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Тема: Техніка проведення реанімаційних заходів одним та двома рятівниками. 

Правила виклику бригади екстреної  медичної допомоги. 

Мета: 

навчальна: ознайомити учнів з основами тактичної медицини, дати коротку 

характеристику, розповісти про етапи надання домедичної допомоги 

розвивальна: розвивати логічне мислення, вміння та навички висловлювати 

власну думку, робити висновки, порівнювати;  

виховна: виховувати почуття поваги та співчуття до інших, власного народу, 

держави та до себе.  

 

Матеріал до уроку 

У чому полягає методика командної роботи під час проведення 

реанімаційних заходів? Як швидко організувати в такій ситуації команду? 

Вам уже відомо, що реанімаційні заходи проводити одній особі фізично дуже 

тяжко. Це тяжка фізична праця, і навіть добре фізично підготовлені громадяни 

не можуть ефективно натискати на грудну клітку тривалий час. Наростаюча 

м’язова втома супроводжується зменшенням амплітуди натискання на грудну 

клітку, зменшується частота натискань, порушується ритм. 

Усе це зумовлює зниження тиску в судинній системі, а відтак об’єму 

кровотоку й обсягу доставки кисню в міокард і мозок. За цих умов результат 

серцево-легеневої реанімації навіть із застосуванням дефібрилятора різко 

погіршується. 

Як вийти із ситуації? Потрібно працювати в команді. Коли зголосився 

помічник, насамперед попросіть його викликати бригаду екстреної (швидкої) 

медичної допомоги. Відтак доручіть йому штучну вентиляцію легень  



 

 

Техніка зміни рятівників для натискання на грудну клітку в ході серцево-

легеневої реанімації. Другий рятівник приготувався розпочати натискання на 

грудну клітку 

 

Одночасне натискання на грудну клітку і наклеювання електродів 

автоматичного зовнішнього дефібрилятора 

Перший рятівник натискає на грудну клітку, другий після 30 натискань 

виконує два видихи в тіло постраждалого. 

Людина середньої фізичної підготовки ефективно може виконати до 

п’яти циклів натискань на грудну клітку (30 : 2). Потім необхідно помінятися. 

5 циклів триває приблизно 2 хв. Протягом цього часу ви відновите свої сили, 

оскільки штучна вентиляція легень фізично є значно легшою. І знову 

приступаєте до натискання на грудну клітку, а помічник — до штучної 

вентиляції легень. І так, змінюючи один одного, ви ефективно зможете 

працювати до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги . 

У зазначеній ситуації варто залучати інших свідків події. Щоправда, 

більшість громадян через відсутність знань і навичок намагаються ухилитися 

від такої роботи. Тому потрібно переконливо їм сказати, що їхня незгода 

чинити допомогу вб’є постраждалого. 

Робота в команді має позитивний вплив і під час застосування 

автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Виконуючи СЛР, треба якомога 



менше часу витрачати на паузи між натисканням на грудну клітку. Коли ви 

працюєте самі, то виникне тривала пауза для наклеювання електродів. Коли ви 

працюєте в парі, то один рятівник продовжує натискати на грудну клітку, 

інший у цей час наклеює електроди (іл. 50.3). Паузи практично немає. А далі 

— виконуйте голосові накази автоматичного зовнішнього дефібрилятора. 

Основними факторами, що загрожують життю постраждалого та інших людей, 

можуть бути враження електричним струмом, утопления, опіки (термічні, 

хімічні, променеві), обмороження та переохолодження, сонячний і тепловий 

удари, забої, розтягнення, розриви тканин, вивихи та переломи. 

 

Домашнє завданн: написати та вивчити конспект 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


