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Тема: Основні правила та порядок проведення реанімації. 

Мета:  ознайомити з основними положеннями ланцюжка виживання при 

раптовій зупинці серця; тренувати у виконанні масажу серця та проведення 

реанімаційних заходів. 

 

Матеріал до уроку 

Ланцюжок виживання 

Чим раніше ви почнете проводити серцево-легеневу реанімацію людині із 

зупинкою серця (відсутність дихання і серцебиття), тим більша ймовірність 

успішності реанімаційних заходів. Проводячи серцево-легеневу реанімацію, 

ви забезпечуєте надходження крові до серця і мозку до того, як стане 

доступним дефібрилятор. 

Оскільки 80% всіх зупинок серця відбувається вдома, ви повинні бути готові 

до проведення серцево-легеневої реанімації члену вашої родини. 

Серцево-легенева реанімація є тільки однією ланкою з того, що Американська 

асоціація серця називає «ланцюжком виживання». Ланцюжок виживання − це 

серія послідовних дій, які при виконанні в правильній послідовності дають 

людині з серцевим нападом більше шансів на виживання. 

При виникненні невідкладної ситуації слід: 

1. Викликати службу невідкладної медичної допомоги по телефону 103. 

2. Провести заходи серцево-легеневої реанімації до того, поки в зоні 

досяжності не з’явиться дефібрилятор. 

У деяких регіонах в громадських місцях знаходяться прості комп’ютеризовані 

дефібрилятори, якими можуть скористатися перехожі в разі виникнення 

невідкладної ситуації. Якщо ж такого пристрою немає, серцево-легеневу 

реанімацію слід провести самому. Це може врятувати життя людині. 

Проведення серцево-легеневої реанімації 



Проведення серцево-легеневої реанімації необхідно для порятунку життя 

пацієнта. Проведення серцево-легеневої реанімації необхідно при великій 

кількості невідкладних станів, наприклад, у разі інфаркту міокарда у хворого, 

при проникненні рідини у дорозі дихання і при інших екстрених випадках, в 

яких у хворого відзначається відсутність пульсу і дихальної діяльності. 

В ідеальному варіанті проведення серцево-легеневої реанімації 

передбачає дві основні заходи допомоги - надання тиску на область грудної 

клітки, так званий непрямий масаж серцевого м'яза, і штучну вентиляцію 

легень, штучне дихання. 

Заходи, які вживає кожен людина в тій чи іншій ситуації, обумовлюються 

його навичками, досвідом та підготовкою. 

Як правило, навіть якщо людина не володіє всією інформацією з 

проведення серцево-легеневої реанімації, оптимальніше зробити хоча б якісь 

заходи з допомоги потерпілому. 

Рекомендації з проведення серцево-легеневої реанімації: 

- якщо в людини зовсім немає досвіду проведення серцево-легеневої 

реанімації, то необхідно відразу почати робити потерпілому непрямий масаж 

серцевого м'яза. Масаж виконується аж до прибуття машини швидкої 

допомоги, при цьому частота натискання на грудну клітку становить два 

натискання за секунду часу. Штучне дихання виконувати не слід. 

- якщо людина знає на теорії основи проведення серцево-легеневої 

реанімації, але практичного досвіду у нього немає, то так само, як і в першому 

випадку, слід виконати лише непрямий масаж серцевого м'яза. 

- якщо людина має і теоретичні знання, і стикався на практиці з подібною 

ситуацією, то він може виконувати обидва різновиди реанімаційних заходів. 

По-перше, це тридцять надавливаний на грудну клітку, що чергуються з двома 

вдихами в легені хворого. По-друге, можна проводити тільки масаж серцевого 

м'яза. 

Завдання проведення серцево-легеневої реанімації полягає в 

налагодженні кровотоку, насиченого киснем до основних органам - головного 



мозку і серця, а також до всіх інших внутрішніх органів, поки прибулі на місце 

фахівці не підтримають нормальний ритм биття серця. 

У разі зупинки биття серцевого м'яза вже через кілька хвилин у головному 

мозку починають відбуватися незворотні патологічні зміни. При відсутності 

заходів допомоги практично через п'ять хвилин потерпілий вмирає. 

Для того щоб правильно навчитися проводити серцево-легеневу 

реанімацію, необхідна відповідна підготовка. 

Перед початком проведення серцево-легеневої реанімації необхідно 

дати оцінку стану хворого. При цьому до уваги беруться такі моменти: 

 чи знаходиться потерпілий у свідомості чи ні; 

 якщо хворий втратив свідомість, то необхідно несильно струснути його 

або поплескати по плечу. 

 якщо потерпілому допомагають дві особи, то одному необхідно якомога 

швидше викликати машину швидкої, а другому слід розпочати 

проведення серцево-легеневої реанімації. Якщо постраждалому 

допомагає одна людина, то необхідно швидко викликати лікарів, а потім 

братися за реанімаційні дії. Якщо у постраждалого відзначаються ознаки 

задухи, необхідно спочатку провести реанімацію, а після цього 

викликати швидку. 

 якщо під рукою є автоматичний дефібрилятор, то перед початком 

проведення серцево-легеневої реанімації можна використовувати його 

один раз. 

Проведення серцево-легеневої реанімації передбачає кілька етапів: 

 налагодження нормальної прохідності повітря по шляхах дихання; 

 виконання заходів штучного дихання; 

 виконання непрямого масажу серцевого м'яза. 
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