)   

 

Продовжити допомогу в тактичних умовах    
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так 

 

Інфузійна терапія 

Якщо порушення свідомості викликано можливою ЧМТ і є 
слабкий або відсутній пульс на променевій артерії – слід 

проводити інфузійну терапію до відновлення нормального 
пульсу на променевій артерії або рівня АТ сист > 90 мм рт.ст. 

Циркуляція (шок/інфузійна терапія) 

Обстеження на предмет шоку 

Цільна кров 

Наявні ознаки шоку? 

або, якщо не доступні 

так ні 

або, якщо не доступні 

або, якщо не доступні 

Чи доступні препарати крові? 

плазма:еритроцити:тромбоцити 
1:1:1 

або, якщо не доступні 

плазма:еритроцити:тромбоцити 
1:1 

Плазма або еритроцити 

Колоїди 500 мл болюсно 

Збалансовані кристалоїди 
(наприклад Рінгера Лактат) – 

500 мл болюсно 

Повторний огляд після кожного 
введення 500 мл інфузії. 

Продовжити інфузійну терапію поки: почне пальпуватись пульс 
на променевій артерії або покращиться рівень свідомості або 

рівень АТ сист. не буде 80-90 мм рт.ст. 

Після початкової інфузійної терапії, дати другу дозу 
транексамової кислоти – 1 г. в 100 мл фіз. розчину або рінгера 
лактату в \в протягом 10 хв. Не давати якщо  пройшло більше 

3 год з моменту травми. 

Швидко оцінити на предмет наявності шоку.  

Якщо не має шоку немає 
необхідності проводити 

інфузійну терапію 

Дати пити якщо у 
свідомості і може ковтати  

Допомога в тактичних умовах (TFC)   

 

Продовжити допомогу в тактичних умовах    
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Попередити розвиток гіпотермії у постраждалого 

Обмежити вплив на постраждалого факторів зовнішнього середовища   

так ні 

Ознаки чи підозра на проникаючу травму ока? 

Накласти на очі пов’язки з використанням захисного щитка 

Провести швидкий тест на гостроту зору та зробити відповідний запис  

Дати постраждалому антибіотик, 
якщо цього не було зроблено попередньо. 

Моніторування постраждалого 

Використати персональні захисні комплекти    

Зняти мокрий одяг    

Використати рекомендоване обладнання для попередження гіпотермії    

Використати обладнання для підігріву інфузійних розчинів    

Захистити від протягів якщо вікна та двері треба тримати відкритими    

Як мінімум повинен бути забезпечений пульсоксиметр  

Професійні, не інвазивні засоби моніторування життєвих показників 
повинні бути забезпечені якщо це можливо  

Допомога в тактичних умовах (TFC)   

 

Продовжити допомогу в тактичних умовах    
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Інтенсивність болю 

так 

так 

ні 

або 

Чи є у постраждалого шок, дихальна недостатність 
або явні ознаки їх розвитку? 

При необхідності повторна доза 
фентанілу – 800 мг через 15 хв 

ні 

Фентаніл в льодяниках – 800 мг.  
Кетамін 50 мг в \в або 

інтраназально, повторно 
через 30 хв при 

необхідності 

Уважний моніторинг функції дихання та кровообігу. 
Необхідно бути готовим  проводити ШВЛ. 

Незначний біль    

Роззброїти постраждалого  

Визначити рівень свідомості та задокументувати 

При необхідності  ввести онданцитрон 4 мг в \м, в \в чи в\ к

Повторне обстеження на предмет ефективності знеболюючої терапії та реакцію 
постраждалого 

Виражений біль    

Парацетамол (500 мг – 2 таблетки) + 
мелоксикам    

Кетамін 25 мг в \в або 
в \к повільно, при 

необхідності повторити 
через 20 хв 

Контроль болю 
або розвиток ністагму 

антибіотики  

Можливо ввести перорально? 

Моксифлоксацин 400 мг Ертапенем 1 мг в \в чи в \м 

Допомога в тактичних умовах (TFC)   

 

Продовжити допомогу в тактичних умовах    
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так 

так 

Чи є опіки ? 

Уважно обстежити на предмет триваючої кровотечі з ран 

Розпочати інфузійну терапію використовуючи правило 10 
використовуючи збалансовані кристалоїди чи колоїди 

Агресивне моніторування функції дихання 
та рівень сатурації киснем  

Опіки обличчя та шиї ? 

Правило 10: %площі опіку х10мл \год для дорослих 40 -80 кг  
(на кожні 10 кг більше 80 кг, збільшити об’єм на 100 мл/год) 

Іммобілізація переломів 

Повторно оцінити  пульс після іммобілізації переломів  

Оглянути та перев’язати всі виявлені рани 

Обстежити та предмет наявності інших ран 

Розглянути раннє проведення конікотомії 
при розвитку дихальної недостатності чи 

падіння рівня кисню  

Накласти на опіки сухі стерильні пов’язки  

Визначити площу опіку за допомогою правила дев’ятки 

Опіки > 20% ? 

так 

Допомога в тактичних умовах (TFC)   

 

Продовжити допомогу в тактичних умовах    
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3.1. ВСТУП

З метою вчасного та якісного надання медичної допомоги постраждалим 
у провідних країнах світу функціонує система екстреної  медичної допомоги 
(ЕМД). Вона складається з декількох компонентів, одним з яких є надання до-
медичної або першої медичної допомоги. Цьому компоненту в багатьох краї-
нах світу з року в рік приділяється все більше уваги. 

Відомо, що допомога постраждалим з зупинкою серця чи тяжкою  
травмою є найбільш ефективною в перші хвилини. 

Так, якщо серцево-легенева реанімація (СЛР) розпочата в пер-
ші хвилини після зупинки серця — шанси відновлення роботи серця 
складають понад 85 %, через 10 хвилин — менш ніж 10 %. 

При кровотечі з великих судин незворотній шок може виникну-
ти вже через 2-3 хвилини. Час реагування бригад ЕМД при надан-
ні допомоги постраждалим складає від 5 до 10 хвилин в місті та до  
20 хвилин в сільській місцевості. 

Зрозуміло, що без надання допомоги до приїзду  фахівців втрачаються до-
рогоцінний час та можливість виживання у постраждалого значно зменшу-
ється. Для вирішення цієї проблеми у провідних країнах світу активно про-
водять навчання громадян з питань домедичної допомоги вже починаючи з 
школи. Активно розвиваються програми доступної дефібриляції тощо. 

На малюнку зображений відомий всім ланцюг виживання при раптовій зу-
пинці серця, який чітко пояснює роль домедичної допомоги. 

БАЗОВА СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ  
ТА ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОГО  
ЗОВНІШНЬОГО ДЕФІБРИЛЯТОРА 3Р

О
З

Д
ІЛ
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Мал. 1. Ланцюг виживання

Перша ланка визначає раннє виявлення ознак можливо-
го серцевого нападу та виклик допомоги. Звичайно, у біль-
шості випадків існують ознаки погіршення стану. Жодним 
чином не можна їх ігнорувати —  чим швидше буде надано 
допомогу, тим меншими будуть наслідки для здоров’я люди-
ни. Проблемою є те, що більшість людей не знають або не 
звертають увагу на можливі ознаки та звертаються за допо-
могою занадто пізно. 

Друга ланка — це раннє проведення серцево-легеневої 
реанімації, а саме — найважливішого її компоненту — натис-
кання на грудну клітку. Виконання цієї маніпуляції не потребує 
додаткового устаткування, однак вона  частково компенсує 
роботу серця. Якісне натискання на грудну клітку забезпечує 
киснем серце та мозок людини. 

Третім складовим ланцюга є раннє проведення автома-
тичної дефібриляції серця за допомогою автоматичного зо-
внішнього дефібрилятора (АЗД) — це найефективніша мані-
пуляція до приїзду бригади ЕМД. Використовуючи АЗД, ми 
фактично перезавантажуємо автономну систему серця, що 
генерує електричний імпульс. Найбільш ефективно викорис-
товувати дефібрилятор в перші 4 хвилини з моменту зупинки 
серця. 

Четвертою ланкою є якісне висококваліфіковане лікуван-
ня після відновлення роботи серця починаючи з догоспіталь-
ного етапу та продовження його у відділеннях інтенсивної те-
рапії багатопрофільних лікарень.
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Така послідовність надання допомоги не є випадковою, вона побудована на 
результатах лікування та наукових дослідженнях. Кожен з цих пунктів перед-
бачає виконання певних алгоритмів та маніпуляцій. 

3.2. ПЕРЕЛІК МАНІПУЛЯЦІЙ

1. Як обстежити особу без свідомості.

2. Як проводити натиснення на грудну клітку та штучне дихання.

3. Як безпечно використовувати автоматичний зовнішній дефібрилятор.

4. Як перевести особу без свідомості у безпечну позицію на боці.

5. Як надати допомогу особі, що вдавилась.
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Без свідомості, не дихає нормально

Подзвонити до служби ЕМД

30   натискань на грудну клітку

2   рятівні вдихи

Тільки-но буде доставлено АЗД —  
увімкнути та дотримуватися вказівок

Продовжувати СЛР 30:2

АЛГОРИТМ 1 

Проведення серцево-легеневої реанімації  
та використання автоматичного  

зовнішнього дефібрилятора
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Алгоритм має наступну послідовність

1.  Перед наданням допомоги переконайтеся, що вам, постраждалому та ін-
шим присутнім особам не загрожує небезпека.

2.  Визначте стан постраждалого (притомний чи непритомний). Задля цього 
обережно доторкніться до плеча постраждалого та одночасно голосно звер-
ніться до нього із запитанням, наприклад: «Із вами все гаразд? Як ви по-
чуваєтеся?» Не можна для визначення притомного чи непритомного стану 
постраждалого тиснути йому на очі, колоти його гострими предметами.

Якщо постраждалий реагує:
• залиште у попередньому положенні за відсутності загрози;
• з’ясуйте характер події, що сталася, та викличте бригаду екстреної (швид-

кої) медичної допомоги;
• не залишайте його без нагляду, періодично оцінюйте стан, у якому він 

перебуває.
Якщо постраждалий не реагує:
• зверніться до присутніх осіб по допомогу;
• за необхідності переверніть постраждалого на спину, відновіть прохід-

ність дихальних шляхів.

3.  Підтримуючи дихальні шляхи відкритими, визначте наявність дихання, ви-
користовуючи потрійний прийом: «ЧУТИ, БАЧИТИ, ВІДЧУВАТИ». Ви-
значайте наявність дихання протягом 10 секунд. Нормальне дихання за цей 
час зазвичай становить не менш ніж 2-3 вдихи. 

Протягом кількох хвилин після зупинки серця в постраждалого можуть збе-
рігатися слабке дихання або поодинокі гучні вдихи. Важливо не сплутати 
їх з нормальним диханням. Якщо виникли сумніви, чи дихання нормальне 
(16-18 вдихів на хвилину), його вважають відсутнім. 

Для визначення життєвих показників постраждалого немає необхіднос-
ті перевіряти пульс. Достатньо обмежитися тільки визначенням наявності 
дихання.

Якщо постраждалий дихає нормально (16-18 вдихів на хвилину):
• переведіть його у стабільне положення;
• зверніться до присутніх або самостійно викличте бригаду ЕМД;
• не залишайте його без нагляду до приїзду бригади ЕМД та слідкуйте за 

його життєвими показниками.

4.  Якщо дихання відсутнє або неправильне, попросіть когось викликати до-
помогу та принести АЗД; якщо нікого немає поруч – самостійно викличте 
бригаду ЕМД та принесіть АЗД.
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5.  Якщо ви надає допомогу самостійно, відразу використовуйте АЗД (див. ма-
ніпуляцію № 4):
• відчиніть кришку дефібрилятора, після чого апарат вмикається самостій-

но; якщо ні – натисніть кнопку, щоб його увімкнути;
• після того як апарат увімкнувся, він одразу розпочне давати голосові ко-

манди, яких необхідно дотримуватися;
• приклейте електроди на грудну клітку постраждалого та зачекайте, доки 

апарат не здійснить аналіз ритму, після чого, за необхідності, натисніть 
кнопку розряду для проведення дефібриляції.

У жодному разі не торкайтеся постраждалого під час проведення аналізу 
ритму апаратом та дефібриляції. Проводьте дефібриляцію тільки після того, 
як переконаєтеся, що ніхто не торкається постраждалого.

6.  Одразу після виконання дефібриляції розпочніть проведення СЛР у співвід-
ношенні 30:2.

7.  Через 2 хв АЗД автоматично проведе повторний аналіз ритму в постражда-
лого. Необхідно діяти відповідно до його голосових вказівок та, за необхід-
ності, виконати дефібриляцію.
Якщо в моделі АЗД не передбачено автоматичного вмикання через 2 хв 

(тобто після виконання 5-6 циклів СЛР 30:2), необхідно увімкнути його 
самостійно.

8.  Якщо СЛР виконують дві особи, перша – розпочинає проведення серцево-
легеневої реанімації 30:2, а друга – приносить та готує автоматичний дефі-
брилятор до роботи.

Не можна припиняти натискати на грудну клітку, доки електроди не буде 
прикріплено на грудній клітці. Натискання на грудну клітку припиняють 
тільки під час аналізу ритму серця АЗД, відповідно до його команди, не-
залежно від того, яке за рахунком натискання виконувалося. Потрібно ви-
користовувати час, коли АЗД аналізує ритм (кожні 2 хв СЛР), для того щоб 
підмінити один одного (натискання на грудну клітку – фізично виснажлива 
маніпуляція).

АЗД використовують протягом усього часу проведення СЛР, оскільки немає 
обмежень у кількості проведення дефібриляцій.

Якщо після аналізу ритму серця АЗД не рекомендує проведення дефібриля-
ції, необхідно продовжувати виконання СЛР у співвідношенні 30:2 відповід-
но до вищевказаних рекомендацій.

Якщо в постраждалого відновилися дихання та самостійна робота серця, 
переведіть його в стабільне положення, не знімаючи електродів, та уважно 
слідкуєте за його станом. Ви за необхідності маєте бути готовими продо-
вжити проведення СЛР.
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Місце безпечне?

Обструкція неповна (часткова) Обструкція повна

Заохочуйте  
постраждалого кашляти. 

Спроби відкашлятись вдалі?

5 ковзних ударів  
по спині

5 абдомінальних поштовхів  
у живіт

Стороннє тіло 
видалено?

Огляньте постраждалого. 
За необхідності викличте 

бригаду ЕМД

Постраждалий втратив свідомість

Розпочати серцево-легеневу реанімацію  
(алгоритм № 1)

ні

ні

так

АЛГОРИТМ 2 

Надання домедичної допомоги у разі порушення 
прохідності дихальних шляхів  — вдавлення
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Основні ознаки обструкції дихальних шляхів стороннім тілом  
(переважно трапляються під час прийому їжі): 

• зляканий вигляд;
• відсутність голосу; 
• постраждалий жестами може показувати, що він удавився.

Слід  виділяти повне та неповне порушення прохідності дихаль-
них шляхів стороннім тілом:

• при неповному порушенні прохідності дихальних шляхів сто-
роннім тілом на ваше запитання «Ви вдавилися?» постражда-
лий відповідає «Так», серед інших ознак  — може говорити, 
кашляти, дихати;

• при повному порушенні прохідності дихальних шляхів сто-
роннім тілом на ваше запитання «Ви вдавилися?» постражда-
лий не може відповісти, не може дихати, хрипить, здійснює 
безмовні спроби кашляти, може знепритомніти.

Алгоритм має наступну послідовність

1.  Переконайтеся в безпечності місця події і тільки після цього надавайте до-
помогу постраждалому.

2. Якщо в постраждалого ознаки неповної обструкції дихальних шляхів:
• заохочуйте постраждалого продовжувати кашляти;
• якщо спроби відкашлятися були вдалими, огляньте постраждалого, за не-

обхідності викличте бригаду ЕМД;
• у постраждалого можуть з’явилися ознаки повної обструкції дихальних 

шляхів, тому будьте готові надати відповідну допомогу.

3.  Якщо постраждалий має ознаки повної обструкції дихальних шляхів 
і притомний:
а) зверніться до присутніх або самостійно викличте бригаду ЕМД; 
б) нанесіть п’ять ковзних ударів по спині: 
• станьте збоку і трохи позаду від постраждалого; 
• підтримуючи постраждалого однією рукою за живіт, нахиліть його  

вперед, щоб під час зміщення стороннього (що викликало обструкцію) 
тіла воно вийшло через рот, а не опустилося глибше в дихальні шляхи; 

• нанесіть п’ять ковзних ударів між лопатками основою долоні вашої дру-
гої руки;
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в)  якщо п’ять ударів по спині не зменшили ступінь обструкції дихальних 
шляхів, виконайте п’ять абдомінальних поштовхів: 

• станьте позаду постраждалого та обхопіть руками верхню частину че-
ревної порожнини; 

• нахиліть постраждалого вперед; 
• стисніть свій кулак та розмістіть його між пупком та грудною кліткою; 
• захопіть цю руку другою рукою згори та різко натисніть досередини  

і догори; 
• повторіть п’ять разів;

г)  якщо ступінь обструкції не зменшився, почергово повторюйте п’ять 
ковзних ударів по спині та п’ять абдомінальних поштовхів.

4. Якщо постраждалий втратив свідомість:
• обережно вкладіть його на підлогу;
• негайно викличте бригаду ЕМД;
• розпочніть СЛР (див. алгоритм № 1).

Дуже важливо не сплутати цей невідкладний стан з непритомністю, ін-
фарктом міокарда, судомами чи іншими станами, які можуть призвес-
ти до раптового порушення дихання, ціанозу (розвитку синюшності) або 
непритомності.

Удари по спині, абдомінальні поштовхи і компресії грудної клітки можуть 
призвести до потенційно серйозних ускладнень і погіршити обструкцію ди-
хальних шляхів при неповній обструкції. 

Ці методи прийнятні для постраждалих з ознаками повної обструкції дихаль-
них шляхів.
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Утоплення є однією з основних причин смерті серед осіб  
працездатного віку в європейських країнах в літній період року. 

Без свідомості, не дихає нормально?

Покликати на допомогу та подзвонити до служби ЕМД

Відкрити дихальні шляхи

5 рятівних вдихів/вентиляція з киснем, якщо можливо

Розпочати СЛР  30:2

Ознаки життя?

Тільки-но доставлено АЗД –  
увімкнути та дотримуватися вказівок

АЛГОРИТМ 3 

Алгоритм надання домедичної допомоги 
постраждалому у разі утоплення
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Алгоритм має наступну послідовність

1.  Переконайтеся в безпечності місця події.  Тільки після цього надавайте 
допомогу постраждалому. Якщо місце небезпечне, дочекайтеся прибуття 
рятувальників.

2.  Якщо потопальник знаходиться у воді, треба кинути йому рятувальний 
засіб (рятувальне коло, м’яч тощо).

3.  Якщо ви підпливаєте до потопальника, допоможіть йому скористатися 
рятувальним жилетом (колом, надувним матрацом тощо). Необхідно під-
пливати до потопальника зі спини. Під час наближення до потопальника 
важливо попросити його заспокоїтися та пояснити, що ви можете надати 
допомогу.

4.  Якщо потопальник непритомний та перебуває у воді, необхідно переверну-
ти його на спину та перевірити наявність дихання:
а)  якщо постраждалий дихає, його треба якнайшвидше транспортувати 

до берега. Для витягування постраждалого з води за можливості треба 
залучати 2-3 особи. На березі необхідно перевірити наявність дихання, 
зателефонувати 103 (112), перевести постраждалого в СТАБІЛЬНЕ ПО-
ЛОЖЕННЯ та вкрити термопокривалом/ковдрою;

б)  якщо постраждалий не дихає, треба якнайшвидше доправити його до 
берега та провести СЛР. 

5.  Безпосередньо на березі необхідно відновити прохідність дихальних шляхів 
у постраждалого та перевірити наявність дихання.  
Немає потреби очищувати дихальні шляхи від води – до легень потрапляє 
незначна кількість води, яка швидко переходить до системи кровообігу. 
Не треба виконувати натискання на живіт або перевертати постраждалого 
вниз головою для видалення води з легень. 

За відсутності дихання необхідно виконати 5 вдихів, після чого повторно 
визначити ознаки життя:
а)  за їх відсутності необхідно негайно розпочати СЛР;
б)  у разі появи ознак життя потрібно за необхідності надати постраждалому 

СТАБІЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ або зручного для нього положення та 
слідкувати за його станом до прибуття бригади.
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6.  За можливості необхідно максимально швидко застосувати АЗД . 

7.  Блювання часто настає під час проведення СЛР у потопальників. При цьому 
необхідно відхилити голову постраждалого вбік і видалити блювотні маси з 
ротової порожнини. 

За підозри на травму шийного відділу хребта необхідно повернути постраж-
далого на бік, утримуючи голову, шию та тулуб на одній лінії. Для виконання 
цієї маніпуляції необхідно кілька осіб.

Завжди підозрюйте травму шийного відділу хребта у пірнальників.

Натискання на грудну клітку у воді неефективні.

В умовах гіпотермії постраждалі менш чутливі до нестачі кисню у разі зу-
пинки серця. Також важливо під час СЛР зігрівати постраждалого,  це збіль-
шить шанси відновити роботу серця. 

Якщо в постраждалого гіпотермія з температурою тіла нижче ніж 30 °С, 
необхідно обмежити кількість дефібриляцій до трьох. Наступні спро-
би можна проводити після підняття температури тіла постраждалого  
понад 30 °С.
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3.3.  СТАНДАРТИ ВІДПРАЦЮВАННЯ  
ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Методика відновлення прохідності   
дихальних шляхів, перевірка наявності дихання

У постраждалого, який знепритомнів і лежить на спині, значний ризик за-
падання язика, що спричиняє перекриття верхніх дихальних шляхів (мал. 1).

З метою відновлення прохідності дихальних шляхів покладіть одну руку 
на лоб постраждалого, іншу – на підборіддя, після чого закинь те голову та 
підніміть підборіддя у постраждалого – язик піднімаєть ся, що дає можли-
вість повітрю вільно надходити до легень (мал. 2, 3, 4).  

За підозри на травму в шийному відділі хребта використовуйте метод ви-
сування нижньої щелепи (мал. 5).

1

3 4

2
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Для визначення наявності дихання у 
постраждалого нахиліть своє обличчя 
максимально близько до рота та носа 
постраждалого, водночас боковим зором 
дивіться на його грудну клітку (мал. 6). 
За допомогою цього маневру ви маєте 
змогу бачити рухи грудної клітки, вухом 
чути шум дихання, шкірою щоки влов-
лювати рух повітря під час дихання (від-
чуття тепла).  

Дихання у постраждалого необхідно 
визначати протягом 10 сек. 5

6
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Методика надавлювання на грудну клітку постраждалого  
під час серцево-легеневої реанімації (СЛР)

Крок 1. Станьте на коліна збоку від постраждалого.

Крок 2. Визначте місце надавлювання на грудній клітці за допомогою одного 
з методів.

 
Крок 3. Покладіть основу долоні однієї руки на визначене місце на грудній 
клітці.

2

3
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Крок 4. Долоню другої руки покладіть згори на першу.

Крок 5. Під час надавлювання на грудну клітку не згинайте руки в ліктях,   
виконуйте його всім тулубом.

Глибина надавлювань має бути від 5 до 6 см, частота –  
від 100 до 120 разів на хвилину.

4

5
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Методика натискання на грудну клітку у дітей старшого віку 

 Крок 1. Станьте на коліна збоку від 
дитини.
 Крок 2. Визначте місце надавлювання 
на грудній клітці – це приблизно сере-
дина грудної клітки по міжсосоковій 
лінії. 
 Крок 3. Покладіть основу долоні од-
нієї руки на визначене місце на грудній 
клітці.
 Крок 4. Далі можна проводити натискан-
ня на грудну клітку або двома руками, як 
у дорослих, або однією рукою. Потріб-
но натискати на глибину 1/3 перед ньо- 
заднього розміру грудної клітки. 

2

4

3
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Крок 1. Накладіть маску-клапан на об-
личчя постраждалого.

Крок 2. Відновіть прохідність дихаль-
них шляхів у постраждалого. Затисніть 
рукою його ніс.

Крок 3. Повністю охопіть рот постраж-
далого своїми губами.

Крок 4. Виконайте звичайний видих. 
Водночас слідкуйте за підняттям груд-
ної клітки у постраждалого.  

Методика проведення штучного дихання постраждалому  
під час серцево-легеневої реанімації 

1 2

3

Дайте можливість повернутися грудній клітці постраждалого у вихідне 
положення та одразу виконайте другий вдих, керуючись зазначеними 
вище правилами.

Важливо!  Два вдихи необхідно виконати швидко, приблизно за 5 сек. 
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Методика проведення штучного дихання дитині від 1 року 

Крок 1. Виконайте розгинання голови та піднімання нижньої щелепи.

Крок 2. Накладіть маску-клапан на обличчя дитини.

Крок 3. Затисніть ніздрі дитини великим та вказівним пальцями руки, що зна-
ходиться у неї на лобі.

Крок 4. Рот може бути відкритим, але підтримуйте підборіддя  трохи піднятим.

Крок 5. Зробіть вдих та розташуйте свої губи навколо рота дитини, забезпе-
чуючи щільне прилягання.

Видихайте до рота дитини протягом 1-1,5 секунди, спостерігаючи за 
підйомом грудної клітки.
Утримуючи дихальні шляхи дитини відкритими, спостерігайте за опу-
щенням  її грудної клітки.
Виконайте наступні вдихи, дотримуючись вищевказаних правил. 

1

3

2

4
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Крок 1. Відчиніть кришку АЗД. Далі апарат умикається автоматично. Якщо 
апарат не ввімкнувся, натисніть кнопку, щоб його увімкнути. Після цього не-
ухильно дотримуйтеся голосових команд АЗД.

Крок 2. Наклейте електроди на грудну клітку постраждалого.

Крок 3. Зачекайте, поки апарат здійснить аналіз ритму у постраждалого.  
Апарат вкаже на необхідність нанесення розряду. Упевніться, що ви та при-
сутні не торкаєтеся постраждалого.

Крок 4. Після цього натисніть на кнопку розряду.

Крок 5. Одразу після нанесення розряду починайте надавлювати на грудну 
клітку.

  Важливо! Якщо серцево-легенева реанімація проводиться двома 
особами, не потрібно переривати натискання на грудну клітку під час 
накладання електродів АЗД. 

Методика використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора 
(АЗД) під час проведення СЛР

1

3

2

4
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Крок 1. Попросіть постраждалого максимально 
нахилитися вперед (за можливості тулуб має бути 
нахилений уперед приблизно на 90o) та нанесіть 
п’ять різких, ковзних ударів між лопатками осно-
вою долоні.

Крок 2. Якщо не вдалося відновити прохідність 
дихальних шляхів, виконайте п’ять абдоміналь-
них поштовхів:

• станьте позаду від постраждалого;
•  стисніть долоню в кулак та покладіть його 

на живіт постраждалого приблизно посере-
дині між пупком та мечоподібним відростком 
грудини;

•  покладіть долоню другої руки на кулак. 

Крок 3. Виконайте п’ять різких поштовхів, спря-
мовуючи їхню силу водночас всередину та вгору.

За необхідності повторюйте поперемінно 1-й 
та 3-й пункти.

1

3

2

Методика відновлення прохідності дихальних шляхів у разі обтурації 
верхніх дихальних шляхів стороннім тілом у дорослих (прийом Хеймліка)
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Натискання на живіт у дітей від 1 року

Крок 1. Станьте навколішки позаду дитини, помістіть свої руки під руками 
дитини й охопіть її грудну клітку.

Крок 2. Стисніть долоню в кулак і помістіть його між пупком та мечоподібним  
відростком.

Крок 3. Охопіть кулак долонею іншої 
руки та виконайте різкий поштовх у на-
прямку досередини і вгору.

Крок 4. Повторіть цей прийом до 5 разів.

Крок 5. Уважно слідкуйте за тим, щоб 
не натискати на мечоподібний відросток 
або на нижній відділ грудної клітки, – це 
допоможе запобігти додатковому трав-
муванню органів черевної порожнини. 

Крок 6. Після цього повторно оцініть 
стан дитини.

Крок 7. Якщо стороннє тіло не було ви-
штовхнуто і дитина залишається в сві-
домості, продовжуйте послідовність 
постукувань по спині та натискань на 
грудну клітку (немовлята) чи живіт 
(старші діти). Покличте на допомогу або 
відправте когось по неї, якщо цього ще 
не зроблено. Не залишайте дитину на 
цьому етапі. 

Крок 8. Якщо предмет було вдало видалено, оцініть стан дитини. Якщо 
частини стороннього тіла могли залишитись  у дихальних шляхах, це може 
спричинити ускладнення. У разі будь-яких сумнівів щодо цього зверніться по 
допомогу. 

Важливо! Поштовхи в живіт можуть спричинити внутрішні пошкоджен-
ня, тому дитину, якій їх виконували, має обстежити лікар.
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Крок 1. Руку постраждалого, яка ближча до вас, покладіть уздовж його тулуба.

Крок 2. Другу руку постраждалого зігніть у ліктьовому суглобі та заведіть 
тильний бік  її долоні під щоку постраждалого.

Переведення постраждалого у стабільне положення

Мал. 1. Стабільне положення постраждалого
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Крок 3. Зігніть дальню від вас ногу постраждалого у колінному суглобі під 
прямим кутом. 

Крок 4. Щільно притискаючи долоню постраждалого до його щоки, водночас 
використовуючи зігнуту ногу в коліні як важель, поверніть тіло постраждало-
го на бік обличчям до себе.

3

4
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3.5.  ПРИБЛИЗНИЙ ПЛАН  
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

Тривалість
(мінімальний час) Етап алгоритму

15 хв Визначення актуальності теми

20 хв
BLS демонстрації:
Етап 1 (демонстрація в режимі реального часу)
Етап 2 (коментарі)

15 хв Етап 3 (демонстрація викладачом з коментарями курсантів)

60 хв Етап 4. Відпрацювання алгоритму  — до наявності АЗД

70 хв Етап 5. Відпрацювання алгоритму  — при наявності АЗД

10 хв
Стабільне положення
Етап 1 (в режимі реального часу)
Етап 2 (коментарі)

15 хв
Етап 3 (демонстрація викладачом з коментарями курсантів)
Етап 4. Практичне відпрацювання.

20 хв Алгоритм надання допомоги при обструкції верхніх дихальних шляхів 
стороннім тілом  — демонстрація та практичне відпрацювання
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3.6.  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОГО  
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

№ Назва Кількість

1. Манекен для відпрацювання серцево-легеневої реанімації 1/ 8 осіб

2. АЗД  тренувальний 1/ 8 осіб

3. Маска — клапан 1 / 1 особу

4. Мультимедійний проектор 1

5. Ноутбук 1

6. Фліпчарт 1/групу

7. Презентатор 1

8. Набір маркерів 1

9. Серветки марлеві/ватні спонжі 1 упаковка

10. Антисептичний розчин 1 бутилка

3.7. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Soar J, Nolan JP, Bottiger BW, et al. European Resuscitation Council 
guide-lines for resuscitation 2015 section 3 adult advanced life support. 
Resuscitation2015; 95:99–146.2.

2. Zideman DA, De Buck EDJ, Singletary EM, et al. European 
ResuscitationCouncil guidelines for resuscitation 2015 section 9 first aid. 
Resuscitation2015; 95:277–86.3.

3. Perkins GD, Travers AH, Considine J, et al. Part 3: Adult basic life supportand 
automated external defibrillation: 2015 International Consensus on Car-
diopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science 
WithTreatment Recommendations. Resuscitation 2015; 95:e43–70.
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3.6.  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОГО  
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

№ Назва Кількість

1. Манекен для відпрацювання серцево-легеневої реанімації 1/ 8 осіб

2. АЗД  тренувальний 1/ 8 осіб

3. Маска — клапан 1 / 1 особу

4. Мультимедійний проектор 1

5. Ноутбук 1

6. Фліпчарт 1/групу

7. Презентатор 1

8. Набір маркерів 1

9. Серветки марлеві/ватні спонжі 1 упаковка

10. Антисептичний розчин 1 бутилка

3.7. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Soar J, Nolan JP, Bottiger BW, et al. European Resuscitation Council 
guide-lines for resuscitation 2015 section 3 adult advanced life support. 
Resuscitation2015; 95:99–146.2.

2. Zideman DA, De Buck EDJ, Singletary EM, et al. European 
ResuscitationCouncil guidelines for resuscitation 2015 section 9 first aid. 
Resuscitation2015; 95:277–86.3.

3. Perkins GD, Travers AH, Considine J, et al. Part 3: Adult basic life supportand 
automated external defibrillation: 2015 International Consensus on Car-
diopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science 
WithTreatment Recommendations. Resuscitation 2015; 95:e43–70.
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