
ЗМАГАННЯ З ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. 

     Кількість учасників – по 2 особи від команди на кожний етап. 

Етапи: 

1. Переведення людини у стабільне  положення (старша та середня вікові 

категорії) . 

2. Серцево-легенева реанімація. Алгоритм дій та практика виконання 

СЛР (старша та середня вікові категорії) . 

3. Зупинка критичної кровотечі з допомогою турнікета (старша вікова 

категорія). 

 

І. Переведення людини у стабільне  положення: 

 

1. Ближню руку покласти на 90 градусів по відношенню до тіла;   

2. Візьміть дальню руку потерпілого і покладіть на ближню до вас щоку потерпілого, 

тильною стороною долоні притримуючи її ; 

3. Перевірте наявність сторонніх предметів у кишенях потерпілого зі сторони на яку 

будете перевертати. Також зніміть сторонні предмети з обличчя та голови 

потерпілого (окуляри, обруч та ін.); 

4. Потягніться до дальньої ноги й зігніть її в коліні та притисніть максимально до 

сідниці; 

5. Натискуючи на зігнуту ногу та використовуючи її як важіль, перевертаємо 

потерпілого на бік в свою сторону. Під час цієї маніпуляції притримуємо своєю 

рукою долоню, яка знаходиться на щоці потерпілого.  

6. Переоцінюємо наявність дихання у потерпілого відповідно до протоколу  BLS. 

 

ІІ. Алгоритм дій протоколу домедичної допомоги BLS та виконання 

серцево-легеневої реанімації:  

п.1 – безпечно (рятувальнику, потерпілому, оточуючим); п.2 – на голос не 

реагує;     – на дотик (струшування) не реагує;      п.3 – долучаємо помічника (просимо 

його приготуватись дзвонити в ШМД; п.4 – дихання відсутнє;    п.5 – даєте 

помічнику чітку вказівку викликати  + що повідомити бригаді ШМД; п.6– негайно 
розпочніть серцево-легеневу реанімацію (СЛР). 

1. Циркуляція — відновлення кровопостачання компресією грудної клітки. - 

Покладіть постраждалого або постраждалу на спину на тверду поверхню. - 

Опустіться на коліна біля шиї та плечей постраждалого. - Звільніть грудну клітину  

від одягу. - Поставте тильну частину однієї долоні на середину грудної клітки. Іншу 

свою руку поставте зверху на першу та візьміть її в замок. Тримайте лікті прямо, а 

плечі мають бути розташованими прямо над долонями. - Використовуйте вагу 

верхньої половини Вашого тіла, не тільки силу рук, при надавлюванні точно вниз, 

глибина компресії грудної клітки має бути близько 5-6 см. Робіть інтенсивні 

компресійні рухи з частотою, близько 100-120 разів на хвилину.  



2. Дихальні Шляхи — звільнення та забезпечення безперешкодного постачання 

повітря. Відкрийте дихальні шляхи постраждалому завдяки закиданню його голови 

назад та висуванню підборіддя. Для цього покладіть одну Вашу долоню на лоба 

постраждалому,  іншою рукою легко висуньте підборіддя пацієнта вперед та легко 

закиньте його голову назад, щоб відкрити  його дихальні шляхи. Після чого, 

використовуючи правила трьох ознак (чую, бачу, відчуваю), перевірте чи потерпілий 

дихає. Перевірка дихання має тривати до 10 секунд, протягом яких маємо зафіксувати 

2 повноцінних цикла (вдихання та видання). 

 3. Дихання — дихайте за постраждалого. Якщо у вас відсутня клапан-маска, то 

для попередження безпосереднього контакту зі слизовою оболонкою рота 

постраждалого ви можете виконувати тільки натискання на грудну клітку.- Затисніть 

повністю ніздрі постраждалого для виконання дихання «рот-врот»(використайте 

клапан-маску) та щільно накрийте його рот Вашим. Приготуйтесь зробити 2 вдихи. 

Зробіть перше глибоке вдихання, впродовж 1 секунди, та подивіться, чи піднімається 

грудна клітка. Якщо вона піднімається, робіть друге вдихання. Якщо грудна клітка не 

піднімається, 3 вдих не робимо, а переходимо компресії грудної клітини та 

переоцінюємо з якої причини була не вдала ШВЛ та виправляємо її на наступному 

циклі. 

- Одним циклом вважається 30 натискань на грудну клітку та 2 вдихання.  

4. Припиняємо надавати допомогу: 

- рятувальника замінила ШМД; 

- потерпілий подає ознаки життя (рухи, дихання, відкривання очей); 

- рятувальник втомився та допомога стає неефективною. 

 

ІІІ. Зупинка критичної кровотечі з допомогою турнікета. 

Ознаки масивної кровотечі: 

1. Калюжа крові, яка швидко розтікається; 

2. Одяг рясно просячений кров'ю; 

3. Пов'язка рясно просячений кров'ю; 

4. Травматична ампутація; 

5. Пульсуюча кров з рани; 

6. Сплутана, або відсутня свідомість. 

Місця накладання турнікету: 

- плече (якомога вище до кінцівки); 

- стегно (проксимально). 

Накладання турнікету: 

1. Протягнути маркований кінчик в пластикову пряжку, утворену таким чином петлю 

одягаємо на поранену кінцівку. 

2. Затягуємо стропу з липучкою різким рухом. 

3. Фіксуємо липучкою по всій довжині. 

4. Починаємо закручувати вороток в будь-якому напрямку до тих пір поки кровотеча 

не зупиниться. Якщо кровотеча не припиняється, накладіть ще один турнікет вище 

першого. 



5. Закрутивши вороток фіксуйте його в пластикових фіксаторах. 

6. Намотати стропи з липучкою поверх затягнутого воротка. 

7. На білій наклейці маркером вказати час накладання турнікету. 

 

 
 

УВАГА!!!   Критерії оцінювання будуть розміщенні додатково  на сайті Центу!          

 

 


