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Захист України 

Урок 7 

Тема:  Непрямий масаж серця, як спосіб відновлення діяльності серцево-

судинної системи, методика його використання. 

Мета: Розширити та збагатити знання учнів  про основні способи реанімації. 

Ознайомити з особливостями непрямого масажу серця, методику його 

проведення, значенням. 

Матеріал до уроку 

Найважливішим методом, який сприяє виживанню постраждалого із раптовою 

зупинкою кровообігу, є непрямий масаж серця. 

Його здійснюють шляхом натискання на грудну клітку з певною силою і 

частотою. Коли ви натискаєте на грудну клітку щоразу із серця видавлюється 

порція крові. За цих умов зростає тиск в судинній системі, який на 

мінімальному рівні забезпечує доставку кисню до серцевого м’яза й мозку. 

Отже, якщо в дорослого постраждалого немає ознак життя (він 

непритомний і не дихає), розпочніть натискання на грудну клітку згідно 

із поданою нижче послідовністю: 

• Станьте на коліна біля постраждалого. 

• Знайдіть середину грудної клітки постраждалого (іл.1.1) і покладіть основу 

долоні однієї руки у визначену точку натискання (іл. 1.2). 

 

Іл. 1.1. Визначення місця натискання на грудній клітці 

 



Іл. 1.2. Розташування основи долоні у визначеній точці натискання 

 

Іл. 1.3. Розташування рук на грудній клітці постраждалого 

• Покладіть зап’ястя другої руки на тильний бік кисті першої руки (іл. 1.3). 

• Нахиліться над постраждалим, не згинайте руки в ліктях і натискайте всім 

тілом на глибину 5-6 см 30 разів поспіль (іл. 1.4). 

 

Іл. 1.4. Техніка натискання на грудну клітку 

 

Іл. 1.5. Розташування рут під час непрямого масажу серця дитині від 1 до 

8 років 

• Після кожного натискання дайте змогу грудній клітці розправитися й 

повернутися у вихідне положення, не відривайте рук від грудної клітки. 

• Повторюйте натискання з частотою 100-120 разів за хвилину (трохи менше, 

ніж 2 натиски за секунду). 

• Період натискання і період повернення грудної клітки до вихідної форми 

повинен бути однаковим. 

Зменшення глибин натиску чи частоти натискань негативно впливає на 

виживання постраждалих! 

В осіб різного віку є свої особливості непрямого масажу серця (табл. 1.1). 

 

 



 

Таблиця 1.1 

Особливості натискань на грудну клітку в людей різного віку 

 

Вік 
Дорослий (понад 8 

років) Дитина (1-8 років) Немовля (до 1 року) 

Положения 

рук 

Дві руки на середині 

грудної клітки 

Одна рука на середині 

грудної клітки (іл. 7.5) 

Два пальці на середині 

грудної клітки (іл. 7.6) 

Глибина 

натискань 
5-6 см 

4 см (приблизно 1/3 

товщини грудної клітки) 

3 см (приблизно 1/3 

товщини грудної клітки) 

Темп 

30 натискань з 

частотою 100-120 за 1 

хв 

15 натискань з частотою 

100-120 за 1 хв 

15 натискань з частотою 

100-120 за 1 хв 

Цикл 
30 натискань : 

2 вдування 

15 натискань : 

2 вдування 

15 натискань : 

2 вдування 
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