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Методичні вказівки розроблені у відповідності до стандартів, які
прийнято в Донецькому національному медичному університеті ім. М.
Горького, і реалізують систему програмно-цільового управління якістю
підготовки фахівців. Методичні вказівки дозволяють студентам при
підготовці до практичного заняття визначати його мету, оцінити міру своєї
готовності до заняття на підставі результатів рішення тестових завдань. Для
управління підготовкою студентів до практичного заняття в методичних
вказівках приведений перелік основних теоретичних питань і рекомендованої
літератури. Граф логічної структури і лікувально-діагностичні алгоритми
полегшують засвоєння студентами усіх розділів тем за програмою навчання.
Методичні вказівки стосуються усіх тем практичних занять, які проводяться
на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії ДонНМУ відповідно до
робочих програм.
Рецензенти:
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професор Р. В. Басій
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Організація надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в
Україні. Сучасні способи забезпечення прохідності дихальних шляхів і
штучної вентиляції легень у дорослих.
Актуальність теми
Організація екстреної та невідкладної медичної допомоги в Україні нині
переживає етап реформування. Знання цілей реформування, а також існуючого
порядку організації роботи станцій швидкої медичної допомоги, дозволить
майбутнім лікарям легше адаптуватися у професійному середовищі. Ці знання
сприятимуть розумінню роботи первинної ланки в задоволенні потреб населення
України в якісній і доступній медичній допомозі.
Гострі розлади дихання займають друге місце в структурі причин
летальності хворих і потерпілих на догоспітальному етапі. Порушення
прохідності дихальних шляхів, апное і інші види дихальних розладів є
обов'язковим компонентом будь-якого критичного стану, незалежно від його
нозологічної форми. Тому для формування знань майбутнього лікаря дуже
важливе освоєння навичок розпізнавання і надання екстреної медичної
допомоги, яку спрямовано на підтримку прохідності дихальних шляхів і
забезпечення функції зовнішнього дихання.
Цілі навчання:
Загальна мета: вміти орієнтуватися в структурі та організації роботи
станції швидкої медичної допомоги, розпізнати порушення прохідності
дихальних шляхів, забезпечити її відновлення і демонструвати навички штучної
вентиляції легенів на догоспітальному етапі.
Конкретні цілі
Орієнтуватися

в

структурі

Вихідний рівень знань - умінь
Вміти
і Визначити цілі і шляхи реформування

організації роботи станції швидкої охорони здоров'я в Україні (кафедра
медичної допомоги

соціальної

медицини,

організації
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охорони здоров'я і історії медицини)
Діагностувати порушення

Збирати анамнез, проводити фізикальне

прохідності дихальних шляхів

обстеження

хворого

(кафедра

пропедевтики внутрішніх хвороб)
Встановити

причину

порушення Інтерпретувати

прохідності дихальних шляхів

причини,

механізми

розвитку і прояви непрохідності верхніх
дихальних шляхів (кафедра патологічної
фізіології, отоларингології)

Надати екстрену допомогу хворим на
непрохідність

дихальних

різного походження

Інтерпретувати

анатомо--фізіологічні

шляхів особливості дихальної системи (кафедри
анатомії, фізіології)

Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь
Завдання для перевірки вихідного рівня
Завдання 1
У 2010 році в Україні розпочато реформування охорони здоров'я. Урядом
визначено пріоритетні галузі медицини, які підлягають реформуванню в
першочерговому порядку. Яка мета цих реформ?
A. Оптимізація роботи первинної ланки
B. Вдосконалення хірургічної служби
C. Оптимізація акушерської допомоги
D. Скорочення ліжкового фонду стаціонарів
E. Усі відповіді вірні
Завдання 2
Хворого 30 років знайдено сусідами без свідомості. Під час огляду
свідомість відсутня, шкірні покриви бліді, акроціаноз, дихання самостійне
ритмічне, ЧД 20 за хвилину. Який показник може підтвердити нормальну
функцію зовнішнього дихання у цього хворого?
A. Артеріальний тиск 120/80 мм рт.ст.
B. Пульс 90 за хвилину
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C. Дихальний об'єм 7 мл/кг маси тіла
D. РаО2 90 мм рт.ст.
E. РаСО2 35 мм рт.ст.
Завдання 3
Хворий знаходиться в несвідомому стані та має клінічні прояви обструкції
верхніх дихальних шляхів. Що з нижчезгаданого відноситься до верхніх
дихальних шляхів?
A. Ротоглотка
B. Трахея
C. Бронхи
D. Бронхіоли
E. Легені
Завдання 4
При прямій ларингоскопії пацієнта в коматозному стані лікар оглядає
голосові зв'язки. Де розташовані голосові зв'язки?
A. У ротоглотці
B. На вході в гортань
C. На вході у стравохід
D. У міжшлуночковій області
E. У підголосовій області
Завдання 5
При первинному огляді чоловіка лікар відмітив, що хворий не відповідає
на його питання, дихання неадекватне, поверхневе. Запідозрена обструкція
верхніх дихальних шляхів. Що може стати причиною обструкції верхніх
дихальних шляхів?
A. Аспіраційний синдром
B. Пневмонія
C. Полінейропатія
D. Пневмоторакс
E. Інфаркт мозку
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Завдання 6
На догоспітальному етапі при первинному огляді пацієнта лікар ШМД
встановив у хворого порушення дихання внаслідок обструкції дихальних шляхів.
Що може бути причиною обструкції дихальних шляхів?
A. Ларингоспазм
B. Розрив стравоходу
C. Гіпертонічна криза
D. Отруєння грибами
E. Діафрагмальна грижа
Еталони правильних відповідей
Завдання 1. А .

Завдання 2. С.

Завдання 3. А.

Завдання 4. С.

Завдання 5. А.

Завдання 6. А.

Джерела інформації
1. Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для медичних ВНЗ III-IV
р.а. / За ред. О.Г.Яворського. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 552 с.
2. Пропедевтика внутренней медицины в рисунках, схемах, таблицах: учеб.
пособие / О.В. Синяченко; Донецкий мед. ун-т. ─ Донецк: Донеччина, 2012
. ─ 520 с.
3. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред.
М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина»,
2010. – 704 с.
4. Клінічна фізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Філімонов
В.І.. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 736 с.
5. Соціальна медицина і організація охорони здоров'я : навч. посібник / ред.
В.Ф. Москаленко ─ К.: Книга плюс, 2010. ─ 328 с.
Зміст навчання у відповідності до цілей
Теоретичні питання
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1. Організація служби екстреної та невідкладної допомоги в Україні.
2. Структурні підрозділи екстреної і невідкладної медицини в Україні.
3. Організаційні принципи роботи станції швидкої медичної допомоги.
4. Патогенез, клініка, діагностика обструкції дихальних шляхів.
5. Ознаки і симптоми асфіксії, причини порушення прохідності дихальних
шляхів.
6. Особливості анатомії і фізіології дихальних шляхів, які стосуються
забезпечення їх прохідності.
7. Принципи забезпечення прохідності дихальних шляхів (потрійний прийом
Сафара, інтубація трахеї, використання повітропроводів, очищення ротової
порожнини ручним та апаратним способами).
8. Покази та пристрої для проведення штучної вентиляції легенів на
догоспітальному етапі.
9. Альтернативні способи забезпечення прохідності дихальних шляхів
(ларингеальна маска, комбінована стравохідно-ендотрахеальна трубка).
Граф логічної структури теми «Організація надання екстреної та
невідкладної медичної допомоги в Україні. Сучасні способи забезпечення
прохідності дихальних шляхів і штучної вентиляції легенів у дорослих».
(див. додаток 1, стор. 13)
Джерела інформації
Основна література
1. Экстренная медицинская помощь взрослым и детям на догоспитальном
этапе / Практическое руководство. Вольный И.Ф., Налапко Ю.И., Пешков
Ю.В., Сиротченко Т.А. Под редакцией проф. В.В.Никонова. - Луганск. 2012. - 496 с.
2. Г.Г.Рощин, А.А.Гудыма, В.Ю.Кузьмин и соавт. Экстренная медицинская
помощь. догоспитальный этап - алгоритмы, манипуляции (базовый
уровень). - Киев. - 2012. - 84 с.
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3. Медицина неотложных состояний. Под ред. И.С.Зозули. К.: Медицина 2012. - 696 с.
Орієнтована основа дії (ООД)
Лікувально-діагностичний алгоритм при обструкції дихальних шляхів
стороннім тілом, алгоритми відновлення прохідності дихальних шляхів
(див. додатки 2-4, стор. 14-16).
Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання
Завдання 1
Чоловік 40 років на робочому місці втратив свідомість. Прибула бригада
медиків надала екстрену медичну допомогу і транспортувала хворого до
стаціонару. У якому структурному підрозділі екстреної і невідкладної медичної
допомоги знаходиться ця бригада медиків?
A. Станції швидкої медичної допомоги
B. Центрі медицини катастроф
C. Відділенні невідкладної допомоги
D. Відділенні інтенсивної терапії
E. Токсикологічному центрі
Завдання 2
Під час прийому їжі жінка 40 років несподівано схопилася за горло, на
питання відповідає кивком голови. Говорити не може. За 10 секунд вона
втратила свідомість. Який стан розвинувся у хворої?
A. Повна обструкція дихальних шляхів
B. Порушення мозкового кровообігу
C. Гострий коронарний синдром
D. Гостре отруєння
E. Непритомність
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Завдання 3
Під час бесіди в кафе, при прийомі їжі, чоловік зненацька обхопив шию
руками, кашльові поштовхи неефективні. Збуджений, зіниці розширені, шкірні
покриви ціанотичні. Що потрібно виконати в першу чергу?
A. Прийом Геймліха
B. Потрійний прийом Сафара
C. Укласти потерпілого на бік
D. Перевірити наявність пульсу
E. Забезпечити приплив свіжого повітря
Завдання 4
Пацієнт 16 років їв горіхи, несподівано закашлявся, обличчя стало
ціанотичним і вологим, голос глухий. З великими утрудненнями робить
короткий вдих між нападами кашлю. Зберігає вертикальне положення. Яку
допомогу слід негайно надати пацієнту?
A. Заспокійлива бесіда
B. Грудні/абдомінальні поштовхи
C. Серцево-легенева реанімація
D. Негайне транспортування до ЛОР-відділення
E. Спроба видалити стороннє тіло з рота
Завдання 5
При огляді лікарем ШМД хворого на гостре отруєння седативними
препаратами зафіксовано, він не має свідомості, наявний ціаноз губ і акроціаноз.
Дихання поверхневе. Що необхідно виконати негайно?
A. Відновити прохідність дихальних шляхів
B. Почати штучну вентиляцію легенів
C. Визначити наявність пульсу на променевій артерії
D. Виміряти артеріальний тиск
E. Визначити наявність пульсу на сонній артерії
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Завдання 6
У пацієнтки 19 років, з гострим побутовим отруєнням барбітуратами лікар
бригади ШМД застосував потрійний прийом Сафара. З якою метою виконується
цей прийом?
A. Усунення западіння кореня язика
B. Виконання інтубації трахеї
C. Стабілізації шийного відділу хребта
D. Видалення чужорідного тіла з трахеї
E. Евакуації шлункового вмісту
Еталони правильних відповідей
Завдання 1. А

Завдання 2. А.

Завдання 3. А.

Завдання 4. В.

Завдання 5. В.

Завдання 6. А.

Короткі методичні вказівки для роботи на практичному зайнятті
На початку заняття викладач визначає рівень підготовки студентів. Потім
викладач разом із студентами проводить обхід по станції швидкої медичної
допомоги, під час якого студенти знайомляться з організаційною структурою
роботи диспетчерської служби, старшого лікаря станції швидкої допомоги,
порядком організації виїзду бригад, оснащенням машини швидкої допомоги, з
переліком необхідних медикаментозних засобів. Потім викладач демонструє
студентам маніпуляції по забезпеченню прохідності дихальних шляхів,
проведенню оксигенотерапії і штучної вентиляції легень (з використанням
імітації на манекенах або відеоматеріалів на хворих). За допомогою імітаційних
клінічних сценаріїв студенти відпрацьовують навички діагностики обструкції
дихальних шляхів. Потім, на манекенах, студенти відпрацьовують навички
потрійного прийому Сафара, прийому Геймліха, підбору та встановлення
повітропроводів,

ларингеальної

маски,

інтубації

трахеї,

оксигенотерапії,

проведення різних методів ШВЛ. Також студенти вчаться демонструвати
застосування комбіт'юбу і виконання крикотіреоїдотомії. Під час виконання
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завдань викладач проводить корекцію самостійної роботи кожного студента, і
відповідає на виниклі питання. Наприкінці заняття викладач підводить підсумки,
і оцінює практичну роботу кожного студента.
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Додаток 1. Граф логічної структури теми «Організація надання екстреної та невідкладної
медичної допомоги в Україні. Сучасні способи забезпечення прохідності дихальних шляхів і
штучної вентиляції легень у дорослих»
Основні завдання реформування
первинної ланки надання екстреної та
невідкладної медичної допомоги

Цілі реформування екстреної
невідкладної медичної допомоги

та

Структурна
організація
роботи
станції швидкої медичної допомоги

Диспетчерська

Старший лікар станції
медичної допомоги

Організація
виїзних бригад

Оснащення машини швидкої медичної допомоги

Пристрої для забезпечення
прохідності дихальних шляхів

Алгоритм розпізнавання
та усунення
непрохідності дихальних
шляхів

Медична документація

Алгоритм введення
хворого зі стороннім
тілом дихальних шляхів
на догоспітальному етапі
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Додаток 2. Лікувально-діагностичний алгоритм при обструкції дихальних шляхів стороннім
тілом на догоспітальному етапі
Запитати: «Чи Ви удавилися?»

Не відповідає, але киває

Відповідає «так»

Перевірити здатність кашляти, оцінити
адекватність дихання (ЧД, участь допоміжної
мускулатури у диханні)

Може кашляти, є стридор

Часткова обструкція
дихальних шляхів

Не може кашляти/слабкі спроби
кашлю, дихання свистюче,
неадекватне
Повна обструкція дихальних шляхів

Туалет порожнини рота, усунення
обструкції

Примусити хворого
кашляти

5 ударів у міжлопаткову
ділянку. Прийом
Геймліха

Провести пряму ларингоскопію,
спробувати видалити стороннє тіло
за допомогою щипців Магілла

Провести конікопункцію або
конікотомію

Доповісти старшому лікарю ШМД

Транспортувати до стаціонару
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Додаток 3. Алгоритм відновлення прохідності дихальних шляхів
Оцінити рівень свідомості та стан дихання

Свідомість ясна або сплутана

Дихання не порушене

Оцінити оксигенацію
 фізикальне
обстеження
 інструментальне
обстеження

Свідомість відсутня

Дихання порушене

Дихання не порушене

Розгинання голови
Висування нижньої
щелепи

При комі < 8 балів за
Глазго - інтубація
трахеї та введення
зонду до шлунку

Відкривання рота
(тройной прием)

Оксигенотерапія
Дихання порушене

Нормальне дихання відновлено

Свідомість збережена
або сплутана

Свідомість
відсутня

Оцінити оксигенацію

Дихання
відсутнє

Підтримка прохідності
дихальних шляхів:
За показаннями
повітровід,
ларингеальна маска,
комбітьюб, інтубація
трахеї

Повторно та більш ретельно
виконати “протрійний прийом”

Штучна вентиляція
легень через лицьову
маску
Успішна
Інтубація трахеї,
ларингеальна
маска, комбітьюб.

Не успішна

Дихання
порушене
Можлива
неповна
обструкція
дихальних
шляхів.
Ліквідувати
обструкцію

Можлива
повна
обструкція
дихальних
шляхів.
Ліквідувати
обструкцію
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Додаток 4. Алгоритм забезпечення прохідності дихальних шляхів

Первинний огляд АВС: оцінити ЧД, участь
допоміжної мускулатури при диханні, адекватність
дихання
Адекватно

Неадекватно

Оксигенотерапія

Провести невідкладні заходи:
Потрійний прийом Сафара
Назальний або оральний повітровід
ШВЛ мішком Амбу

Лікувати основне
захворювання

Дихальні шляхи прохідні

Розглянути питання про
седацію: діазепам 5-10 мг в/в

Обструкція дихальних шляхів

Усунути обструкцію верхніх дихальних
шляхів
Туалет порожнини рота

Інтубувати або застосувати
ларингеальну маску

Застосувати капнографію

Провести пряму ларингоскопію
Спробувати видалити стороннє тіло за
допомогою щипців Магіла

Провести конікопункцію або конікотомію

Доповісти старшому лікарю ШМД

Транспортувати до стаціонару
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Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим і
хворим на догоспітальному етапі. Первинний і вторинний огляд.
Актуальність теми
Знання лікарем алгоритмів надання екстреної медичної допомоги
хворим і постраждалим має первинне значення на догоспітальному етапі.
Визначення пріоритету транспортування, своєчасність, якість надання
екстреної допомоги на догоспітальному етапі, вибір стаціонару, до якого
буде здійснено транспортування пацієнту, багато в чому визначає результат і
характер подальшого перебігу захворювання.
Тому майбутнім лікарям важливо знати і уміти чітко застосовувати на
практиці алгоритм первинного і вторинного оглядів, уміти вибирати
необхідний об'єм екстреної медичної допомоги, а також безпомилково
визначати чергу або пріоритет транспортування.
Цілі навчання:
Загальна мета: вміти використати алгоритм первинного і вторинного
огляду постраждалих і хворих на догоспітальному етапі
Конкретні цілі

Вихідний рівень знань-умінь
Вміти

Проводити

огляд

місця

події, Інтерпретувати

дані

анамнезу,

встановити можливу небезпеку для проводити фізикальне обстеження
медичного персоналу, постраждалого (кафедра пропедевтики внутрішніх
або

хворого,

застосувати

індивідуального захисту

засоби хвороб, кафедра внутрішніх хвороб,
кафедра загальної і факультетської
хірургії)

Проводити первинний огляд пацієнта Збирати
(АВС), надати медичну допомогу під фізикальне

анамнез,
обстеження

проводити
хворого

час первинного огляду і визначити (кафедра пропедевтики внутрішніх
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подальшу тактику на місці події

хвороб,

кафедра

неврології),

інтерпретувати

анатомо-

фізіологічні особливості дихальної і
серцево-судинної системи (кафедри
анатомії, фізіології)
Визначити необхідність проведення і Проводити фізикальне обстеження
вибрати варіант вторинного огляду хворого, неврологічне обстеження,
пацієнта, виконувати різні варіанти інтерпретувати
вторинного

огляду

і

дані

ЕКГ,

надавати пульсоксиметрії, вимірювання АТ,

невідкладну допомогу

глюкометрії (кафедра пропедевтики
внутрішніх
системи

хвороб),
(кафедра

нервової
неврології

кафедра загальної і факультетської
хірургії,

кафедра

травматології,

кафедра патологічної фізіології)
Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь
Завдання для перевірки вихідного рівня
Завдання 1
Лікар швидкої допомоги при зборі анамнезу пацієнта з'ясував, що у
нього є миготлива аритмія. Яке фізикальне обстеження в обов'язковому
порядку повинен виконати лікар для виявлення дефіциту пульсу?
A. Вимір частоти серцевих скорочень і частоти пульсу на променевій
артерії
B. Вимір артеріального тиску і частоти пульсу на променевій артерії
C. Вимір частоти серцевих скорочень і артеріального тиску
D. Аускультацію серцевих тонів
E. Пальпацію серцевого поштовху
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Завдання 2
Лікар виконує фізикальне обстеження пацієнта із захворюванням
дихальної системи. Який найбільш інформативний показник свідчитиме про
порушення функцій зовнішнього дихання?
A. Життєва місткість легенів
B. Обьем форсованого видиху
C. Дихальний об'єм
D. Швидкість форсованого видиху
E. Усі відповіді вірні
Завдання 3
Лікар функціональної діагностики виконує дослідження дихальної
системи. Які структури дихальної системи відносяться до анатомічного
мертвого простору?
A. Бронхіоли, бронхи, трахея
B. Бронхи, альвеоли, трахея
C. Гортань, альвеоли, бронхи
D. Гортань, ротоглотка, гайморові пазухи
E. Усі варіанти вірні
Завдання 4
Лікар виконує дослідження системи кровообігу. Які показники
відбиватимуть стани гемодинаміки?
A. АТ, ЧСС, ЗПОС
B. АТ, ЧСС, тиск ліквору
C. ЧСС, АТ, концентрація гемоглобіну
D. АТ, ЧСС, рівень гематокриту
E. Усі варіанти вірні
Завдання 5
Лікар швидкої допомоги проводить огляд пацієнта. На підставі яких
симптомів можна запідозрити у пацієнта наявність нейроінфекції?
A. Ригідність м'язів потилиці, синдром Кернига
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B. Анізокорія, птоз
C. Екзофтальм, мідріаз
D. Синдром Бабинського, синдром Брудзинського
E. Усі варіанти вірні
Завдання 6
Лікар швидкої допомоги інтерпретує ЕКГ.

По відстані між якими

зубцями ЕКГ можна судити про регулярність сердечного ритму?
A. R - R
B. P - P
C. T - T
D. Q - Q
E. Усі варіанти вірні
Завдання 7
Лікар швидкої допомоги вимірює сатурацию потерпілому. Які
показники є нормальними?
A. 95-100%
B. 70-80%
C. 80-90%
D. 10-20%
E. 60-70%
Завдання 8
Пацієнту, який несподівано втратив свідомість, лікар швидкої
допомоги

проводить

глюкометрію.

Які

показники

глюкометрії

є

нормальними?
A. 3,5-5,5 ммоль/л
B. 3,0-7,5 ммоль/л
C. 2,5-3,5 ммоль/л
D. 7,5-8,5 ммоль/л
E. 4,5-7,5 ммоль/л
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Завдання 9
Під час проведення огляду медична сестра проводить вимір АТ. Який
апарат необхідно використати для измереения АТ?
A. Манометр
B. Пульсоксиметр
C. Реограф
D. Спірограф
E. Капнограф
Еталони правильних відповідей
Завдання 1. А.

Завдання 2. С.

Завдання 3. А.

Завдання 4. А.

Завдання 5. А.

Завдання 6. А.

Завдання 7. А.

Завдання 8. А.

Завдання 9. А.

.
Джерела інформації
1. Загальна хірургія / М.Д.Желіба, С.Д.Хіміча . – К: Медицина, 2010 – 448
с.
2. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред.
М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина»,
2010. – 704 с.
3. Практическая неврология / Под ред. А.С.Кадыкова, Л.С.Манвелова,
В.В.Шведкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 с.
4. Пропедевтика внутренних болезней: учебник / Лис М.А., Солоненко
Ю.Т., Соколов К.Н. - Издательство: Гревцова, 2011. – 576 с.
5. Анатомия человека / Михайлов С.С., Чукбар А.В., Цыбулькин А.Г.
Издательство: Гэотар-Медиа, 2011 г.
Зміст навчання у відповідності до цілей
Теоретичні питання
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1. Первинний огляд (АВС). Завдання первинного огляду, техніка
виконання у пацієнта у свідомості і без свідомості.
2. Прийняття рішення про надання медичної допомоги в ході
первинного огляду.
3. Визначення подальшої тактики на місці події для категорії пацієнтів
«Завантажуй та їдь», таких, що вимагають швидкого обстеження з
голови до ніг і тих, хто вимагає локального обстеження.
4. Критерії визначення категорії пацієнтів «Завантажуй та їдь».
5. Поняття «платинової» півгодини і «золотої» години.
6. Роль механізму ушкодження у визначенні тяжкості пацієнта.
7. Особливості транспортування хворих і потерпілих.
8. Засоби для внутрішньовенного введення ліків, показання і техніка
застосування внутрішньокісткового введення медикаментів.
9. Цілі вторинного огляду, техніка виконання, додаткові методи
обстеження.
10. Критерії визначення пацієнтів, які підлягають локальному огляду.
11. Технологія локального огляду.
12. Установка діагнозу невідкладного стану і вибір лікувального
протоколу з медицині невідкладних станів.
Граф логічної структури теми «Порядок надання невідкладної медичної
допомоги потерпілим і хворим на догоспітальному етапі. Первинний та
вторинний огляд»
(див. додаток 5, стор. 27)
Джерела інформації
Основна література
1. Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна медична
допомога / І.С.Зозуля,А.В.Вершигора, В.І.Боброва та ін.; за ред.
І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
22

2. Екстрена медична допомога: до госпітальний етап – алгоритми
маніпуляції (базовий рівень). – Г.Г.Рощін, А.А.Гудима, В.Ю.Кузьмін та
ін. – К, 2012. – 84 с.
3. Політравма: хірургія, травматологія, анестезіологія, інтенсивна терапія
/ Під ред. Ф.С.Глумчера, П.Д.Фоміна, Е.Г.Педаченко та ін.. – К.: ВСВ
«Медицина», 2012. – 736 с.
4. Закон України від 5.07.2012 № 5081-IV «Про екстрену медичну
допомогу».
5. Наказ МОЗ України від 17.01.2005 № 24 «Про затвердження протоколів
надання медичної допомоги за спеціальністю «Медицина невідкладних
станів».
6. Наказ МОЗ України від 28.12.2002 № 507 «Нормативи надання
медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних
закладах за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».
Орієнтовна основа дії (ООД)
Алгоритм вибору виду огляду, алгоритми первинного огляду, швидкого
огляду, локального огляду, повного огляду, поточного огляду хворих і
постраждалих на догоспітальному етапі
(див. додатки 6-11, стор. 28-33)
Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання
Завдання 1
Виклик бригади швидкої допомоги з приводу ДТП за участю 5
автомобілів. Що повинен виконати лікар перед прибуттям на місце
проишествия?
A. Використати засоби індивідуального захисту
B. Зафіксувати шийний відділ хребта постраждалого
C. Зв'язатися з диспетчером
D. Перерахувати кількість потерпілих
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E. Терміново розпочати евакуацію потерпілих з місця події
Завдання 2
Які види оглядів не проводять пацієнтам для надання невідкладної
допомоги?
A. Первинний
B. Вторинний
C. Третинний
D. Локальний
E. Повний
Завдання 3
Під час проведення первинного огляду пацієнта з інфарктом міокарду
не оцінюють:
A. «КОМПАС« анамнез
B. Рівень свідомості
C. Частоту дихань
D. Наявність зовнішньої кровотечі
E. Частоту пульсу
Завдання 4
Бригада швидкої допомоги викликана до чоловіка 55 років, якого
побили невідомі. Скарги на біль в грудній клітці. При огляді стан
нестабільний, він у свідомості і дихає, трахея зміщена ліворуч, при
аускультації дихальні шуми ослаблені ліворуч, при перкуссии – тімпаничний
легеневій звук. Які види огляду необхідно провести цьому пацієнту?
A. Первинний, швидкий, поточний
B. Первинний, повний, поточний
C. Первинний, поточний, повний
D. Первинний, поточний, локальний
E. Поточний, локальний, повний
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Завдання 5
Виклик до чоловіка 65 років, який скаржиться на сильний біль в
грудях, що з'явився несподівано 1 годину тому. Об'єктивно: у свідомості,
частота дихань 16 за хвилину, пульс 56 за хвилину, ослабленний, АТ 105/70
мм.рт.ст. У цього пацієнта високий пріоритет транспортування. Що є
видимою загрозою для життя цього пацієнта?
A. Сильний біль в грудях
B. 16 дихань за хвилину
C. Ослаблена пульсація, ЧСС 56 за хвилину
D. Знижений АТ
E. Видимої загрози для життя немає
Завдання 6
Виклик бригади швидкої допомоги до чоловіка 24 років, який після
настання блювання втратив свідомість на вечірці в приватному будинку.
Об'єктивний стан важкий, свідомість відсутня, АТ 140/80 мм.рт.ст., пульс 110
за хвилину, ЧД 18 за хвилину, сатурация 95%, рівень глюкози крові 6,5
ммоль/л. Які види огляду необхідно провести цьому пацієнту?
A. Первинний, швидкий, поточний
B. Первинний, локальний, поточний
C. Первинний, повний, швидкий
D. Повний, поточний
E. Поточний, повний, швидкий
Завдання 7
Бригада швидкої допомоги викликана до чоловіка 50 років, який
потрапив до ДТП. Він у свідомості і скаржиться на біль в грудній клітці.
Який захід слід було виконати перед початком первинного огляду?
A. Іммобілізацію шийного відділу хребта
B. Визначення частоти дихання
C. Визначення рівня свідомості за шкалою AVPU
D. Збір анамнезу захворювання і життя
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E. Визначення пульсації на променевій артерії
Еталони правильних відповідей
Завдання 1. А.

Завдання 2. С.

Завдання 3. А.

Завдання 4. А.

Завдання 5. А.

Завдання 6. А.

Завдання 7. А
Короткі методичні вказівки для роботи на практичному занятті
Спочатку викладач визначає рівень підготовки студентів до заняття.
Потім викладач демонструє студентам відеоматеріали по використанню
алгоритмів первинного і вторинного оглядів. Потім студенти відпрацьовують
навички застосування алгоритмів первинного і вторинного оглядів з
використанням клінічних сценаріїв. Далі викладач демонструє зразок
інтерактивного виконання алгоритмів клінічних сценаріїв. Після цього
студенти демонструють виконання алгоритму за клінічними сценаріями. Під
час демонстрації студентами алгоритмів викладач корегує роботу кожного
студента, відповідає на питання, підводить підсумки практичного заняття і
оцінює роботу кожного студента.
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Додаток 5. Граф логічної структури теми «Порядок надання невідкладної медичної допомоги хворим і постраждалим на догоспітальному
етапі. Первинний і вторинний огляд»
Огляд місця події

1.
2.
3.
4.
5.

Інформація від диспетчера
Визначення безпеки місця події
Вибір індивідуальних засобів безпеки
Визначення кількості постраждалих
Визначення необхідності додаткової допомоги

Загальне уявлення про пацієнта

Первинний огляд
Травмований чи ні

Хворий / не хворий

Травма
Механізм ураження
Легка

У свідомості

Лікувальні заходи

Основні скарги

Іммобілізація шийного
відділу хребта

Визначити рівень свідомості

Захворювання
Природа захворювання

Шкала AVPU
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Тяжка

Оцінка пацієнта

Без свідомості

Прохідність дихальних
шляхів
Дихання
Наявність кровотечі
Кровообіг

Пріоритет транспортування

Вторинний огляд.
Локальний

Швидкий

Пацієнти з нетяжкою травмою,
Терапевтичні пацієнти у свідомості

Повний

Визначення пріоритету
транспортування

Пацієнти з тяжкою травмою,
Терапевтичні пацієнти без свідомості

Поточний огляд

Прийоми Геймліха, Сафара,
повітровід, інтубація трахеї
Киснева маска,
ШВЛ
Венозний доступ, інфузійна
терапія, грудні компресії
Зупинка кровотечі

Терапевтичні пацієнти у свідомості,
пацієнти з легкою травмою

Додаток 6. Алгоритм вибору виду огляду пацієнта на догоспітальному етапі
Оцінка місця події
Місце події є
безпечним

Місце події є
небезопечним
Усунення небезпеки
Евакуація хворого
Корекція ризику
Первинний огляд
Усунути загрозу для життя

Хворий на травму

Терапевтичний хворий

Іммобілізація шийного
відділу хребта

Локальне обстеження
(анамнез + фізикальне)

Локальне обстеження
(анамнез + фізикальне)
Оцінити механізм ураження (МУ)

У свідомості

Без свідомості

МУ серйозний

МУ не серйозний

«КОМПАС»
анамнез

Швидкий огляд

Швидкий огляд

Локальний огляд

Первинні
вітальні
показники

Первинні
вітальні
показники

Локальний
огляд

Первинні
вітальні
показники

Первинні
вітальні
показники

«КОМПАС»
анамнез

«КОМПАС»
анамнез

«КОМПАС»
анамнез

Транспортування

Транспортування

Транспортування

Транспортування

Повний огляд

Повний огляд

Повний огляд

Повний огляд

Лікування

Лікування

Лікування

Лікування

Поточний огляд
Взаємодія та ведення документації
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Додаток 7. Алгоритм первинного огляду на догоспітальному етапі
Загальне уявлення про пацієнта (скарги, механізм
ураження, природа захворювання)
Усунення видимих загроз для життя
Пацієнт з травмою

Терапевтичний пацієнт

Підозра на травму
хребта

Немає підозри на
травму хребта

Іммобілізація шийного
відділу хребта

Визначення рівня
свідомості за AVPU
позвоночника

Визначення рівня свідомості
за шкалою AVPU
Прохідність дихальних
шляхів

Прохідність дихальних шляхів

Прохідні

Прохідні

Не прохідні

Потрійний прийом,
повітровід,
інтубація трахеї

Не прохідні
Потрійний прийом,
повітровід, інтубація трахеї
Оцінка дихання, подача кисню

Адекватне

Не адекватне

Адекватне

Не адекватне
Почати ШВЛ

Почати ШВЛ
Оцінити кровообіг

Оцінити кровообіг
Пульс
збережений

Пульс
відсутній

Наявність значної кровотечі
Є

Нема

Почати
СЛР

Пульс
збережений

Пульс
відсутній

Оцінка шкірних
покровів

Почати СЛР

Зупинка
кровотечі
Оцінка шкірних покровів
Вирішення питання про транспортування
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Додаток 8. Алгоритм швидкого огляду пацієнтів на догоспітальному етапі
Швидкий огляд
Терапевтичні пацієнти без
свідомості

Пацієнти з тяжким механізмом ураження

Іммобілізація шийного відділу хребта
Забезпечити прохідність ДШ

Рішення щодо транспортування
AVPU

Огляд, пальпація, аускультація
 Голова
 Шия
 Грудна клітка
 Живіт
 Таз
 Кінцівки
 Спина

Огляд на наявність
 Деформація
 Забій
 Садна
 Колоті рани
 Опіки
 Болісність
 Рвані рани
 Припухлості

Оцінити
 АТ
 ЧСС
 ЧД
 Температура
 Колір шкірних покривів
КОМПАС
К– ОзнаКи та симптоми;
О – основний анамнез (дані, які мають
відношення до анамнезу захворювання);
М – медичні препарати;
П – прийом їжі та остання менструація;
А – алергія;
С – скарги та попередні теперішньому
захворюванню події

Безпечне положення

Прийняття рішення
щодо транспортування

Огляд, пальпація, аускультація
 Голова
 Шия
 Грудна клітка
 Живіт
 Таз
 Кінцівки
 Спина

Оцінити
 АТ
 ЧСС
 ЧД
 Температура
 Колір шкірних покривів

Невідкладна допомога

КОМПАС

30

Додаток 9. Алгоритм локального огляду пацієнтів на догоспітальному етапі
Локальний огляд
Терапевтичний пацієнт зі свідомістю
Визначити природу захворювання

Збирання анамнезу

Пацієнт з легкою травмою

Визначити механізм ураження
Огляд і пальпація: деформація, забій,
крепітації, садна, опіки, припухлості,
патологічна рухливість, болісність

КОМПАС

Локальне обстеження (основні
скарги, ознаки, симптоми )

Оцінка вітальних показників
АТ, ЧСС, ЧД, температура, колір
шкірних покривів

Оцінка вітальних показників
АТ, ЧСС, ЧД, температура, колір
шкірних покривів

КОМПАС

Лікування

Рішення щодо транспортування
Лікування

Рішення щодо транспортування
«КОМПАС» інформація:
К– ОзнаКи та симптоми;
О – основний анамнез (дані, які мають відношення до анамнезу захворювання);
М – медичні препарати;
П – прийом їжі та остання менструація;
А – алергія;
С – скарги та попередні теперішньому захворюванню події
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Додаток 10. Алгоритм повного огляду пацієнтів на догоспітальному етапі Оцінити показники (пульс, дихання, АТ, термометрія).
Огляд голови та лиця на наявність деформації, асиметрії, наявної кровотечі.
Є деформації

Нема деформацій

Виконати пальпацію для визначення деформації, болісності або
крепітації, перевірити прохідність дихальних шляхів
.
Огляд шиї на наявність деформації, асиметрії, набрякання вен шиї
Є деформації

Нема деформацій

Виконати пальпацію для визначення зсуву трахеї, крепітації
підшкірної клітковини або кісткових уламків
Огляд грудної клітки на наявність ран, рухи грудної стінки та участь допоміжної
мускулатури у диханні
Є

Нема

Виконати пальпацію, оцінити реакцію хворого на глибоке дихання
виконати аускультацію
Привести огляд кісток таза
Є

Нема

Провести пальпацію та натискання на гребні клубових кісток, лобковий симфіз
для визначення болісності та рухливості кісток.
Огляд плечового поясу, кінцівок на наявність викривлень, симетричність кісток,
випинання відламків кісток.
Є

Нема

Провести пальпацію, перевірити дистальний пульс, чутливість та рухи в кінцівках, при
відсутності наявних переламів обережно порухати руками для оцінки загальної функції.

Огляд спини на наявність ушкождень
Є деформації

Нема деформацій

За підозри на ушкодження хребта провести іммобілізацію. Характер іммобілізації
повинен відповідати можливості виконати пальпацію спини для визначення ран,
переламів, болісних місць. Перевірити дистальний пульс, чутливість та рухову
активність
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Додаток 11. Алгоритм поточного огляду пацієнтів на догоспітальному етапі
Оцінка рівня свідомості за АVPU.

Оцінка прохідності дихальних шляхів

Оцінка частоти та якості дихання

Оцінка кровообігу
ЧСС та наповнення
Кольору шкірних покривів, температури тіла
Кровотечі

Зміни у стані пацієнта
ТАК

НІ

Повторний огляд

Провести невідкладну допомогу

Провести локальний огляд відповідно
до наявних ушкоджень або скарг

Оцінка ефективності невідкладної
допомоги
Переоцінити вітальні функції

Контролювати ефективність втручань,які виконуються

Повторити поточний огляд
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Технологія надання екстреної медичної допомоги при зупинці кровообігу
і дихання у дорослих. Діагностика і лікування невідкладних станів на
місці події.
Актуальність теми
Раптова зупинка серця може розвинутися у будь-якої людини в самих
різних місцях. У дорослих Більш ніж у 60% випадків вона ускладнює
ішемічну хворобу серця. Більше за третину пацієнтів з інфарктом міокарду
помирають впродовж однієї години внаслідок фібриляції шлуночків або
шлуночкової тахікардії без пульсу. Єдиним ефективним способом лікування
цих станів є електрична дефибрилляция на фоні адекватного проведення
базової підтримки життя. Тобто у разі розвитку раптової зупинки серця поза
стаціонаром якомога рання оцінка ритму та проведення електричної
дефібриляції є основною метою реанімаційних заходів. За даними
закордонної літератури, шанси на виживання хворого з фібриляцією
шлуночків зменшуються на 10% з кожною хвилиною відстрочення
дефібриляції. Однією з умов адекватного проведення реанімаційних заходів є
якомога ранній їх початок і правильне виконання, оскільки тоді пацієнт має
максимальні шанси на відновлення сердечної діяльності, дихання і вищої
нервової діяльності.
Іншими частими причинами зупинки серця і дихання є ураження
електричним струмом, отруєння, коми будь-якої етіології, шоки, гіпотермія,
утоплення, оскільки ці стани супроводжуються порушенням вітальних
функцій. Уміння чітко сформулювати синдромальний діагноз і надати
своєчасну невідкладну допомогу в умовах обмеженого часу і недостатніх
анамнестичних даних є запорукою успіху в попередженні зупинки серця і
збереженні життя пацієнта.
Тому лікар будь-якої спеціальності повинен уміти чітко і безпомилково
діагностувати різні невідкладні стани, у тому числі раптову зупинку серця,

34

розпізнавати ритми, які вимагають проведення електричної дефібриляції і
виконувати комплекс розширених реанімаційних заходів.
Цілі навчання:
Загальна мета: уміти розпізнати раптову зупинку серця і інші
невідкладні стани (гіпертонічну кризу, гострий коронарний синдром,
кардіогенний шок, анафілактичний шок, гіпотермію, утоплення, ураження
електричним струмом, кому і отруєння), надати екстрену медичну допомогу
Конкретні цілі

Вихідний рівень знань-умінь
Уміти

Розпізнати раптову зупинку серця, Збирати
гіпертонічну

кризу,

анамнез,

гострий фізикальне

проводити

обстеження

хворого,

коронарний синдром, кардіогенний аналізувати результати додаткових
шок,

анафілактичний

гіпотермію,
електричним

утоплення,
струмом,

отруєння

шок, методів

обстеження

(кафедра

ураження пропедевтики внутрішніх хвороб),
кому

і нервової

системи

(кафедра

неврології)

Проводити реанімаційні заходи при Інтерпретувати

анатомо-

раптовій зупинці серця, у тому числі фізіологічні особливості дихальної і
розпізнати серцевий ритм під час серцево-судинної системи (кафедри
зупинки серця, її зворотні причини, анатомії, фізіології), інтерпретувати
виконати

інтубацію

трахеї, причини,

механізми

розвитку

і

електричну дефібриляцію, введення прояви гострої зупинки серця і
медикаментів,

і

контролювати дихання

ефективність їх виконання

(кафедра

патологічної

фізіології),

визначати

фармакодинаміку

і

фармакокінетику ліків та механізми
їхньої дії (кафедра фармакології)
Надати екстрену медичну допомогу Виконувати

необхідні

медичні

при гіпертонічній кризі, гострому маніпуляції (кафедри пропедевтики
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коронарному синдромі, гіпотермії, внутрішніх хвороб, факультетської
кардіогенному

шоці,

анафілактичному
електричним

шоці,

струмом,

утопленні, хірургії),
ураженні динаміку
комі

визначати
і

фармако

фармакокінетику

і препаратів та механізми їхньої дії

отруєнні

(кафедра фармакології)

Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь
Завдання для перевірки вихідного рівня
Завдання 1
У хворої 50 років, яка звернулася до поліклініки з приводу головної
болі, лікар вимірює артеріальний тиск. У проекції якої артерії треба
розташувати мембрану фонендоскопа?
A. Плечової артерії
B. Променевої артерії
C. Ліктьової артерії
D. Верхньої грудної артерії
E. Пахвової артерії
Завдання 2
При огляді хворий 50 років не відповідає на питання, на біль реагує
цілеспрямованими рухами, шкіра бліда, легкий ціаноз губ. Температура тіла
37,4*С. ЧД 14 за хвилину. АТ 100/70 мм.рт.ст., ЧСС 96 за хвилину. Який
провідний синдром є у хворого?
A. Кома
B. Гостра дихальна недостатність
C. Артеріальна гіпотензія
D. Тахікардія
E. Лихоманка
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Завдання 3
У хворого 40 років, який не має свідомості, лікар при огляді визначає
пульс на сонній артерії. Які основні анатомічні орієнтири для виконання цієї
маніпуляції?
A. Внутрішній

край

грудино-ключично-соскоподібного

м'яза

і

перснеподібний хрящ
B. Зовнішній край грудино-ключично-соскоподібного м'яза і внутрішня
яремна вена
C. Грудино-ключично-соскоподібний м'яз і трапецеподібний м'яз
D. Середина відстані між нижньою щелепою і ключицею
E. Під'язиково-лопатковий м'яз і грудино-ключично-соскоподібний м'яз
Завдання 4
Хворому із зупинкою серця при проведенні базової реанімації
проводиться апаратний моніторинг артеріального тиску. Який мінімальний
рівень систолічного АТ досягається при правильному проведенні компресій
грудної клітки?
A. Менший за 50 мм.рт.ст.
B. 60-80 мм.рт.ст.
C. 100-120 мм.рт.ст.
D. 120-140 мм.рт.ст.
E. 140-160 мм.рт.ст.
Завдання 5
Хворому 60 років в комплексі лікування хронічної ішемічної хвороби
серця призначений амиодарон. Який механізм його дії?
A. Збільшення тривалості потенціалу дії
B. Збільшення провідності в синоатриальному вузлі
C. Збільшення внутрішньошлуночкової провідності
D. Зменшення рефрактерного періоду
E. Збільшення збудливості передсердь
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Завдання 6
Хворому 45 років на гостре отруєння показано промивання шлунку
через назогастральний зонд. На яку довжину його треба ввести?
A. До 1 відмітки, приблизно на 30 см
B. До 2 відмітки, приблизно на 40 см
C. До 3 відмітки, приблизно на 50 см
D. До 4 відмітки, приблизно на 60 см
E. Глибина визначається індивідуально
Завдання 7
Хворому на інфаркт міокарда, який ускладнився кардіогенним шоком,
призначена фібринолітична терапія. Що з нижче перерахованого відноситься
до препаратів цієї групи?
A. Аспірин
B. Тенектеплаза
C. Варфарин
D. Вікасол
E. Амінокапронова кислота
Еталони правильних відповідей
Завдання 1. А.

Завдання 2. А.

Завдання 3. А.

Завдання 4. В.

Завдання 5. А.

Завдання 6. Е.

Завдання 7. В.
Джерела інформації
Основна література
1. Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для медичних ВНЗ
III-IV р.а. / За ред. О.Г.Яворського. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 552
с.
2. Загальна хірургія / М.Д.Желіба, С.Д.Хіміча . – К: Медицина, 2010 – 448
с.
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3. Клиническая фармакология: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под
ред. О.Я. Бабака, А.Н.Беловола, И.С.Чекмана. – К.: ВСВ «Медицина»,
2012 – 728 с.
4. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред.
М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина»,
2010. – 704 с.
5. Невропатологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Шевага
В.М., Паєнок А.В.. – К.: «Медицина», 2009. – 656 с.
6. Ендокринологія: Підручник для ВМНЗ III-IV рів. акред. / За ред.
П.М.Боднар. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 464 с.
Додаткова література.
1. Клінічна фізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. /
Філімонов В.І.. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 736 с.
2. Фармакологія: Підручник / За ред.. І.С.Чекман. – Вінниця: Нова книга,
2009. – 480 с.
Зміст навчання у відповідності до цілей
Теоретичні питання
1. Поняття про термінальні стани. Діагностика клінічної смерті.
2. Причини неефективного кровообігу.
3. Класифікація і оцінка серцевого ритму при зупинці серця.
4. Технологія серцево-легеневої реанімації при фібриляції шлуночків і
безпульсовій шлуночкової тахікардії у дорослих.
5. Технологія

серцево-легеневої

реанімації

при

безпульсовій

електричної активності та асистолії у дорослих.
6. Діагностика потенційно оборотних причин зупинки серця за
алгоритмом чотири «Г» - чотири «Т».
7. Фармакотерапія при зупинці серця.
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8. Технологія

серцево-легеневої

реанімації

за

допомогою

автоматичного дефібрилятора.
9. Тривалість серцево-легеневої реанімації, ознаки її ефективності і
неефективності.
10. Принципи післяреанімаційної підтримки.
11. Помилки і ускладнення під час проведення серцево-легеневої
реанімації.
12. Правові і етичні аспекти серцево-легеневої реанімації.
13. Діагностика

та

екстрена

медична

допомога

при

гострому

коронарному синдромі.
14. Діагностика та екстрена медична допомога при кардіогенному шоці.
15. Діагностика та екстрена медична допомога при гіпертонічній кризі.
16. Діагностика та екстрена медична допомога при анафілактичному
шоці.
17. Діагностика та екстрена медична допомога при гіпотермії.
18. Діагностика та екстрена медична допомога при утопленні.
19. Діагностика

та

екстрена

медична

допомога

при

ураженні

електричним струмом.
20. Діагностика та екстрена медична допомога при комі невідомої
етіології.
21. Діагностика та екстрена медична допомога при комах, пов'язаних з
цукровим діабетом.
22. Діагностика та екстрена медична допомога при отруєнні невідомим
газом.
23. Діагностика та екстрена медична допомога при отруєнні невідомою
речовиною.
Граф логічної структури теми «Технологія надання екстреної медичної
допомоги при зупинці кровообігу і дихання у дорослих. Діагностика і
лікування невідкладних станів на місці події»
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(див. додаток 12, стор. 46)
Джерела інформації
Основна література
1. Экстренная медицинская помощь взрослым и детям на догоспитальном
этапе / Практическое руководство. Вольный И.Ф., Налапко Ю.И.,
Пешков Ю.В., Сиротченко Т.А. Под редакцией проф. В.В.Никонова. –
Луганск. – 2012. – 496 с.
2. Екстрена медична допомога (гострі серцеві стани) / Г.Г.Рощін,
О.М.Пархоменко, В.О.Крилюк та ін.; за ред. Г.Г.Рощіна. – К.: ТОВ
«НВП «Інтерсервіс», 2011. – 159 с.
3. Екстрена медична допомога: догоспітальний етап – алгоритми
маніпуляції (базовий рівень). – Г.Г.Рощін, А.А.Гудима, В.Ю.Кузьмін та
ін. – К, 2012. – 84 с.
4. Усенко Л.В., Царев А.В., Кобеляцкий Ю.Ю. Сердечно-легочная и
церебральная

реанимация.

Практическое

руководство.

–

Днепропетровск, 2011. – 72 с.
5. Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна медична
допомога / І.С.Зозуля,А.В.Вершигора, В.І.Боброва та ін.; за ред. проф.
І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
6. Наказ МОЗ України від 17.01.2005 № 24 «Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Медицина
невідкладних станів».
Додаткова література
1. Клиника и лечение аллергических заболеваний / И.И.Салимов,
М.И.Салимов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224 с.
2. Неотложная токсикология / В.В.Афанасьев. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2010 – 384 с.
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3. Неотложная эндокринология / А.М.Мкртумян, А.А.Нелаева. -

М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 128 с.
4. Неотложная помощь в терапии и кардиологии / Под ред. Ю.И.
Гринштейна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 224 с.
Орієнтовна основа дії (ООД)
Алгоритми діагностики раптової зупинки серця, базової підтримки
життя у дорослих, універсальний алгоритм розширених реанімаційних
заходів у дорослих, алгоритми реанімації з дефібриляцією та без неї у
дорослих, алгоритми екстреної допомоги при гіпертонічній кризі,
гострому коронарному синдромі, кардіогенному шоці, анафілактичному
шоці, гіпотермії, утопленні, ураженні електричним струмом, комі
невідомої етіології, комах при цукровому діабеті, отруєнні невідомою
речовиною (див. додатки 13-28, стор. 47-62)
Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання
Завдання 1
До стоматолога звернулася хвора 65 років зі скаргами на ниючий біль в
області 46 зуба. Після місцевого знеболення 1% розчином ультракаїну хвора
несподівано втратила свідомість, відсутній пульс на сонній артерії і дихання.
Який стан розвинувся у хворої?
A. Непритомність
B. Колапс
C. Кома
D. Зупинка серця
E. Анафілактичний шок
Завдання 2
У чоловіка 70 років, який страждає на ішемічну хворобу серця,
несподівано з'явився стискаючий біль в серці, який іррадіює в ліву руку;
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запаморочення. Прийом нітрогліцерину зменшив біль, але не купірував
повністю. АТ 140/90 мм.рт.ст. Який стан розвинувся у хворого?
A. Гострий коронарний синдром
B. Колапс
C. Пневмонія
D. Шок
E. Гіпертонічна криза
Завдання 3
Жінка 60 років, зайшла до крамниці, несподівано зблідла і втратила
свідомість. При огляді лікарем швидкої допомоги діагностовано раптову
зупинку серця. З чого слід починати реанімаційні заходи у хворої?
A. Виведенні нижньої щелепи
B. Закиданні голови
C. Компресій грудної клітки
D. Введення адреналіну
E. Штучного дихання
Завдання 4
Під час реанімаційних заходів лікар швидкої допомоги зафіксував на
моніторі ритм, який вимагає проведення електричної дефібриляції. Який
ритм побачив лікар?
A. Синусову брадикардію
B. Електромеханічну дисоціацію
C. Фібриляцію передсердь
D. Фібриляцію шлуночків
E. Асистолію
Завдання 5
У хворої 20 років, яка страждає на цукровий діабет, несподівано
з'явився значний

піт, збудження і втрата свідомості. Лікарем швидкої

допомоги після огляду запідозрена гіпоглікемічна кома. Що є невідкладною
допомогою в даному випадку?
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A. Інсулінотерапія
B. Введення 40% глюкози внутрішньовенно
C. Інфузія 4% розчину гідрокарбонату натрію
D. Інфузія 0,9% розчину натрію хлориду
E. Введення великих доз вітамінів
Завдання 6
У пацієнта 60 років лікарем ШМД діагностовано гіпертонічну кризу.
АТ 190/110 мм.рт.ст., ЧСС 86 за хвилину. Пацієнт адекватний, скаржиться на
головний біль. З чого слід почати надання невідкладної допомоги хворому?
A. Ніфедипін сублінгвально
B. Дібазол 2 мл внутрішньом'язово
C. Лабеталол 2 мг внутрішньовенно
D. Каптопріл 25 мг сублінгвально
E. Фуросемід 1 мл підшкірно
Еталони правильних відповідей
Завдання 1. D.

Завдання 2. А.

Завдання 3. С.

Завдання 4. D.

Завдання 5. В.

Завдання 6. А.

Короткі методичні вказівки для роботи на практичному занятті
На початку заняття викладач визначає рівень підготовки студентів.
Потім викладач демонструє студентам відеоматеріали по проведенню
базових і розширених реанімаційних заходів. Потім студенти відпрацьовують
навички діагностики раптової зупинки серця, компресій грудної клітки і
штучного дихання, визначення серцевого ритму під час зупинки серця,
електричної дефібриляції, введення ліків під час реанімації, закріплюють
навичку інтубації трахеї на манекені. Після цього студенти, працюючи в
групах,

відпрацьовують

навичку

виконання

алгоритму

розширених

реанімаційних заходів. На манекенах відпрацьовується укладання хворого у
безпечне положення на боці, промивання шлунку. Потім на манекенах (за
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допомогою

сценаріїв)

студенти

відпрацьовують

алгоритми

огляду,

діагностики та надання екстреної допомоги при гіпертонічній кризі, гострому
коронарному

синдромі,

кардіогенному

шоці,

анафілактичному

шоці,

гіпотермії, утопленні, ураженні електричним струмом, комі неясної етіології,
комах, пов'язаних з цукровим діабетом, отруєнні невстановленим газом і
отруєнні невстановленою речовиною.
Під час виконання усіх завдань викладач проводить обговорення,
аналіз і корекцію самостійної роботи кожного студента, відповідає на
питання, потім підводить підсумки практичного заняття і виконує
оцінювання роботи кожного студента.
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Додаток 12. Граф логічної структури теми «Технологія надання екстреної медичної допомоги при
зупинці кровообігу і дихання у дорослих. Діагностика і лікування невідкладних станів на місці події»
Первинний огляд (ABCDE)
Оцінка свідомості

Оцінка дихання

Діагностика раптової зупинки серця
Оцінка гемодинаміки

Реанімація не показана

Гострий коронарний синдром, кардіогенний шок, гіпертонічна криза,
анафілактичний шок, гіпотермія, утоплення, ураження електричним
струмом, коми, отруєння
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Характерні
клінічні
ознаки

Дані анамнезу
серцева патологія,
алергії, гіпертензія,
цукровий діабет,
прийом медикаментів,
контакт зі струмом

Обстеження
пульсоксиметрія
глюкоза крові
ЕКГ, тропоніни
термометрія

Кисень,
ШВЛ,
пункція
вени,
корекція
АТ

BLS

Грудні компресії
Відновлення прохідності
дихальних шляхів
Штучне дихання

ACLS

Оцінка ритму
Електродефібриляція
Інтубація трахеї
Судинний доступ
Адреналін, кордарон
Пошук та усунення оборотних
причин
Клінічні ознаки
Пульсоксиметрія
ЕКГ
термометрія

Діагноз невідкладного стану

Вибір алгоритму надання допомоги

Надання невідкладної допомоги

Реанімація показана

Контроль
ефективності

Визначення подальшої тактики

Гіпоксия
Гіповолемія
Гіпотермія
Гіпер-/гіпокаліємія

Пневмоторакс
Тампонада
Токсини
Тромбоемболія

Додаток 13
Алгоритм діагностики раптової зупинки серця
Реакція на звернену мову (оцінка свідомості)
є

немає
Раптова зупинка серця
можлива

Раптова зупинка серця
сумнівна

Огляд по АВС

Дихання
Немає або агональне

Наявне, адекватне
Пульс на сонній артерії
є
Викликати бригаду
ШМД, продовжити
огляд

Кисень
Транспортне
положення на боці

нема
є

Раптову зупинку серця
діагностовано
Викликати реанімаційну
бригаду СМП

Розпочати проведення
реанімаційних заходів

Наглядати до
прибуття ШМД
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Додаток 14
Алгоритм базової підтримки життя у дорослого
Реакція на звернення: оцінити свідомість

є
Викликати ШМД
Оцінити по АВС
Безпечне положення
Нагляд

немає

Відновити прохідність дихальних шляхів
Візуально визначити наявність рухів грудної
клітки та оцінити пульсацію на сонній артерії

Є пульс, є дихання

Нема пульсу, нема дихання

Є пульс, нема дихання

Безпечне положення на
боці
Нагляд

Відзначити час
Викликати реанімаційну
бригаду ШМД

Відновити прохідність
ДШ, розпочати ШВЛ
Викликати ШМД

Виконати 30 грудних компресій
Точка компресій: нижня половина грудини
Розмістити пальці паралельно до ребер
Глибина компресій: не менше за 5 см
Після кожної компресії дати грудній клітці хворого повністю розправитися
Між компресіями не забирати руки від обраної точки
1 рятівник

2 рятівника

Після закінчення компресій: відкрити
рота, закинути голову хворого назад,
підняти нижню щелепу

Під час компресій: відкрити рота,
закинути голову хворого назад,
підняти нижню щелепу

Оцінити власну безпеку (захисна маска)
Виконати 2 штучних вдихи
Стиснути ніс хворого двома пальцями
Щільно притиснути власні губи до рота пацієнта
Виконати вдування повітря у дихальні шляхи хворого впродовж 1 секунди, в цей
час спостерігати за екскурсією грудної клітки
Після її підйому відсторонитися від губ хворого
Підтримувати дихальні шляхи хворого відкритими
Зачекати, поки повітряне вийде з дихальних шляхів (пасивний видих, 1 с)
Продовжити СЛР 30 компресій:2 вдихи впродовж двох хвилин
(приблизно 5 циклів СЛР)
Впродовж не більше 10 секунд:
Перевірити пульс на сонній артерії та наявність самостійного дихання
Якщо рятівників двоє – обмінятися місцями
Є пульс, е дихання

Є пульс, нема дихання

Немає пульсу та дихання

Повторний огляд
Положення на боці
Нагляд

Продовжувати ШВЛ
Контролювати пульс

Продовжувати СЛР 30:2
до прибуття ШМД /
появи ознак
ефективності
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Додаток 15
Алгоритм розширених реанімаційних заходів у дорослих
Пацієнт не реагує на звернену мову
Відсутнє дихання/поодинокі вдихи
Викликати реанімаційну бригаду
Базова серцево-легенева реанімація 30:2
(С-А-В)
Накласти електроди монітора/дефібрилятора
Оцінити ритм (не більше 10 сек)
ФШ/ШТБП
(докл. алгоритм 16)

дефібриляція

ЕАБП/Асистолія
(докл.алгоритм 17)
Відновлення
спонтанного
кровообігу

Негайно продовжити
СЛР впродовж 2
хвилин
Перерви повинні бути
мінімальними, не більше
10 сек

Негайно продовжити
СЛР впродовж 2
хвилин
Перерви повинні бути
мінімальними, не більше 10
сек

Невідкладні заходи в післяреанімаційному периоді:
Застосувати алгоритм АВСDЕ
Контрольована оксигенація та вентиляція
ЕКГ у 12 відведеннях
Усунення причин зупинки серця
Контроль температури/лікувальна гіпотермія

Під час СЛР:
Контроль правильності СЛР
Планувати дії до перерви в СЛР
Оксигенотерапія
Розглянути можливість
капнографії/інтубації трахеї
Не переривати компресії після інтубації
Судинний доступ (внутрішньовенний,
внутрішньокістковий)
Вводити адреналін кожні 3-5 хвилин
Усунути зворотні причини зупинки
серця

Зворотні причини зупинки серця:
Гіпоксія
Гіповолемія
Гіпотермія
Гіпо- чи гіперкаліємія, метаболічні
Тампонада серця
Тромбоемболія легеневої артерії
Токсини
Напружений пневмоторакс

49

Додаток 16
Алгоритм реанімації дорослих з дефібриляцією
На моніторі зафіксовано
Фібриляцію шлуночків (ФШ) або шлуночкову тахікардію без пульсу (ШТБП)
150-200 Дж
(двохфазний);
360 Дж (монофазний)

1-й розряд

К /В* 30:2
Інтубація трахеї **
Судинний доступ

СЛР 2 хвилини
Оцінка ритму на моніторі (не більше 10 сек)
ФШ/ШТБП

2-й розряд***

СЛР 2 хвилини
Оцінка ритму на моніторі (не більше 10 сек)
ФШ/ШТБП

3-й розряд***

Інші ритми

Алгоритм
17

Внутрішньовенно: Адреналін 1 мг, аміодарон 300 мг
СЛР 2 хвилини
Оцінка ритму на моніторі (не більше 10 сек)
ФШ/ШТБП

4-й розряд ***

Примітка
* - К/В – співвідношення компресій і вентиляції (після 30 компресій виконують 2
штучних вдихи)
** - Після інтубації трахеї виконують 100 компресій за хвилину без перерви на
дихання; штучне дихання з частотою 10 за хвилину, тобто 1 вдих кожні 6 сек.
*** - 150-360 Дж (двохфазний); 360 Дж (монофазний)
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Додаток 17
Алгоритм реанімації дорослих без дефібриляції
Асистолія (А) або електрична активність без пульсу (ЕАБП)*
Адреналін 1 мг

СЛР 2 хвилини

К/В** 30:2
Інтубація трахеї ***
Судинний доступ

Оцінка ритму на моніторі (не більше 10 сек)
А/ЕАБП
СЛР 2 хвилини

Інші ритми

Оцінка ритму на моніторі (не більше 10 сек)
А/ЕАБП

Алгоритм
16

Синусовий
Пульс на сонній артерії

нема
є
Зберігається
ЕАБП

є
Реанімація успішна

Інтенсивна терапія
післяреанімаційного
періоду =
Транспортировка до
ВІТ

Примітка
* - ЕАБП – будь-який організований ритм, який не супроводжується пульсацією на
сонній артерії
** - К/В – співвідношення компресій і вентиляції (після 30 компресій виконують 2
штучних вдихи)
*** - Після інтубації трахеї виконують 100 компресій за хвилину без перерви на
дихання; штучне дихання з частотою 10 за хвилину, тобто 1 вдих кожні 6 сек.
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Додаток 18. Алгоритм діагностики і екстреної допомоги при
гіпертонічній кризі
Первинний огляд (АВС)

Серцево-легенева реанімація

Скарги та клінічні ознаки:
- головний біль
- нудота, блювання
- можливі порушення свідомості,
дихання, судоми, біль у грудній
клітці

Об'єм обстеження:
- пульсоксиметрія
- ЕКГ, АТ
- неврологічний огляд
- глюкоза крові

Анамнез:
- тривалість гіпертензії та кризи
- медикаментозна терапія, її ефективність
- прийом наркотиків (амфетаміни, кокаїн)
- супутні захворювання (діабет, серцева
недостатність, аритмії)
- ускладнення (ураження органів - мішеней)
Об'єм початкової терапії:
- відновити прохідність дихальних шляхів,
ШВЛ за показаннями
- оксигенотерапія
- венозний доступ

Ознаки ураження органівмішеней

є

немає

Енцефалопатія або
інсульт

Лабеталол при АТ
> 220/120 мм.рт.ст.

Гострий
коронарний
синдром

Нітрогліцерин
β-блокатори

Аневризма, яка
розшаровується

Лабеталол
ніфедіпін

ЧСС > 90 в мин
так

ні
Ніфедіпін,
фуросемід

Анаприлін
або
метопролол
фуросемід

Повторний огляд і корекція порушень, які розвинулися

Госпіталізація до відділення невідкладної допомоги
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Додаток 19. Алгоритм діагностики і невідкладної допомоги
при гострому коронарному синдромі
Первинний огляд (АВС)
Скарги:
- біль за грудиною або в епігастрії з
іррадіацією в ліву руку, шию, лопатку
тривалістю більше 20 хвилин
- відсутність ефекту або неповний
ефект від нітрогліцерину
Екстрена ЕКГ
АТ
Пульсоксиметрія
Кисень
Внутрішньовенний доступ
Тропоніни

Серцево-легенева реанімація
Анамнез:
- тривалість і характер болю
- фактори ризику
- наявність серцевої недостатності
- можливі причини та супутні
захворювання (аневризма, ТЕЛА,
пневмоторакс, діабет, гіпертензія)

АНАЛІЗ ЕКГ

Початкова терапія:
- аспірин 325 мг
- нітрогліцерин 0,5 під язик
або спрей
- морфін 10 мг в/в при
відсутності ефекту нітратів

Елевація сегменту ST
або здогадно нова
блокада ЛНПГ

Депресія сегменту ST
або інверсія зубця Т

Див. додаток 20

Фондапарин 2,5 мг підшкірно
β-блокатори (при відсутності брадикардії та
гіпотензії) – метопролол 2,5-7 мг або пропранолол
0,5-1 мг

Немає ознак ішемії

Оцінити тропоніновий тест
позитивний

негативний
Клопідогрель 300 мг
Оцінити наявність ознак високого ризику
(постійний біль за грудиною, збереження або
посилення змін ST, шлуночкова тахікардія, вік >
75, низький АТ)

Ризик низький

Ризик високий

Госпіталізація до
кардіологічного
відділення

Госпіталізація до
відділення
кардіохірургії
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Додаток 20. Алгоритм надання екстреної допомоги при інфаркті міокарду з елевацією сегменту ST

Інфаркт міокарду з елевацією сегменту ST або здогадно новою блокадою ЛНПГ
Установа, яка має
можливість проведення
PСI

ШМД або лікарня без
можливості проведення
PСI
Передбачуваний час від початку симптомів
до виконання PСI менший за 120 хвилин

Показано виконання PСI до 60
хвилин від початку симптомів

Первинна PСI*
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Негайне транспортування,
показано виконання PСI до 90
хвилин від початку симптомів

Ургентна PСI (за
життєвими показаннями)

ні

Коронарографія
впродовж 3-24 годин від
початку симптомів

так

так

Фибринолиз
успішний?

* Первинна PСI – ургентне втручання, яке націлено на реваскуляризацію артерії, яка була обтурована

ні

Негайно
фібринолітики в
продовж максимум
30 хвилин від початку
симптомів
(за відсутності
протипоказань)

Додаток 21. Алгоритм діагностики і невідкладної допомоги
при інфаркті міокарду, який ускладнився кардіогенним шоком
Первинний огляд (АВС)

Серцево-легенева реанімація

Клінічні ознаки:
- зниження систолічного АТ менше 90 мм.рт.ст. або
середнього нижче за 60 мм.рт.ст
- біль за грудиною
- порушення свідомості
- тахікардія, аритмії
- задишка, можливі хрипи в легенях
- мармуровість шкіри, холодні кінцівки
- час капілярного заповнення більший за 3 сек
- олігурія

Пульсоксиметрія, кисень 10 – 15 л/хвилину
Внутрішньовенний доступ
ЕКГ
Тропоніновий тест
Контроль АТ

АД сист >70 мм.рт.ст.
Норадреналін 0,5 мкг/кг/хв
внутрішньовенно крапельно

АД сист 70-100 мм.рт.ст.
Дофамін 10-15 мкг/кг/хв
внутрішньовенно крапельно

Оцінка часу, необхідного до виконання PСI*
від першого медичного контакту
Менше за 120 хвилин

Більше за 120 хвилин

Фібринолітична
терапія
Термінова госпіталізація до відділення
кардіохірургії для ургентної PСI

* РСI - percutaneous coronary intervention (черезшкірна коронарна інтервенція)
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Додаток 22
Алгоритм діагностики і екстреної допомоги при системній анафілаксії
анафілактичному шоці
Первинний огляд (АВС)

Серцево-легенева реанімація

Скарги та клінічні ознаки:
АТ систолічний менший за 90 мм.рт.ст.
Гострий початок
Висип на шкірі, свербіж
Гіперемія / мармуровість шкіри
Запаморочення
Утруднене дихання
Тахікардія
С-м капілярного заповнення більший 3 сек

Анамнез:
Раніше перенесені алергічні реакції
Введення медикаментів:
антибіотики, НПЗЗ, місцеві
анестетики
Укуси комах, які жалять
Прийом їжі: цитрусові, горіхи,
морепродукти

Перевід до горизонтального положення з
піднятими нижніми кінцівками
АТ
Пульсоксиметрія
Кисень
Внутрішньовенний доступ
Усунення етіологічного фактору

Початкова терапія:
Адреналін 0,5 мл в 10 мл 0,9%
натрію хлориду в/в (0,5 мл в/м
у передню поверхню стегна
при відсутності доступу до
вени)

Повторний огляд

немає

Наявність свідомості

Відновити прохідність ДШ

є

Пульсація на сонній артерії
є
Повторити адреналін в тій самій дозі
Дексаметазон 8-12 мг в/в
Інфузія 1-2 л розчинів
За наявності бронхоспазму – 2,4%
еуфілін 10 мл на 10 мл 0,9% натрію
хлориду, сальбутамол

немає
Базова
підтримка
життя

Госпіталізація до ВІТ
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Додаток 23. Алгоритм діагностики та екстреної допомоги при гіпотермії
Первинний огляд (АВС)

Серцево-легенева реанімація

Клінічні ознаки:
- порушення свідомості/кома
- порушення дихання
- брадикардія та гіпотензія
- тремтіння (не завжди)
- холодна шкіра
- порушення чутливості

Анамнез:
- час і умови перебування на холоді
- прийом алкоголю, медикаментів
- супутні захворювання (інфекції,
гіпоглікемія, інсульт, інфаркт, травми)

Об'єм обстеження:
- пульсоксиметрія
- вимірювання внутрішньої Т тіла
- ЕКГ, моніторинг ритму
- глюкоза крові

Об'єм початкової терапії:
- теплий (42-46°С) зволожений кисень
- перемістити до теплого приміщення
- зняти холодний / мокрий одяг
- укрити теплими покривалами
- пункція вени
- в/в глюкоза, тіамін, налоксон (при комі)
- в/в інфузія 500 мл рідини з Т 43°С

Повторний огляд і корекція порушень, які розвинулися

У разі фібриляції шлуночків:
Негайно розпочати базову підтримку життя,
Інтубація трахеї
Негайно дефібриляція за протоколом ALS
За умов збереження ФШ після третього розряду наступні розряди та введення
медикаментів здійснювати тільки після зігрівання хворого більше за 30°С,
після зігрівання до температури 30-34°С – через кожні 8 хвилин, при
температурі тіла більше за 35°С – за стандартною схемою

Госпіталізація до відділення невідкладної допомоги

57

Додаток 24. Алгоритм діагностики і екстреної допомоги при утопленні
Первинний огляд (АВС)
Покласти на щит до витягування з
води
Іммобілізація шийного відділу
хребта

Серцево-легенева реанімація

Клінічні ознаки:
- порушення свідомості/кома
- задишка/відсутність дихання
- кашель, ціаноз
- тахікардія, аритмії, гіпотензія
- блювання або поклик на нього
- можливі травми, гіпотермія

Анамнез:
- температура та тип води
- тривалість перебування під водою
- пірнання, дайвінг
- прийом алкоголю, медикаментів
- супутні захворювання (інсульт, інфаркт,
гіпоглікемія, травми, судоми)

Об'єм обстеження:
- пульсоксиметрія, аускультація
легень
- ЕКГ
- термометрія
- глюкоза крові

Об'єм початкової терапії:
- 100% кисень через маску або CPAP
- ШВЛ за показаннями
- пункція вени
- зонд до шлунку (якщо у свідомості або
інтубований)
- в/в глюкоза, тіамін, налоксон (при комі)
- інфузія 250 мл (при гіпоперфузії)

Повторний огляд і корекція порушень,які з'явилися

Госпіталізація до відділення невідкладної допомоги

58

Додаток 25. Алгоритм діагностики та екстреної допомоги при ураженні
електричним струмом
Первинний огляд (АВС)

Серцево-легенева реанімація

Клінічні ознаки:
- можливі порушення свідомості,
дихання та кровообігу
- аритмії
- «знаки струму»
- некрози, опіки
- переломи

Анамнез:
- обставини травми
- вид електричного струму
- наявність ускладнень
- супутні захворювання

Об'єм обстеження:
- пульсоксиметрія
- неврологічний огляд
- ЕКГ- моніторинг

Об'єм початкової терапії:
- іммобілізація (при підозрі на травму)
- відновлення прохідності дихальних шляхів
та ШВЛ за показаннями
- оксигенотерапія
- пункція вени, болюс 250 мл рідини
- знеболення

Наявність опіків
так
Асептичні пов'язки
Розпочати інфузію
кристалоїдів, об'єм
рідини розрахувати за
формулою Паркланда

ні

Моніторинг ритму

Повторний огляд і корекція порушень, які розвинулися

Госпіталізація до відділення невідкладної допомоги

59

Додаток 26. Алгоритм діагностики та екстреної допомоги при комі неясної
етіології
Первинний огляд (АВС)

Серцево-легенева реанімація

Клінічні ознаки:
- не реагує на звернення
- можливі порушення дихання
і гемодинаміки, лихоманка
- рівень свідомості за шкалою
Глазго 8 балів і менше

Анамнез:
- початок: раптовий або поступовий
- тривалість коми на момент огляду
- стан здоров'я перед розвитком коми
- можливі причини и супутні захворювання
(первинне або вторинне ураження
головного мозку)

Об'єм обстеження:
- пульсоксиметрія
- неврологічний огляд
- ЕКГ
- температура тіла
- глюкоза крові

Об'єм початкової терапії:
- іммобілізація (при підозрі на травму)
- відновлення прохідності дихальних шляхів
- оксигенотерапія; ШВЛ за показаннями
- пункція вени, тіамін 100 мг в/в
- корекція порушень гемодинаміки

Глюкоза крові
< 3,8 ммоль/л
40% глюкоза 40-60 мл,
(глюкагон 1 мг в/м)

> 3,9 ммоль/л
ЧД < 12

так

ні
Налоксон 2 мг в/в
Оцінити ефект, повторити
при його відсутності та
розглянути ЧМТ, ГПМК,
отруєння, гіпоксію
См. відпов. протоколи

Ознаки дегідратації
так

ні

Інфузія 0,9% натрію
хлориду 500 мл

Повторний огляд і корекція порушень, які розвинулися
Госпіталізація до відділення невідкладної допомоги
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Додаток 27. Алгоритм діагностики та екстреної допомоги при діабетичних
комах
Первинний огляд (АВС)

Серцево-легенева реанімація

Клінічні ознаки:
- не реагує на звернення
- рівень свідомості за шкалою
Глазго 8 балів або менше
- можливі порушення дихання
і гемодинаміки
- можливі пітливість/ознаки
дегідратації, судоми

Анамнез:
- початок: раптовий або поступовий
- симптоми, які передували розвитку коми
- режим харчування і прийому ЦЗЛ
- ступінь компенсації діабету
- тривалість коми на момент огляду
- наявність хронічних ускладнень діабету
- супутні захворювання

Об'єм обстеження:
- пульсоксиметрія
- ЕКГ
- глюкоза крові
- неврологічний огляд
- температура тіла
-

Об'єм початкової терапії:
- відновити прохідність дихальних шляхів
- оксигенотерапія;
- ШВЛ за загальними показаннями
- пункція вени, тіамін 100 мг в/в

Глюкоза крові
< 5 ммоль/л

5-14 ммоль/л

40% глюкоза 40-60 мл,
(глюкагон 1 мг в/м)
Оцінити ефект,
повторити у разі
його відсутності та
розглянути інші
причини коми

Специфічна терапія
не потрібна

> 14 ммоль/л

Інфузія 0,9% натрію
хлориду 500 мл (за
наявності ознак
дегідратації та відсутності
протипоказань)

Повторний огляд і корекція порушень, які розвинулися
Госпіталізація до відділення невідкладної допомоги
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Додаток 28. Алгоритм діагностики і екстреної допомоги при отруєннях
Первинний огляд (АВС)

Серцево-легенева реанімація

Клінічні ознаки:
- можливі порушення свідомості
- можливі порушення дихання
і гемодинаміки
- можливі судоми
- можливі порушення печінки і
нирок, біль в животі, блювання

Анамнез:
- прийом або підозра на прийом отрути
- доступні медикаменти
- кількість, шлях, час, причини
- наявність отрути на місці пригоди
- стан здоров'я перед отруєнням
- супутні захворювання

Об'єм обстеження:
- пульсоксиметрія
- глюкоза крові
- неврологічний огляд
- ЕКГ

Об'єм початкової терапії:
- відновити прохідність дихальних шляхів,
кисень і ШВЛ (за показаннями)
- промивання шлунку
- ентеросорбенти, проносні засоби
- венозний доступ
- антидоти

Провідний синдром отруєння
Кома

40% глюкоза 40-60 мл в/в,
(глюкагон 1 мг в/м), тіамін

Дихальна
недостатність

Налоксон внутрішньовенно
Флюмазеніл внутрішньовенно

Серцева/судинна
недостатність

Болюс рідини 500 мл
Корекція аритмії

Ураження ШКТ

Знеболювання
Симптоматична терапія

Печінково-ниркова
недостатність

Симптоматична терапія

Повторний огляд і корекція порушень,які розвинулися
Госпіталізація до відділення невідкладної допомоги
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Екстрена медична допомога при механічних травмах і масових
ураженнях
Актуальність теми
Механічні

ушкодження

є

провідною

причиною

смертності

працездатного населення у всьому світі. Надання допомоги такому
контингенту хворих на догоспітальному етапі при масових ураженнях
пов'язане з недоліком ресурсів, тобто, рятувальників завжди буде менше ніж
постраждалих. Тому знання особливостей організації роботи медичного
персоналу в зоні масового ураження, безумовно важливе не лише для
майбутніх лікарів екстреної та невідкладної допомоги, але й лікарів
первинної ланки.
Засвоєння студентами системи «START», навичок використання
сортувальних браслетів і талонів (карт), принципів взаємодії з рятувальними
службами, організації зон медичного сортування, надання медичної
допомоги і транспортування, і їх використання майбутніми лікарями
спрямовані на збереження життя якомога більшій кількості потерпілих в зоні
масового ураження.
Екстрена допомога на догоспітальному етапі при травмах черепа,
хребта, грудної клітки, органів черевної порожнини, тазу і тазових органів,
кінцівок, а також при політравмі, синдромі тривалого стискання і
розтрощування, зовнішній і внутрішній кровотечі, травматичному і
геморагічному шоках, гемо- і пневмотораксі - невід'ємний компонент знань
будь-якого лікаря.
Цілі навчання:
Загальна

мета:

вміти

визначити

тяжкість

стану

потерпілого

(сортувальну категорію START) і надати екстрену медичну допомогу при
механічних ушкодженнях на догоспітальному етапі.
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Конкретні цілі

Вихідний рівень знань-умінь
Вміти

Проводити

оцінку

місця

події, Визначати

визначати категорію події, проводити (кафедра
первинний

огляд

потерпілого

механізм
анатомії,

з патологічної

ушкодження
патофізіології,

анатомії,

хірургії,

травмою, інтерпретувати механізм травматології)
ушкодження і провести вторинний
огляд
Використати алгоритм дії бригади Орієнтуватися
екстреної медичної допомоги, яка структурі
першою прибула на місце події

в

організаційній

екстреної

медичної

допомоги (кафедра соціальної гігієни
і

організації

охорони

здоров'я,

кафедра анестезіології та інтенсивної
терапії)
Проводити сортування потерпілих по Проводити фізикальне обстеження
пріоритету

надання

екстреної (кафедра пропедевтики внутрішніх

допомоги, використати сортувальні хвороб, кафедра загальної хірургії,
браслети,

надавати

допомогу

потерпілим

екстрену травматології)
під

сортування

забезпечувати

час прохідність

дихальних

шляхів

(кафедра анестезіології і інтенсивної
терапії).

Надати

екстрену

допомогу

при Інтерпретувати

механічних травмах: ушкодженнях механічних
черепа,

хребта,

грудної

клітки, анатомії,

механізм

ушкоджень
патологічної

розвитку
(кафедра
фізіології,

органів черевної порожнини, тазу і загальної хірургії, травматології і
тазових органів, кінцівок, політравмі, ортопедії),
синдромі

тривалого

проводити

фізикальне

стискання, обстеження (кафедра пропедевтики

зовнішній та внутрішній кровотечах, внутрішніх хвороб, кафедра загальної
травматичному

і

геморагічному хірургії, травматології), неврологічне
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шоках,

гемо-

і

пневмотораксі, обстеження (кафедра неврології).

заповнювати сортувальний

талон

(карту)
Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь.
Завдання для перевірки вихідного рівня.
Завдання 1
У чоловіка 40 років з різаною раною плеча відзначається сильна
кровотеча яскраво-червоною кров'ю.

АТ 90/50 мм рт ст., пульс 110 за

хвилину. Яка кровотеча спостерігається у хворого?
A. Капилярна
B. Венозна
C. Артеріальна
D. Внутрішня
E. Хронічна
Завдання 2
Потерпілий 42 років ударився головою при падінні з висоти 4 метрів.
Лікарю ШМД пред'являє скарги на головний біль, запаморочення, загальну
слабкість, пітливість. Була втрата свідомості близько 5 хвилин, нудота,
одноразове блювання, не може читати текст, написаний дрібним шрифтом
(симптом Седана). Дихання самостійне, ЧД 24 за 1 хвилину, шкірні покриви
бліді, холодні, невеликий акроціаноз. АТ - 100/60 мм рт. ст., пульс - 120 за
хвилину. Який стан розвинувся у потерпілого?
A. Струс головного мозку
B. Травматичний шок
C. Непритомність
D. Забиття головного мозку легкого ступеню
E. Важке забиття головного мозку
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Завдання 3
У області функціонує 10 станцій швидкої медичної допомоги, які
укомплектовані бригадами швидкої медичної допомоги. Якому структурному
підрозділу безпосередньо підкоряються станції швидкої медичної допомоги?
A. Обласному управлінню охорони здоров'я
B. Міському відділу охорони здоров'я
C. Центру екстреної медичної допомоги
D. Центру термінальних станів
E. Обласному центру екстреної медичної допомоги і медицини
катастроф
Завдання 4
Хворий 24 років, що отримав травму при ДТП, пред'являє скарги на
болі в області грудної клітки, стогне від болю. ЧД - 28 за 1 хвилину, холодні
шкірні покриви. АТ - 110/60 мм рт. ст., пульс - 120 за 1 хвилину. Видимих
зовнішніх кровотеч немає. Які фізикальні методи обстеження треба виконати
у потерпілого в першу чергу?
A. Пальпація, перкусія, аускультація грудної клітки
B. Пальпація, перкусія, аускультація живота
C. ЕКГ, пальпація живота, перкусія живота
D. Аускультація серцевих тонів, перкусія меж серця
E. Усі відповіді правильні
Завдання 5.
У потерпілого при падінні з висоти 12 метрів діагностовано важку
черепномозкову травму. Свідомість сплутана, дихання хрипке, аритмічне,
неадекватне. З яких заходів треба почати екстрену допомогу хворому?
A. Почати грудні компресії
B. Забезпечити прохідність дихальних шляхів
C. Забезпечити венозний доступ
D. Провести повний огляд
E. Транспортувати потерпілого до стаціонару
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Еталони правильних відповідей.
Завдання 1. С.

Завдання 2. А.

Завдання 4. А.

Завдання 5. В.

Завдання 3. Е.

Джерела інформації
1. Загальна хірургія / М.Д.Желіба, С.Д.Хіміча . – К: Медицина, 2010 – 448
с.
2. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред.
М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина»,
2010. – 704 с.
3. Практическая неврология / Под ред. А.С.Кадыкова, Л.С.Манвелова,
В.В.Шведкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 с.
4. Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для медичних ВНЗ
III-IV р.а. / За ред. О.Г.Яворського. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 552
с.
5. Анатомия человека / Михайлов С.С., Чукбар А.В., Цыбулькин А.Г.
Издательство: Гэотар-Медиа, 2011 г.
Зміст навчання у відповідності до цілей.
Теоретичні питання.
1. Діагностика

і

екстрена

медична

допомога

при

механічних

медична

допомога

при

механічних

медична

допомога

при

механічних

медична

допомога

при

механічних

ушкодженнях черепа.
2. Діагностика

і

екстрена

ушкодженнях хребта.
3. Діагностика

і

екстрена

ушкодженнях грудної клітки.
4. Діагностика

і

екстрена

ушкодженнях органів черевної порожнини, тазу і тазових органів.
5. Діагностика

і

екстрена

медична

допомога

при

механічних

ушкодженнях кінцівок.
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6. Діагностика і екстрена медична допомога при політравмі.
7. Діагностика і екстрена медична допомога при синдромі тривалого
стискання.
8. Діагностика і екстрена медична допомога при зовнішній і внутрішній
кровотечі.
9. Діагностика і екстрена медична допомога при травматичному шоці.
10. Діагностика і екстрена медична допомога при геморагічному шоці.
11. Діагностика і екстрена медична допомога при гемо- і пневмотораксі.
12. Алгоритм дії бригади екстреної медичної допомоги при дорожньотранспортній події.
13. Первинне медичне сортування за системою START.
14. Правила використання сортувальних браслетів і талонів.
Граф логічної структури теми «Екстрена медична допомога при
механічних травмах і масових ураженнях»
(див. додаток 29, стр.74).
Джерела інформації.
1. Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна медична
допомога / І.С.Зозуля,А.В.Вершигора, В.І.Боброва та ін.; за ред.
І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
2. Екстрена медична допомога (гострі серцеві стани) / Г.Г.Рощін,
О.М.Пархоменко, В.О.Крилюк та ін.; за ред. Г.Г.Рощіна. – К.: ТОВ
«НВП «Інтерсервіс», 2011 – 159с.
3. Екстрена медична допомога: до госпітальний етап – алгоритми
маніпуляції (базовий рівень). – Г.Г.Рощін, А.А.Гудима, В.Ю.Кузьмін та
ін. – К, 2012. – 84 с.
4. Політравма: хірургія, травматологія, анестезіологія, інтенсивна терапія
/ Під ред. Ф.С.Глумчера, П.Д.Фоміна, Е.Г.Педаченко та ін. – К.: ВСВ
«Медицина», 2012. – 736 с.
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5. Закон України від 5.07.2012 № 5081-IV «Про екстрену медичну
допомогу».
6. Наказ МОЗ України від 17.01.2005 № 24 «Про затвердження протоколів
надання медичної допомоги за спеціальністю «Медицина невідкладних
станів».
7. Наказ МОЗ України від 28.12.2002 № 507 «Нормативи надання
медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних
закладах за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.11.2007 № 1290 «Про
затвердження Державної програми створення єдиної системи надання
екстреної медичної допомоги на період до 2010 року».
9. Наказ МОЗ України від 18.04.2012 № 366 «Про затвердження загальних
вимог щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих
та форм медичної документації».
Орієнтовна основа діяльності (ООД).
Алгоритми діагностики і надання екстреної допомоги при травмах
черепа, хребта, грудної клітки, органів черевної порожнини, тазу,
кінцівок, політравмі, синдромі тривалого стискання , шоці,
пневмотораксі, алгоритм дії бригади екстреної медичної допомоги при
масових поразках з сортуванням потерпілих за системою «START»,
алгоритм схеми організації місця події
(див. додатки 30-42, стор. 75-87).
Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.
Завдання 1
Лікар прибулої бригади ШМД при огляді 12 потерпілих при ДТП у
одного потерпілого 30 років визначив забиття і садна на тілі. Ходить,
скаржиться на головний біль. ЧД - 18 за 1 хвилину, АТ - 110/60 мм рт. ст.,
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пульс - 92 за 1 хвилину. Видимих зовнішніх кровотеч немає. Який пріоритет
евакуації за системою START?
A. Зелений
B. Червоний
C. Жовтий
D. Фіолетовий
E. Чорний
Завдання 2
При огляді місця події фельдшер визначив у потерпілого несвідомий
стан з ускладненим диханням. Після постановки повітропроводу дихання
стало вільним з ЧД 29 за 1 хвилину. Яку маркіровку потерпілого необхідно
провести?
A. Червоний
B. Фіолетовий
C. Жовтий
D. Зелений
E. Чорний
Завдання 3
Потерпілий 34 років

був знайдений під завалом. Лікар ШМД при

обстеженні виявив у потерпілого ЧДД 28 за 1 хвилину, АТ 150/85 мм рт. ст.
Під завалом знаходяться нижні кінцівки впродовж 2 годин. Прибулі
рятувальники готові приступити до звільнення з-під завалу. Виконаний
первинний огляд, забезпечена оксигенотерапія, іммобілізація шийного
відділу хребта. Які заходи необхідно зробити до витягання потерпілого з-під
завалу?
A. Забезпечити венозний доступ
B. Визначити пріоритет транспортування
C. Почати грудні компресії
D. Ввести морфіну гідрохлорид 1% - 1мл в/м
E. Підготувати дефібрилятор
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Завдання 4
Чоловік 34 років отримав проникаюче поранення черевної порожнини
гострим металевим предметом. Прибулий лікар ШМД виявив проникаючу
рану передньої черевної стінки з наявністю стороннього тіла. Хворий у
свідомості, адекватний. ЧСС - 120 за 1 хвилину, АТ 90/60 мм рт. ст. Які
екстрені заходи необхідно виконати хворому в першу чергу?
A. Не витягаючи чужорідне тіло, накрити рану стерильною серветкою,
змоченою фізіологічним розчином
B. Витягнути чужорідне тіло і накрити рану стерильною серветкою,
змоченою фізіологічним розчином
C. Покласти пузир з льодом на живіт, накласти оклюзійну пов'язку
D. Ввести потерпілому гемостатики, укласти хворого на бік
E. Забезпечити прохідність дихальних шляхів, почати оксигенотерапію
Завдання 5
Чоловік 36 років під час бійки отримав ножове поранення правої
половини грудної клітки. Лікар ШМД виявив у потерпілого відкритий
пневмоторакс. ЧД - 32 за 1 хвилину, АТ - 140/70 мм рт. ст. Над правою
половиною грудної клітки при перкусії коробковий звук, при аускультації
справа різко ослаблене дихання. Які екстрені заходи необхідно виконати
хворому в першу чергу?
A. Накласти оклюзійну асептичну пов'язку з клапаном
B. Накрити рану стерильною серветкою, змоченою фізіологічним
розчином
C. Виконати іммобілізацію грудної клітки ручним притисненням
D. Забезпечити венозний доступ, виконати знеболення
E. Виконати кругову фіксацію грудної клітки, почати оксигенотерапію
Завдання 6
Хворий 20 років впав з дерева вниз головою. Лікар ШМД під час
первинного огляду припустив наявність у травмованого переламу шийного
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відділу хребта.

АТ - 90/60 мм рт. ст., пульс - 58 в 1 хвилину. Який

першочерговий захід необхідно виконати?
A. Ввести анальгетики, седативні препарати
B. Фіксувати шийний відділ хребта
C. Виконати прийом Сафара і Геймліха
D. Виконати грудні компресії, ШВЛ
E. Усі варіанти вірні
Завдання 7
У хворого 40 років, що отримав травму при ДТП, лікар ШМД визначив
рівень свідомості за шкалою ком Глазго 13 балів, холодні шкірні покриви,
акроціаноз. Потерпілий скаржиться на біль в животі. АТ - 80/60 мм рт. ст.,
пульс - 120 за 1 хвилину. Ознак зовнішньої кровотечі немає. Назвіть
найбільш вірогідну причину важкого стану потерпілого?
A. Черепномозкова травма
B. Внутрішньочеревна кровотеча
C. Алкогольне сп'яніння
D. Напад пароксизмальної тахікардії
E. Інфаркт міокарду
Еталони правильних відповідей.
Завдання 1. А.

Завдання 2. А.

Завдання 3.А.

Завдання 4. А.

Завдання 5. А.

Завдання 6. В.

Завдання 7. В.
Короткі методичні вказівки для роботи на практичному занятті
Спочатку викладач визначає рівень підготовки студентів до заняття.
Потім викладач демонструє студентам сценарії по проведенню огляду місця
події,

виконанню

первинного

і

вторинного

оглядів

потерпілого,

постраждалих при масовому ураженні. Потім студенти відпрацьовують
навички виконання алгоритмів діагностики і надання екстреної допомоги при
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механічних ушкодженнях черепа, хребта, грудної клітки, органів черевної
порожнини, тазу, тазових органів, кінцівок, політравмі, синдрому тривалого
стискання,

зовнішньої

і

внутрішньої

кровотечі,

травматичного

і

геморагічного шоків, гемо- і пневмотораксів. Після цього студенти, за
допомогою ситуаційних завдань відпрацьовують алгоритм дії бригади
екстреної медичної допомоги, яка прибула на місце події. При масових
ураженнях визначають тяжкість стану потерпілого (сортувальну категорію
START), проводять сортування потерпілих по пріоритету надання екстреної
допомоги, використовуючи сортувальні браслети, і надають екстрену
допомогу потерпілим під час сортування з подальшим заповненням
сортувального талона (карти).
Під час виконання усіх завдань викладач проводить обговорення,
аналіз і корекцію самостійної роботи кожного студента, відповідає на
питання, потім підводить підсумки практичного заняття і проводить
оцінювання роботи кожного студента.
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Додаток 29. Граф логічної структури теми «Екстрена медична допомога при механічних травмах і масових ураженнях»
Оцінка безпеки місця події – визначення кількості постраждалих

1 постраждалий

Визначення механізму ураження та
вибір алгоритму огляду

Більш за 1
одного

Більш за 10, масові, «START»

Дії бригади,яка першою прибула на місце події
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Дії лікаря

Дії фельдшера

координатор

сортувальник,
організація медпункту

Дії водія

Первинний огляд
(екстрена допомога)
Вторинний огляд
(екстрена допомога)

Організація транспортування

Організація сортування, надання допомоги та евакуації постраждалих
Вирішення питання щодо транспортування

Зонування місця події
Сортувальна площадка

Медпункт

Морг
Транспортна площадка

Визначення пріоритету надання екстреної допомоги та транспортування
(маркування сортувальними браслетами та сортувальними талонами)
Червоний

Жовтий

Зелений

Визначення індивідуального алгоритму огляду

Фіолетовий, чорний

Додаток 30. Алгоритм екстреної допомоги при черепномозковій травмі
Первинний огляд (АВС)
Оксигенотерапія
Іммобілізація шийного відділу
хребта
Зупинка кровотечі /накладання
пов'язки

При політравмі – див.
алгоритм 37

Визначення рівня свідомості за
ШКГ (Шкала Ком Глазго)

Ізольована тяжка ЧМТ
Підозра або наявність ушкодження
головного мозку

Ізольована легка ЧМТ

Діагностувати уклинення мозку –
Однобічне або двобічне розширення зіниць,
положення хворого (декортикаційна,
децеребраційна поза)

Є уклинення – вентилювати з
ЧДР -14-16 за хвилину

Нема уклинення – вентилювати
з ЧДР 10-12 за хвилину

Підтримувати адекватне дихання, сатурацію на рівне віще за 93%
Забезпечити судинний доступ. Інфузія 0,9% р-ну натрію хлориду для підтримки
АТ сист. ≥ 90 мм.рт.ст. При судомах - діазепам 10 мг в/в, в/м або в/кістково.
Знеболювання ненаркотичними анальгетиками.

Визначити пріоритет транспортування - «Завантажуй та їдь»
Нагляд та повторна оцінка

Доповісти диспетчеру служби ЕМД
Транспортувати
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Додаток 31. Алгоритм екстреної допомоги при травмі хребта
Первинний огляд (АВС)
Оксигенотерапія
Іммобілізація хребта

Забезпечити судинний доступ. Якщо пацієнт має гіпотонію,
встановити два венозних катетера великого діаметра.
Cтабілізувати АТ на рівні ≥ 90 мм.рт.ст.

Провести повний неврологічний огляд
Шкала ком Глазго. Оцінити наявність рухових та сенсорних
порушень

За відсутності гіпотонії розглянути доцільність
введення морфіну 10 мг в/в, в/м або в/кістково повільно.
При наявності болю можна ввести повторно через 5 хвилин
(макс. доза - 20 мг).
За відсутності ефекту - діазепам 5 мг в/в для зменшення
м'язового тонусу.
Оцінити вітальні
показники
АД сист > 90 мм.рт.ст.
ЧСС < 110 уд. за хвилину
Пациент нестабилен

АД сист < 90 мм.рт.ст.
ЧСС > 110 уд.за хвилину

Допамін 5-20 мкг/кг/хв до
досягнення АТ на рівні ≥ 90
мм.рт.ст.

Визначити пріоритет транспортування - «Завантажуй та їдь»
Доповісти диспетчеру служби ЕМД
Транспортувати
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Додаток 32. Алгоритм екстреної допомоги при травмі грудної клітки
Первинний огляд (АВС)
Оксигенотерапія
Іммобілізація шийного відділу хребта
Зупинка кровотечі/накладання пов'язки

Напружений
пневмоторакс
Відсутні (ослаблені)
дихальні шуми
Перкуторно-тимпаніт
Девіація трахеї

Підключити кардіомонітор.
Фізикальне обстеження: тахіпное,
тахікардія, біль у грудях, ціаноз.
Аускультація, перкусія:
Діагностувати:

Пункція плевральної
порожнини см.алг.33

Відкритий
пневмоторакс
Відсутні
(ослаблені)
дихальні шуми,
перкуторнокоробковий
відтінок

Гемоторакс
Відсутні
(ослаблені)
дихальні шуми
над легенею
Притуплення
Перкуторного
звуку

Тампонада серця
Гіпотонія
Набухання вен
шиї
Глухість тонів
серця

Перелами ребер
Парадоксальний
асиметричний
рух
грудної стінки
Нестабільність
кісткових
сегментів
грудної клітки

Іммобілізація ГК – ручне
притиснення, фіксація ГК
бинтом, лейкопластирем

Оклюзійна
асептична пов'язка з
клапаном

Пріоритет транспортування – «Завантажуй та їдь»
Забезпечити судинний доступ. Інфузія 0,9% р-ну натрію хлориду для підтримки
АТ сист. ≥ 90 мм.рт.ст. Знеболювання.

Нагляд та повторна оцінка
Доповісти диспетчеру служби ЕМД
Транспортування
ие ненаркотическими анальгетиками.
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Додаток 33. Алгоритм екстреної допомоги при напруженому пневмотораксі
Первинний огляд (АВС)
Оксигенотерапія
Діагностувати напружений пневмоторакс:
Ослаблене (відсутнє) дихання при аускультації і тимпаніт
при перкусії на стороні ушкодження, тахіпное, тахікардія,
гіпотонія, набухання шийних вен, біль у грудях.
Пригнічення свідомості та прогресуюче погіршення стану
пацієнта.
Визначити місце плевральної пункції - у другому міжребер'ї
по середньоключичній лінії на ураженій стороні грудної
клітини.
Обробити місце плевральної пункції. Використовувати
стерильні рукавички і асептичну обробку в максимально
можливому обсязі.
Зняти упаковку катетера.

Ввести внутрішньовенний катетер № 12 - 14 (№ 18 - у пацієнтів менше 8
років), направляючи голку по верхньому краю третього ребра (друге
міжребер'я), щоб уникнути травми міжреберних нервів і судин,
розташованих по нижньому краю ребер.

Провести катетер через стінку грудної клітки на 3-5см (2см - у хворих
менше 8 років), до зникнення напруги і появи з голки шумного струму
повітря. Не просувати голку далі.

Видалити голку і ні в якому разі не вставляти її в катетер повторно!
Просунути катетер до зіткнення з шкірою і фіксувати його до шкіри.
Можна приєднати шприц і евакуювати повітря, потягнувши за поршень
шприца.

Транспортувати - Пріоритет транспортування-« Завантажуй та їдь»
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Додаток 34. Алгоритм екстреної допомоги при травмі черевної порожнини
При
політравмідив.
алгоритм 37

Первинний огляд (АВС)
Оксигенотерапія
Іммобілізація шийного відділу хребта
Зупинка кровотечі / накладення пов'язки

Фізикальне обстеження: біль, здуття живота,
напруга черевної стінки, нудота, блювота, шок,
зміна психічного статусу, рана на передній
черевній стінці.
Діагностувати:

Евентерація:
вільно (не
вправляючи)
накрити випалі
органи
стерильною
серветкою,
змоченою фіз.
розчином

Проникаюче
стороннє тіло:
не витягаючи
чужорідне тіло,
накрити рану
стерильною
серветкою,
змоченою фіз.
розчином.
Якщо чужорідне
тіло занадто
велике, щоб
транспортувати,
спробувати
обережно його
розрізати,
максимально
зберігаючи
тканини хворого

Проникаюче
поранення:
рану накрити
стерильною
серветкою,
змоченою фіз.
розчином. Знайти
вихідний отвір

Тупа травма:
Наявність шоку
без видимих
причин і / або
парез
кишечника

Пріоритет транспортування - «Завантажуй та їдь»
Забезпечити судинний доступ. Інфузія 0,9% р-ну натрію хлориду для підтримки
АТ сист. ≥ 90 мм.рт.ст. Знеболення.

Спостереження і повторна оцінка
ие ненаркотическими анальгетиками.
Доповісти диспетчеру СЕМД
Транспортувати
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Додаток 35. Алгоритм екстреної допомоги при травмі таза
Первинний огляд (АВС)
Оксигенотерапія
Іммобілізація хребта
Зупинка кровотечу / накладення пов'язки

При
політравмідив.
Алгоритм 37

Фізикальне обстеження: біль в області
тазового кільця, симптом прилипшої п'яти,
обмеження активних рухів нижніх кінцівок.
Діагностувати:

При
односторонньому
вертикальному
переламі
дислокація
половини
тазу
вгору.

При
двосторонньому
– велика черевна
гематома з
можливим
пошкодженням
сечовивідних і
статевих органів.

При множинних
і нестабільних
переломах
кісток тазу ознаки
внутрішньої
крововтрати
(внутрішньо
тазові
гематоми) і
шоку.

Іммобілізувати кістки таза - валик під коліна (укладка за Волковичем),
тазовий пояс (не туго, щоб не посилити зміщення кісткових фрагментів)

Забезпечити судинний доступ. Інфузія 0,9% р-ну натрію хлориду для
підтримки АТ сист. ≥ 90 мм.рт.ст.

Знеболити - Морфін 10 мг в/в, в/м или в/кістково
ие ненаркотическими анальгетиками.
Визначити пріоритет транспортування - «Завантажуй та їдь»
Спостереження
і повторна оцінка
ие ненаркотическими
анальгетиками.
Доповісти диспетчеру СЕМД
Транспортувати
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Додаток 36. Алгоритм екстреної допомоги при травмі кінцівок та ампутаціях
При політравмідив.
алгоритм 37

Первинний огляд (АВС)

Визначити стани, загрозливі для
життя або втрати кінцівки

Зупинка кровотечі:
верхні кінцівки - накласти джгут
нижні кінцівки - накласти 2 джгута

Обробка ран, шинування

Забезпечити судинний доступ. Інфузія 0,9% р-ну натрію хлориду для
підтримки АТ сист. ≥ 90 мм.рт.ст.

Знеболити-Морфін 10 мг в/в, в/м або в/кістково.
Інгаляція закису азоту (за наявності) через маску

Розглянути для седації – Діазепам 5-10мг в/в, в/м або в/ кістково

При ампутації кінцівки На проксимальну частина кінцівки накласти стерильну пов'язку.
Ампутовану частину кінцівки промити фізіологічним розчином,
помістити в поліетиленовий пакет, а потім - за наявності, в ємність з
кубиками льоду або холодною водою.

Визначити пріоритет транспортування -« Завантажуй та їдь»
Доповісти диспетчеру СЕМД
Транспортувати
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Додаток 37. Алгоритм екстреної допомоги при політравмі
Первинний огляд (АВС)
Оксигенотерапія
Іммобілізація хребта
Зупинити кровотечу / наложити
джгут, пов'язку

Забезпечити судинний доступ.

Підключити кардіомонітор.
Оцінити вітальні показники

АТ сист < 90 мм.рт.ст.
ЧСС > 110 уд.за хв

АТ сист > 90 мм.рт.ст.
ЧСС < 110 уд.за хв

Інфузія 0,9% р-ну натрію хлориду
500мл в/в струминно

Спостереження і повторна
оцінка

Спостереження і повторна оцінка

При стійкій гіпотензії і зупинці
серця - розглянути проведення
плевральної пункції

Знеболити: Морфіну гідрохлорид 1%-1мл в/м,
в/в або в/кістково

Визначити пріоритет транспортування - «Завантажуй та їдь»
Доповісти диспетчеру СЕМД
Транспортувати
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Додаток 38. Алгоритм екстреної допомоги при синдромі довготривалого
стискання
Первинний огляд (АВС)
Оксигенотерапія
Іммобілізація хребта

До вилучення хворого з під завалу - забезпечити
судинний доступ

До установки венозного доступу - почати підшкірне
введення 0,9% розчину натрію хлориду 1мл/хв

З'ясувати час звільнення хворого
з під завалу
Час звільнення хворого з під
завалу < 2 годин

Час звільнення хворого з- під
завалу > 2 годин

В/в інфузія 0,9% р-ну хлориду
натрію
1000 мл/год - у дорослих і
15-20 мл/кг/год – у дітей

В/в інфузія 0,9% р-ну хлориду
натрію 500мл/год

Зупинити кровотечу / наложити джгут, пов'язку

Знеболити: Морфіна гідрохлорид 1%-1мл в/м, в/в або в/кістково

Визначити пріоритет транспортування -«Завантажуй та їдь»
Спостереження і повторна оцінка

Доповісти диспетчеру СЕМД
Транспортувати
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Додаток 39. Алгоритм екстреної допомоги при геморагічному шоці
Первинний огляд (АВС)
Оксигенотерапія

Підключити кардіомонітор та оцінити вітальні функції

Діагностувати геморагічний шок:
Гіпотонія (АТ < 90мм.рт.ст) Тахікардія (ЧСС > 110 уд.в хв),
Ниткоподібний пульс, Мармуровість шкірних покривів,
Задишка, Порушення свідомості, Зниження діурезу.

Забезпечити судинний доступ. Інфузія 0,9% розчину натрію хлориду для
підтримки АТ сист. ≥ 90 мм.рт.ст.

Контроль АТ, ЧСС

АТ < 90 мм.рт.ст
ЧСС > 110 уд. в хв

АТ > 90 мм.рт.ст
ЧСС < 110 уд. в хв

Інфузія 0,9% розчину
натрію хлориду 500 мл

Визначити пріоритет транспортування -« Завантажуй та їдь»
Лікування травми згідно з відповідним протоколом

Спостереження і повторна оцінка
Доповісти диспетчеру СЕМП
Транспортувати
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Додаток 40. Алгоритм дій бригади ШМД, яка першою прибула на місце події
Перша бригада ШМД, яка першою прибула на місце події
Лікар

Фельдшер

Координатор

Сортувальник

Зв'язок з іншими службами (міліція,
пожежники, МНС)
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Оцінка характеру події, безпеки для
рятувальників, кількості потерпілих,
необхідності додаткової допомоги

Організація та
проведення первинного медичного
сортування

Водій
Організатор зони
транспорту
Організація зони
транспорту

Керівництво
рятувальниками з
числа добровольців

Зустріч,
організація
паркування та
напрямку руху
машин ШМД

Керівництво
фельдшерами
бригад ШМД, що
прибувають

Керівництво
новоприбулими
водіями ШМД

Доповідь диспетчеру ШМД
Вибір місця для сортувальної площадки

Вибір місця для транспортної площадки
Облік кількості постраждалих різних
сортувальних груп, номерів сортувальних
карток і установ госпіталізації

2-й фельдшер або
медсестра
новоприбулої БШМД

Організація зони
медпункту та
надання
медичної
допомоги
Організація і
розміщення
медичного
обладнання

Додаток 41. Сортування постраждалих за системою START (Simple Triage
and Rapid Treatment – просте сортування та швидке лікування)
Мінімальні
пошкодження «зелений»

є
Можливість
ходити

Дихання

немає

немає

є

Встановлення
повітроводу

Частота дихання

10 – 30 в хв

Дихання
немає

Померлий –
«чорний»

>30 или < 10

є
Пульс на
променевій артерії

Негайна
допомога «червоний»
Є або час
капілярного
заповнення < 2 сек

Негайна
допомога «червоний»

Немає або час
капілярного
заповнення > 2 сек

Контроль
кровотечі

Свідомість

Виконує прості
команди

Не виконує
прості команди

Відстрочена
допомога «жовтий»

Негайна
допомога «червоний»

Негайна
допомога «червоний»

86

Додаток 42. Схема організації місця події

Місце події

С
о
р
т
у
в
а
л
ь
н
а
п
л
о
щ
а
д
к
а

морг

Напрямок
потоку
постраждалих
Зона розміщення
медичного
обладнання

Зона медичної
допомоги
(медичний пункт)

Зона прийому
постраждалих
(первинне медичне
сортування - START
за допомогою браслетів)

червона
жовта
зелена
Фіолетова
або чорна

1
2

Огляд
Базове обстеження
Базова допомога
Моніторинг
Сортувальна картка

3

4

2 етап медичного
сортування

1 етап медичного
сортування
Зона транспорту

Машини ШМД

Транспортування
до стаціонару

Машини ШМД
Пріоритети евакуації:
1. «червона» група - перша черга
2. «жовта» група - друга черга
3.«зелена» група - третя черга
4. «фіолетова» група
5. «чорна» група
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