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 Виявлення ознак черепно-мозкової травми 

Травма голови супроводжує людство з моменту його виникнення. В 

англомовній літературі для позначення травми голови та мозку 

використовується термін head injury — травма голови, більш загальний термін. 

Тоді як у слов’янській літературі з початку XX ст. вживається більш точний 

термін — «черепно-мозкова травма» (ЧМТ). Француз Petit у 1774 р. уперше 

розділив травму голови на commotion cerebri (струс мозку), contusio cerebri 

(забій мозку), compressio cerebri (стиснення мозку). Цей поділ лежить в основі 

і сучасної класифікації черепно-мозкової травми та є прикладом можливої 

довговічності ідей та принципів. 

Виділяється сім градацій стану свідомості при ЧМТ: 

1. Ясна свідомість — повна орієнтація, адекватні реакції. Можливі ретро- і/чи 

конградна амнезія. 

2. Оглушення помірне — помірна сонливість, незначні помилки при 

орієнтації в часі, дещо сповільнене виконання команд і інструкцій, 

підвищений поріг сприйняття. 

3. Оглушення глибоке — глибока сонливість, дезорієнтація, виконуються 

лише елементарні інструкції, можливий елементарний мовний контакт. 

4. Сопор — мовний контакт відсутній, збережені координаторні захисні 

реакції і відкривання очей на біль, словесні команди не виконує. 

5. Кома помірна — не відкриває очей, нескоординовані захисні реакції без 

локалізації болю. Зіничні і корнеальні рефлекси звичайно збережені. 



6. Кома глибока — відсутність захисної реакції на біль, на сильні больові 

подразники, розгинальні, рідше згинальні рухи в кінцівках. Пригнічені зіничні 

та корнеальні рефлекси. Збережене спонтанне дихання і серцева діяльність 

при виражених їх порушеннях. 

7. Кома термінальна — повна арефлексія, м’язова атонія, мідріаз. 

Для кількісної оцінки тяжкості стану хворого з черепно-мозковою 

травмою повсюдно використовується шкала коми Глазго (В. Jennet, 1974) 

(табл. 1). Точна кількісна оцінка тяжкості отриманої черепно-мозкової травми 

дозволяє визначити лікувальну тактику та прогноз травматичної хвороби. За 

цією шкалою стан хворих оцінюється сумарно у балах за трьома параметрами: 

відкривання очей, словесна і рухова відповідь на зовнішні подразники. 

 

Можлива сума балів, що характеризує той чи інший рівень свідомості 

потерпілого, коливається від 3 до 15 балів. 

Між ступенем порушення свідомості та бальною градацією шкали коми Глазго 

існує певна відповідність. 

 

ПРИНЦИПИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ІЗ ЧЕРЕПНО-

МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ 

Основні етапи надання медичної допомоги потерпілим із черепно-

мозковою травмою: 

1) надання допомоги на місці пригоди; 

2) транспортування потерпілого; 

3) надання лікувально-діагностичної допомоги в неспеціалізованих 

стаціонарах; 

4) надання лікувально-діагностичної допомоги в спеціалізованих стаціонарах. 

Основне завдання лікаря при наданні першої допомоги на місці пригоди — не 

допустити розвитку артеріальної гіпотензії та гіповентиляційних порушень. 

Це основне завдання закладене у правилі DrABC. Наведена абревіатура 

походить від перших букв англійських слів, а саме: 



— Dr — Danger remove — усунення небезпеки. 

— А — Airway — забезпечення прохідності дихальних шляхів. 

— В — Breathing — забезпечення адекватного дихання. 

— С — Сirculation — підтримка системної гемодинаміки, забезпечення 

адекватного кровообігу. 

Насамперед безпосередньо на місці пригоди необхідно потерпілого 

забрати з місця найбільшої небезпеки, що виникла під час пригоди. У разі 

необхідності це виконується спільно з іншими спеціалістами чи випадковими 

людьми. 

Для визначення прохідності дихальних шляхів необхідно нахилитися до 

потерпілого та послухати його дихання. Відсутність дихання, а також 

наявність звуків харчання та клекотання свідчать про порушення прохідності 

дихальних шляхів. Забезпечення прохідності дихальних шляхів досягається 

для усіх потерпілих у сопорі і комі шляхом очистки рота та доступної глотки 

від сторонніх тіл, слизу. При потребі вставляється повітровід. В ідеалі 

потерпілі у комі мають бути заінтубовані на місці пригоди. 

Необхідно визначити ритм та частоту дихання, провести аускультацію 

дихання. Забезпечення адекватного дихання досягається для потерпілих у 

глибокому оглушенні та сопорі (12 балів за ШКГ і менше) за допомогою 

кисневої маски. При відсутності спонтанного дихання та у потерпілих у 

коматозному стані (7 балів ШКГ і менше) проводиться інтубація та штучна 

вентиляція легень (ШВЛ). Клінічними показаннями до інтубації та проведення 

ШВЛ є апное, наявність ціанозу шкіри та слизових оболонок. Інтубація через 

ніс при ЧМТ має переваги. З метою нормалізації артеріовенозної різниці по 

кисню в постраждалих із ЧМТ доцільне застосування киснево-повітряних 

сумішей із вмістом кисню до 35–50 %. 

Оцінка кровообігу розпочинається з пальпації сонних артерій, далі 

оцінюється пульс на периферичних артеріях, вимірюється артеріальний тиск. 

Артеріальна гіпотензія, пов’язана з перерозподілом крові при черепно-

мозковій травмі чи зі зниженням об’єму циркулюючої крові внаслідок 



крововтрати, потребує негайних інфузій. Дуже важливо при наданні першої 

допомоги будь-яким способом зупинити зовнішню кровотечу. Забезпечення 

адекватного кровообігу досягається для потерпілих із 12 балами за ШКГ і 

менше або з ознаками шоку через негайний доступ до периферичної вени та 

введенням ізотонічних сольових розчинів (фізіологічний розчин до 2000 мл і 

більше при ознаках крововтрати і шоку). Не потрібно знижувати підвищений 

АТ (якщо АТ не перевищує 180/100 мм рт.ст.). Не потрібно сечогінних. Не 

потрібно вазоактивних препаратів (еуфілін, кавінтон, дибазол та ін.). 

При автотравмі, особливо мотоциклетній, і падінні з висоти необхідна 

іммобілізація комірцем ділянки шийно-потиличного з’єднання з моменту 

доступу до потерпілого. Усі потерпілі у сопорі і комі вважаються такими, що 

мають перелом шийного відділу хребта, доки не доведено протилежне. 

Проводиться адекватна іммобілізація місць переломів, виявлених під час 

первинного огляду потерпілого. Особлива увага приділяється іммобілізації 

переломів великих трубчастих кісток у зв’язку з небезпекою розвитку 

синдрому жирової емболії при транспортуванні. Іммобілізація потерпілого 

важлива і для можливого попередження больового шоку, що сприяє підтримці 

життєво важливих функцій. В усіх перелічених випадках повинна бути 

забезпечена надійна іммобілізація потерпілого на час транспортування. 

Транспортування. Жодна з наведених дій із надання першої допомоги 

не повинна подовжити час, потрібний для доставки потерпілого в стаціонар. 

Потерпілі з порушеною свідомістю транспортуються у положенні лежачи з 

припіднятим головним кінцем на 30°. В ідеалі потерпілі з порушеною 

свідомістю, але без вітальних порушень повинні транспортуватись 

безпосередньо в нейрохірургічний стаціонар. Довготривалість 

транспортування пацієнта не повинна перевищувати однієї години в супроводі 

парамедиків та 3 годин у супроводі медиків. Транспортування здійснюється в 

нейрохірургічний стаціонар, де є можливість проведення комп’ютерної 

томографії. Якщо госпіталізація здійснена в неспеціалізований стаціонар, то 

після дообстеження хворий за відсутності вітальних порушень 



транспортується в спеціалізований стаціонар. Під час транспортування 

повинна бути передбачена можливість іммобілізації і відсутність перешкод до 

швидкого завантаження та розвантаження потерпілого. Під час 

транспортування потерпілого необхідно продовжувати реанімаційні заходи з 

підтримки системної гемодинаміки та попереджати гіповентиляційні 

порушення. Корекцію гемодинамічних порушень завжди необхідно 

розпочинати з лікування гіповолемічного стану, переливаючи розчини 

кристалоїдів і колоїдів. Доведена більша ефективність гіпертонічних розчинів 

натрію хлориду, особливо в поєднанні з декстринами порівняно з ізотонічним 

розчином натрію хлориду. Інфузія 200–250 мл 7,5% натрію хлориду швидко 

відновлює об’єм циркулюючої крові, не підвищуючи внутрішньочерепний 

тиск. За відсутності спонтанного дихання чи при порушенні свідомості 7 балів 

і менше за шкалою коми Глазго хворий повинен бути інтубований та 

переведений на ШВЛ. Можливою причиною, що затруднює транспортування 

потерпілого, може бути психомоторне збудження та/або епісиндром, які 

потребують адекватних дій. Препаратами вибору є препарати короткої й 

ультракороткої дії. Важливо, щоб застосування засобів релаксації та седації не 

знімало можливості оцінки стану хворого при надходженні у стаціонар, 

особливо, де немає КТ. Отже, необхідне обмежене використання на 

догоспітальному етапі наркотичних анальгетиків, нейролептиків та 

транквілізаторів. Наркотичні анальгетики — лише для потерпілих із 

поєднаною травмою. Нейролептики (аміназин, дроперидол) — лише при 

значному психомоторному збудженні. Транквілізатори (сибазон) — лише при 

психомоторному збудженні та при судомах. 
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