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Перелік протоколів. 
 

№ п/п Код за МКХ 10 Нозологічна одиниця 
1.  A00 – B99 Гострі інфекційні захворювання 
2.  A39 Менінгококова інфекція 
3.  D50 – D89  Хвороби крові та кровотворних органів. 

Гемофілія 
4.  D50 – D89  Хвороби крові та кровотворних органів. Хвороба 

Віллебранда 
5.  E10.0 – E14.0 Діабетична кома (всі види) 
6.  F00 – F99 Розлади психіки та поведінки 
7.  F10 Розлади психіки внаслідок вживання алкоголю. 

Алкогольна інтоксикація 
8.  G40, G41 Епілепсія, епілептичний статус 
9.  I11 Гіпертензивний криз 
10.  I20 – I22 Гострий коронарний синдром 
11.  I26.0, I26.9  Тромбоемболія легеневої артерії 
12.  I43 – I49 Пароксизми тахікардій 
13.  I46 , (R96) Раптова серцева смерть 
14.  I48 (I43 - I49) Фібриляція і тріпотіння передсердь 
15.  I50.1 Гостра лівошлуночкова недостатність (серцева 

астма, набряк легень) 
16.  I63 – I64 Гостре порушення мозкового кровообігу 
17.  I95 Артеріальна гіпотензія 
18.  J38.6, J95.5 Стеноз підзв'язкового простору у дітей 
19.  J00 – J06  Гострі респіраторні інфекції, в тому числі грип. 
20.  J45, J46 Астма бронхіальна, астматичний стан 
21.  J68 Респіраторний стан, спричинений вдиханням 

хімічних речовин, димів та випарів 
22.  J96.0 Гостра дихальна недостатність  
23.  K27 Перфоративна виразка шлунку і дванадцятипалої 

кишки 
24.  K35 Гострий апендицит 
25.  K40 – K46 Защемлена грижа 
26.  K56 Непрохідність кишкова 
27.  K65 Перитоніт 
28.  K81 Гострий холецистит 
29.  K85 Гострий панкреатит 
30.  K92.2 Шлунково-кишкова кровотеча 
31.  O00 – O99 Позалікарняні пологи та ускладненнях під час 

пологів та післяпологового періоду 
32.  O00 – O99 Невідкладні при патології гінекологічного 

профілю 
33.  R04.0 Носова кровотеча 
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34.  R09 Асфіксія новонародженого 
35.  R57.1 Гіповолемічний шок 
36.  S20 – S29 Травма грудної клітки  
37.  S30 – S39 Травма живота 
38.  S40 – S99 Травми кінцівок  
39.  S00 – S09, S02, 

S06.0, S06.9 
Черепно-мозкова травма 

40.  S10 – S19, S22, 
S32, S30 – S39 

Травма хребта  

41.  Т06.8 Політравма (поєднана травма) 
42.  T15 – T19  Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом 

(Наслідки проникнення стороннього тіла через 
природний отвір) 

43.  Т20 – Т32 Термічні та хімічні опіки 
44.  Т36 – Т65 Гострі отруєння 
45.  Т78.2 Анафілактичний шок 
46.  W52 – W59 Укуси тварин 
47.  W65 – W74 Випадкове утоплення або занурення у воду 
48.  W85 – W87 Електротравма 
49.  X70, X 91, Y20  Странгуляційна асфіксія 
50.  X20 – Х29 Укуси, жалення отруйні 
51.  X30 Нещасний випадок, пов’язаний з дією надмірно 

високої зовнішньої температури 
52.  Y05 Застосування фізичної сили з метою зґвалтування
53.    Гіпертермічний синдром 

 
 

Перелік додатків 
Додаток № 1 Алгоритм дій медичного працівника, який обслуговує 

виклик у випадку з приводу гострого інфекційного 
захворювання 

Додаток № 2 Алгоритм дій медичного працівника «Алкогольна кома» 
Додаток № 3 Алгоритм «Тромбоемболія легеневої артерії» 
Додаток № 4 Алгоритм дій медичного працівника, який обслуговує 

виклик з приводу стенозу підз’язкового простору у дітей 
Додаток № 5 Алгоритм дій медичного працівника, який обслуговує 

виклик з приводу ГРВІ та грипу 
Додаток № 6 Алгоритм дій: «Гостра дихальна недостатність» 
Додаток № 7 Особливості лікування геморагічного шоку при 

акушерській патології 
Додаток № 8 Визначення дати пологів і терміну вагітності на пізніх 

строках 
Додаток № 9 Прийоми Леопольда 
Додаток № 10 Прийоми захисту промежини 
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Додаток № 11 Симптоми, характерні для гінекологічної патології 
Додаток № 12 Ймовірні ознаки вагітності на ранніх строках (до 3 міс) 
Додаток № 13 Алгоритм «Носова кровотеча» 
Додаток № 14 Оцінка стану пацієнта за алгоритмом САВDE 
Додаток № 15 Алгоритм «Гіповолемічний шок» 
Додаток № 16 Алгоритм «Гостра дихальна недостатність при 

гіповолемічному шоці» 
Додаток № 17 Алгоритм «Гіповолемічний шок при політравмі» 
Додаток № 18 Алгоритм «Травма грудної клітки» 
Додаток № 19 Алгоритм «Травми живота» 
Додаток № 20 Алгоритм «Травма кінцівок» 
Додаток № 21 Схема попередньої діагностики постраждалих з ЧМТ 
Додаток № 22 Шкала тяжкості ком ГЛАЗГО 
Додаток № 23 Клінічна класифікація черепно-мозкової травми 
Додаток № 24 Травма хребта 
Додаток № 25 Дії керівника бригади на місці події при політравмі 

(2 сторінки) 
Додаток № 26 Гостра дихальна недостатність при політравмі 
Додаток № 27 Гіповолемічний шок при політравмі 
Додаток № 28 Техніка виконання прийому Геймліха 
Додаток № 29 Алгоритм надання медичної допомоги при гострому 

отруєнні 
Додаток № 30 Токсисиндроми 
Додаток № 31 Місцеві інактиватори, об’єм рідини для промивання  
Додаток № 32 Показання та протипоказання для очищення шлунково-

кишкового тракту  
Додаток № 33 Основні антидоти при лікуванні гострих екзогенних 

отруєнь на догоспітальному етапі 
Додаток № 34 Базовий алгоритм проведення серцево-легеневої 

реанімації 
Додаток № 35 Алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації з 

використанням автоматичного дефібрилятора 
Додаток № 36 Алгоритм дій при підозрі на пошкодження хребта 
Додаток № 37 Алгоритм «Странгуляційна асфіксія» 
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Протокол № 1. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при гострих інфекційних захворюваннях 
 
Нозологічна одиниця: Гострі інфекційні захворювання 
Код МКХ 10: A00 – B99 
Ознаки та критерії діагностики захворювання. 
 Гострі інфекційні захворювання – це група захворювань, що 

викликаються проникненням в організм патогенних (хвороботворних) 
мікроорганізмів. 

Виділяють наступні передачі інфекції від людини. 
1. Фекально-оральний. 
2. Повітряно-крапельний шлях. 
3. Гемічний. 
Різновидності: 
- Контактно-побутовий шлях, коли захворювання передається 

через предмети, що оточують хворого. 
- Через крапельки слини, що потрапляють у повітря при розмові, 

чханні, кашлі. Так можуть передаватися туберкульоз, грип, коклюш, 
дифтерія, кір тощо. 

- Передача інфекції через воду, в яку потрапляють мікроби з 
виділеннями хворих (холера, черевний тиф, дизентерія та ін.). 

- Через укуси кровосисних членистоногих (наприклад, малярія). 
- Через заражені харчові продукти. 
- Через ґрунт: наприклад, кишкові захворювання, правець. 
Особливостю інфекційних захворювань є наявність інкубаційного 

періоду, тобто періоду від часу зараження до появи перших ознак. Тривалість 
цього періоду залежить від способу зараження і виду збудника і може 
тривати від декількох годин до декількох років (останнє буває рідко). Місце 
проникнення мікроорганізмів в організм називають вхідними воротами 
інфекції. 

Ознаки, характерні для гострих інфекційних захворювань: 
– Гострий початок захворювання; 
– Продромальні явища у вигляді загальної втоми, незначних 

респіраторних проявів (нежить, кашель, чхання); 
– Характерні прояви підозрюваного інфекційного захворювання: 

інтоксикаційний синдром (температура, біль в м'язах, кишечнику, головний 
біль), зміни шкірних покривів (в т.ч. висипка), диспепсичні явища, в деяких 
випадках збільшення розмірів печінки, лімфатичних вузлів. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• забезпечте постільний режим;  
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• знайдіть медикаменти, котрі приймає пацієнт і покажіть їх 
медичному працівнику бригади екстреної медичної допомоги;  

• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: огляд в 

комфортних температурних умовах. Додаткове освітлення для огляду зіва. 
Діагностична програма: розпізнати невідкладний стан (анамнез, 

епіданамнез, клінічний огляд, визначення пульсу, вимірювання АТ, t0.); 
надати відповідну допомогу; госпіталізувати тих, хто має показання до 
госпіталізації. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної медичної допомоги. 
1. Збір анамнезу захворювання, епіданамнезу, анамнезу життя, 

алергологічного анамнезу.  
2. Фізичний огляд. 
3. Оцінка порушення функції органів та систем. 
4. В залежності від ситуації, надати екстрену допомогу (усунути 

порушення життєво важливих функцій організму) відповідно до чинних 
медико-технологічних документів, що стосуються надання синдромальної 
медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

5. Оцінити соціально-побутові умови життя з огляду на можливість 
пацієнта отримувати в подальшому адекватне лікування. 

6. Забезпечити надання екстреної медичної допомоги та при наявності 
медичних, соціально-побутових чи інших показань до госпіталізації – 
госпіталізувати пацієнта до відповідного ЗОЗ. 

Обов’язкові дані анамнез. Скарги на момент огляду. Епіданамнез: дата 
та час захворювання, можливий чинник зараження (контакт з хворою 
людиною, твариною, вживання підозрілої їжі або напоїв, перебування на 
природі, купання в водоймах тощо), виїзди за межі території проживання 
(міста, області, країни), наявність раптових захворювань з проявами 
інтоксикації в знайомих та близьких. Наявність супутніх захворювань в 
пацієнта. Перенесення в минулому інфекційних захворювань. Проведені в 
минулому щеплення щодо підозрюваного інфекційного захворювання. 
Отримане лікування до виклику ШМД. 

Обов’язкові дані клінічного огляду: 
Положення, наявність інтоксикаційних проявів (t0, АТ, ЧСС, ЧД), стан 

шкірних покривів (колір, наявність висипань, тургор, западання тім’ячка в 
немовлят), стан лімфовузлів, огляд зіву (звернути увагу на осиплість голосу), 
аускультація та перкусія легень, пальпація живота, перкуторні розміри 
печінки, наявність загальномозкових та менінгеальних ознак, огляд 
блювотних мас та випорожнень при їх наявності. 

Бажані: Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 
95%). Реєстрація та оцінка ЕКГ. 

Лікувальна програма:  
Перед наданням екстреної медичної допомоги впевнитись у відсутності 

загроз для бригади та пацієнта. 
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Забезпечити моніторування життєвих функцій та електрокардіограми 
пацієнтам в тяжкому стані. 

Забезпечення венозного доступу пацієнтам в тяжкому стані. 
Оксигенотерапія пацієнтам в тяжкому стані. 
Симптоматична терапія, направлена на стабілізацію гемодинаміки, 

боротьбу з гіпертермією, яка погано переноситься. Перевага надається 
пероральному шляху введення. При загрозливій гіпертермії, судомах, 
відсутності ефекту від попереднього перорального прийому, виражених 
симптомах інтоксикації – симптоматична терапія внутрішньовенно та 
внутрішньом’язово, госпіталізація.  

При інфекційних захворюваннях, що ведуть до обструкції дихальних 
шляхів – інгаляції 100% зволоженого кисню, при потребі – забезпечення 
прохідності дихальних шляхів, ШВЛ. 

При харчових інфекціях – промивання шлунку фізіологічним розчином 
до чистих промивних вод з подальшим введенням ентеросорбентів 
(активоване вугілля, ентеросгель тощо). Забір блювотних мас або промивних 
вод шлунка в стерильні ємкості.  

З метою зниження інтоксикації – рясне пиття, розчин регідрону 
внутрішньо, вітаміни групи С та В, в важких випадках – інфузія кристалоїдів 
з розрахунку 10-20 мл/кг, з наступним введенням колоїдів з розрахунку 5-10 
мл/кг. У випадках вираженої дегідратації – інфузія глюкозо-сольових 
розчинів 15-20 мл/кг. З метою попередження пірогенних реакцій при 
введенні сольових розчинів додатково вводиться преднізолон в кількості 60 – 
150 мг (в залежності від віку та маси тіла).  

Для запобігання інфекційно-токсичного шоку – глюкокортикостероїдна 
терапія преднізолоном у великих дозах (до10 мг/кг). 

В разі необхідності – протисудомна терапія діазепамом в дозі 0,3-0,5 
мг/кг.  

Характеристика очікуваного результату лікування. Субфебрильна 
t0, зменшення ознак інтоксикації, стабільна гемодинаміка. 

Критерії якості лікування. Поліпшення загального стану, досягнення 
транспортабельності при необхідності госпіталізації. 

Госпіталізація. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної медичної допомоги 
1. Всім пацієнтам, які мають показання до госпіталізації, пропонувати 

госпіталізацію в ЗОЗ. 
2. Пацієнтів, які відмовляються від госпіталізації, передати під нагляд 

ПНМД та повідомити пацієнта про необхідність звернення до свого 
сімейного лікаря впродовж 12 годин. 

Показання до госпіталізації: 
1. Тяжкий стан пацієнта. 
2. Частота дихання >30/хв. 
3. Частота серцевих скорочень >130/хв. 
4. Систолічний артеріальний тиск <90 мм рт.ст., або діастолічний 

артеріальний тиск <60 мм рт.ст. (якщо це не є нормою для цього пацієнта). 
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5. Сатурація кисню <92%, або центральний ціаноз (якщо особа не 
має хронічної гіпоксії в анамнезі). 

6. Змінений стан свідомості. 
7. Дихальна недостатність ≥ІІ ст. 
8. Температура тіла ≥38,5°С і не піддається медикаментозній 

корекції. 
9. Вік молодше 1 року або старше 65 років з супутньою соматичною 

патологією. 
10. Судоми. 
11. Соціальні показання (проживання в інституційних закладах; 

нездатність до самообслуговування, що стала наслідком захворювання). 
Особливості госпіталізації. Пацієнта транспортувати з контролем АТ, 

ЧСС, ЧД, при необхідності – ЕКГ, проведення лікувальних заходів та 
інгаляції кисню, готовність до проведення реанімаційних заходів. 

Подальший нагляд амбулаторно-поліклінічної мережі при 
неускладненому перебігу та у випадку категоричної відмови від 
госпіталізації. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при при гострих інфекційних захворюваннях і 
доступність його медичним працівникам. 

2. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 2. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при менінгококовій інфекціії. 
 
Нозологічна одиниця: Менінгококова інфекція  
Код МКХ-10: A39 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Епіданамнез: контакт з хворою людиною, яка хворіє на менінгококову 

інфекцію або є бактеріоносієм, контакт з людиною, що хворіє на 
назофарингіт протягом останнього тижня, сезонність, можливість групових 
спалахів. 

Ознаки, що характерні для менінгококової інфекції: гострий початок 
захворювання у випадку генералізованих форм та поступовий (від кількох 
днів до місяців) у випадку локалізованих форм. Продромальні явища часто 
відсутні. 

Характерні прояви. 
У випадку локалізованих форм – взагалі відсутність проявів або 

субфебрильна температура, головний біль, закладеність носа без нежиті 
(наявність білуватих потоків по задній стінці глотки), гіперплазія лімфоїдних 
фолікулів глотки.  

У випадку генералізованих форм – виражений інтоксикаційний 
синдром (температура до 400С, головний біль).  

У випадку менінгококемії – поява поліморфної геморагічної висипки 
через декілька годин від початку захворювання з тенденцією до злиття через 
деякий час. Висипка може бути на будь-яких поверхнях тіла, але частіше на 
стопах, сідницях, промежині та плечах. Може бути світлий проміжок – 
стабілізація стану пацієнта через 6-8 годин від початку захворювання. 
Гемодинамічні розлади.  

У випадку менінгіту або менінгоенцефаліту – загальномозкові та 
менінгеальні ознаки (блювота, ригідність м'язів потилиці, симптоми натягу, 
ортостатичні реакції, світлобоязнь, непереносимість гучних звуків, у грудних 
дітей – “менінгеальний” крик та вибухання великого тім’ячка), судомний 
синдром, м’язовий гіпертонус, ураження окорухових нервів (птоз, анізокорія, 
косоокість, диплопія). 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• забезпечте постільний режим;  
• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога. Огляд в 

комфортних температурних умовах. Додаткове освітлення для огляду зіва. 
Положення пацієнта у випадку локалізованих форм довільне, у випадку 
генералізованих форм – горизонтальне. 
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Діагностична програма: розпізнати невідкладний стан (анамнез, 
епіданамнез, клінічний огляд, визначення пульсу, вимірювання АТ, t0.); 
надати відповідну допомогу; обов’язкова госпіталізація. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Збір анамнезу захворювання, анамнезу життя, алергологічного 
анамнезу. 

Обов’язкові дані анамнезу. Скарги на момент огляду. Епіданамнез: 
дата та час захворювання, можливий чинник зараження (контакт з хворою 
людиною, наявність раптових захворювань на ГРЗ у знайомих та близьких), 
виїзди за межі території проживання (міста, області, країни). Наявність 
супутніх хронічних захворювань у пацієнта. Проведені в минулому щеплення 
щодо менінгококової інфекції. Отримане лікування до виклику бригади 
ЕМД. 

Обов’язкові дані клінічного огляду. Вираженість інтоксикаційних 
проявів (вимірювання температури, АТ, ЧСС, ЧД), стан шкірних покривів 
(колір, наявність висипань, тургор, вибухання тім’ячка в немовлят), стан 
лімфовузлів, огляд зіву (звернути увагу на задню стінку глотки), аускультація 
та перкусія легень, неврологічний огляд, наявність загальномозкових та 
менінгеальних ознак. При наявності висипки – чітко визначити її межі. 

Бажані: Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 
95%).  

Лікувальна програма.  
При тяжких формах менінгококової інфекції з високою ймовірністю 

несприятливого наслідку захворювання інфузійна терапія повинна 
розпочинатися вже на етапі транспортування до стаціонару, неприпустимим 
при цьому вважаться внутрішньом’язове введення лікарських засобів. На 
догоспітальному етапі повинен бути забезпечений периферичний венозний 
доступ, розпочата інфузійна терапія сольовими чи колоїдними розчинами, 
введені антибіотики, при підозрі на розвиток гострої недостатності 
наднирників – внутрішньовенним шляхом введені глюкокортикостероїди, 
при необхідності – антипіретики, протисудомна терапія. 

Алгоритм надання медичної допомоги дітям з менінгококемією на 
догоспітальному етапі. 

1. Оксигенотерапія зволоженим киснем. 
2. За наявністю показань забезпечити прохідність дихальних шляхів 

та адекватне дихання (введення повітроводу, оксигенотерапія, допоміжна 
вентиляція за допомогою маски, при можливості - інтубація трахеї та ШВЛ). 

3. При наявності ознак шоку у термін 3-5 хвилин за допомогою 
катетерів типу «Вазофікс» або «Венфлон» забезпечити надійний венозний 
доступ та розпочати інфузійну терапію ізотонічними сольовими розчинами 
(0,9% розчин хлориду натрію або розчин натрію хлорид + калію хлорид + 
кальцію хлориду дигідрат + натрію лактат) в обсязі 20 мл/кг маси тіла за 20 
хвилин. 

4. Антибактеріальна терапія – цефотаксим в разовій дозі 75 мг/кг 
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або цефтриаксон в разовій дозі 50 мг/кг внутрішньовенно крапельно. При 
підвищеній чутливості до бета-лактамних антибіотиків - левоміцетину 
сукцинат в разовій дозі 25 мг/кг внутрішньовенно струминно. 

5. Глюкокортикостероїди тільки внутрішньовенно (преднізолон, 
гідрокортизон ) в дозі 10 мг/кг (розрахунок дози за преднізолоном). 

6. Антипіретична терапія (у разі необхідності) – (парацетамол 10-15 
мг/кг, метамізол натрію 50% в/в 0,1 мл/рік життя. 

7. Протисудомна терапія (у разі необхідності) – діазепам в дозі 0,3-
0,5 мг/кг маси тіла одноразово (не більше 10 мг на одне введення). 

Моніторинг стану дитини (спостереження) на догоспітальному 
етапі: 

- оцінка тяжкості стану дитини: динаміка патологічних симптомів 
– колір шкіри та слизових оболонок, висип, свідомість; 

- вимірювання артеріального тиску; 
- термометрія, ЧСС, ЧД (характеристика механіки), 

пульсоксиметрія; 
- контроль прохідності дихальних шляхів. 
Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування. 

зниження t0, зменшення ознак інтоксикації, стабільна гемодинаміка. 
Госпіталізація. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 
3. Всім пацієнтам пропонувати госпіталізацію в ЗОЗ. 
4. Пацієнтів, які відмовляються від госпіталізації, передати під нагляд 

ПНМД, та повідомити пацієнта (батьків) про можливість вкрай важких 
наслідків.  

Особливості госпіталізації. Пацієнта транспортувати з контролем АТ, 
ЧСС, ЧД, при необхідності – ЕКГ, проведення лікувальних заходів та 
інгаляції кисню під час транспортування, готовність до проведення 
реанімаційних заходів. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
3. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при менінгококової інфекції і доступність його медичним 
працівникам. 

4. Відсоток додобової летальності пацієнтів з менінгококовою 
інфекцією. 
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Протокол № 3. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при гемофілії 
 

Нозологічна одиниця: Гемофілія 
Код МКХ-10: D50-D89 Хвороби крові та кровотворних органів 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Кровотечі при гемофілії відносяться до невідкладних станів і 

потребують надання екстреної медичної допомоги та термінової 
госпіталізації у заклади комплексної медичної допомоги хворим на 
гемофілію. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на кровотечу при 

гемофілії. При відсутності вільних бригад диспетчер відділення повинен 
негайно проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер напрямку 
направити бригаду ЕМД з сусіднього відділення. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги  

Обов’язкові: 
1. Збір анамнезу 
1.1. Збір анамнезу захворювання: 
1.1.1. Встановити точний час початку прояву ранніх ознак кровотечі 

(відчуття поколювання або «аура»). 
1.1.2. Встановити точний час від початку прояву фізичних ознак 

кровотечі. 
1.1.3. Встановити чи були подібні прояви раніше. 
1.1.4. Встановити чи виникали легкі ушкодження в ранньому 

дитинстві, “спонтанні” кровотечі (кровотечі без видимої/відомої причини), 
особливо в суглобах, м'язах і м’яких тканинах, надмірні кровотечі після 
травм або операції. 

1.1.5. З’ясувати чи знаходиться на диспансерному обліку з приводу 
коагулопатії. 

1.1.6. Чи проводиться (проводилася) профілактика шляхом 
внутрішньовенної ін'єкції концентрату фактора в цілях запобігання 
очікуваної кровотечі. 

1.2. Збір анамнезу життя: 
1.2.1. Встановити, які лікарські засоби приймає пацієнт щоденно. 
1.2.2. З’ясувати, які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
1.2.3. З’ясувати наявність факторів ризику серцево-судинних 

захворювань: артеріальна гіпертензія, тютюнопаління, цукровий діабет, 
гіперхолестеринемія. Виявити в анамнезі інші супутні захворювання: 
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порушення ритму серця, порушення мозкового кровообігу, онкологічних 
захворювань, виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки, захворювань 
крові та наявність у минулому кровотеч, ХОЗЛ тощо. 

1.2.4. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати чи є 
алергічні реакції на прийом лікарських засобів. 

2. Проведення огляду та фізичного обстеження  
2.1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій: 

свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE (додаток) 
2.2. Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 

функцій організму – дихання, кровообігу.  
2.3. Візуальна оцінка: колір шкірних покривів, вологість, наявність 

набухання шийних вен.  
2.4. Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи пацієнта  
2.4.1. Пульс, його характеристика, АТ. 
2.4.2. ЧД, його характеристика.  
2.4.3. Визначення артеріального тиску непрямим методом на обох 

руках. 
2.4.4. Перкусія ділянки серця: звернути увагу на наявність збільшення 

границь серцевої тупості. 
2.4.5. Пальпація серця: оцінити верхівковий поштовх та його 

локалізацію. 
2.4.6. Аускультація серця та судин: оцінити тони та наявність шумів, 

наявність ІІІ тону серця або ІV тону серця. 
2.4.7. Аускультація легень: наявність вологих хрипів. 
3. Проведення інструментального обстеження 
Бажані: 
- Реєстрація ЕКГ або передача біометричних ЕКГ-сигналов у 

консультативний телеметричний центр для вирішення термінових питань 
інтерпретації ЕКГ (при наявності на бригаді відповідного ЕКГ апарату і 
функціонуванні телеметричного центру) у 12 відведеннях. 

- Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 95%). 
Надання екстреної медичної допомоги 
Немедикаментозні методи втручання 
1. Положення пацієнта лежачи з піднятою злегка головою. 
2. Проведення оксигенотерапії пацієнтам зі зниженням сатурації 

менше 95%: протягом перших 15-20 хвилин 100% кисень через маску 
наркозного апарату, в подальшому - киснево-повітряна суміш із вмістом 40% 
кисню. 

3. Забезпечення венозного доступу, якій проводиться шляхом 
використання стандартної процедури венозної пункції з дотриманням заходів 
асептики/антисептики катетером для внутрішньовенної пункції, який 
ретельно фіксується пов’язкою. 

4. Іммобілізація стандартними та імпровізованими шинами, лід, 
холодні компреси та підйом кінцівки вгору можна використовувати в якості 
додаткового лікування кровотечі в м'язах і суглобах. 
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Медикаментозна терапія 
1. Внутрішньовенне крапельне введення 100 мл 5% розчину 

амінокапронової кислоти застосовується у випадку відсутності концентратів 
факторів згортання у пацієнта та загрозливої для життя кровотечі 
(внутрішньочерепної, шия/горло, шлунково-кишковий тракт).  

2. Знеболення у випадках відчуття пацієнтом гострого болю 
проводиться шляхом підшкірного, внутрішньовенного введення аналгетиків 
ненаркотичної дї: 1 мл 3% розчину кеторолака (кетолонг), 2 мл 5% розчину 
декскетопрофену (дексалгин) та наркотичної дії: 1мл 2% розчину 
тримеперидину (промедол), 1 мл 0,005% розчину фентанілу, 1 мл 2% розчину 
морфіну, 1-2 мл 5% розчину трамадолу. 

Госпіталізація в заклади охорони здоров'я 
Обгрунтування. Термінова госпіталізація пацієнта з підозрою 

кровотечі при гемофілії у спеціалізовані відділення зменшує кількість 
випадків незворотніх вітальних порушень на ранньому госпітальному етапі.  

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги 

1. Всі пацієнти з підозрою кровотечі при гемофілії підлягають 
термінової госпіталізації у спеціалізовані відділення для пацієнтів з 
порушенням системи згортання крові вродженого та набутого генезу закладів 
охорони здоров'я, які визначені наказами Департаменту охорони здоров'я. 

2. Транспортування здійснюється в автомобілі швидкої медичної 
допомоги на транспортній дошці (ношах) після стабілізації стану пацієнта у 
відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної 
лікарні, або оминаючи вказане відділення, безпосередньо у спеціалізоване 
відділення для пацієнтів з порушенням системи згортання крові вродженого 
та набутого генезу, у відділення інтенсивної терапії. 

3. Під час транспортування необхідно забезпечити моніторінг стану 
пацієнта, проведення лікувальних заходів та готовність до проведення 
реанімаційних заходів. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
5. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при гемофілії і доступність його медичним працівникам. 
6. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 4. 
Локальний протокол медичної допомоги 

при хворобі Віллебранта 
 
Нозологічна одиниця: Хвороба Віллебранда 
Код МКБ -10: D50-D89 Хвороби крові та кровотворних органів 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Кровотечі при хворобі Віллебранта відносяться до невідкладних станів 

і потребують надання екстреної медичної допомоги та термінової 
госпіталізації у заклади комплексної медичної допомоги хворим на хворобу 
Віллебранта. 

Догоспітальний етап включає надання екстреної медичної допомоги 
пацієнтам з проявами кровотечі при хворобі Віллебранда з моменту 
виявлення пацієнта або звернення такого пацієнта (родичів або свідків) за 
медичною допомогою до моменту госпіталізації.  

Медична допомога на догоспітальному етапі повинна бути надана 
пацієнтам з проявами кровотечі при хворобі Віллебранда у перші хвилини 
від початку розвитку ознак прояву захворювання. 

Швидка діагностика ознак кровотечі при хворобі Віллебранда на 
догоспітальному етапі скорочує час для встановлення діагнозу та 
транспортування пацієнта у відповідні заклади охорони здоров'я (ЗОЗ). 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на кровотечу. При 

відсутності вільних бригад диспетчер відділення повинен негайно 
проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер напрямку направити 
бригаду ЕМД з сусіднього відділення. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги  

1. Збір анамнезу 
1.1. Збір анамнезу захворювання: 
1.1.1. Встановити точний час від початку кровотечі. 
1.1.2. Встановити характер кровотечі, її локалізацію. 
1.1.3. Встановити, чи була спроба зупинити кровотечу. 
1.1.4. Встановити, за яких умов виникла кровотеча. 
1.1.5. З’ясувати, чи виникали кровотечі раніше.  
1.1.6. Чи почастішали кровотечі останнім часом.  
1.1.7. Якщо відповідь “так”, з’ясувати додатково: 
1.1.7.1. Чи потребував пацієнт медичної уваги при кровотечі після 

операції, стоматологічної процедури, при травмі? 
1.1.7.2. Чи мав синці, ускладнені пухлинами? 
1.1.7.3. Чи мали його кровні родичі розлад гемостазу, такий як 

хвороба Віллебранда або гемофілія, продовжену кровотечу, важку або 
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рецидивуючу від: 
1.1.7.3.1. Невеликих поранень, що тривала більше 15 хвилин або 

повторювалася впродовж 7 днів після поранення? 
1.1.7.3.2. Від хірургічних процедур, таких як тонзилектомія? 
1.1.7.4. Появу синців від мінімальної незначної травми, особливо 

появу пухлини? 
1.1.7.5. Спонтанні носові кровотечі, що вимагали більше 10 хвилин 

для зупинення, а також медичне втручання. 
1.1.7.6. Екстракцію зуба, що призвела до тяжкої, затяжної, 

рецидивуючої кровотечі? 
1.1.7.7. Кров у випорожненнях, що не можливо пояснити 

анатомічними ушкодженнями (виразка шлунку, поліп у прямій кишці), що 
вимагала б медичної допомоги? 

1.1.7.8. Анемія, що вимагала лікування ? 
1.1.7.9. Для жінок – тяжкі менструації, що відзначаються присутністю 

згустків більших за дюйм у діаметрі та зміною засобів гігієни частіше, ніж 
раз на годину, що призводить до низького рівня заліза та анемії. 

1.1.8. Хвороба Віллебранда повинна підозрюватися у пацієнтів, у яких 
в анамнезі є: 

1.1.8.1. Легкі ушкодження в ранньому дитинстві 
1.1.8.2. “Спонтанні” кровотечі (кровотечі без видимої/відомої 

причини), особливо в суглобах, м'язах і м’яких тканинах  
1.1.8.3. Надмірні кровотечі після травм або операції 
1.2. Збір анамнезу життя: 
1.2.1. Встановити, які лікарські засоби приймає пацієнт щоденно. 
1.2.2. З’ясувати, які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
1.2.3. Чи приймає пацієнт антикоагулянтні або антитромбоцитарні 

лікарські засоби (варфарин, гепарин, аспірин, нестероїдні протизапальні 
засоби, клопідогрель)? 

1.2.4. З’ясувати наявність факторів ризику серцево-судинних 
захворювань: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет. Виявити в анамнезі 
інші супутні захворювання: порушення ритму серця, порушення мозкового 
кровообігу, онкологічних захворювань, виразкової хвороби шлунку та 12-
палої кишки, захворювань крові та наявність у минулому кровотеч тощо. 

1.2.5. З’ясувати, чи є алергічні реакції на прийом лікарських засобів. 
1.2.6. З'ясувати наявність у пацієнта: 
1.2.6.1. Хвороб печінки або нирок; 
1.2.6.2. Хвороб крові або кісткового мозку; 
1.2.6.3. Високий чи низький рівень тромбоцитів 
2. Проведення огляду та фізичного обстеження  
2.1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій: 

свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE. 
2.2. Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 

функцій організму – дихання, кровообігу.  



17 

2.3. Візуальна оцінка:  
2.3.1. Колір шкірних покривів (анемія), вологість, наявність набухання 

шийних вен.  
2.3.2. Наявність таких симптомів, як розмір, локалізацій та 

розповсюдження синців на тілі, гематоми, петехії та інші сліди нещодавньої 
кровотечі. Потрібно також взяти до уваги фактори, які можуть стати 
причинами підвищеної кровотечі, такі як хвороба печінки (жовтуха), 
спленомегалія, артропатія, телеангіоектазія. 

3. Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи 
пацієнта  

3.1. Пульс, його характеристика, АТ. 
3.2. ЧД, його характеристика.  
3.3. Вимірювання артеріального тиску на обох руках.  
3.4. Перкусія ділянки серця. 
3.5. Аускультація серця. 
3.6. Аускультація легень: наявність вологих хрипів. 
3.7. Слід мати на увазі, що у багатьох пацієнтів хворобу Віллебранда 

при фізичному обстеженні відхилень від нормальних показників може не 
бути. 

4. Проведення інструментального обстеження 
Бажані: 
4.1. Реєстрація ЕКГ або передача біометричних ЕКГ-сигналов у 

консультативний телеметричний центр для вирішення термінових питань 
інтерпретації ЕКГ (при наявності на бригаді відповідного ЕКГ апарату і 
функціонуванні телеметричного центру) у 12 відведеннях. 

4.2. Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 
95%). 

Надання екстреної медичної допомоги  
Немедикаментозні методи втручання 
1. Положення пацієнта лежачи з піднятою злегка головою. 
2. Проведення оксигенотерапії показане пацієнтам зі зниженням 

сатурації менше 95%. 
3. Забезпечення венозного доступу якій проводиться шляхом 

виконання стандартної процедури венозної пункції з дотриманням заходів 
асептики/антисептики катетером для внутрішньовенної пункції, який 
ретельно фіксується пов’язкою.  

4. При кровотечі з рани асептична, давляча пов’язка. 
5. “Холод” на місце гематоми (внутрішньо-суглобова кровотеча, 

внутрішньочеревна кровотеча). 
6. Невідкладна допомога при носовій кровотечі: 
6.1. Надати пацієнту вертикальне сидяче положення; 
6.2. Висякати вміст з обох половин носа; 
6.3. “Холод” (за наявності) на область носа; 
6.4. Заспокоюючи пацієнта, зобов'язати його дихати за схемою: вдих 

носом - видих ротом; 
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6.5. При триваючій кровотечі з передніх відділів порожнини носа 
ввести в ніс ватну кульку або невеликий тампон і притиснути крило носа до 
носової перегородки з однієї або обох сторін на 4-10 хв.; 

6.6. Запропонувати пацієнту відкашляти вміст порожнини рота 
(переконатися у відсутності кровотечі або його продовженні); 

6.7. При зупиненій кровотечі послабити тиск на крила носа, тампони 
не витягувати, накласти пращевидну пов’язку; 

6.8. При триваючій кровотечі після повторного відшмаркування 
виконати передню тампонаду носа, накласти пращевидну пов’язку (носові 
тампони бажано змочити 3% розчином перекису водню); 

Медикаментозна терапія 
 Внутрішньовенне крапельне введення 100,0 мл 5% розчину 

амінокапронової кислоти. 
Госпіталізація в заклади охорони здоров’я 
Обгрунтування. Термінова госпіталізація пацієнта з підозрою на 

хворобу Віллебранта ускладнену кровотечею у спеціалізовані відділення 
зменшує кількість випадків незворотніх вітальних порушень на ранньому 
госпітальному етапі.  

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги 

• Всі пацієнти з підозрою на хворобу Віллебранта, ускладнену 
кровотечою, підлягають госпіталізації у спеціалізовані відділення для 
пацієнтів з порушенням системи згортання крові вродженого та набутого 
генезу закладів охорони здоров'я, які визначені наказами Департаменту 
охорони здоров'я. 

• Транспортування здійснюється в автомобілі швидкої медичної 
допомоги на ношах після стабілізації стану пацієнта у відділення екстреної 
(невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної лікарні, або оминаючи 
вказане відділення, безпосередньо у спеціалізоване відділення для пацієнтів з 
порушенням системи згортання крові вродженого та набутого генезу, у 
відділення інтенсивної терапії. 

• Під час транспортування необхідно забезпечити моніторінг стану 
пацієнта, проведення лікувальних заходів та готовність до проведення 
реанімаційних заходів. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
7. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при хворобі Віллебранта і доступність його медичним 
працівникам 

8. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 5. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при діабетичній комі 
 
Нозологічна одиниця: Діабетична кома (всі види) 
Код МКХ 10: E10.0 – E14.0 
Ознаки та критерії діагностики захворювання:  
Діабетична кома спостерігається при декомпенсованому перебігу 

цукрового діабету, а саме: 
1. Недостатнє надходження інсуліну (несвоєчасне виявлення 

цукрового діабету, необгруноване зниження дози інсуліну або припинення 
його введення); 

2. Зниження активності інсуліну — дія протеолітичних ферментів: 
запальні захворювання, травми, опіки, панкреатити; інактивація антитілами 
— алергічні реакції; інсулінорезистентність; 

3. Підвищена потреба в інсуліні (больові синдроим, психотравми, 
порушення дієти). 

До діабетичних відносять наступні коматозні стани: кетоацидотична, 
гіперосмолярна, гіпоглікемічна та лактацидемічна коми.  

У випадку кетоацидотичної коми, пов’язаної із підвищенням вмісту 
рівня глюкози в крові або продуктів, що утворюються при порушеному 
метаболізмі вуглеводів, характерні наступні прояви: поступовий розвиток, 
скарги на спрагу та поліурію, можливі сильні болі в животі, глікемія близько 
16-30 ммоль/л, сплутаність свідомості, дегідратація (загострення рис 
обличчя, западання очних яблук, сухість шкіри та слизових), гучне глибоке 
аритмічне дихання по типу Куссмауля, зміни м’язового тонусу (гіпер- або 
гіпо-), відсутність сухожильних рефлексів, гіпертермія, нерідко комі передує 
блювота, можливий запах ацетону від хворого, судоми. 

У випадку гіперосмолярної коми скарги на сильну спрагу та поліурію, 
різко виражений ексикоз, гіпотензія, глікемія від 33 ммоль/л, судоми, 
вогнищева неврологічна симптоматика. Кетоацидоз відсутній. 

У випадку гіпоглікемічної коми, пов’язаної із зниженням рівня глюкози 
в крові нижче 2 ммоль/л, характерні наступні прояви: швидкий розвиток, 
сплутаність свідомості, серцебиття, профузний піт, гіпотермія, атонія, 
можливий тремор кінцівок, утруднення мови, порушення свідомості з 
вогнищевою неврологічною симптоматикою, судоми. 

У випадку лактацидемічної коми характерні наступні прояви: швидкий 
розвиток, гіпотензія, колапс, гіпоксія мозку, гіпервентиляція, рівень глікемії 
коливається від гіпер- до гіпо-, виражений ацидоз без кетозу. На 
догоспітальному етапі лактацидемічна кома діагностується у випадку 
виключення всіх інших видів діабетичних ком. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
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Бажано: надати поради абоненту  
• надайте хворому лежаче положення або покладіть пацієнта в 

горизонтальне положення з піднятою злегка головою; 
• дайте доступ повітря; 
• знайдіть медикаменти, які приймає пацієнт, амбулаторну карту 

пацієнта і покажіть медичному працівнику бригади екстреної (швидкої) 
медичної допомоги; 

• якщо пацієнт знаходиться на диспансерному обліку, проходив 
лікування чи профілактику з приводу цукрового діабету, інсуломи, має 
препарат для проведення профілактики чи знає препарат, яким проводилася 
профілактика, повідомте медичного працівника бригади екстреної (швидкої) 
медичної допомоги; 

• не залишайте пацієнта без нагляду; 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: 
Положення пацієнта горизонтальне. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Діагностична програма: збір скарг та анамнезу, клінічний огляд, 

вимірювання АТ, ЕКГ, глюкозометрія. 
Проведення огляду та фізичного обстеження. 
Оцінка загального стану: свідомості, дихання, кровообігу за 

алгоритмом САВDE. 
Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи пацієнта 
1. Пульс, його характеристика, АТ. 
2. ЧД, його характеристика.  
3. Вимірювання артеріального тиску на обох руках.  
4. Аускультація серця та судин. 
5. Аускультація легень. 
Надання екстреної медичної допомоги 
В разі відсутності адекватного дихання – ШВЛ з можливою інтубацією 

трахеї. Забезпечити зв'язок з веною. В разі виникнення судом – сібазон з 
розрахунку 0,2-0,3 мг/кг внутрiшньом’язово. 

При гіпоглікемічній комі – внутршньовенне струйне введення 40 % 
розчину глюкози в дозі від 20 мл та більше до ознак виходу з коми. В разі 
потреби продовжити внутрішньовенно крапельно 250-500 мл 5% розчину 
глюкози.  

При інших видах діабетичних ком – внутрівенне струйне введення 0,9% 
фізіологічного розчину з розрахунку 10-20 мл/кг (500 мл - 1 л). 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування:  
Вихід з коми. Відновлення рівня свідомості за шкалою Глазго від 8 до 

15 балів. Нормалізація показників рівня глюкози в крові. Стабілізація 
гемодинаміки. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
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1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 
надання медичної допомоги при діабетичних комах і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток госпіталізованих пацієнтів. 
3. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 6. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при розладах психіки та поведінки 
 

Нозологічна одиниця: Розлади психіки та поведінки 
Код МКХ 10: F00 – F99 
Ознаки та критерії діагностики захворювання: 
В психіатричній практиці невідкладні стани визначаються не 

інтенсивністю переживань хворого, а психомоторними проявами чи 
очікуваними діями та поведінкою пацієнта. Невідкладна допомога надається 
не тільки при гострих психотичних порушеннях, а й при хронічних, що 
супроводжуються небезпечними діями хворих. Із всіх категорій невідкладних 
станів в психіатрії виділяють три основних, пов’язаних з: 

- спробою чи загрозою суїциду; 
- некерованим психомоторним збудженням; 
- фізичним насильством чи його загрозою. 
Якщо діагностувати психічне захворювання не вдається, то слід 

виключити органічну патологію (ГПМК, гіпоглікемію, передозування 
лікарських речовин тощо).  

При обстеженні психічного статусу пацієнтів з загрозою суїциду 
необхідно з’ясувати, чи є в нього суїцидальні думки (запитання слід ставити 
прямо, чи хоче він померти). Якщо відповідь стверджувальна або невпевнена, 
то є вірогідність повтору суїцидальної спроби. Для таких хворих характерно 
відчуття провини, самоїдство, ревізія всього минулого життя з фіксацією на 
помилках з перебільшенням їх тяжкості. Часто на фоні меланхолічної 
пригніченості виникає вибух відчаю із збудженням та суїцидальної спробою. 
При психогенній реактивній депресії суїцидальній поведінці сприяють 
наступні ситуаційні фактори: смерть близьких, невиліковна хвороба, 
міжособистий або соціальний конфлікт, післяродова депресія тощо.  

В стані некерованого психомоторного збудження (яке може 
спостерігатися при шизофренії, маніакальному, депресивному, 
епілептичному, психогенному, психопатичному та аментивному збудженнях) 
хворий занепокоєний, вимогливий та ворожий до оточуючих. Притаманно 
для подібних станів також: надлишок зайвих дій, хворі не піддаються на 
умовляння, чинять опір при спробі заспокоїти їх, наявні розлади сну. 
Характерна неочікуваність дій, речове збудження до безглуздого крику. 
Неконтрольованість дій створює загрозу для самого хворого та для 
оточуючих.  

При шизофренічному збудженні спостерігається дурашливість, 
кривляння, нісенітна поведінка, що супроводжується вегетативними 
проявами – мідріазом, пітливістю, тахікардією. Імпульсивні дії інколи 
можуть бути агресивними та насильницькими. Галюцинаторне марення 
найчастіше пов’язане з маренням переслідування та слуховими 
галюцинаціями.  
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У випадку маніакального збудження поведінка хворого обумовлена 
підвищеним настроєм та прагненням діяльності, але заборони викликають в 
хворого гнів та роздратування. Звичайне слово чинить на хворого 
сприятливий вплив та зазвичай його можна відволікти від небажаних дій.  

У випадку епілептичного збудження у хворого спостерігається розлад 
свідомості, що характеризується раптовим початком та закінченням, 
дезорієнтацією, злобно-напруженим афектом та неможливим контактом. В 
анамнезі обов’язкова наявність епілептичних приступів. Під час 
галюцинаторного марення хворий надзвичайно небезпечний (може раптово 
нанести важкі тілесні пошкодження оточуючим). 

Випадкам психогенного збудження як правило передує гостра психічна 
травма чи ситуація, що загрожує життю (катастрофи, землетруси тощо). 
Характерні психомоторне збудження, афективні та вегетативні порушення. 
Поведінка хворого варіює від монотонного збудження (одноманітні 
нерозбірливі крики) до панічного бігу, самопошкодження тощо. 
Супроводжується даний стан тахікардією, сухістю в роті, пітливістю, 
тремором кінцівок, глибоким судорожним диханням та страхом смерті. 
Симптоми можуть купіруватися заспокійливою бесідою. Інколи необхідне 
додаткове введення заспокійливих засобів. 

Психопатичні збудження характерні для пацієнтів з аномаліями 
розвитку особистості. Реакція на подразник не адекватна причині, що її 
спричинила. Агресивність та озлоблення спрямовані на осіб, що спричинили 
подразнення. Поведінці притаманні загрози, цинічні вирази, 
демонстраційність. Пацієнти завжди враховують ситуацію та стримують себе 
від небезпечних ситуацій, якщо вони тягнуть за собою відповідальність. 
Демонстраційна суїцидальна поведінка нерідко призводить до летального 
наслідку.  

Аментивному збудженню притаманний стан сплутаності свідомості з 
втратою усіх видів орієнтації, в тому числі усвідомлення власної особистості. 
Характерне хаотичне мислення, безглузда розмова, що складається з не 
зв’язаних окремих слів. Емоційна лабільність або індиферентність (дуже 
рідко). Розлади сприйняття. Дане збудження обмежується територією ліжка 
без періодичних прояснень. 

Диспетчеру оперативно диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково:  
Прийняти виклик та діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту 
• впевнитись у власній безпеці і оцінити ситуацію; 
• сховайте предмети, якими хворий може нанести пошкодження 

або вчинити самогубство; 
• забезпечте пацієнту спокій; 
• знайдіть медикаменти, котрі приймає пацієнт і покажіть їх 

медичному працівнику бригади екстреної медичної допомоги 
• не залишайте  пацієнта без нагляду. 
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Умови, в яких повинна надаватись медична допомога:  
Медичні працівники мають право не заходити без працівників міліції в 

приміщення, де знаходиться соціально небезпечний хворий. Завжди слід  
пам’ятати про можливість несподіваної агресії з боку хворого. Під час 
розмови обов’язкова присутність інших осіб (санітарів, середнього 
медичного персоналу), які в разі необхідності прийдуть на допомогу. Під час 
огляду присутні повинні розташовуватися таким чином, щоб запобігти 
можливій втечі пацієнта, спробі самогубства чи нападу. В разі виникнення 
необхідності утримувати пацієнта – його ноги потрібно фіксувати за стегна, а 
руки в ділянці плечових суглобів, не спричиняючи болю.  

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Діагностична програма:  
Обов’язкові дані анамнезу: 
Якщо при обслуговуванні хворого присутні його родичі або близькі, 

з'ясувати (але так, щоб сам хворий не чув даної розмови), чи знаходиться 
хворий на обліку в психіатричному диспансері та з якого приводу. Протягом 
якого часу хворіє, чи це вперше. Чи були подібні приступи в минулому. Чи 
хворіє на епілепсію. Чи приймає постійно психотропні засоби (виключити 
передозування або самовільну відміну). З'ясувати, що передувало 
захворюванню чи погіршенню стану (стрес, перевтома тощо). Якщо хворий 
без родичів чи близьких, спробувати з'ясувати вищеописані деталі анамнезу 
при сприятливій поведінці хворого. З'ясувати, чи не чув хворий у минулому 
зайвих голосів, чи не бачив зайвих істот. 

Обов’язкові дані клінічного огляду: 
Розмір зіниць, характеристика пульсу, вологість шкіри, частота та 

характер дихання, характер поведінки. Визначити психічний статус: 
орієнтованість в просторі та в особистості, адекватність поведінки та 
відповідей на поставленні запитання, наявність суїцидальних думок, відчуття 
переслідування, страху, наявність галюцинацій. Виключити органічну 
патологію (ГПМК, гіпоглікемію, ГІМ)  

Додаткові обстеження: 
Проводяться по можливості. Цукор крові. ЕКГ (при вперше 

виявленому розладі психіки та поведінки). Сатурація крові. 
Лікувальна програма:  
Заспокійлива бесіда з хворим, спроба відволікти від ситуації. В разі 

надмірного психомоторного збудження при сприятливій поведінці хворого, 
якщо заспокійлива бесіда не принесла ефекту, ввести  внутрішньом’язово 2-4 
мл 0,5% розчину сібазону або  внутрішньовенно. При аментивному 
збудженні додатково до сібазону можна ввести  внутрішньовенно 10 мл 20% 
розчину пірацетаму. 

Показання для госпіталізації: 
Хворих, що знаходяться в стані збудження госпіталізують в 

психіатричний стаціонар. Наявність в анамнезі імпульсивної поведінки, 
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плану здійснення суїциду або відсутність достатньої соціальної підтримки 
сприяють рішенню про госпіталізацію.  

Хворих з аментивними розладами госпіталізують в соматичні 
відділення. 

При короткочасних епілептичних пароксизмах або легкому 
психогенному чи психопатичному збудженні госпіталізація не обов’язкова 
(якщо пароксизм виник не вперше). 

Особливості госпіталізації: 
Транспортування хворого проводиться в супроводі не менш як 3х осіб: 

двоє з них повинні знаходитися поруч, а третій – позаду хворого. Перевозити 
хворого краще в положенні лежачи, при посадці в машину та висадці з неї – 
підтримувати за руки. 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування:  
Заспокоєння хворого. Усунення загрози життю хворого та оточуючих. 
Подальший нагляд 
При гострих розладах психіки та поведінки, що створюють загрозу для 

життя хворого чи оточуючих нагляд амбулаторно-поліклінічної мережі не 
ефективний. 

При легкому психогенному чи психопатичному збудженні та при 
короткочасних епілептичних пароксизмах, що супроводжуються 
епілептичним збудженням – спостереження в психоневрологічному 
диспансері. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
9. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при розладах психіки та поведінки і доступність його 
медичним працівникам. 

10. Відсоток повторних викликів.  
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Протокол № 7. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при розладах психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю 
 
Нозологічна одиниця: Розлади психіки внаслідок вживання алкоголю. 

Алкогольна інтоксикація. 
Код МКХ 10: F10 
Ознаки та критерії діагностики захворювання: 
Вживання пацієнтом міцних алкогольних напоїв приводить до розладів 

психіки, що називаються алкогольним сп’янінням (алкогольною 
інтоксикацією неускладненою), а в деяких випадках навіть до отруєння. 
Алкогольне сп’яніння спочатку проявляється психомоторним збудженням, а 
через деякий час – пригніченням (в тому числі й дихального та судинно-
рухового центрів) та буває:  

1. незначним (концентрація етанолу в крові становить 0,4-0,49 
проміле); 

2. легким (концентрація етанолу в крові становить 0,5-1,49 
проміле); 

3. середнім (концентрація етанолу в крові становить 1,5-2,49 
проміле); 

4. сильним (концентрація етанолу в крові становить 2,5 і вище 
проміле); 

У пацієнтів, що зловживають алкоголем, при відміні прийому 
останнього через 72-96 год. можуть виникати розлади психіки, що 
називаються алкогольним делірієм, або ж “білою гарячкою”. При цьому на 
початку наявний похмільний стан, а згодом наростає тривога, страх та 
передчуття, що наближається біда. Алкогольний делірій триває 3-5 діб. До 
характерних симптомів відносять: 

2. порушення сну (жахливі сновидіння, на 3-4 день взагалі безсоння 
з надмірною руховою активністю); 

3. вегетативні розлади (пітливість, тахікардія, аритмія, гіперемія 
обличчя та кон’юктив тощо); 

4. тремор усього тіла; 
5. міоклонії; 
6. хореоформні гіперкінези (безглузді хапальні рухи та збирання 

складок одягу); 
7. атаксія; 
8. яскраві галюцинації (зорові, слухові, тактильні – відчуття 

повзання комах, дрібних тварин, ввижаються страшні фантастичні істоти, 
вчуваються голоси, що дражняться, сваряться тощо). 

Відповідно до суб’єктивних переживань, пацієнти з алкогольним 
делірієм стають агресивними до оточуючого світу, не відрізняють уявні та 
справжні образи та голоси, тому можуть завдати шкоди собі та оточуючим.  

Алкогольний делірій на початку виникнення може ускладнитися 
гострою алкогольною енцефалопатією Гайє-Верніке з масивною сомато-
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неврологічною симптоматикою, підвищенням температури тіла до 40-410С та 
з поступовим розвитком коматозного стану. Неврологічна симптоматика 
швидко змінюється, притаманне хаотичне рухове збудження в межах ліжка, 
невиразне бубоніння, симптоми орального автоматизму, приступи 
торсіонного спазму, ністагм або нерухомий погляд. Шкіра та слизові бліді, 
гемодинаміка нестабільна, тахіпноє до 40 за хвилину. В цьому стані хворий 
не створює безпосередньої загрози для себе та оточуючих. 

Диспетчеру оперативно диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково:  
прийняти виклик та діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту 
• впевнитись у власній безпеці і оцінити ситуацію; 
• забезпечити пацієнту спокій; 
• знайдіть медикаменти, котрі приймає пацієнт і покажіть їх 

медичному працівнику бригади екстреної медичної допомоги 
• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога:  
Медичні працівники мають право не заходити без працівників міліції в 

приміщення, де знаходиться соціально небезпечний хворий. Завжди слід 
пам’ятати про можливість несподіваної агресії з боку пацієнта. Під час 
розмови обов’язкова присутність інших осіб (санітарів, середнього 
медичного персоналу), які в разі необхідності прийдуть на допомогу. Під час 
огляду присутні повинні розташовуватися таким чином, щоб запобігти 
можливій втечі пацієнта, спробі самогубства чи нападу. В разі виникнення 
необхідності утримувати пацієнта – його ноги потрібно фіксувати за стегна, а 
руки в ділянці плечових суглобів, не спричиняючи болю. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги 

Діагностична програма:  
Обов’язкові дані анамнезу:  
З'ясувати, чи вживав напередодні пацієнт алкоголь та в якій кількості, 

чи раніше вживав пацієнт алкоголь протягом тривалого часу та коли останній 
раз був прийом алкоголю. Чи були раніше подібні стани. З'ясувати, чи є в 
пацієнта порушення сну, чи не чує хворий зайвих голосів, чи не бачить 
зайвих істот. Чи лікувався пацієнт раніше і які види лікування 
застосовувалися. 

Обов’язкові дані клінічного огляду:  
Розмір зіниць, характеристика пульсу, вологість шкіри, запах алкоголю 

від пацієнта, наявність порушень зору, характер поведінки, неврологічний 
статус. Визначити психічний статус: орієнтованість в просторі та в 
особистості, адекватність поведінки та відповідей на поставленні запитання, 
наявність суїцидальних думок, відчуття переслідування, страху, наявність 
галюцинацій. Виключити органічну патологію (інфекційні захворювання, 
гіпоглікемію, гострий інфаркт міокарду)  
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Додаткові обстеження:  
Проводяться по можливості. Вимірювання температури тіла. Цукор 

крові. ЕКГ (при вперше виявленому розладі психіки та поведінки). Сатурація 
крові. 

Лікувальна програма:  
При неускладненому алкогольному сп’янінні (від незначного до 

середнього ступеню) потреби в медикаментозній корекції немає.  
При значному алкогольному сп’янінні та в разі загрози розвитку 

ускладнень (кома) – санація ротоглотки, при необхідності – інтубація трахеї, 
ларенгіальна маска. Промивання шлунку. Внутрішньовенно вводиться 5% 
розчин глюкози в комбінації з 5-10 мл 0,5% розчину вітаміну С, 5 мл 5% 
розчину вітаміну В1, можливе застосування 20 мл 20% розчину пірацетаму. 

Для купірування делірію та з метою зниження вірогідності виникнення 
епілептоїдного нападу вводиться  внутрішньом’язово 2-4 мл 0,5% розчину 
сібазону або  внутрішньовенно повільно, 1% розчин димедролу в дозі від 1 до 
5 мл  внутрішньом’язово. Одночасно з психотропними засобами можливе 
застосування 1-2 мл 0,5% розчину вітаміну С, вітаміни групи В (не змішувати 
між собою!) в дозі 5 мл 5% розчину вітаміну В1, 1-2 мл 5% розчину вітаміну 
В6.. Корекція порушень електролітного балансу (магнію та калію). 

Поліпшення стану пацієнта настає також після прийому всередину 100 
мл 40% етилового спирту. 

В разі алкогольної енцефалопатії Гайє-Верніке введення препаратів 
лише  внутрішньовенно через порушення мікроциркуляції. 

Показання для госпіталізації: 
При неускладненому алкогольному сп’янінні (від незначного до 

середнього ступеню) потреби в госпіталізації немає. 
При значному алкогольному сп’янінні, в разі розвитку ускладнень – 

госпіталізація у відділення за профілем ускладнення в положенні лежачи на 
лівому боці. 

Пацієнтів з алкогольним делірієм госпіталізувати в Київську міську 
клінічну наркологічну лікарню самостійно або викликати для госпіталізації 
психіатричну бригаду. 

Особливості госпіталізації: 
Транспортування пацієнта проводиться в супроводі не менш як 3-х 

осіб: двоє з них повинні знаходитися поруч, а третій – позаду пацієнта. 
Перевозити пацієнта в стані сильного алкогольного сп’яніння слід в 
положенні лежачи на лівому боці, пацієнтів з делірієм – краще лежачи, при 
посадці в машину та висадці з неї – підтримувати за руки. 

Критерії якості лікування:  
Купування делірію. Усунення загрози життю пацієнта та оточуючих. 
Нагляд амбулаторно-поліклінічної мережі: при відсутності 

ускладнень непотрібен. 
Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при розладах психіки та поведінки внаслідок вживання 
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алкоголю і доступність його медичним працівникам. 
2. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 8. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при епілепсії та епілептичному статусі 
 
Нозологічна одиниця: Епілепсія, епілептичний статус. 
Код МКХ 10: G40 (Епілептичний статус кодується G41)  
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Епілепсія - (греч. – припадок) - поліетіологічне прогредієнтне 

захворювання головного мозку, яке характеризується повторними 
пароксизмами (нападами) внаслідок надмірних нейронних розрядів, і нерідко 
змінами особистості. Регредієнтна форма епілепсії складає до 5%. 
Проявляється судорожними нападами з втратою свідомості, або 
короткочасним порушенням свідомості, або нападами амбулаторного 
автоматизму з амнезією. Прийнято виділяти три види епілепсії: набута, 
вроджена та спадкова. 

Епілептичні напади класифікуються таким чином:  
1. Парціальні напади: прості парціальні напади; комплексні 

парціальні напади; парціальні напади з вторинною генералізацією.  
2. Генералізовані напади: абсанси; міоклонічні напади; клонічні 

напади; тонічні напади; тоніко-клонічні; атонічні напади.  
3. Некласифіковані напади: ідіоматична, симптоматична та 

криптогенна епілепсія.  
Клінічний перебіг епілепсії та її лікування обумовлені типом нападів, 

їхньою частотою, тривалістю, етіологічними факторами, а також наявністю 
чи відсутністю психічних розладів. 

Клінічний перебіг епілептичного статусу є загрозливим станом для 
життя пацієнта, тому допомогу треба надавати терміново, комплексно і 
допомога повинна бути направлена не тільки на усунення судом, а й на 
корекцію порушення дихання, кровообігу та гомеостазу. Епілептичний 
статус характеризується серією епілептичних нападів, найчастіше 
генералізованих судомних, в проміжках між якими свідомість повністю не 
відновлюється. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
При підозрі на епілептичний статус прийняти необхідні міри для 

забезпечення прибуття бригади ЕМД у найкоротший термін. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• у випадку судом притримайте голову пацієнта для попередження 

забоїв; 
• не намагайтеся обов’язково розімкнути щелепи, це може призвести 

до травмування; 
• після нападу судом бажано за прокинути голову для попередження 

западання язика. 
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Умови, в яких повинна надаватись медична допомога. 
Бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги викликаються, як 

правило, в зв’язку з приступами судом. Огляд пацієнта бажано проводити в 
лежачому положенні, враховуючи наявну після приступу приглушеність 
свідомості та ймовірність повторних судом при повному проходженні 
дихальних шляхів. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Діагностична програма. Клініко-неврологічне обстеження хворого 
(скарги на момент огляду, анамнез від хворого та оточуючих, клінічний 
огляд, вимірювання АТ, загальномозкова та вогнищева неврологічна 
симптоматика). 

Обов’язкові дані анамнезу. Скарги на момент огляду. Дата та час 
виникнення судом, наявність подібних судом в минулому та їх періодичність 
і тривалість, наявність провокуючих факторів, постійний АТ, прийняті до 
прибуття бригади ЕМД препарати. Коли діагностована епілепсія та яку 
підтримуючу терапію приймає пацієнт. Врахувати, що антиепілептична 
терапія ефективна ≈80% випадків.  

Обов’язкові дані клінічного огляду: наявність чи відсутність прикусу 
язика, слідів зубів по краях язика, мимовільного сечовиділення під час 
приступу, наявність чи відсутність загальномозкової та вогнищевої 
неврологічної симптоматики. 

Лікувальна програма. Після виходу з судом для зменшення набряку 
мозку та зниження АТ застосовується внутрішньовенне повільне введення 
магнію сульфату 25%-10,0 мл на 0,9% розчині NaCl або на 40% розчині 
глюкози. При наявності судом слід застосувати сибазон 0,5%-2,0 мл 
внутрішньовенно або внутрішньом’язово, при повторних приступах  – 
сібазон 0,5%-2,0-4,0 мл, оксибутірат натрію 20%–10,0-20,0 мл, тіопентал 
натрію до 1г сухої речовини внутрішньовенно (до припинення судом). 

При епілептичному статусі видалити з рота сторонні предмети, 
вставити воздуховід для попередження западання язика та асфіксії, 
забезпечити надійний зв’язок з веною. Доза сибазону збільшується (2,0-
4,0 мл 0,5% розчину внутрішньовенно). Додатково можна ввести 5-10 мл 
25% розчину сульфату магнію. При продовженні судом введення в наркоз 
(натрію оксибутірату 50-100 мг на кг ваги, тіопентал натрію). Передбачити 
можливість проведення ШВЛ. Іноді позитивний ефект спостерігається після 
внутрішньовенного введення 0,5-1,0 мл АТФ на 40% розчині глюкози або 
0,9% розчині NaCl. При важких формах епістатусу можливе додаткове 
призначення, глюкоортикостероїдів, невеликих доз фуросеміду. 

 Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування. 
Припинення епілептичних нападів або зменшення їх частоти без розвитку 
побічної дії антиконвульсантів. Нормалізація психічного стану. 

Критерії якості лікування. Зменшення кількості епілептичних 
нападів, стабілізація гемодинаміки, досягнення транспортабельності, 
попередження ускладнень (асфіксії, травмувань під час судом). 
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Госпіталізація. 
Хворі з дебютом епілепсії повинні бути обстежені у неврологічному 

стаціонарі або в епілептологічному центрі з подальшим наглядом невролога в 
поліклініці. 

Госпіталізації підлягають також хворі з серією епілептичних приступів 
та епілептичним статусом. госпіталізація пацієнтів з епілептичним статусом 
здійснюється в реанімаційне відділення багатопрофільних лікарень 
(обов’язкові відділення неврології та реанімації). 

Особливості госпіталізації: на ношах, потребують постійного нагляду 
медичного працівника з метою попередження пошкоджень та асфіксії у 
випадку повторних судом. Передбачити можливість продовження 
симптоматичної терапії під час транспортування. 

Подальший нагляд 
Передача нагляду в амбулаторно-поліклдінічну мережу при 

категоричній відмові від госпіталізації. Врахувати, що після судом свідомість 
у пацієнта найчастіше затьмарена, тому згода на госпіталізацію необхідна 
лише у випадку відновленні свідомості. 

Нагляд в амбулаторно-поліклдінічну мережу також передається при 
купірованному поодинокому, не вперше виявленому нападу судом. 
Попередити, що потрібен диспансерний нагляд невролога поліклініки 
здійснюється (1 раз в три місяці) для корекції лікування. 

Індикатори якості медичної допомоги  
4. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при епілепсії та епілептичному статусі і 
доступність його медичним працівникам. 

5. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 9 
Локальний протокол надання медичної допомоги  

при гіпертензивному кризі 
 

Нозологічна одиниця: Гіпертензивний криз (ГК) 
Код МКХ 10: I11 
Ознаки та критерії діагностики захворювання. ГК - це раптове 

значне підвищення артеріального тиску від нормального або підвищеного 
рівня, яке майже завжди супроводжується появою чи посиленням розладів з 
боку органів-мішеней або вегетативної нервової системи. 

Критеріями ГК є: раптовий початок; значне підвищення артеріального 
тиску. 

ГК спостерігається при гіпертонічній хворобі (ессенціальній гіпертонії) 
I-III ст. та симптоматичній артеріальній гіпертензії. 

Виділяють: 
- ускладнені ГК (з гострим або прогресуючим ураженням органів-

мішеней, становлять пряму загрозу життю хворого, потребують негайного, 
протягом однієї години, зниження АТ); Ускладнений ГК потребує надання 
екстреної медичної допомоги і є приводом для виклику бригади екстреної 
(швидкої) медичної допомоги. 

- неускладнені ГК (без гострого або прогресуючого ураження 
органів-мішеней, становлять потенційну загрозу життю хворого, потребують 
швидкого – протягом кількох годин – зниження АТ). Лікування 
неускладнених ГК проводиться в амбулаторних умовах у разі можливості 
моніторингу стану пацієнта. При неможливості моніторингу та/або розвитку 
ускладненого ГК пацієнт бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги 
може бути госпіталізований до закладів, що надають вторинну стаціонарну 
медичну допомогу. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту 
• забезпечте пацієнту спокій;  
• знайдіть медикаменти, котрі приймає пацієнт і покажіть їх 

медичному працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 
• знайдіть попередні електрокардіограми пацієнта і покажіть їх 

медичному працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 
• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога. Положення 

пацієнта при неускладнених ГК довільне, при ускладнених визначається 
ускладненням (при гострому коронарному синдромі – горизонтальне, при 
гострому порушенні мозкового кровообігу – горизонтальне з дещо піднятим 
головним кінцем, при гострій лівошлуночковій недостатності – сидяче або 
напівсидячи). 



34 

Діагностична програма. Збір скарг та анамнезу, клінічний огляд, 
оцінка неврологічного статусу , вимірювання АТ на обох руках, ЕКГ у 12 
стандартних відведеннях 

Обов’язкові дані анамнезу. Скарги на момент огляду. Дата та час 
захворювання, АТ на початку захворювання, прийняті до ШД препарати, 
динаміка АТ на фоні самолікування до ШД. Давність АГ. Робочий АТ. 
Підтримуюча терапія, яку дотримується пацієнт. Частота кризів та їх 
подібність до нинішнього. 

Обов’язкові дані клінічного огляду: положення, колір шкіри, 
характеристика пульсу, аускультація серця, неврологічний статус. 

Лікувальна програма. 
Лікарські засоби для лікування неускладнених ГК: 

Лікарський засіб Доза та спосіб 
введення 

Час дії Побічні ефекти 

Каптоприл 25 мг під язик або 
перорально, при 
необхідності – 
повторити через 
90-120 хвилин до 
100 мг каптоприлу 

Початок дії – 
15-30 
хвилин, 
максимум – 
30-90 
хвилин, 
тривалість – 
4-6 годин 

Гіпотензія у 
пацієнтів з ренін-
залежною 
гіпертензією 

Ніфедипін 
(таблетки/краплі) 
(+пропранолол 
10-20 мг для 
попередження 
рефлекторної 
тахікардії) 

5-10 мг під язик/ 
5 крапель 
 

Початок дії – 
15-30 хвилин 
Тривалість – 
до 6 годин 

Головний біль, 
тахікардія, 
почервоніння 
обличчя 

Клонідин   0,075-0,3 мг 
перорально 

30-60 хвилин Сухість в роті, 
сонливість. 
Протипоказаний при 
атріовентрикулярній 
блокаді 

Пропранолол 20-40 мг 
сублінгвально 

15-30 
хвилин,  
тривалість – 
до 6 годин 

Брадікардія, 
бронхообструкція 

Фуросемід  40 мг перорально 30-60 хвилин Ортостатична 
гіпотензія, слабкість 

Торасемід 10-20 мг 
перорально 

30-60 хвилин Ортостатична 
гіпотензія, слабкість 
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Диференційований підхід до терапії пацієнтів з ускладненим ГК 
 

Морбідний фон, 
орган-мішень 

Початок 
терапії 

Мета 
терапії 

Препарати 
вибору 

Не 
рекомендовані 
препарати 

Гостра 
гіпертензивна 
енцефалопатія 

Початковий 
рівень АТ > 
140/90 

Зниження 
серАТ на 
25 % 
упродовж 8 
годин 

Лабеталол, 
есмолол  

Нітропрусид, 
гідралазін 

Гострий 
ішемічний 
інсульт 

При 
проведенні 
ТЛТ 
САТ > 185 
або  
ДАТ > 110 мм 
рт ст 

 Зниження 
та 
підтримання 
САТ < 180 
та ДАТ <105 
упродовж 24 
годин 

Лабеталол, 
урапідил 

Нітропрусид 

Без ТЛТ 
САТ > 220 
або  
ДАТ > 120 мм 
рт ст 

Зниження 
серАТ на 
10-15 % за 
2-3 години, 
на 15-25 % 
упродовж 24 
годин 

Лабеталол, 
урапідил 

Нітропрусид 

Геморагічний 
інсульт 

САТ > 180 
або 
СерАТ > 130 
мм рт ст 

Не 
підвищений 
ВЧТ (<25) - 
САТ <160 та 
серАТ<110 
упродовж 24 
годин. 
Підвищений 
ВЧТ (>25) - 
САТ <180 
серАТ<130 
та перфуз. 
тиск ГМ 
>60-80. 
Зниження 
САТ до 140 
мм рт ст. 
вважається 
безпечним. 

Лабеталол, 
урапідил, 
есмолол  

Нітропрусид, 
гідралазін 
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Морбідний фон, 
орган-мішень 

Початок 
терапії 

Мета 
терапії 

Препарати 
вибору 

Не 
рекомендовані 
препарати 

Субарахної-
дальна кровотеча 

САТ > 160 мм 
рт ст 

До операції 
- зниження 
та 
підтримання 
САТ < 140 
мм рт ст, 
після 
операції – 
підтримання 
рівня САТ 
<200 мм рт 
ст  

Лабеталол, 
урапідил, 
есмолол 

Нітропрусид, 
гідралазін 

Гострий 
коронарний 
синдром 

САТ > 160 
або  ДАТ > 
100 мм рт ст. 

Зниження 
серАТ на 
20-30 % 

Бета-
блокатори, 
нітрогліцерин 

Нітропрусид, 
еналаприлат 

Гостра 
лівошлуночкова 
недостатність 

Початковий 
рівень АТ > 
140/90 

Зниження 
серАТ на 
20-30 % 

Основні – 
Нітроглі-
церин/ 
Нітропрусид 
+ петльовий 
діуретик 
Альтернатив-
ні – 
еналаприл, 
урапідил 

Есмолол, 
метопролол, 
лабеталол 

Розшарування 
аорти 

САТ >120 мм 
рт ст. 
 

САТ від 100 
до120 мм рт 
ст, 
серАТ<80 
мм рт ст.  
(бажано 
зменшення 
ЧСС<60 за 
хв.) 

Есмолол/ 
лабетолол/ 
метопролол 
(перший ряд) 
чи ділтіазем/ 
верапаміл 
(при 
протипоказах 
до бета-
блокаторів)  + 
нітропрусид, 
еналаприл, 
урапідил 
(другий ряд - 
у разі 
недостатньог
о ефекту 
бета-
блокаторів) 

Призначення 
вазодилата-
торів до 
застосування 
бета-блокаторів 
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Морбідний фон, 
орган-мішень 

Початок 
терапії 

Мета 
терапії 

Препарати 
вибору 

Не 
рекомендовані 
препарати 

Інтра- та 
постопераційна 
гіпертензія 

САТ або 
серАТ >20 % 
від рівня АТ 
до операції 

Зниження 
ДАТ на 10-
15 % або до 
110 мм рт 
ст. за 30-60 
хв. В цілому 
зниження 
серАТ не 
більше 
25 %. 
Зниження 
АТ 
проводити 
на фоні 
помірної 
інфузійної 
терапії. 

Урапідил, 
лабетолол, 
есмолол 

- 

Кардіохірур-
гія -
АТ>140/90 мм 
рт ст. або 
серАТ>105 
мм рт ст. 

Підтриманн
я САТ <140 
та ДАТ <90 
мм рт ст 

Урапідил, 
нітрогліце-
рин, 
лабетолол, 
есмолол, 
нітропрусид  

Не 
рекомендоване 
застосування 
бета-блокаторів 
при супутній 
серцевій 
недостатності 

Еклампсія Судоми при 
АТ ≥ 140/90 у 
вагітної, 
роділлі чи 
породіллі 

Припинення 
судом, 
відновлення 
прохідності 
дихальних  
шляхів 

Магнію 
сульфат  

Інгібітори АПФ 

Гіперсимпатико-
тонія 
(феохромоцитома
/ інтоксикація 
кокаїном, 
амфетамінами та 
ін./ синдром 
відміни 
клонідіну)  

Початковий 
рівень АТ > 
140/90 

Зниження 
серАТ на 
20-30 % 

Альфа-
адреноблока-
тор 
(урапідил) 
Альтернатив-
ні: нітроглі-
церин/ 
нітропрусид, 
верапаміл 

Бета-
адреноблока-
тори без 
попереднього 
призначення 
альфа-
блокаторів 

Примітка: САТ – систолічній АТ, ДАТ – діастолічний АТ, серАТ – середній АТ, ТЛТ – 
тромболітична терапія, ВЧТ - внутрішньочерепний тиск, ГМ -  головний мозок, перфузійний тиск 
ГМ = серАТ – ВЧТ. 
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Показання для госпіталізації:  
- Ускладнений ГК: інфаркт міокарда, інсульт, гостре розшарування 

аневризми аорти, гостра недостатність лівого шлуночка, нестабільна 
стенокардія, аритмії (пароксизми тахікардії, фибріляції та тріпотіння 
пересердь шлуночкові екстрасистолії високих градацій), транзиторна 
ішемічна атака, еклампсія, гостра гіпертензивна енцефалопатія, кровотеча, в 
т.ч. носова, якщо неможливо зупинити на догоспітальному етапі. Екстрена 
госпіталізація пацієнта бригадою ЕМД здійснюється в профільний стаціонар 
з урахуванням ускладнення, яке розвинулося. 

- Неускладнений ГК при неможливості моніторингу стану пацієнта 
у закладах, які надають первинну медичну допомогу, – госпіталізація у 
профільний стаціонар (див. схему «Госпіталізація при ГК»). 

- Вагітність з еклампсією/прееклампсією – у профільний стаціонар 
Госпіталізація при ГК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ЗОЗ – заклади охорони здоров’я. 
**ГНН – гостра ниркова недостатність. 
 
Особливості госпіталізації: на ношах, при гострій лівошлуночковій 

недостатності – напівсидячи, передбачити при необхідності можливість 
продовження симптоматичної терапії під час транспортування. 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування. 
Зниження АТ на 1/3 від початкового при неускладненому гіпертонічному 

ГК + ГНН** ЗОЗ* з відділенням реанімації або з 
відділенням гемодіалізу; 

ЗОЗ* з відділенням реанімації, або судинної 
хірургії, або кардіохірургії; 

Неврологічне або терапевтичне 
відділення 

ЗОЗ* з відділення інтенсивної терапії, 
спеціалізоване інсультне відділення 

ЗОЗ* з відділенням кардіореанімації 

ГК + розшаровуюча 
аневризма аорти 

ГК + ТІА 

ГК + мозковий інсульт 

ГК + ГКС 

Всі інші пацієнти можуть бути госпіталізовані 
в терапевтичні та кардіологічні відділення 
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кризі або до визначених величин при ускладненому, в залежності від 
ускладнення. 

Критерії якості лікування Поліпшення самопочуття, стабілізація 
гемодинаміки, попередження ускладнень при неускладненому 
гіпертонічному кризі, досягнення транспортабельності при ускладненому. 

Подальший нагляд 
Нагляд амбулаторно-поліклінічної мережі при неускладнених 

гіпертонічних кризах і можливостях моніторингу АТ. 
Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при гіпертензивних кризах і доступність його 
медичним працівникам 

2. Відсоток пацієнтів з ГК, яким було зроблено ЕКГ у 12 
відведеннях на догоспітальному етапі. 

3. Відсоток пацієнтів з ускладненим гіпертензивним кризом з 
інфузійною підтримкою. 

4. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 10. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при гострому коронарному синдромі. 
 
Нозологічна одиниця: Гострий коронарний синдром 
Код МКХ 10: I20- I22 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Гострий коронарний синдром (ГКС) - група симптомів і ознак, які 

дозволяють підозрювати гострий інфаркт міокарду (ГІМ) або нестабільну 
стенокардію (НС). 

Пацієнти зі стабільною стенокардією повинні спостерігатися і 
лікуватись в умовах первинної ланки охорони здоров’я, а при наявності 
симптомів нестабільності стану пацієнт повинен бути негайно скерований 
до спеціалізованого медичного закладу (Уніфікований клінічний протокол 
медичної допомоги. «Ішемічна хвороба серця: стабільна. Стенокардія 
напруги. Первинна медична допомога», затверджений наказом МОЗ України 
від 23 листопада 2011 р. № 816). 

Термін ГКС використовується при першому контакті з хворими, як 
попередній діагноз. ГКС може бути із стійкою елевацією сегмента ST на ЕКГ 
і без такої. Перший – у більшості випадків передує ГІМ з зубцем Q на ЕКГ, 
другий – ГІМ без Q і НС (заключні клінічні діагнози). 

ГІМ – це некроз будь-якої маси міокарду внаслідок гострої тривалої 
ішемії. НС – гостра ішемія міокарду, важкість і тривалість якої недостатня 
для розвитку некрозу міокарду. ГІМ без підйому ST (без Q) відрізняється від 
НС збільшенням рівня біохімічних маркерів некрозу міокарду в крові, які 
при НС відсутні. 

Пацієнтам з ГІМ із стійкою елевацією сегмента ST необхідно 
забезпечити термінову госпіталізацію в першу чергу в центри (відділення), де 
можливе проведення первинного коронарного втручання, які надають 
вторинну медичну допомогу, в період найбільших терапевтичних 
можливостей. 

В якості клінічних діагностичних критеріїв ГКС слід вважати: 
1. Затяжний (більше 20 хв.) ангінозний біль в спокої. 
2. Стенокардія еквівалентна III-IV ФК (за класифікацією Канадської 

асоціації кардіологів, 1976 р.), яка виникла вперше (протягом попередніх 28 
днів). 

3. Прогресуюча стенокардія, еквівалентна III-IV ФК. 
ЕКГ критерії ГКС: елевація сегменту ST або горизонтальна депресія 

сегменту ST ≥ 1 мм за ішемічнім типом та/або "коронарний" негативний 
зубець Т. Можлива також відсутність цих ЕКГ-змін. 

Біохімічні критерії ГКС: підвищення в сироватці крові вмісту 
міоглобіну, МВ КФК, та серцевих тропонінів Т чи І. В суперечливих 
випадках ці критерії є визначальними. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  
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Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. При 

підозрі на ГКС терміново направити бригаду ЕМД на місце події, з вказівкою 
про високу ймовірність наявності ГКС та контролювати норматив прибуття 
бригади ЕМД на місце події. 

Бажано: надати поради абоненту: 
• покладіть пацієнта з піднятою злегка головою; 
• забезпечте постільний режим;  
• дайте 1-2 таблетки нітрогліцерину під язик або 1-2 дози спрею з 

нітрогліцерином (або ізокетом, ізо-міком); 
• у випадку, коли напад болю продовжується більше 20 хвилин, дайте 

хворому розжувати 300 мг ацетилсаліцилової кислоти; 
• знайдіть медикаменти, котрі приймає пацієнт, зняті раніше ЕКГ 

пацієнта і покажіть їх медичному працівнику бригади екстреної (швидкої) 
медичної допомоги; 

• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога. Положення 

пацієнта горизонтальне, при гострій лівощлуночковій недостатності 
(ГЛШН) – напівсидяче.  

Діагностична програма 
1. Збір анамнезу. 
1.1. Збір анамнезу захворювання: 
1.1.1. Встановити точний час від початку нападу болю в грудях та його 

тривалість. 
1.1.2. Встановити характер болю, його локалізацію та іррадіацію. 
1.1.3. Встановити, чи була спроба зняти біль нітрогліцерином. 
1.1.4. Встановити, за яких умов виникає біль – чи пов’язаний він з 

фізичним, психоемоційним навантаженням. 
1.1.5. З’ясувати, чи виникали напади болю або задухи при ходьбі, чи 

примушували зупинятися, їх тривалість у хвилинах. Чи знімались ці напади 
нітрогліцерином. 

1.1.6. Чи схожий цей напад болю або задухи на ті відчуття, що 
виникали раніше при фізичному навантаженні за локалізацією та характером. 

1.1.7. Чи посилився та почастішав біль останнім часом. Бажано 
зазначити, чи змінилась толерантність до навантаження, чи збільшилась 
потреба у нітратах. 

1.2. Збір анамнезу життя: 
1.2.1. Встановити, які лікарські засоби приймає пацієнт щоденно. 
1.2.2. З’ясувати, які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
1.2.3. З’ясувати наявність факторів ризику серцево-судинних 

захворювань: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет. Виявити в анамнезі 
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інші супутні захворювання: порушення ритму серця, порушення мозкового 
кровообігу, онкологічних захворювань, виразкової хвороби шлунку та 12-
палої кишки, захворювань крові та наявність у минулому кровотеч, ХОЗЛ, 
тощо. 

1.2.4. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати, чи є 
алергічні реакції на прийом лікарських засобів. 

2. Проведення огляду та фізичного обстеження 
2.1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій: 

свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE. 
2.2. Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 

функцій організму – дихання, кровообігу. 
2.3. Візуальна оцінка: 
2.4. Колір шкірних покривів, вологість, наявність набухання шийних 

вен. 
2.4.1. Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи пацієнта. 
2.5. Пульс, його характеристика, АТ. 
2.6. ЧД, його характеристика. 
2.7. Вимірювання артеріального тиску на обох руках. 
2.8. Перкусія серця: звернути увагу на наявність збільшення границь 

серцевої тупості. 
2.9. Пальпація серця: оцінити верхівковий поштовх та його 

локалізацію. 
2.10. Аускультація серця та судин: оцінити тони та наявність шумів, 

наявність ІІІ тону серця або ІV тону серця. 
2.11. Аускультація легень: наявність вологих хрипів. 
2.12. Пальпація органів черевної порожнини: збільшення печінки. 
Слід мати на увазі, що у багатьох пацієнтів на ГІМ при фізичному 

обстеженні відхилень від нормальних показників може не бути. 
3. Проведення інструментального обстеження. 
Обов’язкові: 
3.1. Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях або передача біометричних 

ЕКГ-сигналів у консультативний телеметричний центр для вирішення 
термінових питань інтерпретації ЕКГ. При підозрі на ГІМ задньо-базальної 
стінки лівого шлуночка – додаткові відведення по Слопаку, при підозрі на 
ГІМ високих передніх відділів – реєстрація грудних відведень на 2 ребра 
вище, при підозрі на ГІМ правого шлуночка – реєстрація правих грудних 
відведень. 

3.2. У разі, коли на початку клінічних проявів ГІМ відсутні 
електрокардіографічні ознаки, реєстрацію ЕКГ необхідно повторити з 
інтервалом 20-30 хвилин. 

Бажані: 
3.3. Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 

95%). 
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3.4. Визначення підвищеного рівня кардіомаркерів (Troponin І та 
Troponin І, CK-MB, Mioglobin) у крові за допомогою набору для експрес – 
діагностики. 

На догоспітальному етапі для екстреної діагностики доцільно 
застосовувати якісний імунологічний тест для визначення специфічного 
міокардіального білку тропоніну-Т. При ГІМ спостерігаються два підйоми 
підвищення концентрації його у крові: через 2-3 години, та максимальний 
підйом спостерігається через 8-10 годин. Нормалізація концентрації 
тропоніну у крові відбувається через 10-14 діб. Метод простий, доступний, 
високо специфічний та дозволяє діагностувати ГІМ у ранні та пізні терміни 
ГІМ - від 10 годин до 10 діб. 

Лікувальна тактика  
Обов’язкові: 
1. Положення пацієнта лежачи з піднятою злегка головою. Хворим 

на ГІМ для зменшення навантаження на міокард необхідно обмежити 
фізичне навантаження, забезпечити повний психологічний спокій, не 
дозволяти пацієнту самостійно пересуватись. 

2. Оксигенотерапія. Інгаляцію зволоженим киснем проводити за 
допомогою маски або через носовий катетер зі швидкістю 3-5 л/хв. для 
забезпечення сатурації кисню не менше 95%. 

3. Забезпечення венозного доступу. Усім пацієнтам з ГІМ у перші 
години захворювання або у разі виникнення ускладнень показана 
катетеризація периферичної вени. Венозний доступ проводиться шляхом 
виконання стандартної процедури венозної пункції з дотриманням заходів 
асептики/антисептики, катетером для внутрішньовенної пункції, який 
ретельно фіксується пов’язкою. 

4. Нітрогліцерин під язик у таблетках (0,5-1,0 мг) або в аерозолі (1-2 
дози або 0,4-0,8 мг). У разі необхідності та нормальному рівні АТ 
повторювати прийом кожні 5-10 хв. У випадку важкого больового синдрому 
2,0 мл 1% розчину нітрогліцерину розводять в 500,0 мл 0,9% розчину натрію 
хлориду або 5% розчину глюкози ех tempore (концентрація 100 мг/мл) та 
вводять внутрішньовенно крапельно під постійним контролем АТ та ЧСС. 
При використанні автоматичного дозатора початкова швидкість введення 
складає 25 мкг/хв.; при відсутності дозатора – початкова швидкість 2-4 
краплі за хвилину, яка може бути поступово збільшена до максимальної 
швидкості 30 крапель за хвилину (або 3 мл/хв.). Інфузію припиняють при 
зниженні систолічного АТ менше ніж 90 мм рт. ст. (або середнього АТ на 10 
- 25% від початкового). Подальше зниження АТ призводить до погіршення 
коронарного кровообігу та збільшення зони некрозу ІМ, викликає сильний 
головний біль. 

5. Ацетилсаліцилова кислота (застосовується у випадку, якщо 
пацієнт її самостійно не приймав до приїзду бригади екстреної (швидкої) 
медичної допомоги або прийняв менше 300 мг) розжувати 300-325 мг. 
Можливе введення розчину ацелізину 1,0 у 20,0 мл 0,9% розчину натрію 
хлориду. 
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6. Клопідогрель 300 мг всередину. Ефективним є застосування 
комбінації ацетилсаліцилової кислоти та клопідогрелю. Пацієнтам старше 75 
років клопідогрель призначається у дозі 75 мг. 

Всім пацієнтам, які транспортуються для проведення первинного 
коронарного втручання, повинна якомога раніше розпочата подвійна 
антиагрегантна терапія. 

7. Наркотичні анальгетики: перевага надається морфіну – 1,0 мл 1% 
розчину розвести в 20,0 мл 0,9% розчину натрію хлориду та вводити дробно 
по 4,0-10,0 мл (або 2-5 мг) кожні 5-15 хв. до припинення больового синдрому 
та задухи або появи побічної дії (гіпотензії, пригнічення дихання, нудоти, 
блювоти). Ненаркотичні анальгетики – лише при відсутності ліцензії на 
наркотичні засоби. 

8. Бета-блокатори призначаються якомога раніше усім пацієнтам з 
ГІМ, які не мають протипоказань. Бета-блокатори знижують потребу 
міокарда в кисні, зменшують зону інфаркту міокарда. Призначення у перші 
години і їх наступний тривалий прийом знижує летальність. Перевага 
надається неселективним блокаторам бета-адренорецепторів: всередину або 
сублінгвально пропранолол (анаприлін) 20-40 мг, або метопролол 25-50 мг. 
Можливе призначення бета-блокаторів після проведення тромболітичної 
терапії (системний тромболізис стрептокіназою сприяє значному зниженню 
АТ під час проведення цієї процедури). 

Бажані:  
1. Заміна клопідогрелю тикагрелором (у випадку неможливості 

проведення тромболітичної терапії), а також пацієнтам, які транспортуються 
для проведення первинного коронарного втручання. Ефективним в цьому 
випадку є застосування комбінації ацетилсаліцилової кислоти у дозі 300 мг 
та тикагрелору у дозі 180 мг. 

2. Бета-блокатори лікарські бригади можуть застосовувати не 
всередину, а внутрішньовенно: пропранолол 1–5 мг струйно, повільно, або 
метопролол 5–10 мг струйно, повільно. Також застосовується селективний 
бета-адреноблокатор ультракороткої дії есмолол 250-500 мг в/в болюсно з 
наступною інфузією 50-100 мкг/кг/хв. 

3. Статини рекомендується призначити або продовжити їх прийом у 
високих дозах. 

Подальша тактика залежить від даних ЕКГ. 
При встановленому діагнозу ГКС без підйому сегменту ST (інфаркт 

міокарда без зубця Q і нестабільна стенокардія): 
Обов’язкові: 
Гепарин – внутрішньовенно струйно 4000-5000 ОД розвести в 20,0 мл 

0,9% розчину натрію хлориду. 
Доцільною альтернативою нефракціонованому гепарину є 

низькомолекулярні гепарини, які мають антикоагулянтну та 
антитромботичну дію, менше важких побічних ефектів, зручні в застосуванні 
(еноксапарин) або фондапаринукс. 
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Еноксапарин підшкірно 0,1 мл/10 кг (що відповідає при масі тіла 45-55 
кг 0,4-0,5 мл; 55-70 кг – 0,5-0,6 мл; 70-80 кг – 0,6-0,7 мл; 80-100 кг – 0,8 мл; 
більше 100 кг – 0,9 мл). Під час ін'єкції вмісту однодозового шприца в 
підшкірну клітковину живота пацієнт повинен лежати. Голку вводять 
вертикально на всю її довжину в товщу шкіри, затиснутої в складку між 
великим і вказівним пальцями. Складку шкіри не розправляють до кінця 
ін'єкції. Після ін'єкції місце введення не можна розтирати. Еноксапарину слід 
віддавати перевагу при проведенні системного тромболізису альтеплазою або 
тенектеплазою або у разі госпіталізації з наступним проведенням первинного 
черезшкірного коронарного втручання (ЧКВ). 

Фондапаринукс підшкірно 2,5 мг. Техніка проведення ін’єкції – як і для 
еноксапарину. При внутрішньовенному введенні (перша доза тільки у 
пацієнтів з ГІМ з підйомом сегменту ST) препарат вводять у катетер у 
незмінній формі або розводять у 20,0 мл 0,9% розчину натрію хлориду. 
Фондапаринкусу слід віддавати перевагу при проведенні системного 
тромболізису стрептокіназою та у хворих з ГІМ без підйому сегменту ST. 

При варіантній вазоспастичній стенокардії – антагоністи кальцію 
(10 мг ніфедипіну під язик або верапаміл 2,0 внутрішньовенно). 

Протипоказані бета-адреноблокатори! 
Інфаркт міокарда з підйомом сегменту ST у двох і більше 

відведеннях або з появою блокади лівої ніжки пучка Гіса: 
Необхідні дії керівника бригади ЕМД щодо відновлення коронарного 

кровообігу: 
- Якщо загальний час з моменту від початку болю в серці до 

транспортування хворого до закладу охорони здоров’я (ЗОЗ), де є змогу 
провести первинне ЧКВ, не перевищить 90 хв., то перевагу слід віддати 
госпіталізації в цей ЗОЗ. 

- Якщо загальний час від моменту початку больового нападу 
більше ніж 90 хв., а час транспортування в центр (відділення) де є змогу 
провести первинне ЧКВ, займає не більше 120 хв., то перевагу слід віддати 
госпіталізації в цей ЗОЗ для проведення ургентної коронарографії та 
первинного стентування без попереднього тромболізису. 

- Якщо загальний час з моменту від початку болю в серці до 
транспортування хворого до ЗОЗ може перевищити 90 хв., а рішення про 
транспортування в центр (відділення), де є змогу провести первинне ЧКВ, 
займе більше 120 хв., то слід вирішити питання про догоспітальний 
тромболізис, з відстроченим транспортуванням пацієнта (в першу добу від 
початку симптомів ГІМ) до спеціалізованого центру (відділення) з метою 
проведення ургентної коронарографії для вирішення необхідності 
коронарного стентування. 

- Тромболітична терапія на догоспітальному етапі проводиться 
тенектеплазою (переважно) або стрептокіназою (при неможливості 
проведення тенектеплазою) відповідно до інструкції по застосуванню 
тромболітичного лікарського засобу. 
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Якщо тромболітична терапія виявилась неефективною (збереження 
больового синдрому, відсутність резолюції сегменту ST), слід вирішити 
питання про негайну госпіталізацію в ЗОЗ, де є змога ургентно виконати 
«рятувальне» ЧКВ. 

- Еноксапарин внутрішньовенно болюсно 0,3 мл та додатково 
підшкірно з розрахунку 0,1 мл/10 кг. Пацієнтам старше 75 років болюсна 
доза не вводиться. При проведенні системного тромболізису тенектеплазою 
перевагу слід віддати еноксапарину. 

- При проведенні системного тромболізису стрептокіназою 
оптимальним є застосування фондапаринуксу. В цьому випадку перша доза 
фондапаринуксу 2,5 мг вводиться внутрішньовенно. 

Необхідні дії лікаря щодо контролю та корекції артеріального 
тиску 

- Рекомендований контроль рівня АТ.  
Низький рівень АТ погіршує кровообіг у коронарних судинах, що 

призводить до збільшення зони інфаркту та є предиктором електричної 
нестабільності міокарду. 

- Для підвищення АТ перевага надається внутрішньовенному 
крапельному введенню допаміну зі швидкістю 2-10 мкг/кг/хв. під контролем 
частоти серцевих скорочень та АТ. Інфузія допаміну може поєднуватися з 
внутрішньовенним крапельним введенням добутаміну, починаючи з дози 2,5-
5 мкг/кг/хв. 

- Для зниження АТ перевага надається β-адреноблокаторам 
короткої та ультракороткої дії: есмолол внутрішньовенно крапельно 25-50 
мкг/кг/хв під контролем АТ. Слід пам’ятати про зниження АТ під час 
призначення наркотичних анальгетиків та нітрогліцерину. Можливе 
поєднання β-адреноблокаторів і препаратів нітрогліцерину. 

 
NB! Протипоказані та нерекомендовані втручання у пацієнтів з ГІМ:  
  
1. Не застосовувати для знеболення комбінацію метамізолу натрію 

(анальгіну) з діфенгідраміном (димедролом). 
2. Протипоказане введення лікарських засобів внутрішньом’язово, 

оскільки це унеможливлює в подальшому проведення тромболізису та 
сприяє хибному результату при визначенні рівня креатинфосфокінази.  

3. Протипоказане профілактичне застосування лідокаїну (ризик 
виникнення блокад серця). 

4. Протипоказане застосування атропіну для профілактики 
вагоміметичних ефектів морфіну (підвищення частоти серцевих скорочень 
може поглибити ішемію міокарда, сприяти порушенню ритму). 

5. Протипоказане застосування дипіридамолу, міотропних 
спазмолітинів: дротаверину (но-шпи), папаверину (викликає синдром 
обкрадання). 
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6. Антикоагулянти на фоні гіпертонічного кризу протипоказані (ризик 
крововиливів, кровотечі). 

У разі тільки клінічного (без ЕКГ) діагностування ГІМ: 
- Нітрогліцерин під язик у таблетках (0,5-1,0 мг), в аерозолі (1-2 

дози або 0,4-0,8 мг). У разі необхідності та нормальному рівні АТ 
повторювати прийом кожні 5-10 хв. 

- Ацетилсаліцилова кислота в дозі 300-325 мг, розжувати. 
- При незначному больовому синдромі можливе введення 

ненаркотичних анальгетиків: метамізолу натрію 2,0 мл 50% розчину разом з 
2,0 мл 0,5% розчину діазепаму розвести в 20,0 мл 0,9% розчину натрію 
хлориду, вводити внутрішньовенно повільно. 

- Забезпечити організацію термінової госпіталізації пацієнта у ЗОЗ, 
який надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу або здійснити 
виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги з 
електрокардіографом (у випадках надання медичної допомоги не в умовах 
санітарного автомобіля) для забезпечення ЕКГ-контролю та проведення 
лікувальної програми у повному обсязі з наступною обов’язковою 
госпіталізацією пацієнта у профільне стаціонарне відділення, що скоротить 
час госпіталізації та попередить перетранспортування пацієнта з одного 
стаціонару в інший після уточнення діагнозу. У випадку виклику бригади 
ЕМД з електрокардіографом слід утриматись від ін’єкцій нестероїдних 
анальгетиків до уточнення діагнозу. 

- Для збереження часу надати керівнику бригади ЕМД, яку 
викликали на допомогу, відомості із анамнезу пацієнта та вказати час 
виникнення перших симптомів ГІМ і документацію стосовно проведеного 
лікування. 

Лікування основних ускладнень: 
1. Набряк легень (класифікація за T.Killip-J.Kimball, 1969) – 

відповідно до протоколу лікування гострої лівошлуночкової недостатності. 
2. Кардіогенний шок. 
2.1. Рефлекторний: наркотичні анальгетики, симпатоміметики, 

внутрішньовенна інфузія плазмозамінників (переважно, кристалоїдів). 
2.2. Аритмічний: ЕІТ або електрокардіостимуляція відповідно до 

протоколів лікування порушення ритму. 
2.3. Істинний: допамін, добутамін. Можлива (бажана) внутрішньо-

аортальна балонна контрпульсація. 
3. Важкі шлуночкові тахісистолічні порушення ритму: ЕІТ, 

аміодарон, при відсутності ефекту – лідокаін. 
4. AV-блокада з нападами МЕС та /або порушенням гемодинаміки – 

симпатоміметики (добутамін та/або допамін). При наявності можливостей – 
електрокардіостимуляція. 

Критерії якості лікування. Поліпшення самопочуття, зникнення 
больового нападу, стабілізація гемодинаміки, попередження ускладнень. 

Госпіталізація  
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Термінова госпіталізація пацієнта у визначені ЗОЗ вторинної медичної 
допомоги. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

1. Всі пацієнти з підозрою на ГІМ незалежно від статі, віку та інших 
факторів підлягають терміновій госпіталізації. У ЗОЗ необхідно взяти 
медичну документацію та попередні електрокардіограми пацієнта. 

2. Пріоритетним завданням бригади ЕМД є транспортування 
пацієнтів в центр (відділення), де можливе проведення первинної 
ангіопластики (стентування). 

3. Під час транспортування необхідно забезпечити моніторування 
стану пацієнта, проведення лікувальних заходів та готовність до проведення 
реанімаційних заходів. 

4. Транспортування здійснюється на ношах. Бажаною умовою є 
попередня стабілізація стану пацієнта. Госпіталізацію здійснювати у 
відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної 
лікарні або, оминаючи приймальне відділення, безпосередньо у відділення 
інтенсивної терапії, реанімаційне відділення, інфарктне відділення, 
кардіологічну реанімацію, відділення, де проводиться екстрена перкутанна 
коронарна ангіопластика. 

5. При наявності регіонального протоколу (наказу), затвердженого 
Департаментом охорони здоров’я – керуватись його положенням стосовно 
обсягу медичної допомоги на догоспітальному етапі та вибором ЗОЗ, в який 
здійснюється госпіталізація. 

Подальший нагляд 
Нагляд амбулаторно-поліклінічної мережі при стабільній стенокардії 

за умов повного купірування ангінозного нападу. 
Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при гострому коронарному синдромі і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з гострим коронарним синдромом, яким на 
догоспітальному етапі надана медична допомога у повному обсязі. 

3. Відсоток пацієнтів з гострим коронарним синдромом, які 
госпіталізовані до спеціалізованого стаціонару впродовж 90 хвилин з 
моменту первинного контакту з медичним працівником від числа всіх 
госпіталізованих. 

4. Відсоток повторних викликів. 
5. Відсоток несвоєчасно госпіталізованих пацієнтів з ГКС з вини 

медичних працівників. 
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Протокол № 11. 
Локальний протокол надання медичної допомоги  

при тромбоемболії легеневої артерії 
 
Нозологічна одиниця: Тромбоемболія легеневої артерії 
Код МКХ-10: I26.0, I26.9 
I.26.0 Легенева емболія зі згадуванням про гостре легеневе серце 
I.26.9 Легенева емболія без згадування про гостре легеневе серце  
Ознаки та критерії діагностики захворювання:  
ТЕЛА – це часткова або повна закупорка стовбура, крупних, середніх і 

дрібних гілок легеневої артерії частіше всього тромботичними масами 
(згустками крові). Це призводить до розвитку гіпертензії малого кола 
кровообігу та компенсованого або декомпенсованого легеневого серця. 
ТЕЛА – одне з найбільш важко діагностованих захворювань, тому смертність 
від неї висока.  

До факторів підвищеного ризику належать: вік > 40 років, ожиріння 
(ІМТ > 30 кг/м2), онкологічне захворювання, варикоз вен,  наявність 
тромбозів та емболій в анамнезі, застосування естрогенів, порушення ритму 
серця, особливо миготлива аритмія, серцева недостатність, легенева 
недостатність, запальне захворювання кишок, нефротичний синдром, 
мієлопроліферативний синдром, пароксизмальна нічна гемоглобінурія, 
куріння, наявність катетера в центральній вені, ідіопатична та набута 
тромбофілія. Закупорка легеневої артерії може відбуватися тромбом, 
краплями жиру кісткового мозку, повітрям, паразитами (аскаридами).  

Найчастіше ТЕЛА зустрічається при наступних захворюваннях:  
• флебітах і тромбофлебітах нижніх (рідше верхніх) кінцівок, тазу; 
• новоутвореннях різних органів;  
• серцево-судинних захворюваннях з вираженою кардіомегалією, 

великими порожнинами лівого і правого шлуночків (мітральний стеноз, 
ішемічна хвороба серця (ІХС), ІМ, дилатаційна кардіоміопатія, дифузні 
міокардити, інфекційний ендокардит, фібриляція передсердь (ФП), хронічна 
серцева недостатність тощо);  

• парадоксальній тромбоемболії із лівого в правий шлуночок при 
дефекті міжшлуночкової перетинки;  

• хірургічних операціях, тривалій іммобілізації кінцівок, травмах. 
У розвитку ТЕЛА до сьогодні актуальна тріада Вірхова, згідно з якою 

при цьому захворюванні відбувається сповільнення кровотоку, ураження 
ендотелію судин і підвищення згортання крові. 

Однак провідним фактором розвитку гемодинамічних розладів при 
ТЕЛА є механічна обструкція легеневого артеріального русла, що призводить 
до різкого підвищення тиску в легеневій артерії з розвитком артеріальної 
гіпоксемії та дихальної недостатності. Збільшення судинного опору та 
підвищення тиску в легеневій артерії призводить до розвитку гострого 
легеневого серця та правошлуночкової недостатності. 
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Клінічні симптоми ТЕЛА неспецифічні, вони спостерігаються і при 
інших серцево-судинних і легеневих захворюваннях. Головні їх відмінності – 
раптовий початок, відсутність іншої видимої причини розвитку (пневмонії, 
інфаркту міокарда, серцевої недостатності та ін.). Слід звертати особливу 
увагу на той факт, що посилення диспное (задишки) у пацієнтів, які мають 
супутню патологію серця і/або легенів, може бути єдиним симптомом 
розвитку ТЕЛА. Відсутність таких симптомів, як задишка, тахіпное, 
тахікардія, біль в грудній клітці, ставлять під сумнів діагноз ТЕЛА. Часто 
наголошується невідповідність між розмірами ТЕЛА та її клінічними 
проявами, які залежать від початкового стану серцево-судинної і дихальної 
систем. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Після реєстрації виклику терміново направити бригаду ЕМД на місце 

події, з вказівкою про високу ймовірність наявності ТЕЛА, можливості 
проведення реанімаційних заходів та контролювати норматив прибуття 
бригади ЕМД на місце події. 

Бажано: надати поради абоненту:  
• Покладіть пацієнта з піднятою злегка головою; 
• Забезпечте постільний режим; 
• Дайте доступ свжого повітря; 
• Виміряйте пацієнту температуру тіла;  
• Знайдіть медикаменти, які приймає пацієнт, зняті раніше ЕКГ 

пацієнта, можливі заключення лікарів щодо наявності у пацієнта 
тромбофлебіту, онкозахворювання тощо і покажіть медичному працівнику 
бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

• Не залишайте пацієнта без нагляду. 
• Якщо наявна зупинка дихання – проведення серцево-легеневої 

реанімації. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: Положення 

пацієнта лежачи з піднятою злегка головою. 
Хворим на ТЕЛА для зменшення навантаження на міокард необхідно 

обмежити фізичне навантаження, забезпечити повний психологічний спокій, 
не дозволяти пацієнту самостійно пересуватись. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги:  

1. Збір анамнезу  
1.1. Встановити точний час від початку нападу болю в грудях та його 

тривалість. 
1.2. Встановити характер болю, його локалізацію та іррадіацію.  
1.3. Встановити наявність кашлю, задишки у спокої, кровохаркання. 
1.4. Встановити, за яких умов виникає біль - чи пов’язаний він з 

фізичним, психоемоційним навантаженням. 
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1.5. З’ясувати, чи виникали напади болю або задухи при ходьбі, чи 
примушували зупинятися, їх тривалість у хвилинах.  

1.6. Чи схожий цей напад болю або задухи на ті відчуття, що 
виникали раніше при фізичному навантаженні за локалізацією та характером. 

1.7. Чи посилився та почастішав біль останнім часом.  
1.8. Чи наявні важкість або біль в правому підребер'ї. 
1.9. Наявність вираженого ціанозу шкіри обличчя. 
1.10. Наявність підвищеної температури тіла. 
1.11. Наявність набухання шийних вен. 
Збір анамнезу життя: 
1.12. Встановити, які лікарські засоби приймає пацієнт щоденно. 
1.13. З’ясувати, які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
1.14. З’ясувати наявність факторів ризику тромбоемболії: вік > 40 

років, ожиріння (ІМТ > 30 кг/м2), онкологічне захворювання, варикоз вен,  
наявність тромбозів та емболій в анамнезі, застосування естрогенів, 
порушення ритму серця, особливо миготлива аритмія, серцева недостатність, 
легенева недостатність, запальне захворювання кишок, нефротичний 
синдром, мієлопроліферативний синдром, пароксизмальна нічна 
гемоглобінурія, куріння, наявність катетера в центральній вені, ідіопатична 
та набута тромбофілія, вагітність та роди, післяопераційний період, переломи 
скелету тощо. 

1.15. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати, чи є 
алергічні реакції на прийом лікарських засобів. 

Проведення огляду та фізичного обстеження  
1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій: 

свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE (див. додатки). 
2. Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 

функцій організму – дихання, кровообігу.  
3. Візуальна оцінка: Колір шкірних покривів, вологість, наявність 

набухання шийних вен. Наявність кровохаркання.  
Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи пацієнта  
4. Пульс, його характеристика, АТ. 
5. ЧД, його характеристика.  
6. Вимірювання артеріального тиску на обох руках.  
7. Перкусія ділянки серця: звернути увагу на наявність збільшення 

границь серцевої тупості. 
8. Пальпація серця: оцінити верхівковий поштовх та його 

локалізацію. 
9. Аускультація серця та судин: оцінити тони та наявність шумів, 

акцент ІІ тону. 
10. Аускультація легень: наявність вологих хрипів, шуму тертя 

плеври. 
Проведення інструментального обстеження 
Обов’язкові: 
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Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях або передача біометричних ЕКГ- 
сигналів у консультативний телеметричний центр для вирішення термінових 
питань інтерпретації ЕКГ. 

Постійний контроль АТ, ЧД. 
У разі, коли на початку клінічних проявів ТЕЛА відсутні 

електрокардіографічні ознаки, реєстрацію ЕКГ необхідно повторювати з 
інтервалом 20-30 хвилин. 

Бажані: 
Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 95%). 
Лікувальна тактика 
1. Проведення оксигенотерапії показане пацієнтам зі зниженням 

сатурації менше 95%. Інгаляцію зволоженим киснем проводити за 
допомогою маски або через носовий катетер зі швидкістю 5 л/хв. 

2. Забезпечення венозного доступу. 
Усім пацієнтам з ТЕЛА у перші години захворювання або у разі 

виникнення ускладнень показана катетеризація периферичної вени. Венозний 
доступ проводиться шляхом виконання стандартної процедури венозної 
пункції з дотриманням заходів асептики/антисептики катетером для 
внутрішньовенної пункції, який ретельно фіксується пов’язкою.  

3. Здійснити знеболення:  
3.1. фентаніл 1-2 мл 0,005% розчину в/в, в/м при систолічному 

АТ>100 мм рт. ст.;  
3.2. тримеперидин – 1 мл 1% розчину, морфін – 0,5 мл 1% розчину 

в/м. 
3.3. у разі відсутності наркотичних анальгетиків, як виняток, можливе 

застосування ненаркотичних анальгетиків. 
4. Купування колапсу:  
4.1. дофамін – 0,5% розчину в/в крапельно;  
4.2. дексаметазон – 8-16 мг в/в, в/м (30-60 мг преднізолону; в окремих 

випадках допускається збільшення зазначеної дози, що вирішує лікар 
індивідуально у кожному конкретному випадку);  

4.3. декстран 40 - 400 мл розчину, полівінілпіролідон 
низькомолекулярний (м.м.8000 ± 2000).  

5. Зниження тиску в малому колі кровообігу:  
5.1. теофілін – 10 мл 2,4% розчину в/в;  
5.2. папаверин, дротаверин – 2 мл 2% розчину в/в, в/м.  
6. Проведення антикоагулянтної терапії:  
6.1. гепарин – 10000-15000 ОД в/в, потім по 60 ОД/кг п/ш;  
6.2. НМГ – 0,6 мл п/ш. 
6.3. фондапаринукс – 5-7,5 мг п/ш 
7. При вираженій гострій дихальній недостатності проводиться 

ендотрахеальна інтубація і штучна вентиляція легень будь-яким апаратом.  
При неможливості проведення штучної вентиляції легень 

застосовується інгаляційно – киснева терапія.  
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8. У випадку клінічної смерті здійснюється непрямий масаж серця, 
продовжується штучна вентиляція легень; при неможливості проведення 
штучної вентиляції легень проводять штучне дихання «рот в рот».  

9. При розвитку аритмій проводиться антиаритмічна терапія в 
залежності від виду порушення ритму:  

9.1. при шлуночковій пароксизмальній тахікардії і частих 
шлуночкових екстрасистолах вводиться в/в струйно лідокаїн – 80–120 мг (4 – 
6 мл 2% р-ну) в 10 мл 0,9% р-ну натрію хлориду, через 30 хв. – 40 мг.  

9.2. при суправентрикулярних тахікардіях, суправентрикулярній або 
шлуночковій екстрасистолії, а також при шлуночковій пароксизмальній 
тахікардії застосовують аміодарон – 6 мл 5% р-ну, можна вводити тільки на 
ізотонічному (5%) розчині глюкози. Не розводити 0,9 % розчином натрію 
хлориду, оскільки можливе утворення преципітату!. 

Особливості госпіталізації: 
Термінова госпіталізація пацієнта у визначені ЗОЗ вторинної медичної 

допомоги. 
Всі пацієнти з підозрою на ТЕЛА незалежно від статі, віку та інших 

факторів підлягають терміновій госпіталізації. У ЗОЗ необхідно взяти 
медичну документацію та попередні кардіограми пацієнта. Пріоритетним 
завданням бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги є 
транспортування пацієнтів в центр (відділення), де можливе проведення 
первинної тромбектомії. 

Під час транспортування необхідно забезпечити моніторування стану 
пацієнта, контроль АТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, проведення лікувальних заходів та 
готовність до проведення реанімаційних заходів. 

Транспортування здійснюється на ношах після стабілізації стану 
пацієнта у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги 
багатопрофільної лікарні, або оминаючи приймальне відділення, 
безпосередньо у відділення інтенсивної терапії, реанімаційне відділення,  
кардіологічну реанімацію, відділення, де проводиться екстренна 
тромбектомія. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при ТЕЛА і доступність його медичним працівникам 
2. Відсоток пацієнтів з ТЕЛА з клінічно обґрунтованим діагнозом. 
3. Відсоток пацієнтів з ТЕЛА з адекватним лікуванням. 
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Протокол № 12 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при пароксизмах тахікардій. 
 
Нозологічна одиниця: Пароксизми тахікардій. 
Код МКХ 10: I43- I49 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
За існуючою класифікацією тахікардії поділяють: 
– за механізмом виникнення – на реципрокні (механізм re-entry – 

повторного входу), вогнищеві (ектопічні, за механізмом підвищеного 
автоматизму) та тригерні (переривання фази реполяризації кардіоміоциту, 
так званої «післядеполярізаціі», коли коливання післядеполяризаційних 
потенціалів досягає «порогового» значення і  виникає ранній потенціал дії); 

– за місцем виникнення – на надшлуночкові  (синоатріальна, 
атриальна або передсердна, атріовентрикулярна, вузлова, яка може бути 
ортодромною або антидромною) та шлуночкові (які за формою комплексів 
QRS можуть бути мономорфними або поліморфними). 

– за тривалістю – на нестійкі, стійкі, хронічні або хронічно 
рецидивуючі. 

Якщо тахікардії, що виникають за механізмом re-entry, є 
пароксизмальними (з раптовим початком і таким же раптовим закінченням), 
то тахікардії, які виникають за рахунок підвищеного автоматизму або 
тригерні (особливо, передсердні) є непароксизмальними. Для 
непароксизмальних передсердних та вузлових тахікардій, для яких в 
більшості випадків характерний доброякісний перебіг, частота ритму може 
становити 70-120 скорочень за 1 хв., наявні періоди «розігріву» та 
«охолодження» (поступового збільшення частоти скорочень на початку 
виникнення тахікардії і поступового зменшення наприкінці). 

Пароксизмальні тахікардії (з якими найбільш часто стикаються бригади 
екстреної медичної допомоги) за місцем виникнення зручно розділити на 
надшлуночкові і шлуночкові. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• забезпечте постільний режим;  
• знайдіть медикаменти, котрі приймає пацієнт, та попередні 

електрокардіограми і покажіть їх медичному працівнику бригади екстреної 
(швидкої) медичної допомоги; 

• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога  
Положення пацієнта під час надання медичної допомоги – 

горизонтальне, при наявності гострої лівошлуночкової недостатності 
(ГЛШН) – сидяче або напівсидяче. 
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Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Діагностична програма: збір скарг та анамнезу, клінічний огляд, 
вимірювання АТ на обох руках, ЕКГ у 12 стандартних відведеннях. 

Обов’язкові дані анамнезу. Скарги на момент огляду. Дата та час 
захворювання, ЧСС та АТ на початку захворювання, прийняті до прибуття 
бригади ЕМД лікарські засоби, динаміка ЧСС та АТ після прийнятих 
лікарських засобів. Наявність захворювань серцево-судинної патології (ІХС, 
рематичної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, міокардиту, аритмічної 
дисплазії правого шлуночка). Наявність іншої патології, яка могла б 
спричинити виникнення аритмії (захворювання щитоподібної залози, 
глікозидна інтоксикація, хвороби крові тощо). Робочий АТ. Постійна 
підтримуюча терапія, якої дотримується пацієнт. Частота виникнення нападів 
тахікардії, відомості про медикаменти, що застосовувались у минулому для 
лікування нападів. Наявність алергії на лікарські засоби. 

Обов’язкові дані клінічного огляду. Положення пацієнта, колір шкіри, 
характеристика пульсу, наявність дефіциту пульсу, аускультація серця, 
вимірювання АТ. 

Реєстрація електрокардіограми. Обов’язково треба оцінити попередні 
ЕКГ, зареєстровані на фоні пароксизму тахікардії і на фоні синусового ритму. 
Наявність на попередніх ЕКГ в стані спокою синдрому WPW. Виявлення 
синдрому передзбудження шлуночків (дельта-хвилі) на електрокардіограмі у 
пацієнтів з анамнезом пароксизмів ритмічного серцебиття достатньо для 
встановлення діагнозу синдрому WPW. 

Лікувальна програма. 
Оскільки топічна діагностика тахікардій буває утруднена, то для 

практичної роботи зручно розділити пароксизмальні тахікардії на тахікардії з 
вузькими комплексами QRS і тахікардії з широкими комплексами QRS, в 
зв’язку з відмінностями стану пацієнта і, відповідно, лікувальної тактики. 

Пароксизмальні тахікардії з вузькими комплексами QRS. 
Для пароксизмальних тахікардій з вузькими комплексами QRS 

характерні: 
– комплекси QRS вузькі, менше 120мс; 
– раптовий початок і закінчення нападу; 
– зазвичай регулярний ритм з невеликими коливаннями частоти; 
– частота скорочень серця (ЧСС) 100-250 в 1 хв., зазвичай 140-220 в 

1 хв., найчастіше спостерігається ЧСС 160-180 в 1 хв.; 
– частота скорочень шлуночків відповідає частоті скорочень 

передсердь або менше при наявності атріовентрикулярної блокади. 
Тахікардії з вузькими комплексами QRS – це синусова тахікардія, 

передсердна та ортодромна вузлова реципрокна тахікардія. Субстратом для 
останньої є наявність функціонуючих додаткових передсердно-шлуночкових 
шляхів проведення (пучків Кента). При ортодромній тахікардії збудження від 
передсердь поширюється на шлуночки через AV-з’єднання, а повертається на 
передсердя по додатковому шляху проведення (при антидромній – навпаки). 
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Для клінічної картини при тахікардіях з вузькими комплексами QRS 
характерне відчуття серцебиття, загальної слабкості, свідомість збережена, 
при значній ЧСС – затьмарена. Може мати місце біль в ділянці серця, 
задишка. Зрідка (при зриві компенсаторних механізмів) може виникнути 
аритмічний шок та гостра лівошлуночкова недостатність. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

При наявності порушень гемодинаміки (зниження артеріального 
тиску менше 100 мм. рт. ст.) та/або клініки гострої лівошлуночкової 
недостатності перевага надається електроімпульсній терапії за життєвими 
показами (протипоказом є інтоксикація серцевими глікозидами!). 
Електроімпульсну терапію проводять після попереднього введення пацієнта 
в наркоз 1% розчином тіопенталу натрію в дозі 200 – 400 мг 
внутрішньовенно повільно (!), альтернативою (при значних порушеннях 
гемодинаміки) може бути седація сибазоном (реліум, діазепам) 0,5% 2-4 мл, 
можливе поєднання з 2 мл 0,005 % р-ну фентанілу. (Якщо пацієнт 
непритомний – седація не проводиться). Інгаляція кисню. 

Лікування гострої лівошлуночкової недостатності згідно відповідного 
протоколу. 

При стабільній гемодинаміці і відсутності ознак ГЛШН. Лікування 
рекомендується розпочинати з проведення вагусних проб (проба Вальсальви, 
виклик блювання тощо). Останнім часом не рекомендується застосовувати 
масаж каротидного синусу в зв’язку з можливістю гіперчутливості, внаслідок 
чого може виникнути асистолія. Також не рекомендують натискування на 
очні яблука в зв’язку з болючістю процедури. 

При неефективності або при повторних пароксизмах препаратами 
вибору є аденозин (АТФ) та/або негідропіридинові антагоністи кальцієвих 
каналів (верапаміл). 

АТФ вводять болюсно, за 5-10 с, перша доза – 20 мг. За відсутності 
ефекту ін’єкцію можна повторити через 2-3 хвилини, збільшивши дозу. 
Переваги аденозину, в порівнянні з блокаторами кальцієвих каналів або β-
адреноблокаторами при внутрішньовенному введенні, полягають в його 
швидкому початку дії і короткому періоді напіввиведення. Аденозин або 
електроімпульсна терапія (електрична кардіоверсія) є методом вибору у осіб 
з гемодинамічно значущою надшлуночковою пароксизмальною тахікардією. 
Інколи аденозин може спровокувати фібриляцію передсердь (в 1-15% 
випадків), яка зазвичай носить тимчасовий характер, проте у пацієнтів з 
синдромом WPW може бути небезпечною для життя. Не застосовують 
аденозин у пацієнтів з тяжкою бронхіальною астмою. Пацієнтам, які 
отримують теофілін , можуть знадобитися більш високі дози аденозину, щоб 
досягти ефекту. Дипіридамол потенціює дію аденозину. У пацієнтів, які 
приймають карбамазепін, може наростати ступінь атріовентрикулярної 
блокади. 

При неефективності аденозину застосовують верапаміл (ізоптин, 
феноптин, лекоптин) 5-10 мг внутрішньовенно болюсом за 1-2 хвилини. При 
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збереженні тахікардії і відсутності порушень гемодинаміки введення можна 
повторити в тій же дозі через 10 – 15 хвилин. Перевагу верапамілу або β-
адреноблокаторам слід віддати у пацієнтів з частими передсердними або 
шлуночковими екстрасистолами, які є пусковим механізмом 
непароксизмальної надшлуночкової тахікардії. Однак, верапамілу 
притаманна негативна інотропна дія. Тому його слід обережно застосовувати 
у пацієнтів старших вікових груп (можливе повільне, не болюсне введення), 
не бажано призначати верапаміл пацієнтам з ХСН більше I ст. 

Необхідно дотримуватися обережності при введенні верапамілу 
пацієнтам, які приймають β-адреноблокатори, оскільки існує небезпека появи 
гіпотензії та/або брадикардії. Одночасне внутрішньовенне введення 
верапамілу та β-адреноблокаторів неприпустиме. 

Не слід застосовувати верапаміл (як і дігоксин) при пароксизмальній 
тахікардії на фоні синдрому WPW, оскільки ці лікарські засоби поліпшують 
проведення по додаткових атріовентрикулярних пучках, що може призвести 
до трансформації суправентрикулярної тахікардії в шлуночкову з наступною 
фібриляцією шлуночків. Препаратом вибору при синдромі WPW є препарати, 
які сповільнюють проведення як через AV-з’єднання, так і по додаткових 
пучках (аміодарон, пропафенон, дізопірамід). 

Аміодарон (кордарон) слід вводити внутрішньовенно в дозі 150-300 мг 
на 5% розчині глюкози (при розведенні ізотонічним розчином NaCl можливе 
утворення преципітату!). 

У вагітних пароксизми суправетрикулярної тахікардії відносно нечасті, 
реєструються у 3-4 вагітних на 10000 спостережень. В той же час у 
пацієнток, у яких до вагітності спостерігались пароксизми 
суправентрикулярної тахікардії, у 20% їх перебіг стає більш обтяжливим. 
Основний ризик при лікуванні суправентрикулярних тахікардій у вагітних 
обумовлений несприятливим впливом антиаритмічних препаратів на плід, 
так як всі антиаритмічні препарати проникають через гематоплацентарний 
бар'єр. Перші 8 тижнів після запліднення – найбільш тератогенний період. У 
другому і третьому триместрі вагітності антиаритмічні препарати можуть 
викликати порушення росту і розвитку плоду, а також проявляти 
проаритмогенну дію у матері. Купірування пароксизмів тахікардій з 
вузькими комплексами QRS у вагітних бажано розпочинати з вагусних проб. 
При їх неефективності препаратом вибору є аденозин, який успішно 
застосовується у другому і третьому триместрі вагітності. Якщо аденозин 
неефективний, слід застосувати β-адреноблокатори (пропранолол або 
метопролол). Внутрішньовенне введення верапамілу ризиковано у зв'язку з 
можливим розвитком гіпотензії у матері, з подальшою гіпоксією плоду. 
Верапаміл протипоказаний в першому триместрі вагітності та в період 
лактації. Також слід врахувати, що у вагітних компенсаторні механізми 
серцево-судинної системи можуть бути дуже напруженими і верапаміл може 
привести до їх зриву з наступним різким падінням АТ, що може викликати не 
лише гіпоксію плоду, а й смерть вагітної. Найбільш безпечним методом 



58 

відновлення синусового ритму у вагітних вважається електрична 
кардіоверсія. 

Непароксизмальні тахікардії з вузькими комплексами QRS. 
Непароксизмальна вузлова тахікардія – доброякісна форма аритмії, що 

характеризується тахікардією з вузькими комплексами QRS з частотою 
ритму 70-120 скорочень в 1 хв. Механізми аритмії – підвищення автоматизму 
з верхніх відділів атріовентрикулярного вузла або тригерний механізм. 
Тахікардія має період «розігріву» і «охолодження». Характерною 
особливістю даної форми тахікардії є те, що вона може бути проявом 
серйозних патологічних станів , таких як дигіталісна інтоксикація, стан після 
операції на серці, гіпокаліємія або ішемія міокарду. Часто ця тахікардія 
спостерігається при хронічних обструктивних захворюваннях легень з 
гіпоксією, міокардитах. На відміну від вогнищевої вузлової тахікардії, що 
має більш частий ритм, при даній формі зазвичай спостерігається 
атріовентрикулярна асоціація із співвідношенням 1:1. У деяких випадках, 
особливо при дигіталісній інтоксикації, може з'являтися антеградна 
атріовентрикулярна блокада з періодикою Самойлова - Венкебаха. Головний 
принцип лікування непароксизмальної вузлової тахікардії – корекція 
основної патології. 

Пароксизмальні тахікардії з широкими комплексами QRS. 
Для пароксизмальних тахікардій з широкими комплексами QRS 

характерні: 
– комплекси QRS широкі, більше 120мс; 
– раптовий початок і закінчення нападу; 
– зазвичай регулярний ритм з невеликими коливаннями частоти; 
– частота скорочень серця (ЧСС) зазвичай коливається від 100 до 200 

в 1 хв., але може досягати 250 в 1 хв.; 
– шлуночкові тахікардії частіше виникають у пацієнтів старших 

вікових груп, в яких є структурне ураження серця (післяінфарктний 
кардіосклероз або кардіоміопатія); 

– передсерді зубці здебільшого відсутні, при шлуночковій тахікардії 
можлива AV-дисоціація. 

Тахікардії з широкими комплексами QRS – це шлуночкові тахікардії, 
антидромна вузлова реципрокна тахікардія, а також суправентрикулярна 
тахікардія і ортодромна вузлова тахікардія, які супроводжуються блокадою 
ніжки пучка Гіса. 

Для клінічної картини при тахікардії з широкими комплексами QRS 
характерні більш виражена слабкість, запаморочення, можлива втрата 
свідомості. Пароксизми тахікардій з широкими комплексами QRS частіше 
супроводжуються болем в ділянці серця, явищами аритмічного шоку, 
гострою лівошлуночковою недостатністю. 

Веретеноподібна шлуночкова тахікардія (пірует-тахікардія, torsade de 
pointes) та двонаправлена шлуночкова тахікардія вважаються 
передфібриляторними формами (значний ризик трансформації у фібриляцію 
шлуночків). 
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Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

При лікуванні тахікардії з широкими комплексами QRS призначувані 
парентерально препарати, особливо верапаміл або дилтіазем, можуть бути 
потенційно небезпечні, оскільки можуть сприяти розвитку колапсу у хворих 
зі шлуночковою тахікардією (виняток – лівошлуночкова верепаміл-чутлива 
тахікардія). При неможливості віддиференціювати надшлуночкову від 
шлуночкової, тахікардію з широкими комплексами QRS слід розцінювати як 
шлуночкову і лікувати відповідно. 

При відсутності свідомості та пульсу на магістральних артеріях 
діяти згідно протоколу «раптова смерть». 

При значних порушеннях гемодинаміки з втратою свідомості 
повинна застосовуватись електроімпульсна терапія за загальноприйнятою 
методикою. 

Лікування гострої лівошлуночкової недостатності згідно відповідного 
протоколу. 

При збереженій свідомості і менш виражених порушеннях 
гемодинаміки електроімпульсна терапія залишається методом вибору. Проте 
можливе застосування лідокаїну (1 мг/кг на фізіологічному розчині 
внутрішньовенно болюсно), прокаїнаміду (новокаїнаміду) 10% – 5-10 мл 
внутрішньовенно повільно, аміодарону 150-300 мг внутрішньовенно, 
метопрололу (беталок) внутрішньовенно під контролем АТ. 

Лікуванню мембраностабілізуючими засобами найкраще піддається 
стійка мономорфна шлуночкова тахікардія. За нестабільних мономорфних 
шлуночкових тахікардій (з можливістю трансформації у фібриляцію 
шлуночків) мембраностабілізуючі засоби є менш ефективними, можливо, за 
винятком аміодарону і β-адреноблокаторів. 

Лівошлуночкова верапаміл-чутлива пароксизмальна тахікардія виникає 
за рахунок петлі re-entry в області задньо-нижнього розгалуження лівої ніжки 
пучка Гіса. Комплекси QRS під час пароксизму мають конфігурацію, 
характерну для блокади правої ніжки пучка Гіса з відхиленням електричної 
осі серця вліво, тривалість комплексів QRS рідко перевищує 120 мс, 
пароксизми можуть ініціюватися не тільки шлуночковими, але й 
передсердними екстрасистолами. Для цієї тахікардії характерна висока 
ефективність верапамілу для купірування пароксизму, на відміну від інших 
антиаритмічних препаратів. 

При поліморфній шлуночковій тахікардії torsades de pointes, яка 
асоціюється з подовженим інтервалом QT і пов’язана з гіпокаліємією та 
гіпомагніємією, ефективним може бути внутрішньовенне введення сульфату 
магнію: 10-20 мл 25% розчину або 2-2,5 г внутріщньовенно повільно, потім 
крапельно на ізотонічному розчині натрію хлориду зі швидкістю 5-20 мг/хв. 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування  
Нормалізація ЧСС та стабілізація показників гемодинаміки. 
Госпіталізація та подальший нагляд 
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Показання для госпіталізації. Пацієнти з пароксизмами шлуночкових 
тахікардій для обстеження та призначення лікування з метою попередження 
подальших пароксизмів. Пацієнти з пароксизмами надщлуночкових 
тахікардій при неефективності лікування або з наявністю ускладнень. 
Пацієнти підлягають госпіталізації в кардіологічний стаціонар, при 
порушенні гемодинаміки – у відділення інтенсивної терапії. 

Особливості госпіталізації. При стабільній гемодинаміці і 
непароксизмальних тахікардіях можлива госпіталізація пішки; при наявності 
порушень гемодинаміки – на ношах, при ГЛШН – напівсидячи, передбачити 
можливість продовження симптоматичної терапії під час транспортування. 

Нагляд амбулаторно-поліклінічної мережі. При тахікардіях з вузькими 
комплексами QRS у випадках купірування нападу і відсутності порушень 
гемодинаміки, а також у випадках шлуночкових тахікардій і категоричній 
відмові від госпіталізації. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при пароксизмах тахікардій і доступність його медичним 
працівникам 

2. Відсоток пацієнтів з пароксизмальними тахікардіями, котрим 
пароксизми купірувані на догоспітальному етапі. 

3. Відсоток повторних викликів. 
4. Відсоток ускладнень від проведеної на догоспітальному етапі 

антиаритмічної терапії. 
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Протокол № 13. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при раптовій серцевій смерті 
 
Нозологічна одиниця: Раптова серцева смерть 
Код МКХ 10: I46 (допускається R96 за прийнятим в Центрі ЕМД та 

МК спрощеним кодуванням: Інша раптова смерть, причина невідома) 
Ознаки та критерії діагностики захворювання:  
Безпосередньою причиною раптової серцевої смерті є безпульсове 

порушення ритму серця (фібриляція шлуночків, шлуночкові тахікардія, 
електро-механічна дисоціація, асистолія). Найбільш вразливі до раптової 
серцевої смерті вікові групи 0–6 місяців і 35-70 років. 65% випадків раптової 
серцевої смерті трапляється поза лікарнею: 44,7% - вдома, 18,8% - під час 
транспортування до лікарні і 1,5% - на робочому місці. У 40-50% випадків 
смерті раптова серцева смерть може бути першою і єдиною ознакою 
захворювання. Більше 60% всіх випадків раптової серцевої смерті викликані 
патологією коронарних артерій. 

Медична допомога на догоспітальному етапі повинна бути надана 
пацієнтам з РСС у перші хвилини від початку розвитку ознак захворювання. 
Серцево-легенева реанімація (СЛР), розпочата на 1-2 хвилині РСС, 
ефективна більш ніж у 70% випадків. Ефективність СЛР, розпочатої на 5-й 
хвилині РСС, може досягати 30% випадків. При швидкому охолодженні 
(замерзанні, особливо у дітей), час клінічної смерті подовжується. Відомі 
випадки ефективних реанімаційних заходів, проведених паралельно із 
загальним зігріванням, які розпочинались через півгодини і пізніше від 
настання клінічної смерті. 

Тому догоспітальний етап повинен включати надання домедичної, по 
рекомендаціям диспетчера, та екстреної медичної допомоги бригадою ЕМД 
пацієнтам з РСС з моменту виявлення пацієнта або звернення родичів чи 
свідків за медичною допомогою і до моменту госпіталізації. 

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: положення 
пацієнта горизонтальне, на спині, на твердій поверхні, передбачити 
можливість проведення прийому Сафара для інтубації трахеї. 

Діагностична програма: негайний початок СЛР з паралельним збором 
анамнезу від оточуючих, клінічним оглядом, та контролем серцевої 
діяльності. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Після реєстрації виклику терміново направити бригаду ЕМД на місце 

події, з вказівкою про високу ймовірність наявності РСС та ймовірності 
проведення серцево-легеневої реанімації та контролювати норматив 
прибуття бригади ЕМД на місце виклику. 

Бажано: надати поради абоненту:  
• впевнитися у власній безпеці і оцінити ситуацію; 
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• перевірити свідомість пацієнта окликом і легким струшуванням за 
плечі; 

• покликати на допомогу оточуючих; 
• вкласти пацієнта на тверду, рівну горизонтальну поверхню;  
• відкрити дихальні шляхи і перевірити наявність дихання, пульсу;  
• за їх відсутності, або непевності у їх наявності – негайно розпочати 

СЛР; 
• не залишайте потерпілого без нагляду до прибуття бригади екстреної 

(швидкої) медичної допомоги. 
• якщо поблизу є автоматичний дефібрилятор – одразу його принести 

чи доручити це оточуючим, паралельно розпочніть проведення потерпілому 
СЛР або лише непрямий масаж серця за неможливості проведення штучного 
дихання (співвідношення: компресія/штучне дихання – 30/2), починаючи з 
натискань на грудну клітку; 

• надати поради про проведенню СЛР: 
- натисніть на нижню половину грудини 30 разів дотримуючись при 

цьому глибини прогинання грудини на 5 см та частоти натискання 100-120 
натиснень за 1хв.; 

- виконайте 2 вдихи, обхвативши при цьому губи потерпілого та 
затиснувши йому ніздрі (2 вдихи за 5 сек.); 

- проводьте зміну того, хто проводить компресії грудної клітки кожні 
2 хвилини (за можливості); 

- продовжуйте СЛР до: 
 відновлення дихання у потерпілого; 
 появи у потерпілого рухової діяльності; 
 відкриття очей у потерпілого; 
 до прибуття бригади ЕМД; 
 до настання фізичного виснаження того, хто проводить СЛР; 

- у випадку оживлення пацієнта – перевести його у стабільне 
положення на боці та чекати на прибуття бригади ЕМД, при цьому постійно 
контролювати наявність дихання у потерпілого (перевірка Ps обов’язкова 
лише для медичного персоналу); 

• не залишати пацієнта без нагляду; 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Обов’язкові дані анамнезу:  
Керівник бригади ЕМД повинен паралельно з проведенням СЛР: 
1. Встановити час погіршення загального стану пацієнта та 

максимально точний настання РСС. 
2. Встановити найбільш вагомі причини погіршення загального 

стану. 
3. Встановити, чи надавалась домедична допомога при РСС.  
4. При зборі анамнезу встановити: 
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4.1. Які хвороби були у пацієнта, особливо пов’язані з серцево-
судинною системою та наявність найбільш можливих хвороб, що могли її 
викликати. 

4.2. Які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

4.3. Які є інші супутні захворювання: порушення ритму серця, 
порушення мозкового кровообігу, онкологічні захворювання тощо. 

5. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати чи є 
алергічні реакції на прийом лікарських засобів.  

Обов’язкові дані клінічного огляду: 
Виявлення протягом 10 сек. ознак зупинки кровообігу повинно 

проводитись за системою САВ (Circulation – кровообіг, Airway – прохідність 
дихальних шляхів, Breathing - дихання). 

Оцінка загального стану та життєво важливих функцій: за алгоритмом 
САВDE (Circulation – кровообіг, Airway – прохідність дихальних шляхів, 
Breathing – дихання, Disability – порушення стану свідомості, Exposure – 
додаткова інформація) проводиться після відновлення спонтанного 
кровообігу. До додаткової інформації відноситься детальний анамнез у 
пацієнта, його рідних, друзів; ознайомлення з медичною документацією 
пацієнта та перевірка показників життєвих параметрів і їх змін у динаміці, 
регулярність прийому призначених пацієнту лікарських засобів 

Проведення інструментального обстеження: 
Обов’язкові: 
1. Реєстрація ЕКГ у 3 відведеннях або оцінка ритму безпосередньо з 

ложок дефібрилятора. 
2. Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 95% і 

вище). 
Бажані: 
1. Капнографія. 
2. 12-канальна ЕКГ 
Лікувальна програма:  
Перед наданням екстреної медичної допомоги впевнитись у відсутності 

загроз для бригади та пацієнта. 
Якщо пацієнт з наявними ознаками життя чи вони з’явились в процесі 

реанімації – провести огляд САВDE, дати кисень, підключити монітор, 
забезпечити в/в доступ. 

За відсутності життєвих ознак – негайно розпочати СЛР: компресії 
грудної клітки і штучне дихання у співвідношенні 30:2, починаючи саме з 
компресій, паралельно накласти електроди електрокардіографа чи ложки 
дефібрилятора.  

Якщо дефібрилятор автоматичний – проводити компресії грудної 
клітки під час накладання електродів.  

Якщо дефібрилятор ложковий і зареєстровано ФШ/ШТ без пульсу – 
проводити компресії грудної клітки під час набору заряду дефібрилятором. 
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Керівник бригади віддає команду не чіпати пацієнта і проводить 
дефібриляцію.  

За наявності підтвердженої асистолії чи безпульсової електричної 
активності серця (БПЕАС) – дефібриляція не проводиться, продовжують 
проведення основних елементів СЛР.  

За можливості визначити і лікувати причину РСС (гіпоксія, 
гіповолемія, гіпо-/гіперкаліємія/метаболічні причини, гіпотермія, тромбоз, 
тампонада серця, токсини, напружений пневмоторакс). 

Забезпечення прохідності дихальних шляхів шляхом інтубації 
ендотрахеальною трубкою чи надгортанними повітроводними засобами 
(ларингеальної маски, ларингеальної трубки, ротоглоткових повітроводів з 
мануальною фіксацією запрокинутої голови і шиї).  

Забезпечити венозний доступ. Ввести ліки: 
- Епінефрин (адреналін) 1 мг (0,18%-1,0 мл) кожні 3-5 хв. протягом 

проведення СЛР за підтвердженого монітором ритму, що не потребує 
дефібриляції (асистолії чи БПЕАС). 

- Епінефрин (1.8 мг) після 3 розрядів дефібрилятора і в подальшому 
кожні 3-5 хв. протягом проведення СЛР за ритму, що потребує дефібриляції. 

- Аміодарон (кордарон) 300 мг після третьої дефібриляції одноразово 
одразу після введення епінефрину.  

- При відсутності аміодарону, можна застосувати лідокаїн у 
початковій дозі 100мг (1-1,5мг/кг) у випадку ФШ/ШТ без пульсу, 
резистентних до трьох кратної дефібриляції. При необхідності можна 
додатково ввести болісно 50мг. Загальна доза неповинна перевищувати 3 
мг/кг впродовж першої години лікування. 

- Магнію сульфат при резистентній до дефібриляції ФШ необхідно 
почати з дози 2 г. в/в (8 мл 25% магнію сульфат = 8ммоль); дозу можна 
повторити через 10-15 хв. При інших типах тахіаритмії необхідно вводити 2 г 
впродовж 10 хв. 

- Рутинне застосування гідрокарбонату натрію під час СЛР не 
рекомендоване. Рекомендовано введення натрію гідрокарбонату натрію (50 
ммоль) при зупинці серця на фоні гіперкаліємії чи отруєнні трициклічними 
антидепресантами. Повторні дози вводять по клінічним показам чи 
повторному аналізі газів крові. 

Дати зволожений кисень в максимально доступній концентрації 
об’ємом 10 - 15л/хв. чи до досягнення показників пульсоксиметрії 95% і 
вище. 

Забезпечення прохідності дихальних шляхів та забезпечення венозного 
доступу не повинні затримувати чи зупиняти проведення основних 
елементів СЛР (дефібриляцію, компресії ГК та штучну вентиляцію легень). 

Одразу після визначення ритму при РСС при необхідності провести 
дефібриляцію та одразу продовжити СЛР до наступного аналізу ритму через 
2 хв. 
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Проводити зміну особи, що проводить компресії грудної клітки, варто 
кожні 2 хвилини в момент аналізу ритму дефібрилятором, а за його 
відсутності – кожні 2 хвилини, уникаючи перерв в СЛР. 

Керівник бригади повинен постійно стежити за якістю СЛР, що 
проводиться, і в разі неякісного виконання корегувати необхідні елементи 
СЛР до відповідного рівня. 

Керівник бригади повинен розглянути можливість транспортування 
пацієнта у ЗОЗ без припинення СЛР або після появи ознак життя. 

Протипоказані та не рекомендовані втручання у пацієнтів з РСС: 
1. Не рекомендовано превентивно проводити ревізію ротової 

порожнини перед початком СЛР, якщо на те немає об’єктивних причин. 
2. Не рекомендовано введення атропіну. 
3. Не рекомендується ендотрахеальне введення ліків. 
4. Прекардіальний удар проводиться лише за умови всіх перелічених 

нижче обставин: 
4.1. На моніторі у пацієнта зафіксовано ФШ чи ШТ без пульсу. 
4.2. Від моменту виникнення ФШ чи ШТ без пульсу пройшло не 

більше 10 с. 
4.3. Безпосередньо на місці випадку відсутній готовий до роботи 

дефібрилятор. 
4.4. Окрім вас в кімнаті ще присутні особи, які можуть доставити та 

підготувати до роботи дефібрилятор. 
Проведення прекардіального удару не повинно затримувати доставку 

дефібрилятора: якщо медичний працівник один і поруч нікого немає – 
дефібрилятор несе медичний працівник без нанесення прекардіального 
удару. 

5. Уникати пауз між компресіями грудної клітки і проведенням 
штучних вдихів, продовжувати компресії грудної клітки під час накладання 
електродів дефібрилятора. Пауза в СЛР лише на момент аналізу ритму 
дефібрилятором. 

6. Уникати надмірної вентиляції. 
7. Уникати перевтомлення під час проведення СЛР – зміна особи, що 

проводить натискування на грудну клітку повинна проводитись кожні 2 хв. 
8. Рутинне застосування гідрокарбонату натрію під час СЛР не 

рекомендоване. Рекомендовано одноразове введення натрію гідрокарбонату 
натрію (50 ммоль) при зупинці серця на фоні гіперкаліємії чи отруєнні 
трициклічними антидепресантами. 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування: 
Успішність проведення СЛР. 

Діагностичне та клінічне обстеження пацієнта фіксується у Карті 
виїзду швидкої медичної допомоги (форма 110/о), при успішній СЛР – 
додатково на бланку інформації щодо успішних СЛР. До Карти виїзду 
швидкої медичної допомоги (форма 110/о) необхідно прикріпити ЕКГ, а у 
разі передачі біометричних ЕКГ-сигналів у консультативний телеметричний 
центр – записати висновок лікаря-кардіолога.  
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Особливості госпіталізації: 
Всі пацієнти з РСС незалежно від статі, віку та інших факторів 

підлягають терміновій госпіталізації. 
Рання діагностика та госпіталізація пацієнтів з РСС у спеціалізовані 

ЗОЗ з метою проведення якісного післяреанімаційного лікування та 
первинного коронарного втручання збільшує відсоток пацієнтів, які вижили 
та виписані без неврологічного дефіциту. 

Транспортування здійснюється на ношах після відновлення ритму у 
відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної 
лікарні, або оминаючи приймальне відділення, безпосередньо у відділення 
інтенсивної терапії, реанімаційне відділення, інфарктне відділення, 
кардіологічну реанімацію. 

Перед транспортуванням оцінити стан свідомості за шкалою Глазго. 
Під час транспортування необхідно забезпечити моніторування стану 

пацієнта, проведення лікувальних заходів та готовність до проведення СЛР. 
Пріоритетним завданням бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги є транспортування пацієнтів в центр (відділення), де можливе 
проведення первинної ангіопластики (стентування). 

У заклад охорони здоров’я необхідно взяти медичну документацію та 
попередні кардіограми пацієнта. 

Індикатор якості лікування: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при раптовій серцевій смерті і доступність його 
медичним працівникам 

2. Відсоток пацієнтів з РСС, яким було виконана дефібриляція при 
ФШ та ШТ без пульсу. 

3. Відсоток пацієнтів з РСС, які госпіталізовані до спеціалізованого 
стаціонару з гемодинамічно значимим ритмом після РСС.  

4. Відсоток лікарів та фельдшерів з медицини невідкладних станів, 
що проходили підготовку на короткотривалих курсах (відпрацювання 
практичних навичок) з проведення СЛР. 

5. Відсоток пацієнтів, які перенесли РСС та виписані зі стаціонару з 
задовільною неврологічною картиною. 
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Протокол № 14. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при фібриляції (тріпотінні) передсердь. 
 
Нозологічна одиниця: Фібриляція і тріпотіння передсердь. 
Код МКХ 10: I48 (I43- I49) 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Фібриляція передсердь (ФП) є найбільш поширеним хронічним 

порушенням ритму серця, яке зустрічається у 1–2% людей в загальній 
популяції. ФП у  5  разів збільшує ризик розвитку інсульту і кожен п’ятий 
випадок ішемічного інсульту обумовлений цією аритмією. 

У передсердях характерними змінами при ФП є проліферація та 
диференціювання фібробластів до міофібробластів, а також посилення 
накопичення сполучної тканини і фіброз. Структурне ремоделювання 
призводить до електричної дисоціації між м’язовими волокнами та до 
локальних гетерогенностей провідності, що сприяє виникненню та 
збереженню ФП. Цей електроанатомічний субстрат обумовлює наявність 
множинних дрібних контурів re-entry (повторного входу збудження), що є 
безпосередньою причиною ФП. 

До факторів, які несприятливо впливають на гемодинаміку у пацієнтів 
з ФП, належать втрата координованості скорочень передсердь, висока 
частота скорочень шлуночків, нерегулярність відповіді шлуночків 
на збудження та зменшення міокардіального кровотоку, а також хронічні 
зміни, такі як передсердна та шлуночкова кардіоміопатія. 

Про порушення кровотоку при ФП свідчать застійні явища у лівому 
передсерді, для якого властиве сповільнення току крові всередині вушка 
лівого передсердя (ВЛП), що можна візуалізувати у вигляді спонтанного ехо-
контрасту при трансезофагеальній ехокардіографії. 

На ЕКГ, записаній з поверхні тіла, відсутні чіткі P-зубці, наявні хвилі f, 
спостерігаються «абсолютно» нерегулярні інтервали RR (тому ФП також 
іноді називається «абсолютна аритмія»), тобто інтервали RR не змінюються 
за якоюсь повторюваною закономірністю. Тривалість передсердного циклу 
(якщо його видно), тобто інтервал між двома імпульсами передсердь досягає 
600-800 в 1 хв. 

При тріпотінні передсердь хвилі збудження захоплюють все передсердя 
(макро re-entry) частота скорочень передсердь зазвичай становить 280-320 в 1 
хв. В більшості випадків наявне регулярне проведення на шлуночки (AV-
проведення 2:1) з частотою скорочень шлуночків ≈ 150 в 1 хв. На ЕКГ видно 
«пилкоподібні» хвилі Р. У деяких ЕКГ-відведеннях при цьому може 
спостерігатися нібито нормальна електрична активність передсердь, 
найчастіше у відведенні V1. 

За існуючою класифікацією ФП поділяють на вперше виявлену, 
рецидивуючу, пароксизмальну (наявні пароксизми, які проходять 
самостійно), персистуючу (для відновлення синусового ритму потрібна 
фармакологічна або електрична кардіоверсія), тривало персистуючу 
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(пароксизм може тривати до року, але є умови і сенс для відновлення та 
збереження синусового ритму), постійну. Розрізняють також тахісистолічну і 
брадисистолічну форми ФП. 

ФП, за винятком пароксизмів, які призводять до появи больового 
синдрому, порушень гемодинаміки та проявів гострої лівошлуночкової 
недостатності (ГЛШН), не є екстреним станом і не потребують негайного 
відновлення синусовго ритму. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано:  
1. Уточнити тривалість порушення ритму та клінічну симптоматику 

(для визначення екстреного або невідкладного стану). 
2. Надати поради абоненту (при підозрі на екстрений стан): 
• забезпечте постільний режим;  
• знайдіть медикаменти, котрі приймає пацієнт, та попередні 

електрокардіограми і покажіть їх медичному працівнику бригади екстреної 
(швидкої) медичної допомоги; 

• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога  
Положення пацієнта під час надання медичної допомоги – 

горизонтальне, при наявності ГЛШН – сидяче або напівсидяче. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Діагностична програма: збір скарг та анамнезу, клінічний огляд, 

вимірювання АТ на обох руках, ЕКГ у 12 стандартних відведеннях. 
Обов’язкові дані анамнезу. Скарги на момент огляду. Дата та час 

захворювання, ЧСС та АТ на початку захворювання і їх звичайні величини, 
прийняті до прибуття бригади ЕМД лікарські засоби, динаміка ЧСС та АТ 
після прийнятих лікарських засобів. 

Наявність захворювань серцево-судинної патології (артеріальна 
гіпертензія, симптомна серцева недостатність, клапанні вади серця, 
кардіоміопатії, коронарний атеросклероз, ревматична хвороба серця, 
міокардит, перенесені ГПМК та ГІМ). Наявність іншої патології, яка могла б 
спричинити виникнення аритмії (дисфункція щитоподібної залози, цукровий 
діабет, хронічне обструктивне захворювання легень, апное уві сні, хронічна 
хвороба нирок). 

Постійна підтримуюча терапія, якої дотримується пацієнт. Частота 
виникнення нападів аритмії, відомості про лікарські засоби, що 
застосовувались у минулому для лікування нападів. Наявність алергії на 
лікарські засоби. 

Обов’язкові дані клінічного огляду. Положення пацієнта, колір шкіри, 
характеристика пульсу, наявність дефіциту пульсу, аускультація серця, 
вимірювання АТ, наявність симптомів серцевої недостатності. 
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Реєстрація електрокардіограми. Обов’язково треба оцінити попередні 
ЕКГ, зареєстровані на фоні пароксизму аритмії, під час лікування та на фоні 
синусового ритму. Наявність синдрому WPW. 

Лікувальна програма 
Перед прийняттям рішення про тактику ведення пацієнта оцінити 

індекс симптомів EHRA (European Heart Rhythm Association): 
 

Клас EHRA Прояви 
I Симптомів немає  
II Легкі симптоми; звичайна життєдіяльність не порушена  
III Виражені симптоми; змінена повсякденна активність  
IV Інвалідизуючі симптоми; нормальна повсякденна активність 

неможлива 
 
Подальша тактика залежить від класу EHRA та форми ФП. При I-II 

класі стан пацієнта, як правило, не відноситься до невідкладного і не 
потребує екстреної медичної допомоги. Тактика та необхідність проведення 
лікування на догоспітальному етапі визначається керівником бригади ЕМД в 
залежності від конкретних обставин. 

Вперше виявлена ФП. 
Потрібна госпіталізація для обстеження та виявлення причини ФП. 
При тахісистолічній формі ФП на догоспітальному етапі необхідно 

застосувати лікарські засоби для сповільнення ритму (дігоксин, β-
адреноблокатори, верапаміл, аміодарон). 

При виборі лікарського засобу слід пам’ятати, що дігоксин сповільнює 
частоту скорочень шлуночків незалежно від фізичної активності пацієнта 
(частота не збільшуються при збільшенні фізичного навантаження, на 
відміну від β-адреноблокаторів, які в цьому плані є більш фізіологічними).  

При відсутності серцевої недостатності перевагу слід віддати β-
адреноблокаторам: пропранолол (анаприлін) 20-40 мг всередину або 
метопролол (беталок) 0,1% розчин до 5,0 мл внутрішньовенно на 
фізіологічному розчині під контролем ЧСС та АТ. Пацієнтам старшого віку 
препаратом вибору може бути дігоксин 0,025%-1,0 мл внутрішньовенно на 
фізіологічному розчині. 

Верапаміл навіть в дозі 2,0 мл може призвести до значного зменшення 
серцевого викиду внаслідок негативної інотропної дії (не слід застосовувати 
у вагітних та у пацієнтів з вираженою серцевою недостатністю). 

Аміодарон є препаратом вибору при синдромі WPW та у випадку 
початку відновлення синусовго ритму на догоспітальному етапі. 

Пароксизмальна форма ФП. 
Діагностується анамнестично або під час огляду. Пароксизм проходить 

до застосування лікарських засобів. Додаткового лікування на 
догоспітальному етапі не потребує. 

Персистуюча форма ФП. 
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Потребує медикаментозної корекції на догоспітальному етапі при III-IV 
класі EHRA. 

На вибір тактики впливає давність пароксизму та стан пацієнта. 
При наявності гострого інфаркту міокарду, ГЛШН, аритмічного шоку 

необхідно провести електроімпульсну терапію за життєвими показами. Для 
зменшення ризику тромбоемболії необхідно ввести внутрішньовенно гепарин 
в дозі 4000-5000 од. Електроімпульсну терапію проводять після 
попереднього введення пацієнта в наркоз 1% розчином тіопенталу натрію в 
дозі 200 – 400 мг внутрішньовенно повільно (!), альтернативою (при значних 
порушеннях гемодинаміки) може бути седація сибазоном (реліум, діазепам) 
0,5% 2-4 мл, можливе поєднання з 2 мл 0,005 % р-ну фентанілу. (Якщо 
пацієнт непритомний – седація не проводиться). Інгаляція кисню. 

При ГІМ і стабільній гемодинаміці можливе застосування на 
догоспітальному етапі β-адреноблокаторів  для сповільнення ЧСС з 
наступною кардіоверсією в умовах стаціонару.  

При відсутності безпосередньої загрози для життя подальша тактика 
залежить від давності пароксизму. 

Якщо пароксизм ФП триває понад 48 год., то значно зростає ризик 
тромбоемболій. В цьому випадку пацієнт потребує проведення 
черезстравохідної ехокардіографії для виявлення тромбів у вушку лівого 
передсердя. При неможливості проведення даної процедури слід призначити 
на 3 тижні непрямий антикоагулянт (зазвичай, варфарин) з наступним 
відновленням синусовго ритму. Оскільки це неможливо провести на 
догоспітальному етапі, пацієнт підлягає обов’язковій госпіталізації. Для 
сповільнення ритму на догоспітальному етапі застосовується така ж тактика, 
як і при тахісистолічній вперше виявленій ФП. 

Якщо пароксизм ФП менше 48 год., кардіоверсія може бути проведена 
на догоспітальному етапі. 

Перед електричною або фармакологічною кардіоверсією для 
зменшення ризику тромбоемболії необхідно ввести внутрішньовенно гепарин 
в дозі 4000-5000 од. 

Вибір методу кардіоверсії визначається станом пацієнта. При 
нестабільній гемодинаміці необхідно провести електричну кардіоверсію за 
стандартною методикою. При стабільній гемодинаміці вибір методу 
кардіоверсії узгоджується з пацієнтом. 

Для фармакологічної кардіоверсії оптимальним є застосування 
аміодарону: 300 мг вунтрішньовенно на 5% глюкозі з наступним 
внутрішньовенним та пероральним введенням в стаціонарі до сумарної дози 
1000-1200 мг за першу добу. При відмові від госпіталізації пацієнт може 
продовжити пероральний прийом аміодарону до 1000 мг за першу добу. 

Прокаїнамід (новокаїнамід) не заборонений для використання на 
догоспітальному етапі. Але, враховуючи його негативну дію на 
скоротливість міокарду, АТ, а також ризик ускладнень, цей лікарський засіб 
повинен застосовуватись лише медичними працівниками (лікарями), які 
знають його фармакодинаміку, протипокази та взаємодію з іншими 
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лікарськими засобами. Не допускається застосування прокаїнаміду при 
наявності вираженої серцевої недостатності та при тахісистолічній формі 
ФП. 

У вагітних методом вибору купірування пароксизму ФП є 
електроімпульсна терапія, так як всі антиаритмічні препарати проникають 
через гематоплацентарний бар'єр. Перші 8 тижнів після запліднення – 
найбільш тератогенний період. У другому і третьому триместрі вагітності 
антиаритмічні препарати можуть викликати порушення росту і розвитку 
плоду, а також проявляти проаритмогенну дію у матері. Для сповільнення 
ЧСС можуть бути використані β-адреноблокатори (пропранолол або 
метопролол). Внутрішньовенне введення верапамілу ризиковано у зв'язку з 
можливим розвитком гіпотензії у матері, з подальшою гіпоксією плоду. 
Верапаміл протипоказаний в першому триместрі вагітності та в період 
лактації. Також слід врахувати, що у вагітних компенсаторні механізми 
серцево-судинної системи можуть бути дуже напруженими і верапаміл може 
привести до їх зриву з наступним різким падінням АТ, що може викликати не 
лише гіпоксію плоду а й смерть вагітної. Загалом, купірування пароксизму 
ФП у вагітних краще проводити в умовах стаціонару. На догоспітальному 
етапі, при необхідності, можна застосувати β-адреноблокатори для 
сповільнення ЧСС. 

Перспективною для відновлення синусового ритму є тактика «таблетка 
в кишені» [pill-in-the-pocket]. При виникненні пароксизму ФП пацієнт 
самостійно приймає пропафенон (пропанорм) в дозі 600 мг. Це дозволяє 
уникнути виклику бригади ЕМД, не бути «прив’язаним» до свого постійного 
місця перебування. В той же час, якщо пацієнт прийме антиаритмічний 
препарат, а після цього викличе бригаду ЕМД, то можливості медичного 
працівника обмежені, тому що введення додаткового антиаритмічного 
препарату потенціює негативну інотропну та проаритмогенну дію. 

Тривало персистуюча ФП. 
Діагностується після додаткового обстеження в умовах профільного 

стаціонару. 
Постійна форма ФП. 
На догоспітальному етапі потребує симптоматичної терапії при III-IV 

класі EHRA. Сповільнення ритму шлуночків бажано проводити до 
фізіологічної частоти (<80 в 1 хв. в стані спокою та <110 в 1 хв. при 
помірному фізичному навантаженні). В той же час у малорухливих пацієнтів 
літнього віку, у яких збільшення ЧСС є компенсаторним механізмом, що 
попереджає гіпоксію життєво важливих органів (в першу чергу, головного 
мозку), допускається «м’який» контроль ЧСС, при якому допускається ЧСС в 
стані спокою <110 в 1 хв. Для сповільнення ЧСС слід застосовувати дігоксин, 
β-адреноблокатори, верапаміл, аміодарон у звичайній дозі. 

Лікування ФП на фоні клапанних вад серця проводиться за 
стандартними рекомендаціями, хоча зазвичай використовується стратегія 
контролю частоти серцевих скорочень, оскільки у таких пацієнтів низька 
ймовірність підтримання синусового ритму протягом тривалого часу. 
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При гіпертиреозі оптимальним на догоспітальному етапі є 
сповільнення частоти скорочень шлуночків за допомогою β-
адреноблокаторів з наступним лікуванням причини ФП в стаціонарі. 
Застосування протиаритмічних засобів та електричної кардіоверсії на фоні 
персистування тиротоксикозу, як правило, неефективне. 

Тріпотіння передсердь (ТП). 
Пароксизм ТП може супроводжуватись більш вираженою 

симптоматикою (різка слабкість, ГЛШН) за рахунок більшої частоти 
скорочень шлуночків, в порівняні з ФП. У частини пацієнтів, особливо при 
наявності синдрому WPW, можливе проведення на шлуночки 1:1 та частотою 
скорочення шлуночків ≈300 в 1 хв., що є загрозливим для життя.  

Тактика ведення пацієнтів з ТП така ж, як і при ФП. При наявності 
загрози для життя необхідно негайно проводити електроімпульсну терапію. 
При цьому буває достатньою енергія розряду 50 Дж. При ТП часто вдається 
купірувати пароксизм за допомогою черезстравохідної стимуляції. 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування  
Нормалізація ЧСС та стабілізація показників гемодинаміки. 
Госпіталізація та подальший нагляд 
Показання для госпіталізації: 
Вперше виявлена ФП. 
Необхідність відновлення синусового ритму при персистуючій формі 

аритмії за неефективності амбулаторного лікування рутинними заходами 
та/або при порушеннях гемодинаміки, або для планової електроімпульсної 
терапії хворі підлягають госпіталізації до кардіологічного стаціонару, за 
відповідними показами – у відділення інтенсивної терапії. 

Госпіталізації підлягають пацієнти з ФП та ускладненнями: ГЛШН, 
гострий інфаркт міокарду, гостре порушення мозкового кровообігу та 
транзиторна ішемічна атака. Вибір стаціонару залежить від ускладнення. 

Особливості госпіталізації: пішки, при наявності порушень 
гемодинаміки – на ношах, при ГЛШН – напівсидячи, передбачити при 
необхідності можливість продовження симптоматичної терапії під час 
транспортування. 

Нагляд амбулаторно-поліклінічної мережі.  
При нормалізації ЧСС та гемодинаміки, при відсутності показань до 

госпіталізації або відмові пацієнта від неї. 
Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при ФП-ТП передсердь і доступність його медичним 
працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з ФП-ТП передсердь, котрим без ускладнень 
відновлено синусовий ритм на догоспітальному етапі. 

3. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 15 
Локальний протокол надання медичної допомоги  

при гострій лівошлуночковій недостатності 
 
Нозологічна одиниця: Гостра лівошлуночкова недостатність (серцева 

астма, набряк легень) 
Код МКХ-10: I50.1 
Ознаки та критерії діагностики захворювання:  
  Набряк легень - це надлишкова транссудація рідини з легеневих 

судин в інтерстиціальну тканину (інтерстиціальний набряк) з поступовим 
переходом в альвеоли (альвеолярний набряк) внаслідок підвищення тиску в 
легеневих капілярах.  

Клінічно серцева астма проявляється нападом інспіраторної ядухи, 
який: 

а) виникає переважно вночі; 
б) супроводжується неспокоєм, страхом, холодним потом; 
в) може починатися невеликим кашлем, який переходить в задишку і 

ядуху. Харкотиння мало або відсутнє. У легенях вислуховуються жорстке 
дихання, сухі розсіяні, часто свистячі хрипи під час видиху, що імітують 
напад бронхіальної астми. У нижніх відділах легень, крім сухих, з'являється 
крепітація і поступово наростає кількість вологих дрібноміхурчастих хрипів. 
Спостерігається ціаноз, аускультативно акцент II тону над легеневою 
артерією. Часто поліурія. АТ переважно підвищений, хоч може бути 
нормальним або зниженим. Хворий приймає положення ортопное – сидяче з 
опущеними ногами. 

Серцева астма - це клінічна маніфестація інтерстиціального набряку 
легень. Прогресування лівошлуночкової серцевої недостатності призводить 
до розвитку альвеолярного набряку легень. При цьому дихання стає 
клекочучим, яке чути на відстані, посилюється кашель з виділенням 
пінистого рожевого харкотиння. Над всіма відділами легень вислуховуються 
різнокаліберні вологі хрипи, в основному більшого калібру. Набухання 
шийних вен, пульс слабого наповнення і напруження, ниткоподібний або 
альтернуючий, переважно частий. Тони серця глухі, нерідко вислуховується 
ритм галопу. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Після реєстрації виклику терміново направити бригаду ЕМД на місце 

виклику, з вказівкою про високу ймовірність наявності набряку легень та 
контролювати норматив прибуття бригади ЕМД на місце події. 

Бажано: надати поради абоненту:  
• Посадить пацієнта; 
• При відсутності запаморочення рекомендувати прийом по 1 дозі 

нітрогліцерину кожні 5-10 хвилин до прибуття бригади екстреної (швидкої) 
медичної допомоги; 
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• Забезпечити доступ свіжого повітря; 
• Виміряйте пацієнту температуру тіла;  
• Знайдіть медикаменти, які приймає пацієнт, зняті раніше ЕКГ 

пацієнта, можливі заключення лікарів щодо наявності у пацієнта 
захворювань серцево-судинної системи тощо і покажіть медичному 
працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

• Не залишайте пацієнта без нагляду. 
• Якщо настала зупинка дихання – розпочати серцево-легеневу 

реанімацію. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: Положення 

пацієнта сидяче з опущеними нижніми кінцівками – ортопное. 
Хворим на набряк легень для зменшення навантаження на міокард 

необхідно обмежити фізичне навантаження, забезпечити повний 
психологічний спокій, не дозволяти пацієнту самостійно пересуватись. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги:  

5. Збір анамнезу  
5.1. Встановити точний час від початку нападу ядухи, чи були подібні 

напади в минулому. 
5.2. При наявності болю за грудиною встановити характер болю, його 

локалізацію та іррадіацію.  
5.3. Встановити наявність кашлю, кровохаркання. 
5.4. Встановити, за яких умов виникає ядуха - чи пов’язана вона з 

фізичним, психоемоційним навантаженням. 
5.5. З’ясувати, чи виникали напади болю або задухи при ходьбі, чи 

примушували зупинятися, їх тривалість у хвилинах.  
5.6. Чи схожий цей напад ядухи на ті відчуття, що виникали раніше. 
5.7. Чи посилилась задишка останнім часом.  
5.8. Наявність ціанозу шкіри обличчя. 
5.9. Наявність підвищеної температури тіла. 
5.10. Наявність набухання шийних вен. 
Збір анамнезу життя: 
5.11. Встановити, які лікарські засоби приймає пацієнт щоденно. 
5.12. З’ясувати, які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
5.13. З’ясувати наявність факторів ризику набряку легень 

(перенесений гострий інфаркт міокарда, стенокардія, артеріальна гіпертензія, 
ревматична хвороба, наявність вроджених та набутих вад серця, хронічної 
серцевої недостатності, інші серцево-судинні захворювання, хронічна 
ниркова недостатість тощо). 

5.14. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати, чи є 
алергічні реакції на прийом лікарських засобів. 

6. Проведення огляду та фізичного обстеження. 
6.1.1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій: 

свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE. 
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6.1.2. Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 
функцій організму – дихання, кровообігу.  

6.1.3. Візуальна оцінка: Колір шкірних покривів, вологість, наявність 
набухання шийних вен. Наявність кровохаркання.  

Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи пацієнта. 
6.2. Пульс, його характеристика, АТ. 
6.3. ЧД, його характеристика.  
6.4. Вимірювання артеріального тиску на обох руках.  
6.5. Перкусія ділянки серця: звернути увагу на наявність збільшення 

границь серцевої тупості. 
6.6. Пальпація серця: оцінити верхівковий поштовх та його 

локалізацію. 
6.7. Аускультація серця та судин: оцінити тони та наявність шумів, 

акцент ІІ тону. 
6.8. Аускультація легень: наявність сухих та (або) вологих хрипів, 

шуму тертя плеври тощо. 
Проведення інструментального обстеження 
Обов’язкові: 
Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях або передача біометричних ЕКГ- 

сигналів у консультативний телеметричний центр для вирішення термінових 
питань інтерпретації ЕКГ. Реєстрацію ЕКГ необхідно повторювати з 
інтервалом 20-30 хвилин. 

Постійний контроль АТ, ЧД. 
Бажані: 
Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 95%). 
Лікувальна тактика 
1. Проведення оксигенотерапії (через носові канюлі або маску в 

сидячому положенні; з метою руйнування піни перед початком процедури 
кисень пропускають через 70-90 % етиловий спирт або 10% р-н 
антифомсилану). При необхідності – аспірація піни з верхніх дихальних 
шляхів. 

2. Забезпечення венозного доступу. 
Усім пацієнтам показана катетеризація периферичної вени. Венозний 

доступ проводиться шляхом виконання стандартної процедури венозної 
пункції з дотриманням заходів асептики/антисептики катетером для 
внутрішньовенної пункції, який ретельно фіксується пов’язкою.  

При високому артеріальному тиску: 
1. нітрогліцерин сублінгвально або спрей (нітромик, ізомик, ізокет) 

через кожні 5-10 хвилин. 
2. морфіну гідрохлориду 1% розчин 0,5-1 мл, внутрішньовенно 

повільно на ізотонічному розчині натрію хлориду, у пацієнтів старших 
вікових груп та при нестабільній гемодинаміці вводити по 0,2-0,3 мл з 
інтервалом 10-15 хв. під контролем АТ та ЧД. 

3. нітрогліцерин 1% розчин 2 мл на 250 мл 5% глюкози або 
фізіологічного розчину внутрішньовенно крапельно. 
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4. гангліоблокатори: (бензогексоній 2% розчин - 1 мл або пентамін 5% 
розчин - 1 мл на 20 мл ізотонічного розчину натрію хлориду 
внутрішньовенно повільно) під постійним контролем артеріального тиску під 
час введення 

5. фуросемід 40-120 мг  внутрішньовенно струйно (перевагу слід 
віддавати невеликим дозам фуросеміду і крапельному введенню 
нітрогліцерину в достатній кількості). 

При нормальному артеріальному тиску:  
6. нітрогліцерин сублінгвально або спрей (нітромік, ізомік, ізокет) 

через кожні 5-10 хвилин. 
7. морфіну гідрохлориду по 3-5 мг, внутрішньовенно на ізотонічному 

розчині натрію хлориду до отримання ефекту або загальної дози в 10 мг. 
8. нітрогліцерин 1% розчин 2 мл на 250 мл 5% глюкози або 

фізіологічного розчину внутрішньовенно крапельно. 
9. фуросемід 40-120 мг  внутрішньовенно струйно (перевагу слід 

віддавати невеликим дозам фуросеміду і крапельному введенню 
нітрогліцерину в достатній кількості). 

При помірній артеріальній гіпотензії (артеріальний тиск не нижче 
90 мм. рт.ст.): 

10. добутамін 250 мг в 250 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, 
починаючи з 5 мкг/кг/хв, збільшуючи дозу до стабілізації АТ на рівні 100 – 
110 мм рт. ст. 

11. морфіну гідрохлориду 1-3 мг, внутрішньовенно повільно на 
ізотонічному розчині натрію хлориду, повторні введення до отримання 
ефекту або загальної дози в 10 мг. 

12. фуросемід 40-80 мг внутрішньовенно струйно. 
13. після стабілізації АТ вище 100 мм.рт.ст., нітрогліцерин 1% розчин 2 

мл на 250 мл 5% глюкози або фізіологічного розчину внутрішньовенно 
крапельно. 

  При значній артеріальній гіпотензії (артеріальний тиск нижче 90 
мм. рт.ст.): 

14. допамін 200 мг в 400 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, 
починаючи з 5 мкг/кг/хв, збільшуючи дозу до стабілізації АТ на рівні 100-110 
мм рт. ст. При відсутності ефекту – додатково норадреналін 4 мг в 400 мл 5% 
глюкози або фізіологічного розчину внутрішньовенно крапельно, 
збільшуючи швидкість введення з 4 мкг/кг/хв до стабілізації АТ на рівні 100-
110 мм рт. ст. 

15. після стабілізації АТ вище 100 мм.рт.ст. – нітрогліцерин 1 % розчин 
2 мл на 250 мл 5% глюкози або фізіологічного розчину внутрішньовенно 
крапельно. 

16. фуросемід 40 – 80 мг внутрішньовенно струйно після стабілізації АТ 
на рівні вище 90 мм рт. ст. 

У випадку клінічної смерті здійснюється непрямий масаж серця, 
інтубація трахеї (постановка лярингеальноїї маски); при неможливості – 
проводять штучне дихання «рот в рот».  
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При наявності гострого коронарного синдрому лікування проводиться 
згідно відповідного протоколу. 

Особливості госпіталізації. 
Термінова госпіталізація пацієнта у визначені ЗОЗ вторинної медичної 

допомоги. З помешкань – після стабілізації стану і купірування набряку 
легень, при відсутності гострого інфаркту міокарду можлива відтермінована 
(на 3-6 годин) госпіталізація після купірування набряку легень. 

У ЗОЗ необхідно взяти медичну документацію та попередні 
кардіограми пацієнта. 

Під час транспортування необхідно забезпечити моніторування стану 
пацієнта, контроль АТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, проведення лікувальних заходів та 
готовність до проведення реанімаційних заходів. 

Транспортування здійснюється на ношах, напівсидячі після стабілізації 
стану пацієнта, у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги 
багатопрофільної лікарні, або, оминаючи приймальне відділення, 
безпосередньо у відділення інтенсивної терапії, реанімаційне відділення,  
кардіологічну реанімацію. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при гострій лівошлуночковій недостатності і доступність 
його медичним працівникам 

2. Відсоток пацієнтів з ГЛШН з клінічно обґрунтованим діагнозом. 
3. Відсоток пацієнтів з ГЛШН з адекватним лікуванням. 
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Протокол № 16. 
Локальний протокол надання медичної допомоги  
при гострому порушенні мозкового кровообігу 

 
Нозологічна одиниця: Гостре порушення мозкового кровообігу 

(ГПМК) 
Код МКХ 10: I63 – I64 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт) відноситься до 

невідкладних станів і потребує надання екстреної медичної допомоги та 
термінової госпіталізації у заклади охорони здоров’я (ЗОЗ), які надають 
вторинну медичну допомогу.  

1. Догоспітальний етап включає надання першої медичної та 
екстреної медичної допомоги пацієнтам з ГПМК з моменту виявлення 
пацієнта або звернення такого пацієнта (або його представників) за 
медичною допомогою до моменту госпіталізації.  

2. При наданні першої медичної або екстреної медичної допомоги 
на догоспітальному етапі бригадами  ЕМД Центру ЕМД та МК слід звернути 
увагу на медичну допомогу, надану до прибуття бригади ЕМД (бригадами 
пунктів невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого 
населення, лікарями загальної практики - сімейними лікарями). 

3. Медична допомога на догоспітальному етапі повинна бути 
надана пацієнтам з ГПМК у перші хвилини від початку розвитку ознак 
захворювання. 

4. Пацієнтам з ГПМК, в тому числі з транзиторними порушеннями 
мозкового кровообігу (транзиторними ішемічними атаками – ТІА), необхідно 
забезпечити термінову госпіталізацію в межах «вікна терапевтичних 
можливостей» у відповідні ЗОЗ, які надають вторинну медичну допомогу. 

5. «Вікном терапевтичних можливостей» для введення болюсу 
рТПА (альтеплазе) при проведенні спеціалізованого тромболітичного 
лікування (сТЛТ) визнаний період, який починається від моменту точно 
встановленого часу появи перших симптомів ГПМК ішемічного ґенезу та 
закінчується через 4,5 години. 

6. Пацієнти з підозрою на ГПМК ішемічного ґенезу мають бути 
визнані «кандидатами на проведення сТЛТ» вже на догоспітальному етапі. 

7. Швидка діагностика ознак ГПМК на догоспітальному етапі 
скорочує час для встановлення діагнозу та транспортування пацієнта у 
відповідні ЗОЗ. 

8. Головними завданнями на догоспітальному етапі є встановлення 
часу появи симптомів ГПМК та термінова госпіталізація в спеціалізоване 
відділення, яке має відповідні умови для проведення сТЛТ, всіх пацієнтів з 
підозрою на ГПМК, які можуть бути кандидатами для сТЛТ, з попереднім 
повідомленням ЗОЗ про транспортування такого хворого – потенційного 
«кандидата на проведення сТЛТ». 
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9. Всі пацієнти з підозрою на ГПМК, незалежно від статі, віку та 
інших факторів, після надання екстреної медичної допомоги підлягають 
терміновій госпіталізації в ЗОЗ, відповідно до графіка чергувань відділень 
міських клінічних лікарень та ЛПМД на регіональному рівні, затверджених 
наказами Головного управління охорони здоров’я м. Києва (ГУОЗ). 

10. Пацієнти, які на догоспітальному етапі визнані «кандидатами на 
проведення сТЛТ», повинні бути доставлені в спеціалізовані відділення, які 
виконують процедури сТЛТ, відповідно до графіка чергувань відділень 
міських клінічних лікарень, затверджених наказами ГУОЗ. 

11. Кандидатами на проведення сТЛТ можуть бути особи віком від 
18 до 75 років, у яких точно визначений час появи перших ознак ГПМК 
ймовірно ішемічного ґенезу і які перебувають в періоді «вікна терапевтичних 
можливостей». 

12. Взаємодія між ЗОЗ, які надають догоспітальну та госпітальну 
медичну допомогу, повинна бути регламентована ЛПМД на регіональному 
рівні. 

13. Організаційні питання на етапі надання екстреної медичної 
допомоги регламентуються такими діючими документами: 

13.1. Наказ МОЗ України від 01.06.2009 № 370 «Про єдину систему 
надання екстреної медичної допомоги» зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 14.09.2009 за № 866/16882. (п.2 та п.7). 

13.2. Наказ МОЗ України від 19.08. 2008 № 500 «Заходи щодо 
удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні». 

14. Наявний ЛПМД дозволить організувати ефективне використання 
часу від початку захворювання до моменту госпіталізації у відповідний ЗОЗ, 
збереже час в межах «вікна терапевтичних можливостей» для надання сТЛТ. 

15. ЛПМД повинен бути доведений до кожного, хто приймає участь 
в наданні медичної допомоги на догоспітальному етапі. 

Загальні положення протоколу надання медичної допомоги при 
ішемічному інсульті з проведенням системного тромболізису. 

1. Рекомендується терміновий контакт пацієнта з підозрою на ГПМК 
або його представників зі службою ЕМД. 

2. Пацієнти з точно визначеним часом початку захворювання мають 
бути визнані «кандидатами для проведення cТЛТ», якщо є можливість ввести 
їм болюс альтеплазе (в умовах стаціонару) в межах «вікна терапевтичних 
можливостей», а саме: не пізніше 3-4,5 годин від перших ознак виникнення 
захворювання.  

3. Пацієнти з підозрою на ГПМК, які є кандидатами для проведення 
сТЛТ, транспортуються бригадою ЕМД з завчасним повідомленням по 
телефону медичного персоналу центру, який проводить сТЛТ, відповідно до 
наказу ГУОЗ. 

4. Наявність узгодженого та затвердженого ЛПМД на регіональному 
рівні дозволить ефективно використати час від початку захворювання до 
моменту госпіталізації до ЗОЗ чи установи, які надають екстрену допомогу 
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при ГПМК, збереже час в межах «вікна терапевтичних можливостей» для 
проведення тромболізису.  

Обґрунтування. Пацієнти з точно визначеним часом виникнення 
перших ознак ГПМК (інсульту) можуть бути розглянуті вже на 
догоспітальному етапі як кандидати на проведення сТЛТ. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язкові дії: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Негайно направити бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на ГПМК. 

При відсутності вільних бригад ЕМД диспетчер відділення повинен негайно 
проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер напрямку направити 
бригаду ЕМД з сусіднього відділення. 

Бажані дії: 
Для зручності диспетчер може скористатися опитувальником. 
Надати поради абоненту: 
• забезпечте пацієнту спокій;  
• знайдіть медикаменти, котрі приймає пацієнт і покажіть їх 

медичному працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 
• знайдіть попередні електрокардіограми пацієнта і покажіть їх 

медичному працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 
не залишайте пацієнта без нагляду. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
При проведенні обстеження та діагностики у пацієнтів з підозрою на 

ГПМК (інсульт) необхідно максимально зберігати час «вікна терапевтичних 
можливостей». 

Пацієнти з ознаками ГПМК можуть на догоспітальному етапі бути 
визнані кандидатами на проведення сТЛТ. 

Діагностична програма 
1. Збір анамнезу 
1.1. Збір анамнезу захворювання: 
1.1.1. Встановити точний час початку захворювання; 
1.1.2. Скарги пацієнта на момент початку захворювання (наявність 

головного болю, нудоти, блювання, порушення мови, чутливості та активних 
рухів у кінцівках); 

1.1.3. Швидкість наростання симптомів; 
1.1.4. Ступінь інвалідизації пацієнта до моменту огляду; 
1.1.5. При наявності інсульту в анамнезі з’ясувати, які резидуальні 

зміни були присутні, а які з’явились на момент огляду. 
1.2. Збір анамнезу життя: 
1.2.1. Виявити загальний алергологічний анамнез та алергічні реакції 

на прийом лікарських засобів;  
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1.2.2. Встановити, які медикаментозні препарати приймає пацієнт 
щоденно (звернути особливу увагу на лікування антикоагулянтами та 
антитромбоцитарними засобами); 

1.2.3. Виявити, які лікарські засоби пацієнт приймав перед розвитком 
перших ознак хвороби; 

1.2.4. Виявити наявність в анамнезі інших супутніх захворювань: 
артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, захворювань серцево-судинної 
системи, аритмії, порушення мозкового кровообігу в минулому (за 
можливістю уточнити ішемічного чи геморагічного характеру і дату). 

1.2.5. Уточнити хірургічні втручання, які проводилися впродовж 
попередніх 3 міс. 

2. Проведення фізичного обстеження 
2.1. Оцінка загального стану і життєво важливих функцій: свідомості, 

дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE (див. додатки). 
2.2. За показаннями усунути порушення життєво важливих функцій 

організму – дихання, кровообігу. 
2.3. Візуальна оцінка:  
2.3.1. Уважно оглянути та пальпувати м’які тканини голови (для 

виявлення черепно-мозкової травми). 
2.3.2. Оглянути зовнішні слухові та носові проходи (для виявлення 

лікворореї і гематореї). 
2.4. Оцінити ключові елементи соматичного статусу (аускультація 

серця та легенів, пальпація живота). 
2.5. Оцінити неврологічний статусу пацієнта: 
2.5.1. Рівень свідомості за шкалою ком Глазго (Додаток № 3). 
2.5.2. Ознаки інсульту за шкалою «Мова-рука-обличчя-час» (FAST) 

(Додаток № 4).  
3. Проведення інструментального обстеження 
3.1. Визначення артеріального тиску непрямим методом (методом 

Короткова); 
3.2. Вимірювання температури тіла; 
3.3. Реєстрація ЕКГ або передача біометричних ЕКГ-сигналів у 

консультативний телеметричний центр для вирішення термінових питань 
інтерпретації ЕКГ (при наявності на бригаді відповідного ЕКГ-апарату і 
функціонуванні телеметричного центру). 

Бажані дії бригади ЕМД 
3.4. Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 

95 %). 
4. Проведення лабораторного обстеження 
4.1. Визначення рівня глюкози крові за допомогою портативного 

глюкометру. 
Надання екстреної медичної допомоги 

1. Забезпечити стабільність життєво важливих функцій: дихання та 
гемодинаміки. 
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2. Надати правильне положення тіла пацієнта для профілактики 
аспірації. 

3. Здійснити  санацію  верхніх  дихальних шляхів.   
4. Забезпечити контроль та корекцію рівня глюкози крові. 
5. Не рекомендовано рутинне зниження АТ. 
6. Не рекомендовано до проведення процедури нейровізуалізації 

призначення АСК, клопідогрелю, інших антитромботичних засобів, а також 
введення антикоагулянтів. 

7. Термінова госпіталізація в спеціалізований ЗОЗ. 
Обґрунтування  
1. У половини пацієнтів з першим інсультом виникають порушення 

ковтання, тому необхідно попередити аспірацію і розвиток у подальшому 
аспіраційної пневмонії. 

2. Правильне положення тіла та захист дихальних шляхів при 
транспортуванні пацієнта, профілактика гіпоксемії має вплив на подальший 
перебіг лікування і прогноз у пацієнтів з підозрою на інсульт. 

3. Некорегована гіпоглікемія може імітувати інсульт та погіршує 
прогноз у пацієнтів з підозрою на інсульт. 

Немедикаментозні методи втручання 
- Придати правильне положення тілу пацієнта: на спині, з 

піднятим на 30 градусів головним кінцем медичних нош-каталки або за 
допомогою підручних засобів. 

- Застосовувати стандартні методи для відновлення прохідності 
дихальних шляхів та профілактики аспірації. 

Для покращення прохідності верхніх дихальних шляхів необхідно: 
- Забезпечити вільне дихання: розстібнути тугий комірець, 

виключити закидання голови назад або надмірне згинання голови. 
- Повернути голову пацієнта набік. 
- Видалити зубні протези з ротової порожнини пацієнта. 
Для проведення заходів з профілактики аспірації: 
- Підняти головний кінець ліжка на місці виклику при огляді. 
- При необхідності здійснити  санацію  верхніх  дихальних шляхів  і  

ротоглотки,  а  при  її неефективності  пацієнтам  із  збереженим  
самостійним  диханням ввести  повітровод  або  ларингеальну  маску  для  
попередження западання язика та полегшення відсмоктування слини. 

Проведення оксигенотерапії 
1. Кисневу терапію доцільно проводити пацієнтам, у яких є клінічні 

ознаки порушення функції зовнішнього дихання та/або насичення крові 
киснем (сатурація) нижче 95 %. 

2. При порушенні свідомості інгаляція кисню проводиться 
обов’язково. 

3. ШВЛ показана при: брадіпное (ЧД менше ніж 12 за хвилину), 
тахіпное (ЧД більше ніж 35-40 за хвилину), сатурації нижче ніж 95%, 
зростаючому ціанозі шкірного покрову. 

Медикаментозна терапія 
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Забезпечення венозного доступу проводиться шляхом виконання 
стандартної процедури венозної пункції з дотриманням заходів 
асептики/антисептики катетером для внутрішньовенної пункції (бажано № 18 
або № 20), який ретельно фіксується пов’язкою. 

1. Контроль АТ 
Різке зниження АТ може призвести до погіршення стану пацієнта, 

тому, через складність адекватного контролю темпів зниження АТ, 
застосування антигіпертензивної терапії у пацієнтів з гострим порушенням 
мозкового кровообігу на догоспітальному етапі у більшості випадків не 
рекомендоване. 

NB! Не проводиться корекція АТ при виявленні САТ не більше ніж 
220 мм рт. ст. та/або ДАТ не більше ніж 120 мм рт. ст. 

У випадку, коли у пацієнта виявлене значне підвищення АТ: 
САТ більше ніж 220 мм рт. ст. та/або ДАТ більше ніж 120 мм рт. ст. 

антигіпертензивна терапія може бути призначена під контролем АТ. 
Артеріальний тиск можна знизити не більше як 10-15 %. 

Зниження артеріального тиску може бути проведене з використанням 
таких лікарських засобів: 

Альфа-бета-адреноблокатори (лабеталол – 5-20 мг болюсно, а при 
необхідності – постійна інфузія 2-5 мг/хв), селективні альфа-
адреноблокатори (урапідил – 1,25-2,5 мг в/в болюсно з наступною інфузією 
5-40 мг/год.), селективні бета-блокатори (есмолол – 250-500 мг в/в болюсно з 
наступною інфузією 50-100 мкг/кг/хв, метопролол – 5-10 мг болюсно), 
інгібітори АПФ (еналаприл – 0,625-1,25 мг внутрішньовенно струйно 
впродовж 5 хвилин). 

2. Інфузійна терапія: проводиться введення 0,9 % розчину натрію 
хлориду із швидкістю 100 мл/год. 

3. Корекція рівня глюкози проводиться при виявленні рівня глюкози у 
крові менше ніж 3,0 ммоль/л. При цьому необхідно ввести 40-80 мл 20 % 
розчину глюкози в/в болюсно. 

4. Протисудомна терапія: 
4.1. Діазепам (сибазон) – в/в 10-20 мг (2-4 мл), у разі необхідності 

повторного введення – 20 мг внутрішньом’язово або в/в крапельно. 
4.2. Магнію сульфат є препаратом вибору при судомному синдромі – 

вводити в/в повільно болюсно 25 % (250 мг/мл) розчину впродовж 10-15 хв. 
(перші 3,0 мл за 3 хв.) або крапельно у 100,0 - 200,0 мл розчину 0,9 % натрію 
хлориду. 

NB! Протипоказані та не рекомендовані втручання у пацієнтів з 
підозрою на ГПМК: 

1. Призначення ацетилсаліцилової кислоти або іншої антитромбоцитарної 
терапії до проведення нейровізуалізації. 

2. Сублінгвальне та внутрішньом’язове введення антигіпертензивних 
препаратів у зв’язку з непередбаченим фармакодинамічним ефектом. 
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3. Протипоказане застосування ніфедипіну короткої дії, оскільки 
швидкість та ступінь зниження АТ при його прийомі (особливо 
сублінгвально) важко контролювати, у зв’язку з чим підвищується ризик 
ішемії мозкових або коронарних судин. 

4. Протипоказане застосування фуросеміду для лікування набряку мозку 
через можливе різке зниження АТ та поглиблення ішемії мозку. 

5. Протипоказане введення папаверину гідрохлориду. 
6.  Протипоказане введення розчинів глюкози, колоїдних розчинів для 

проведення інфузійної терапії. 
7. Протипоказане введення нефракціонованого гепарину, гепарину 

низької молекулярної маси і гепариноїдів. 
8. Протипоказане застосування кальцію хлориду, менадіону (діюча 

речовина вікасолу) або аскорбінової кислоти для зупинки кровотечі при 
підозрі на геморагічний інсульт (починають діяти через декілька діб, 
ефективність при гострому порушенні мозкового кровообігу не 
досліджувалась). 

9. В теперішній час, відсутні докази ефективності лікування гострого 
ішемічного інсульту за допомогою нейропротекторних та ноотропних 
препаратів, препаратів бурштинової кислоти. Введення таких препаратів на 
догоспітальному етапі не рекомендоване. 

Госпіталізація в заклади охорони здоров’я. 
Термінова госпіталізація пацієнта у ЗОЗ, визначені наказами 

Департаменту охорони здоров’я. Госпіталізація може бути здійснена у центр 
тромболітичної терапії, відділення невідкладної/екстреної медичної 
допомоги лікарні, спеціалізовані інсультні відділення, лікарню швидкої 
медичної допомоги, багатопрофільну клінічну лікарню, яка має в своїй 
структурі реанімаційне, неврологічне відділення і може виконати процедуру 
тромболізису при ішемічному інсульті та/або екстрене оперативне втручання 
при геморагічному інсульті. 

1. Транспортування пацієнта в автомобілі екстреної медичної 
допомоги відбувається з піднятим головним кінцем медичних нош-каталок 
до кута 30 градусів. (Ноші-каталка функціональні повинні відповідати 
державним стандартам: з 01.10.09 на території України введено в дію 
Національний Стандарт України ДСТУ 7032:2009 (EN 1789:2007, MOD) 
"Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устаткування"). 

2. Спеціалісти стаціонару, який виконує сТЛТ, повинні бути завчасно 
повідомлені службою екстреної медичної допомоги (керівником бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомоги або диспетчером) про пацієнта, який 
є «кандидатом для проведення сТЛТ» у спосіб, регламентований ЛПМД. 

3. При повідомленні лікаря стаціонару керівник бригади ЕМД надає 
інформацію про пацієнта з ознаками ГПМК, який перебуває в межах «вікна 
терапевтичних можливостей» та є потенційним «кандидатом для проведення 
сТЛТ». 
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4. Пацієнта госпіталізують у відповідний ЗОЗ у супроводі родичів 
(при можливості). 

Обґрунтування. Лікування пацієнтів у спеціалізованих інсультних 
відділеннях зменшує летальність, загальну смертність, інвалідність та 
витрати, пов’язані з доглядом за пацієнтом на всіх етапах надання медичної 
допомоги. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги визначаються локальним протоколом медичної допомоги на 
регіональному рівні. При його відсутності слід вважати бажаними: 

1. Керівник бригади ЕМД повідомляє відповідальну особу ЗОЗ, де 
можливе проведення сТЛТ про наступне: 

1.1. Загальний клінічний стан хворого; 
1.2. Неврологічний статус хворого; 
1.3. Точний час появи перших симптомів ГПМК; 
1.4. АТ, температура тіла (t0C тіла), рівень глюкози крові, результати 

ЕКГ (бажано); 
1.5. Відомості про перенесені найближчим часом операції, травми, 

інсульти, інфаркти міокарду, гострі кровотечі та інфекції; 
1.6. Відомості про ліки, які приймає пацієнт щоденно та його 

алергологічний анамнез; 
1.7. Відомості про ліки, які пацієнт приймав в день захворювання; 
1.8. Судинні фактори ризику (АГ, ЦД, порушення ритму серця); 
2. Терміново госпіталізує пацієнта в ЗОЗ у відділення, яке визначене 

ЛПМД на регіональному рівні, затвердженому наказом ГУОЗ (або в чергове 
неврологічне відділення згідно графіка чергувань при відсутності ЛПМД на 
регіональному рівні). 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при гострому порушенні мозкового кровообігу і 
доступність його медичним працівникам. 

2.  Відсоток пацієнтів з ГПМК, яким було зроблено ЕКГ у 12 
відведеннях на догоспітальному етапі. 

3. Відсоток пацієнтів, які були доставлені до спеціалізованого 
стаціонару не пізніше ніж через 4,5 години з моменту появи симптомів 
ГПМК. 

4. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 17. 
Локальний протокол надання медичної допомоги  

при артеріальній гіпотензії 
 
Нозологічна одиниця: Артеріальна гіпотезія 
Код МКХ-10: I95 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Зниження систолічного артеріального тиску нижче 100 мм. рт. ст. 
Основними причинами, що викликають гіпотензію, є крововтрата, 

гіпоксемія та гіперкапнія, передозування лікарських засобів, гіпоглікемія, 
тампонада серця, пневмоторакс, порушення ритму серця, анафілаксія, гостра 
ліво- та правошлуночкова недостатність, респіраторний дистрес синдром 
тощо. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Після реєстрації виклику терміново направити бригаду ЕМД на місце 

вилику та контролювати норматив прибуття бригади ЕМД. 
Бажано: надати поради абоненту:  
• покладіть постраждалого з дещо піднятими кінцівками; 
• забезпечте доступ свіжого повітря; 
• виміряйте пацієнту температуру тіла;  
• знайдіть медикаменти, які приймає пацієнт, зняті раніше ЕКГ 

пацієнта, можливі записи лікарів щодо наявності у пацієнта захворювань 
серцево-судинної системи тощо і покажіть медичному працівнику бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

• не залишайте пацієнта без нагляду; 
• якщо наявна зупинка дихання – рекомендації по проведенню 

серцево-легеневої реанімації. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: положення 

пацієнта – горизонтальне. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної медичної допомоги:  
7. Збір анамнезу  
7.1. Встановити точний час від початку виникнення даного стану, чи 

були подібні стани в минулому. 
7.2. При наявності болю за грудиною встановити характер болю, його 

локалізацію та іррадіацію.  
7.3. Встановити наявність задишки. 
7.4. Встановити, чи пов’язаний даний стан з фізичним, 

психоемоційним навантаженням. 
7.5. Чи схожий цей стан на ті відчуття, що виникали раніше. 
7.6. Чи є ознаки внутрішньої або зовнішньої кровотечі. Колір 

випорожнень, блювання (при наявності) тощо. 
7.7. Чи пов'язаний цей стан з прийомом медикаментів (гіпотензівні 

препарати тощо). 
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7.8. Встановити характер харчування напередодні виникнення даного 
стану та приблизний час останнього прийому їжі. 

7.9. Наявність ціанозу шкіри обличчя. 
7.10. Наявність підвищеної температури тіла. 
7.11. Наявність набухання шийних вен. 
Збір анамнезу життя: 
7.12. Для жінок та дівчат уточнити дату останніх mensis. 
7.13. Встановити, які лікарські засоби приймає пацієнт щоденно. 
7.14. З’ясувати, які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
7.15. З’ясувати наявність факторів ризику (цукровий діабет, виразкова 

хвороба шлунку та 12-палої кишки, серцево-судинні захворювання тощо). 
7.16. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати, чи є 

алергічні реакції на прийом лікарських засобів. 
8. Проведення огляду та фізичного обстеження 
8.1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій: 

свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE (див. додатки). 
8.2. Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 

функцій організму – дихання, кровообігу. 
8.3. Візуальна оцінка: Колір шкірних покривів, вологість, наявність 

набухання шийних вен. Наявність ознак зовнішньої або внутрішньої 
кровотечі. 

Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи пацієнта 
8.4. Пульс, його характеристика, АТ. 
8.5. ЧД, його характеристика. 
8.6. Вимірювання артеріального тиску на обох руках. 
8.7. Перкусія ділянки серця: звернути увагу на наявність збільшення 

границь серцевої тупості. 
8.8. Пальпація серця: оцінити верхівковий поштовх та його 

локалізацію. 
8.9. Аускультація серця та судин: оцінити тони та наявність шумів, 

акцент ІІ тону. 
8.10. Аускультація легень: наявність сухих та (або) вологих хрипів, 

шуму тертя плеври тощо. 
8.11. Огляд per rectum при підозрі на ШКК. 
8.12. Проведення інструментального обстеження 
Обов’язкові: 
Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях або передача біометричних ЕКГ- 

сигналів у консультативний телеметричний центр для вирішення термінових 
питань інтерпретації ЕКГ.  

Визначення рівня глюкози крові. 
Постійний контроль АТ, ЧД. 
Бажані: 
Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 95%). 
Лікувальна тактика 
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1. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Положення пацієнта 
горизонтальне на рівній поверхні. При западанні язика – положення на спині 
з максимальним розгинанням голови та відведенням нижньої щелепи вперед, 
звільнити ротову порожнину від біомас та ввести повітряпровід.  

Пацієнту необхідно обмежити фізичне навантаження, забезпечити 
повний психологічний спокій, не дозволяти пацієнту самостійно 
пересуватись. 

17. Проведення оксигенотерапії при клінічних ознаках гострої 
дихальної недостатності: частота дихання більше 40 чи менше 8 в 1 хв; SpО2 
≤ 90% при диханні атмосферним повітрям та рівнем свідомості менше 8 балів 
за шкалою Глазго. Інгаляцію зволоженим киснем проводити за допомогою 
маски або при необхідності – інтубації трахеї з переведенням на ШВЛ зі 
швидкістю 3-5 л/хв. 

При наявності ортостатичної гіпотензії, ситуаційного 
знепритомніння, гіпотензії внаслідок фізіологічних mensis, достатньо 
обмежитись вказаними вище заходами. 

Якщо гіпотензія виникла внаслідок органічних захворювань або є 
проявом шоку – показана протишокова терапія: 

18. Забезпечення венозного доступу шляхом встановлення 
периферичного катетеру найбільшого діаметру (при необхідності 2-х і 
більше), при загрозливому для життя стану можлива катетеризація 
зовнішньої яремної вени або центральний венозний доступ. Дотримання 
заходів асептики/антисептики для внутрішньовенної пункції; катетер надійно 
фіксується пов’язкою. 

19. При наявності ознак гіпоглікемії – внутрішньовенне струминне 
введення 40% розчину глюкози в дозі від 20 мл та більше до ознак 
покращення стану та (або) покращення показників рівня глюкози крові. В 
разі потреби продовжити внутрішньовенне крапельне введення 250-500 мл 
5% розчину глюкози.  

20. При наявності значної брадикардії (ЧСС менше 40 в 1 хв.) – 
атропіну сульфат внутрішньовенно 0,5-1 мг в 10 мл ізотонічного розчину 
натрію хлориду. При відсутності ефекту – повторне введення через 3-5 
хвилин, максимально 0,04 мг/кг. При відсутності ефекту, особливо при 
наявності синдрому МЕС, – черезшкірна, черезстравохідна або 
ендокардіальна кардіостимуляція. При неможливості її проведення: допамін 
100-200 мг в 200 мл 5% р-ну глюкози або фізіологічного розчину зі 
швидкістю 5-10 мг/кг/хв.., швидкість інфузії регулюють за частотою 
серцевих скорочень та рівнем АТ.  

21. Проведення інфузійної терапії. Внутрішньовенно струминно 
інфузія кристалоїдних розчинів з середньою швидкістю 25-30 мл/кг/год. під 
контролем систолічного АТ. У випадках, коли систолічний АТ не 
визначається – показана інфузія у 2 вени (максимально швидке відновлення 
ОЦК). При значній гіпотензії (систолічний АТ менше 90 мм рт.ст.) 
продовжити в/в інфузію колоїдними розчинами (10% розчин 
гідроксиетилкрохмаль) 200-400 мл. 
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Для підвищення АТ можливо додаткове застосування 
внутрішньовенного крапельного введення допаміну зі швидкістю 2-
10 мкг/кг/хв. під контролем частоти серцевих скорочень та АТ, який може 
поєднуватися з внутрішньовенним крапельним введенням добутаміну, 
починаючи з дози 2,5-5 мкг/кг/хв. 

22. При судомному синдромі та збудженні – діазепам 0,5%–2,0(4,0) в/в. 
23. При необхідності призначаються глюкокортикостероїди 

(преднізолон 30-60 мг або дексаметазон 8-12 мг.) через 20 - 30 хв в/в, в 
окремих випадках допускається збільшення дози. 

Особливості госпіталізації: 
Пацієнти з ортостатичною гіпотензією, гіпотензією наслідок 

фізіологічних mensis, гіпотензією «першої дози» інгібіторів АПФ, як 
правило, потребують нагляду амбулаторно-поліклінічної мережі. 

При підозрі на органічне ураження та кровотечу – термінова 
госпіталізація у визначені ЗОЗ вторинної медичної допомоги. У ЗОЗ 
необхідно взяти медичну документацію та попередні кардіограми пацієнта. 

Під час транспортування необхідно забезпечити моніторування стану 
пацієнта, контроль АТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, проведення лікувальних заходів та 
готовність до проведення реанімаційних заходів. 

Транспортування здійснюється на ношах, лежачи, у відділення 
екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної лікарні, або 
оминаючи приймальне відділення, безпосередньо у відділення інтенсивної 
терапії, реанімаційне відділення. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при артеріальній гіпотензії і доступність його медичним 
працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів на артеріальну гіпотензію з клінічно 
обґрунтованим діагнозом. 

3. Відсоток пацієнтів на артеріальну гіпотензію з адекватним 
лікуванням. 

4. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 18. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при стенозі підзв'язкового простору у дітей 
 
Нозологічна одиниця: Стеноз підзв'язкового простору у дітей 
Синоніми: круп, несправжній круп, набряково-інфільтративний стеноз, 

гострий стснозуючий ларінготрахеобронхіт 
Код МКХ 10: J38.6, J95.5 
Ознаки та критерії діагностики захворювання  
У 11-43 % дітей, що перенесли вірусне захворювання (грип, парагрип, 

кір тощо) внаслідок аутоімунного процесу формується набряк підзв'язкового 
простору, який є найвужчим місцем гортані у дітей. Швидке збільшення 
набряку у вказаних місцях зумовлено аеродинамічними особливостями, що 
виникають при збільшенні інспіраторних зусиль і прискоренні швидкості 
повітря через просвіт гортані (закон Бернулі). Порушення дихання 
(іпспіраторна задишка) зумовлено опором під час вдиху (верхній 
обструктивно-констриктивний тип гострої дихальної недостатності). 

Стеноз підзв'язкового простору поділяють на І, II, II, IV ступінь. 
Ступінь стенозу встановлюється за сукупністю клінічних ознак, провідними з 
яких є характеристики параметрів дихання. 

I ступінь стенозу характеризується такими ознаками: сиплий голос, 
гавкаючий кашель, незначне подовження вдиху, непостійна інспіраторна 
задишка при фізичному навантаженні і під час плачу. Ступінь інспіраторних 
зусиль може бути різним. Ціаноз відсутній при диханні кімнатним повітрям, 
може з'являтися при фізичному навантаженні та під час плачу.  

II ступінь стенозу характеризується неспокоєм дитини, постійно 
намагається знайти положення, при якому зменшиться опор під час вдиху. 
До ознак, що характерні для І ступеню стенозу приєднуються постійна 
наявність інспіраторної задишки. Під час вдиху задіяна допоміжна 
мускулатура, втягування слабких місць грудної клітини (над- та підключичні 
ділянки), міжреберні проміжки, грудина наближується до хребта. Ступінь 
прояву цих ознак може бути різним. Але постійно наявний „симптом 
гойдалки", який однаково виявляється при кожному вдиху. В легенях 
вислуховується жорстке дихання (інтерстиціальний набряк легень) і велика 
кількість хрипів. Дихання шумне, чутне на відстані. З'являється 
периферичний спазм судин, який супроводжується тахікардією і 
гіпертензією. Ціаноз при диханні кімнатним повітрям. За даними КОС 
визначається компенсований метаболічний ацидоз з дефіцитом основ. Під 
час контролю шлунково-кишкового вмісту визначається „кавова гуща". 

III ступінь стенозу. До вище перелічених ознак додаються порушення 
свідомість дитини (дитина реагує лише на сильний подразнюючий фактор – 
тактильні, звукові, світлові подразники). З'являється апное, як наслідок 
виснаження дитини, оскільки подоланні опору під час вдиху є дуже 
енерговиснажливий процес. Зменшується „симптом гойдалки", але не зникає. 
Найбільше він виражений під час перших вдихів після апное. Перед апное 
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„симптом гойдалки" максимально зменшується і навіть може з'явитися 
„лад'єподібний живіт". Під час аускультації реєструються хрипи 
крепітуючого характеру, що свідчить про альвеолярний набряк легень. 
Зберігається гіпертензія, тахікардія, з'являються екстрасистоли. Ціаноз 
зберігається навіть при інгаляції кисню.  

IV ступінь стенозу. Дитина втомлюється боротися з задухою. 
Зникають „симптом гойдалки", шум під час вдиху. Складається невірний 
висновок, що хвороба відступає, але свідомість у дитини відсутня, ціаноз 
змінюється на блідість. Можуть виникати судоми, мимовільна дефекація. 
Артеріальний тиск не визначається, з'являється брадикардія. 

Диференційну діагностику треба проводити з травматичним 
стенозом, рубцевим стенозом гортані і трахеї внаслідок їх хімічного і 
термічного ураження, а також іншими видами верхнього обструктивно-
констриктивного типу гострої дихальної недостатності. 

Особливо необхідна диференціація з гострим епіглотитом, який 
небезпечний швидкою обтурацією входу в гортань ураженим 
надгортанником з летальним наслідком. 

 
Диференціально-діагностичні відміні гострого стенозу і епіглотиту 

Ознаки 
 

Гострий епіглотит 
 

Стеноз підзв'язкового 
простору 

 
1 . Кашель 

 
Низькочастотний 

 
Високочастотний 

 
2. Задуха 

 
Приступи задухи (без 

провісників) 
 

Поступове зростання 
ступеню задухи 

 
3. Інтоксикація 

 
Значна 

 
Не завжди 

 
4. Гіпертермія 

 
Вище 39°С 

 
Не завжди 

 
5. Біль у горлі 

 
Нестерпна 

 
Немає 

 
6. Салівація 

 
Гіперсалівація 
несправжня 

 

Відсутня або незначна 
 

7. Поведінка 
 

Поза „принижування" 
статична 

 

Неспокій 
 

8. Реакція на їжу та воду 
 

Відмов від їжи та води 
 

Спрага, дитина охоче п'є
 

9. Інгаляція кисню 
 

Не зменшує ціаноз
 

Ціаноз 
зменшується 
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Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 

МК:  
Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• Посадити дитину. 
• Заспокоїти дитину. 
• Забезпечити доступ свіжого повітря. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 
1. Збір анамнезу захворювання, анамнезу життя, алергологічного 

анамнезу. 
Обов’язкові дані анамнезу. Початок захворювання, наявність 

продромального періоду, звернення за медичною допомогою, які ліки 
приймались і результат їх дії.  

2. Фізичний огляд. 
3. Оцінка порушення функції органів та систем. 
4. В залежності від ситуації надати екстрену допомогу (усунути 

порушення життєво важливих функцій організму) відповідно до чинних 
медико-технологічних документів, що стосуються надання синдромальної 
медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

5. Оцінити соціально-побутові умови життя з огляду на можливість 
пацієнта отримувати в подальшому адекватне лікування. 

6. Забезпечити надання екстреної медичної допомоги та при 
наявності медичних, соціально-побутових чи інших показань до 
госпіталізації – госпіталізувати пацієнта до відповідного ЗОЗ 

Обов’язкові дані клінічного огляду. Положення, колір шкіри, зів, 
характеристика пульсу, аускультація та перкусія легень, пульс, АТ (старших 
вікових груп), t0, неврологічний статус. 

Бажані: Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, (норма – 
95%). Реєстрація та оцінка ЕКГ, АТ (молодших вікових груп). 

Лікувальна програма. 
При I ступеню стенозу  
1. Дитині забезпечують емоціональний і фізичний комфорт, доступ 

свіжого повітря (по можливості зволоженого), тепле лужне питво. 
1. Інгаляція зволоженого і зігрітого кисню через маску (за 

необхідністю);  
2. З медикаментозної терапії доцільно призначити антигістамінні 

засоби у вікових дозах (р-н димедролу 1% – 0,1 мл/рік);  
3. Спазмолітичні засоби (но- шпа 0,2 мл/рік, але не більше 2,0 мл); 
4. Жарознижуючі – парацетамол 10-15 мг/кг на прийом внутрішньо, 

розчин анальгіну 50% - 0,1мл/рік, але не більше 1 мл;  
З II ступенєм стенозу дитина повинна бути транспортована в 

стаціонар, де можливо проведення штучної вентиляції легень. Лікування 
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дитини повинно починатися на догоспітальному етапі з продовженням в 
стаціонарі. 

1. Інгаляція зволоженого і зігрітого кисню; 
2. Глюкокортикоїди 10мг/кг на добу в розрахунку по преднізолону. 

Доза розподіляється на 4-6 прийомів без дотримання біологічного ритму; 
3. Антигістамінні препарати у вікових дозах (дімедрол); 
4. Жарознижуючі – парацетамол 10-15 мг/кг на прийом внутрішньо, 

розчин анальгіну 50% - 0,1мл/рік, але не більше 1 мл; 
5. Седація дитини з метою зменшення інспіраторних зусиль; 
6. Госпіталізація в спеціалізоване (стенозне) відділення.  
При III ступені стенозу до наведеної терапії, додається обов'язкове 

забезпечення штучних дихальних шляхів (інтубація трахеї, трахеотомія у 
випадку неможливості провести в трахею інтубаційну трубку). 

Інтубацію трахеї здійснюють тільки на самостійному диханні! 
Використовується інтубаційна трубка діаметром, менше за віковий. 

Віковий діаметр інтубаційної трубки (мм) визначається за формулою:Вік + 
16 : 4. 

Госпіталізація у реанімаційне відділення. 
При IV ступеню стенозу проводиться серцево-легенева реанімація 

(ABCD), лікування набряку-набухання головного мозку. 
Госпіталізація у реанімаційне відділення 
Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування. 

Субфебрильна t0, зменшення ознак інтоксикації, стабільна гемодинаміка. 
Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при стенозі підзв'язкового простору у дітей і доступність 
його медичним працівникам 

2. Відсоток пацієнтів зі стенозом підзв'язкового простору, яким надана 
допомога в повному обсязі. 

3. Відсоток пацієнтів зі, які передані під нагляд амбулаторно-
поліклінічної мережі з числа залишених вдома. 

4. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 19. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при гострій респіраторній інфекції та грипу. 
 
Нозологічна одиниця: гостра респіраторна інфекція, грип 
Код МКХ-10: J00-J06 Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних 

шляхів 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Гостра респіраторна інфекція (ГРІ) визначається як будь-яка 

інфекційна хвороба верхніх або нижніх дихальних шляхів, що 
супроводжується розвитком респіраторного синдрому та загально 
інтоксикаційними проявами. Респіраторний синдром виступає провідним і 
проявляється в переважно топічному (локальному) ураженні дихальних 
шляхів – фарингіт, ларингіт, трахеїт, гострий бронхіт та інфекція нижніх 
дихальних шляхів ( бронхіоліт, пневмонія). тощо.  

Ознаки, що характерні для ГРІ: 
- Скарги: більше чи менше виражені симптоми загальної інтоксикації, 

катаральні симптоми – дряпання, значно рідше – біль у горлі, нежить, сухий 
кашель. 

- Помірна гіперемія, в основному піднебінних дужок, м’якого 
піднебіння, язичка, задньої стінки глотки із наявністю зернистості (збільшені 
лімфатичні фолікули). 

- Гіперемія слизової оболонки носових ходів. 
- Мигдалики переважно інтактні (за винятком аденовірусної інфекції). 
- Кон’юнктивіт (виражений більше чи менше, залежно від виду 

респіраторної інфекції). 
- Ознаки ураження декількох відділів верхніх дихальних шляхів. 
- Для кожного виду є характерним найтяжче ураження певного відділу 

верхніх дихальних шляхів з розвитком характерної симптоматики. 
Особливості грипу 
Інкубаційний період при грипі триває від декількох годин до трьох діб. 
Клінічна картина включає два синдроми: інтоксикаційний та 

катаральний. 
Майже всі пацієнти скаржаться на сильний озноб, що переходить в 

гарячку. Одночасно у пацієнта виникає головний біль в ділянці чола, 
надбрівних дуг, скронь та очей. Біль посилюється при рухах очима, 
супроводжується світлобоязню, головокружінням. Мають місце слабкість, 
адинамія, підвищене потовиділення, ломота в тілі, артралгії, міальгії, 
порушення сну. Впродовж першої доби інтоксикаційний синдром домінує 
над катаральним. 

З кінця першої доби починає домінувати катаральний синдром: сухість 
та дряпання в горлі, закладеність носу, починаються та інтенсивно наростає 
сухий кашель. З’являються садіння та біль за грудниною. Кашель стає 
нестерпним. 
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В перші дні хвороби відмічається гіперемія та одутлість лиця, 
блискучість очей, ін’єктовані склери та кон’юнктива. На слизовій оболонці 
піднебіння, дужок, задньої стінки глотки відмічається розлита гіперемія. 

Ураження ЦНС включає головний біль, головокружіння, порушення 
сну, емоційну лабільність. Тяжкі форми грипу можуть перебігати з 
менінгізмом блюванням центрального походження. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• забезпечте постільний режим;  
• знайдіть медикаменти, котрі приймає пацієнт і покажіть їх 

медичному працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;  
• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: огляд в 

комфортних температурних умовах. Додаткове освітлення для огляду зіва. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Діагностична програма: розпізнати невідкладний стан (анамнез, 

епіданамнез, клінічний огляд, визначення пульсу, вимірювання АТ, t0.); 
надати відповідну допомогу; госпіталізувати тих, хто має показання до 
госпіталізації. 

Збір анамнезу захворювання, анамнезу життя, алергологічного 
анамнезу. 

Обов’язкові дані анамнезу. Початок захворювання, наявність 
продромального періоду, звернення за медичною допомогою, які ліки 
приймались і результат їх дії. Епіданамнез: перебування протягом останнього 
тижня за межами даного населеного пункту і де саме, контакт з іншими 
хворими.  

1. Фізичний огляд. 
2. Оцінка порушення функції органів та систем. 
3. В залежності від ситуації надати екстрену допомогу (усунути 

порушення життєво важливих функцій організму) відповідно до чинних 
медико-технологічних документів, що стосуються надання синдромальної 
медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

4. Оцінити соціально-побутові умови життя з огляду на можливість 
пацієнта отримувати в подальшому адекватне лікування. 

5. Забезпечити надання екстреної медичної допомоги та при наявності 
медичних, соціально-побутових чи інших показань до госпіталізації – 
госпіталізувати пацієнта до відповідного ЗОЗ. 

Обов’язкові дані клінічного огляду. Положення, колір шкіри, зів, 
характеристика пульсу, аускультація та перкусія легень, пульс, АТ, t0, 
неврологічний статус. 
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Бажані: Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 
95%). Реєстрація та оцінка ЕКГ. 

Лікувальна програма.  
Перед наданням екстреної медичної допомоги впевнитись у відсутності 

загроз для бригади та пацієнта. 
Забезпечити моніторування життєвих функцій та електрокардіограми 

пацієнтам в тяжкому стані. 
Забезпечення венозного доступу пацієнтам в тяжкому стані. 
Оксигенотерапія пацієнтам в тяжкому стані. 
Симптоматична терапія, направлена на стабілізацію гемодинаміки, 

боротьбу з гіпертермією, яка погано переноситься, імуномодулятори. 
Перевага надається пероральному шляху введення. При загрозливій 
гіпертермії, судомах, відсутності ефекту від попереднього перорального 
прийому, виражених симптомах інтоксикації – симптоматична терапія 
внутрішньовенно та внутрішньом’язово, госпіталізація.  

Симптоматичне лікування призначається пацієнтам, які відмовляються 
від госпіталізації. Всі ГРІ супроводжуються станами, що потребують 
симптоматичного лікування: риніт, біль в горлі, кашель, гарячка, головний 
біль, осалгії, міалгії. 

Дітям і підліткам (<18 років) з підтвердженою або підозрюваною 
інфекцією вірусу грипу не слід призначати лікування препаратами, які 
містять саліцилову кислоту, через ризик виникнення синдрому Рея 
(енцефалопатія і гостра жирова дистрофія печінки з гострим розвитком 
печінкової недостатності). Рекомендовано парацетамол, а при його 
відсутності – метамізол (анальгін). 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування. 
Субфебрильна t0, зменшення ознак інтоксикації, стабільна гемодинаміка. 

Критерії якості лікування. Поліпшення загального стану, досягнення 
транспортабельності при необхідності госпіталізації. 

Подальший нагляд амбулаторно-поліклінічної мережі (при 
неускладненому перебігу). 

Госпіталізація. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 
1. Всім пацієнтам, які мають показання до госпіталізації, пропонувати 

госпіталізацію в ЗОЗ. 
2. Пацієнтів, які відмовляються від госпіталізації, передати під нагляд 

ПНМД та повідомити пацієнта про необхідність звернення до свого 
сімейного лікаря впродовж 12 годин. 

Показання до госпіталізації: 
1. Тяжкий стан пацієнта. 
2. Частота дихання >30/хв. 
3. Частота серцевих скорочень >130/хв. 
4. Систолічний артеріальний тиск <90 мм рт.ст., або діастолічний 

артеріальний тиск <60 мм рт.ст. (якщо це не є нормою для цього пацієнта). 
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5. Сатурація кисню <92%, або центральний ціаноз (якщо особа не 
має хронічної гіпоксії в анамнезі). 

6. Змінений стан свідомості. 
7. Дихальна недостатність ≥ІІ ст. (див. відповідні медико-

технологічні документи). 
8. Температура тіла ≥38,5°С і не піддається медикаментозній 

корекції. 
9. Вік молодше 1 року або старше 65 років з супутньою соматичною 

патологією. 
10. Судоми. 
11. Соціальні показання (проживання в інституційних закладах; 

нездатність до самообслуговування, що стала наслідком захворювання). 
Особливості госпіталізації. Пацієнта транспортувати з контролем АТ, 

ЧСС, ЧД, при необхідності – ЕКГ, проведення лікувальних заходів та 
інгаляції кисню, готовність до проведення реанімаційних заходів. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при гострій респіраторній інфекції та грипу і доступність 
його медичним працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з грипом, які госпіталізовані до спеціалізованого 
стаціонару впродовж 2 години з моменту первинного контакту з медичним 
працівником від числа всіх госпіталізованих. 

3. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 20. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 
при бронхіальній астмі та астматичному статусі 

 
Нозологічна одиниця: Астма бронхіальна (напад) та астматичний стан 
Код МКХ 10: J45; J46 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Для бронхіальної астми (БА) характерна наявність епізодів 

бронхоспазму, зв’язок з перенесеною інфекцією (ГРВІ, бронхіт, пневмонія), 
прогресування захворювання, наявність потенційних факторів ризику 
розвитку бронхіальної астми (генетична схильність; фактори оточуючого 
середовища; фактори, що сприяють розвитку загострень та/або хронізації 
симптомів бронхіальної астми; алергологічний анамнез). Підтвердження 
діагнозу бронхіальної астми при стаціонарному лікуванні або спеціальними 
методами обстеження в амбулаторних умовах. 

При астматичному статусі: наявність в анамнезі бронхіальної астми, 
епізодів бронхоспазму. Напад задухи на фоні тотального бронхоспазму або 
тотальної бронхообструкції (“німі легені”). Відсутність ефекту від 
підтримуючої терапії та додатково прийнятих β-стимуляторів. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на тяжкий напад БА 

або астматичний статус. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• надати пацієнту положення сидячи або напівсидячи; 
• забезпечити доступ повітря; 
• застосувати за допомогою персонального інгалятора лікарські 

засоби, якими пацієнт зазвичай користується при погіршенні стану; 
• не застосовувати інгалятор більше 2-3 доз! 
• у випадку, коли напад дихальної недостатності продовжується 

більше 15-20 хвилин, знайдіть медикаменти, які приймає пацієнт, або 
інгалятор, якщо пацієнт ним користувався і покажіть медичному працівнику 
бригади екстреної медичної допомоги; 

• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної медичної допомоги 
1. Збір анамнезу 
1.1. Збір анамнезу захворювання: 
1.1.1. Скарги на момент огляду. 
1.1.2. Встановити час нападу.  
1.1.3. Встановити тривалість бронхіальної астми та тривалість даного 

нападу. 
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1.1.4. Встановити наявність подібних станів в минулому та їх 
тривалість. 

1.1.5. Чи почастішали напади останнім часом.  
1.2. Збір анамнезу життя: 
1.2.1. Встановити, які лікарські засоби приймає пацієнт щоденно. 
1.2.2. З’ясувати, які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
1.2.3. З’ясувати які лікарські засоби використовували для зняття 

подібних станів. 
1.2.4. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати чи є 

алергічні реакції на прийом лікарських засобів. 
2. Проведення огляду та фізичного обстеження 
2.1. Оцінка положення тіла, колір шкіри, можливість розмовляти. 
2.2. Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи пацієнта  
2.2.1. Пульс, його характеристика, АТ, аускультація серця. 
2.2.2. ЧД, його характеристика, наявність дистанційних хрипів, участь 

в диханні додаткової мускулатури. 
2.2.3. Аускультація та перкусія легень. 
2.2.4. Характер мокротиння і його виділення.  
3. Проведення інструментального обстеження 
3.1. Пульсоксиметрія. 
3.2. Реєстрація ЕКГ. 
Лікувальна програма. 
Напівсидяче положення, інгаляція зволоженим 100% киснем. 
У випадку нападу БА оптимальною терапією являються інгаляційні 

лікарські засоби: глюкокортикоїди (беклометазон, флутиказон), які 
гальмують розвиток реакції негайного типу, зменшують вираженість 
запалення і набряк, покращують мукоциліарний транспорт); селективні β2-
адреноміметики короткої дії (фенотерол, сальбутамол), які застосовують для 
зняття нападу, дія починається через 5 хвилин після введення; М-
холіноблокатори (іпратропію бромід), який починає діяти через 20-40 
хвилин, досягаючи максимуму через 1-2 години; комбіновані лікарські 
засоби (беродуал: β2-адреноміметик + М-холіноблокатор). Інгібітори 
фосфодіестерази або метилксантини (теофілін, амінофілін) менш ефективні. 
Тому напад бронхіальної астми в більшості випадків повинен купірувати сам 
пацієнт, оскільки зазначені інгаляційні лікарські засоби є індивідуальними. 
При недостатній ефективності слід додатково на догоспітальному етапі 
ввести амінофілін (еуфілін) 2%-5,0(10,0) мл внутрішньовенно повільно на 
фізіологічному розчині та глюкокортикоїди системної дії: дексаметазон 4-8 
мг внутрішньовенно на фізіологічному розчині. 

При астматичному статусі терапія, яка застосовується для зняття 
нападу бронхіальної астми, є недостатньою. Збільшення дози 
адреноміметиків та/або метилксантинів виявляється неефективним, а 
надмірна стимуляція β-адренорецепторів викликає стимуляцію і β1-
рецепторів, що веде до виникнення тахікардії, аритмії, артеріальною 
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гіпотензії або гіпертензії, болю у ділянці грудей, тремору рук і всього тіла, 
загального збудження. 

Лікувальна програма при астматичному статусі. 
Обов’язкова інгаляція кисню. 
Надійний зв’язок з веною (зазвичай – з периферійною). 
Інфузія кристалоїдних розчинів (фізіологічний розчин 200,0 мл), яку 

можна поєднувати з повільним крапельним введенням еуфіліну (2%-10,0 мл), 
що попередить його негативні побічні ефекти. 

Поліпшення реологічних властивостей крові (гепарин 5000 од., 
реосорбілакт або сорбілакт 200,0 мл внутрішньовенно крапельно). 

Глюкокортикоїди внутрішньовенно крапельно з розрахунку 0,06-
0,125 метилпреднізолону (2-4 ампули) кожні 6-8 годин. 

При необхідності – інтубація трахеї та штучна вентиляція легень. 
Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування. 
Зменшення явищ гострої дихальної недостатності, нормалізація 

дихання та показників гемодинаміки. У випадку астматичного статусу – його 
купірування, стабілізація параметрів гемодинаміки, попередження 
ускладнень та досягнення транспортабельності пацієнта. 

Госпіталізація показана при частих, повторних нападах, виникненні 
ускладнень, при виникненні астматичного статусу. 

Особливості госпіталізації: на ношах, напівсидячи або сидячи з 
можливістю опору руками та забезпечення оксигенотерапії і інфузійної 
терапії під час транспортування. 

Подальший нагляд. 
Нагляд амбулаторно-поліклінічної мережі: при неускладненому 

перебігу з метою корекції підтримуючої терапії. 
Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при бронхіальній астмі та астматичному статусі і 
доступність його медичним працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з БА та астматичним статусом, які 
госпіталізовані до стаціонару від числа всіх пацієнтів. 

3. Відсоток пацієнтів, переданих під нагляд амбулаторно-
поліклінічної мережі  з числа залишених на місці виклику. 

4. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 21. 
Локальний протокол надання медичної допомоги  

при респіраторних станах, спричинених вдиханням речовин, димів та 
випарів 

 
Нозологічна одиниця: Респіраторний стан, спричинений вдиханням 

хімічних речовин, димів та випарів (чадний газ, окис азоту, пари хлору, 
аміаку, хлоровані вуглеводи, органічні та неорганічні розчинники, барвники 
тощо ) 

Код МКХ 10: J68 
Найбільш важливими для визначення важкості стану при дії будь-якої 

отруйної речовини є доза, концентрація, шлях проникнення, вік пацієнта та 
його первинний стан організму. Особливістю лікування гострих отруєнь 
будь-якої етіології є проведення двох заходів – детоксикації та 
симптоматичної терапії. Особливо ці заходи ефективні в токсигеній стадії 
гострого отруєння. 

Ознаки та критерії діагностики захворювання. Наявне вдихання 
хімічних речовин, димів та випарів. На місці пригоди звернути увагу на 
неприємний запах, полум’я, дим, відкриті чи перекинуті ємкості, працюючи 
побутові та інші прилади. Суб’єктивні ознаки гострого отруєння: відчуття 
піску, різь в очах, світлобоязнь, опіки на губах, язиці, біль у горлі, грудях або 
животі, які посилюються при ковтанні та диханні, кашель, першіння, 
задишка, зміна тембру голосу, шумне дихання, а також симптоми дихальної 
недостатності та токсичного набряку легень. При специфічній токсичній дії 
на легені можливі прояви апное, набряку легень, екзотоксичного шоку. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: 
• дізнатися за можливістю, який вид отруйної речовини діяв на 

пацієнта, уточнити місце в якому знаходиться пацієнт; 
• чи зберігається загроза для пацієнта та оточуючих; 
• якщо загроза залишається – перенесіть пацієнта до прибуття 

бригади ЕМД у безпечне місце, діяти обережно при наявності травм; 
• забезпечте доступ свіжого повітря; 
• якщо фактор який діяв на потерпілого можливо зменшити 

(вимкнути, закрити, тощо) – необхідно це зробити або викликати відповідну 
аварійну службу; 

• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога. Положення 

пацієнта без проявів шоку довільне, при проявах дихальної недостатності – 
сидяче або напівсидяче, при проявах токсичного шоку та низькому АТ – 
горизонтальне. 
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Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Діагностична програма. Скарги, анамнез, клінічний огляд, пульс, 
вимірювання АТ, ЧД, глибину дихання, аускультація легень, серця, ЕКГ-
контроль. 

Обов’язкові дані анамнезу. Скарги, ознаки термічного, хімічного або 
комбінованого ураження, дата, час, місце та причина вдихання хімічних 
речовин, димів та випарів. 

Обов’язкові дані клінічного огляду. Положення, колір шкіри, видимих 
слизових оболонок, рота, глотки, гортані, носових ходів, наявність сажі, 
осиплість голосу, утруднене дихання, кашель, стан мокротиння, рівень 
гемодинаміки, запах видихаємого повітря (ФОС – гниючого часнику, 
синильна кислота та ціаніди – гіркого мигдалю, скипидар – запах фіалок 
(сеча), нікотин – запах тютюну, сірководень – тухлі яйця, миш’як, фосфор – 
часник, марихуана – горілої трави ). 

Лікувальна програма. Припинити дію фактору, який викликав 
пошкодження (винести пацієнта, від’їхати від місця пригоди), інгаляція 100% 
киснем 10-12 л/хв. В разі необхідності в осередку, якщо не можливо швидко 
вийти з-під впливу фактору, який викликав пошкодження застосувати засоби 
особистого захисту для постраждалого та членів бригади ЕМД (протигаз, 
ватно-марлева пов’язка, змочена необхідною речовиною). Медична допомога 
надається за загальними принципами АВС. При ДН ІІІ ст. або відсутності 
дихання – інтубація трахеї та проведення штучної вентиляції легень 100% 
киснем. При ознаках клінічної смерті – серцево-легенева реанімація по 
загальній схемі. Забезпечення постійного внутрішньовенного доступу, 
протишокова терапія. Аналгезія не наркотичними анальгетиками. 
Глюкокортикостероїди внутрішньовенно. При наявності бронхоспазму –
внутрішньовенно еуфілін. Протинабрякова терапія. За показами (набряк 
гортані, наростаючий ларингоспазм) – крікоконікотомія. 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування 
Стабілізація гемодинаміки, досягнення транспортабельності. 
Критерії якості лікування: поліпшення самопочуття, зменшення 

проявів гострої дихальної недостатності, попередження ускладнень. 
Госпіталізація. 
Покази до госпіталізації: наявність ознак дихальної недостатності, 

середній та тяжкий загальний стан. 
Особливості госпіталізації: на ношах, при гострій дихальній 

недостатності і стабільній геодинаміці – в положенні сидячи або 
напівсидячи, передбачити можливість інгаляції кисню та проведення 
симптоматичної терапії під час транспортування. 

Нагляд амбулаторно-поліклінічної мережі у випадках, якщо наявне 
лише подразнення дихальних шляхів агентами, які не викликають набряк 
легень. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 
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надання медичної допомоги при респіраторних станах, спричинених 
вдиханням речовин, димів та випарів і доступність його медичним 
працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів, яким проводилась інгаляція кисню на 
догоспітальному етапі. 

3. Відсоток пацієнтів з ускладненим токсичним набряком легень. 
4. Відсоток пацієнтів з інфузійною підтримкою. 
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Протокол № 22. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при гострій дихальній недостатності 
 
Нозологічна одиниця: Гостра дихальна недостатність (ГДН)  
Код МКХ-10: J96.0 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
ДН - неспроможність дихальної системи забезпечити нормальний 

газовий склад крові, або її перенапруження. Найперші прояви ДН - 
компенсаторне збільшення роботи зовнішнього дихання і зменшення 
функціональних резервів. 

Організація та надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.  
Догоспітальний етап включає надання першої медичної та екстреної 

медичної допомоги пацієнтам з ГДН з моменту виявлення пацієнта або 
звернення такого пацієнта (родичів або свідків) за медичною допомогою до 
моменту госпіталізації.  

Медична допомога на догоспітальному етапі повинна бути надана 
пацієнтам з ГДН у перші хвилини від початку розвитку ознак захворювання. 

Пацієнтам з ГДН необхідно забезпечити термінову госпіталізацію в 
першу чергу в центри (відділення), де можливе проведення на достатньому 
рівні усунення причин виникнення ГДН, або належної кисневої підтримки на 
термін, який необхідний до повного відновлення компенсаторних механізмів 
зовнішнього дихання.  

Швидка діагностика та встановлення причини ГДН на догоспітальному 
етапі скорочує час для встановлення діагнозу та транспортування пацієнта у 
відповідні ЗОЗ. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити терміново бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на ГДН. 

При відсутності вільних бригад диспетчер відділення повинен негайно 
проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер напрямку направити 
бригаду ЕМД з сусіднього відділення. 

Бажано: надати поради абоненту: 
• посадіть пацієнта або покладіть його з піднятою головою та 

верхньою частиною тіла (у разі відсутності травми); 
• забезпечте постільний режим;  
• у випадку, коли напад дихальної недостатності продовжується 

більше 15-20 хвилин, знайдіть медикаменти, які приймає пацієнт, або 
інгалятор, якщо пацієнт ним користувався і покажіть медичному працівнику 
бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги  
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1. Збір анамнезу 
1.2. Збір анамнезу захворювання: 
1.2.1. Встановити точний час від початку нападу ГДН. 
1.2.2. Встановити причину нападу.  
1.2.3. Встановити, чи були у минулому такі напади ГДН. 
1.2.4. Встановити, за яких умов виник/є ГДН - чи пов’язаний він з 

травмою, хронічним захворюванням легень, фізичним, психоемоційним 
навантаженням або впливом можливих токсичних речовин. 

1.2.5. З’ясувати, чи виникали напади задухи при ходьбі, чи 
примушували зупинятися, їх тривалість у хвилинах. Чи знімались ці напади 
бронхолітиками або іншими ліками специфічного призначення. 

1.2.6. Чи схожий цей напад задухи на ті відчуття, що виникали раніше 
при фізичному навантаженні чи з інших причин за інтенсивністю та 
характером. 

1.2.7. Чи посилились та почастішали напади задухи останнім часом.  
1.3. Збір анамнезу життя: 
1.3.1. Встановити, які лікарські засоби приймає пацієнт щоденно. 
1.3.2. З’ясувати, які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
1.3.3. З’ясувати наявність факторів ризику серцево-судинних та 

респіраторно-обструктивних захворювань або інших етіологічних причин: 
хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), бульозна хвороба, 
травма грудної клітки, артеріальна гіпертензія, тютюнопаління, цукровий 
діабет, гіперхолестеринемія. 

Виявити в анамнезі інші супутні захворювання: порушення ритму 
серця, порушення мозкового кровообігу, онкологічних захворювань, 
виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки, захворювань крові та 
наявність у минулому кровотеч тощо. 

1.3.4. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати чи є 
алергічні реакції на прийом лікарських засобів. 

2. Проведення огляду та фізичного обстеження 
2.1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій: 

кровообігу, дихання, свідомості за алгоритмом САВDE. 
2.1. Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 

функцій організму – кровообігу, дихання. 
2.2. Візуальна оцінка: голосно пропонують відкрити очі і запитують: 

«Що у Вас болить?». Якщо хворий не виконує інструкції, лікар поплескує 
хворого по плечу, щоці і ще раз пропонує відкрити очі. Лікар нахиляється до 
хворого на відстань до 15-20 см від його дихальних шляхів і слухає його 
дихання. Відсутність дихання, а також звуки сипіння, хропіння, харчання, 
клекотання свідчать про порушену прохідність дихальних шляхів.  

2.2.1. За відсутності потреби в реанімаційних заходах проводять 
вторинний огляд – більш детальне неврологічне та соматичне обстеження, 
оцінюється колір шкірних покривів, вологість, наявність харкотиння, ознаки 
набухання шийних вен. 
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2.3. Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи пацієнта  
2.3.1. Пульс, його характеристика, АТ. 
2.3.2. ЧД, його характеристика. Лікар спостерігає за екскурсією грудної 

клітки, частотою та ритмом дихання. 
2.3.3. Аускультація легень: наявність вологих або сухих хрипів, 

бронхіальне дихання, дихання не вислуховується. 
2.3.4. Аускультація, встановлення або виключення (у разі травми) 

підшкірної емфіземи, крепітації реберних уламків. 
2.3.5. Вимірювання артеріального тиску на обох руках.  
2.3.6. Перкусія ділянки серця: звернути увагу на наявність збільшення 

границь серцевої тупості. 
2.3.7. Пальпація в ділянці серця: оцінити верхівковий поштовх та його 

локалізацію. 
Слід мати на увазі, що у деяких пацієнтів з ГДН при фізичному 

обстеженні причиною відхилень від нормальних показників може бути: 
інтоксикація, зневоднення, як наслідок хірургічного або інфекційного 
захворювання. 

3. Проведення інструментального обстеження 
3.1. Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях.  
3.2. У разі, коли на початку клінічних проявів ГДН на фоні серцево-

судинних порушень, відсутні електрокардіографічні ознаки, реєстрацію ЕКГ 
необхідно повторювати з інтервалом 20-30 хвилин. 

3.3. Пульсоксиметрія. 
Лікувальна програма 
Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Очищення ротової 

порожнини від слизу, блювотних мас, крові, пошкоджених зубів, сторонніх 
тіл. Положення пацієнта (за відсутності дихання: на спині (горизонтально, на 
твердій поверхні). За наявності ефективного дихання: на боку. У хворих з 
регургітацією за наявності ефективного кровообігу: на боку з опущеним 
головним кінцем) лежачи з піднятою злегка головою або на боці (якщо 
причина не травматичного походження). При западанні язика потрійний 
прийом Сафара: розгинання голови в атланто-окципітальному зчленуванні; 
виведення нижньої щелепи вперед-вверх; відкривання рота. 

Положення на спині з максимальним розгинанням голови та 
відведенням нижньої щелепи вперед, звільнити ротову порожнину від біомас 
та ввести повітровід. 

Хворим з ГДН необхідно обмежити фізичне навантаження, забезпечити 
повний психологічний спокій, не дозволяти пацієнту самостійно 
пересуватись. Використання 100% кисню та седація хворих з задишкою та 
кисню сприяють зменшенню інспіраторного зусилля, а відповідно і набряку 
легень. 

Проведення оксигенотерапії показане пацієнтам зі зниженням сатурації 
менше 95%. Інгаляцію зволоженим киснем проводити за допомогою маски 
або через носовий катетер зі швидкістю 3-5 л/хв.  
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Забезпечення венозного доступу. Усім пацієнтам у перші години 
захворювання або у разі виникнення ускладнень показана катетеризація 
периферичної вени. Венозний доступ проводиться шляхом виконання 
стандартної процедури венозної пункції з дотриманням заходів 
асептики/антисептики катетером для внутрішньовенної пункції, який 
ретельно фіксується пов’язкою.  

Лікування ГДН проводиться з урахуванням етіопатогенетичних 
причин. Комплекс терапевтичних заходів має бути направлений на 
відновлення газообміну та підтримку гемодинаміки. 

Знеболення у випадках важкої торакальної або поєднаної травми (в/в, 
в/м введення анальгетиків, наркотичних знеболюючих препаратів). 

Штучна вентиляція легень, у разі неефективного спонтанного дихання 
(ЧД ≥40 або ≤8 за хвилину). 

Госпіталізація. Термінова госпіталізація пацієнта у визначені ЗОЗ 
вторинної медичної допомоги з ГДН зменшує кількість випадків РДСД та 
набряку мозку.  

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги 

Всі пацієнти з підозрою на ГДН незалежно від статі, віку та інших 
факторів підлягають терміновій госпіталізації. У ЗОЗ необхідно взяти 
медичну документацію та попередні результати обстеження пацієнта. 
Пріоритетним завданням бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги є 
транспортування пацієнтів в центр (відділення), де можливе надання 
спеціалізованої медичної допомоги. 

Під час транспортування необхідно забезпечити моніторування стану 
пацієнта, проведення лікувальних заходів та готовність до проведення 
реанімаційних заходів. 

Транспортування здійснюється на ношах (після стабілізації стану 
пацієнта) у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги 
багатопрофільної лікарні, або оминаючи приймальне відділення, 
безпосередньо у відділення інтенсивної терапії, реанімаційне відділення, 
операційний блок, де проводиться екстрена спеціалізована медична 
допомога.  

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при гострій дихальній недостатності і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з ГДН, які госпіталізовані до спеціалізованого 
стаціонару. 

3. Відсоток повторних викликів. 
4. Відсоток померлих пацієнтів в присутності бригади ЕМД. 
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Протокол № 23. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при перфоративній виразці шлунку 
 
Нозологічна одиниця: Перфоративна виразка шлунку і 

дванадцятипалої кишки 
Код МКХ 10: К27 
Ознаки та критерії діагностики захворювання: Перфоративна 

виразка спостерігається  як важке ускладнення виразкової хвороби шлунку та 
дванадцятипалої кишки. При перфорації вміст порожнинного органу 
потрапляє в черевну порожнину. При прикритій перфорації перфоративний 
отвір заривається малим сальником, що може викликати локальний 
перитоніт. При пенетрації спостерігається запалення органу, в який пенетрує 
виразка. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• забезпечте пацієнту постільний режим. 
• знайдіть медичну документацію пацієнта і покажіть її медичному 

працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 
• не давайте пацієнту знеболюючих до прибуття бригади ЕМД. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: положення 

пацієнта горизонтальне. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Діагностична програма: Збір скарг та анамнезу, клінічний огляд, 

вимірювання АТ, t0 тіла.  
Обов’язкові дані анамнезу. Скарги на момент огляду. Дата та час 

захворювання, Тріада Мондора (наявність виразкового анамнезу; 
“кинджальний” біль; дошкоподібне напруження м’язів переднього черевної 
стінки). 

Обов’язкові дані клінічного огляду. Положення пацієнта, перкусія, 
пальпація, аускультація живота, стан язика, участь живота в акті дихання, 
характеристика пульсу. 

Лікувальна програма. При відсутності сумнівів у встановленому 
діагнозі допускається знеболення ненаркотичними анальгетиками (краще – 
внутрішньовенно) Протипоказані наркотичні анальгетики. Інфузійна та 
сиптоматична терапія. Протишокова терапія повинна починатись на 
догоспітальному етапі. 

Госпіталізація екстрена, на ношах, в хірургічний стаціонар. Відмова 
від госпіталізації та активний нагляд лікаря ПНМД збільшує летальність. 

Критерії якості лікування: своєчасна госпіталізація без ускладнень. 
Індикатори якості медичної допомоги  
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1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 
надання медичної допомоги при перфоративній виразці і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 24. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при гострому апендициті 
 
Нозологічна одиниця: Гострий апендицит 
Код МКХ 10: К35 
Ознаки та критерії діагностики захворювання: Гострий апендицит – 

запалення черв’якоподібного  відростку. По характеру запальних змін 
розрізняють просту (катаральну), флегмонозну, гангренозну та перфоративну 
форму. Ряд симптомів залежить від анатомічного розміщення 
черв’якоподібного відростку. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити терміново бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на гострий 

апендицит. При відсутності вільних бригад диспетчер відділення повинен 
негайно проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер напрямку 
направити бригаду ЕМД з сусіднього відділення. 

Бажано: надати поради абоненту: 
• знайдіть медичну документацію пацієнта і покажіть її медичному 

працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 
• не давайте пацієнту знеболюючих до прибуття бригади ЕМД. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: положення 

пацієнта при неускладнених формах – довільне, при ускладнених – 
горизонтальне. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Діагностична програма: Збір скарг та анамнезу, клінічний огляд, 
вимірювання АТ, t0 тіла. 

Обов’язкові дані анамнезу: Скарги на момент огляду. Дата та час 
виникнення болю, тривалість болю, характер, локалізація, прийняті з метою 
самолікування лікарські засоби. Для жінок дітородного віку – гінекологічний 
анамнез. 

Обов’язкові дані клінічного огляду: Положення, колір шкіри, 
характеристика пульсу, фізіологічні відправлення. Місцева симптоматика. 
Симптоми Щоткіна-Блюмберга, Ровзінга, Сітковського, Бартольє-
Міхельсона, Раздольського та ін. Напруга м'язів передньої черевної стінки у 
здухвинній ділянці. Місцева гіперестезія. 

Особливості у дітей: симптом Краснобаєва позитивний. Особливості у 
хворих похилого віку: біль носить менш виражений характер, часто буває 
розлитий. Скудність клінічних даних. Часто позитивний симптом Кохера-
Волковича. 
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Лікувальна програма: Протипоказано введення анальгетиків. 
Оперативне лікування в умовах хірургічного стаціонару. Симптоматична 
терапія при виникненні ускладнень. 

Критерії якості лікування: – своєчасна госпіталізація до виникнення 
ускладнень, досягнення транспортабельності при ускладненому апендициті. 

Госпіталізація. 
Всі пацієнти з діагнозом гострий апендицит незалежно від його форми, 

віку хворого та часу від початку захворювання повинні бути госпіталізовані в 
хірургічне відділення. 

Особливості госпіталізації: пішки в хірургічне відділення при 
ускладненнях – на ношах. 

Подальший нагляд. У випадку категоричної відмови від 
госпіталізації – активний нагляд лікаря ПНМД через 3-4 години. 

Індикатори якості медичної допомоги  
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при гострому апендициті і доступність його 
медичним працівникам 

2. Відсоток пацієнтів з гострим апендицитом, які госпіталізовані до 
спеціалізованого стаціонару у визначений проміжок часу (2 години) з 
моменту первинного контакту з медичним працівником. 

3. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 25. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при защемленій грижі 
 
Нозологічна одиниця: Защемлена грижа 
Код МКХ 10: К40 – K46 
Ознаки та критерії діагностики захворювання: Защемлена грижа – 

раптове стиснення вмісту в грижових воротах – обумовлює розлад крово- і 
лімфообігу, викликає в організмі порушення гомеостазу. Защемлення буває 
еластичне, калове; особливі види – ретроградне і пристінкове. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• знайдіть медичну документацію пацієнта і покажіть її медичному 

працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 
• не давайте пацієнту знеболюючих до прибуття бригади ЕМД. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: положення 

пацієнта горизонтальне. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Діагностична програма: Збір скарг та анамнезу, клінічний огляд, 

вимірювання АТ, t0 тіла.  
Обов’язкові дані анамнезу. Скарги на момент огляду. Дата та час 

захворювання, конституційні особливості, “неповноцінність” деяких частин 
черевної стінки, інших “слабких” місць. Значне фізичне навантаження, що 
передувало виникненню симптомів. 

Обов’язкові дані клінічного огляду. Пальпація, перкусія живота, 
збільшення грижового вигинання. 

Лікувальна програма. Категорично забороняється застосування 
знеболюючих, спазмолітичних препаратів, місцеве тепло. Грижу не 
вправляти. 

Госпіталізація екстрена, на ношах, в хірургічний стаціонар. 
Критерії якості лікування: своєчасна госпіталізація без ускладнень. 
Подальший нагляд. У випадку категоричної відмови від 

госпіталізації – активний нагляд лікаря ПНМД через 2-3 години. 
Індикатори якості медичної допомоги  
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при защемленій грижі і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 26. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при кишковій непрохідності 
 
Нозологічна одиниця: Непрохідність кишкова 
Код МКХ 10: К56 
Ознаки та критерії діагностики захворювання: Кишкова 

непрохідність є одним з найбільш важких гострих хірургічних захворювань 
черевної порожнини. Непрохідність кишкова ділиться на механічну і 
динамічну. Розрізняють гостру странгуляційну, гостру обтураційну 
механічну і поєднані форми. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• знайдіть медичну документацію пацієнта і покажіть її медичному 

працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 
• не давайте пацієнту знеболюючих до прибуття бригади ЕМД. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: положення 

пацієнта горизонтальне. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Діагностична програма: збір скарг та анамнезу, клінічний огляд, 

вимірювання АТ.  
Обов’язкові дані анамнезу. Скарги на момент огляду. Дата та час 

захворювання, біль в животі (його характер) затримка випорожнень, газів. 
Нудота, блювання. З’ясувати причину виникнення кишкової непрохідності 
(травми, операції, захворювання, погрішності в дієті та ін.) 

Обов’язкові дані клінічного огляду. Загальний стан (можуть бути 
ознаки шоку), стан язика. Живіть – конфігурація, стан грижових воріт, 
наявність перистальтики, післяопераційних шрамів. Пальпація, аускультація 
живота. Синдром Валя, Солярова, Обухівської лікарні. Відсутність 
випорожнення (тривалість). Ректальне дослідження. 

Лікувальна програма. При явищах шоку та інтоксикації - проведення 
інфузійної терапії кристалоїдами. 

Госпіталізація екстрена, на ношах, в хірургічний стаціонар. 
Критерії якості лікування: своєчасна госпіталізація без ускладнень. 
Подальший нагляд. У випадку категоричної відмови від 

госпіталізації – активний нагляд лікаря ПНМД через 2-3 години. 
Індикатори якості медичної допомоги  
1. Наявність у у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при кишковій непрохідності і доступність його 
медичним працівникам 

2. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 27. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при перитоніті 
 
Нозологічна одиниця: Перитоніт 
Код МКХ 10: К65 
Ознаки та критерії діагностики захворювання. Перитоніт – це 

ускладнення гострих запальних захворювань черевної порожнини, як 
відповідна реакція організму на дію фактору, що викликає пошкодження 
(механічне, хімічне, термічне, ішемічне тощо). 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити терміново бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на 

перитоніт. При відсутності вільних бригад диспетчер відділення повинен 
негайно проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер напрямку 
направити бригаду ЕМД з сусіднього відділення. 

Бажано: надати поради абоненту: 
• знайдіть медичну документацію пацієнта і покажіть її медичному 

працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 
• не давайте пацієнту знеболюючих до прибуття бригади ЕМД. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: положення 

пацієнта – горизонтальне (напівсидячи). 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Діагностична програма. Збір скарг та анамнезу, клінічний огляд, 

вимірювання АТ, t0 тіла. 
Обов’язкові дані анамнезу. Скарги на момент огляду. Дата та час 

виникнення болю, характер болю, нудота, блювання, спрага, ознаки 
інтоксикації, температурна реакція. Прийняті лікарські засоби.  

Обов’язкові дані клінічного огляду: положення, колір шкіри, риси 
обличчя, характеристика пульсу, АТ, t0 тіла, пальпація, перкусія живота. 

Лікувальна програма. 
При вираженій інтоксикації та порушеннях гемодинаміки негайно 

розпочати інфузійну терапія (перевага надається кристалоїдним розчинам, 
при значному зниженні АТ і вимушеною затримкою госпіталізації після 
інфузії 500 мл кристалоїдних розчинів можливе додаткове застосування 200 
мл розчину гідроксиетилкрохмалю). 

Симптоматична терапія: при блювоті – постійний зонд в шлунок. 
Протипоказано: введення анальгетиків, наркотичних засобів, 

спазмолітиків. 
Госпіталізація екстрена, на ношах, в хірургічний стаціонар. 
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Критерії якості лікування: своєчасна госпіталізація без ускладнень. 
Відмова від госпіталізації та активний нагляд лікаря ПНМД збільшує 
летальність. 

Індикатори якості медичної допомоги  
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при перитоніті і доступність його медичним 
працівникам. 

2. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 28. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при гострому холециститі 
 
Нозологічна одиниця: Гострий холецистит 
Код МКХ 10: К81 
Ознаки та критерії діагностики захворювання: Гострий холецистит 

розвивається, як наслідок гіпертензії в жовчовивідних шляхах, ускладнення 
жовчокам’яної хвороби, інфекції в жовчовивідних шляхах, порушення дієти, 
захворюваннях шлунку, які супроводжуються дисхолією, зміни в судинах 
жовчовивідних шляхів внаслідок атеросклерозу. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• забезпечте пацієнту постільний режим. 
• знайдіть медичну документацію пацієнта і покажіть її медичному 

працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 
• не давайте пацієнту знеболюючих до прибуття бригади ЕМД. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Діагностична програма. 
Обов’язкові дані анамнезу. Скарги на момент огляду, дата та час 

виникнення болю, характер, інтенсивність, іррадіація болю. Нудота, 
блювання, сухість, гіркота в роті. Прийняті до прибуття бригади ЕМД 
препарати. 

Обов’язкові дані клінічного огляду. положення, колір шкіри, поведінка, 
стан язика, пальпація живота. Характеристика пульсу, АТ, t0 тіла. Симптоми 
Грекова-Ортнера, Кера, Мюсі-Георгієвського, Мерфі. 

Бажано: 
Реєстрація ЕКГ з метою диференційної діагностики. 
Лікувальна програма. Застосування спазмолітиків (но-шпа, 

папаверин, платифілін, атропін) у вигляді суміші внутрішньовенно. 
Інфузійна терапія за показаннями. 

Госпіталізація екстрена, на ношах, в хірургічний стаціонар. 
Подальший нагляд. У випадку категоричної відмови від 

госпіталізації – активний нагляд лікаря ПНМД через 3-4 години. 
Критерії якості лікування: своєчасна госпіталізація без ускладнень. 
Індикатори якості медичної допомоги  
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при гострому холециститі і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток повторних викликів. 



117 

Протокол № 29. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при гострому панкреатиті 
 
Нозологічна одиниця: Гострий панкреатит 
Код МКХ 10: К85 
Ознаки та критерії діагностики захворювання: Гострий панкреатит, 

в більшості випадків розвивається первинно, як самостійне гостре 
захворювання підшлункової залози. В подальшому розрізняють 
інтерстиціальний (набрякові форма), геморагічний (геморагічний набряк), 
некротичний (панкреонекроз жировий, геморагічний; субтотальний, 
тотальний) і гнійний панкреатит. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• забезпечте пацієнту постільний режим. 
• знайдіть медичну документацію пацієнта і покажіть її медичному 

працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 
• не давайте пацієнту знеболюючих до прибуття бригади ЕМД. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Діагностична програма. 
Обов’язкові дані анамнезу. Скарги на момент огляду. Дата та час 

виникненню болю, характер, локалізація, іррадіація болю. Нудота, блювання. 
Порушення дієти, інші захворювання травного тракту. Прийняті до прибуття 
бригади ЕМД препарати. 

Обов’язкові дані клінічного огляду. поведінка хворого, свідомість, 
місцева симптоматика. Симптоми Мейо-Робсона, Кера, Воскресенського. 
Реєстрація ЕКГ з метою диференційної діагностики. 

Лікувальна програма. застосування нітрогліцерину; спазмолітиків 
(но-шпа, папаверин, платифілін, атропін) внутрішньовенно; антигістамінних 
препаратів (димедрол). При розвитку шокового стану – інфузійна терапія 
кристалоїдами. Можливе застосування не стероїдних протизапальних 
препаратів з метою аналгезії та зменшення явищ запалення. 

Госпіталізація екстрена, на ношах, в хірургічний стаціонар. 
Подальший нагляд. У випадку категоричної відмови від 

госпіталізації – активний нагляд лікаря ПНМД через 3-4 години. 
Критерії якості лікування: своєчасна госпіталізація без ускладнень. 
Індикатори якості медичної допомоги  
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при гострому панкреатиті і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 30. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при шлунково-кишковій кровотечі 
 
Нозологічна одиниця: Шлунково-кишкова кровотеча 
Код МКХ 10: К92.2 
Ознаки та критерії діагностики захворювання: Шлунково-кишкові 

кровотечі спостерігаються при ускладненнях різних захворювань, як 
виразкової так і не виразкової етіології. Найчастіше ШКК спостерігаються 
при виразковій хворобі шлунку та 12-палої кишки. Кровохаркання кров’ю 
може бути внаслідок кровотечі з вен стравоходу (синдром Мелорі-Вейса). 
Домішки світлої крові у калі можуть бути наслідком кровотеч з 
гемороїдальних вузлів або вен анального отвору. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• забезпечте пацієнту постільний режим. 
• знайдіть медичну документацію пацієнта і покажіть її медичному 

працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Діагностична програма. 
Обов’язкові дані анамнезу. Скарги на момент огляду, блювотні маси 

кольору кавової гущі, дьогтеподібні випорожнення. Дата та час 
захворювання, як правило, виразковий анамнез, час загострення (сезонність), 
провокуючі чинники (алкоголь, прийом лікарських засобів). Прийняті до 
прибуття бригади ЕМД препарати. 

Обов’язкові дані клінічного огляду. Положення. Колір шкіри, 
характеристика пульсу, АТ. Визначення шокового індексу. Стан свідомості. 
Ректальне дослідження – дьогтеподібні випорожнення (мелена). Симптом 
Бергмана. 

Лікувальна програма. 
При наявності ознак шлунково-кишкової кровотечі застосувати холод 

на надчеревну ділянку. Заборона прийому їжі та вживання рідини. 
Інфузійна терапія кристалоїдами та плазмозамінюючими розчинами 

(реополіглюкін) спочатку струйно, а потім крапельно для підтримання 
систолічного АТ не нижче 90 мм рт ст. В той же час не допускати значного 
підвищення АТ (збільшення АТ призводить до збільшення кровотечі). 

Внутрішньовенно гемостатичні препарати: етамзилат (дицинон), 
амінокапронова к-та. 

Інгаляція кисню. 
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Госпіталізація екстрена, на ношах, в хірургічний стаціонар, при 
наявності шоку – в положенні Тренделенбурга, одночасно проводячи кисневу 
терапію та інфузійну терапію. 

Критерії якості лікування: своєчасна госпіталізація без ускладнень. 
Відмова від госпіталізації та активний нагляд лікаря ПНМД збільшує 
летальність. 

Індикатори якості медичної допомоги  
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при шлунково-кишковій кровотечі і доступність 
його медичним працівникам. 

2. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 31. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при позалікарняних пологах та 
ускладненнях під час пологів та післяпологового періоду 

 
Нозологічна одиниця: нормальні пологи, позалікарняні пологи, 

ускладнення під час пологів та післяпологового періоду 
Код МКХ 10: O00 – O99 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
У жінок дітородного віку із скаргами на маткову кровотечу, порушення 

менструального циклу, болем в попереку розглянути можливість порушення 
вагітності. Найбільший ризик для жінок завдає післяпологова кровотеча, яка 
може привести до гіповолемічного шоку. 

Розрізняють 3 періоди пологів: 
1. Період розкриття - починається з першими регулярними 

переймами. 
2. Період вигнання - починається з моменту розкриття шийки матки 

та закінчується народженням дитини. 
3. Послідовий період - починається з моменту народження дитини 

та закінчується виділенням плаценти. 
Пологи розрізняються в залежності від терміну вагітності: 
- передчасні - від 22 до 37 тижнів; 
- своєчасні - від 38 до 42 тижнів; 
- запізнілі - більш ніж 42 тижні. 
Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 

МК: 
Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити терміново бригаду ЕМД до пацієнтки в передпологовому, 

пологовому або післяпологовому стані. При відсутності вільних бригад 
диспетчер відділення повинен негайно проінформувати диспетчера 
напрямку, а диспетчер напрямку направити бригаду ЕМД з сусіднього 
відділення. Про ситуацію інформувати старшого лікаря оперативно-
диспетчерського відділу. 

Бажано: заспокоїти роділлю. 
Надати поради абоненту: 
 знайти зручне місце для породіллі (є можливість лежати на спині з 

припіднятим головним кінцем); 
 приготувати чисті простирадла та рушники; 
 обов’язково зустріти бригаду ЕМД для прискорення надання 

допомоги пацієнтці та подальшої госпіталізації. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Збір анамнезу. 
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 Дата та час виникнення переймів (регулярні скорочення м’язів 
матки на початку пологів 3-4 на протязі 10-15 хвилин, під час яких 
відмічаються незначно виражені болі в області куприка та низу живота, 
які стають частішими та сильнішими), потуг (ритмічні керовані 
породіллю скорочення м’язів черевного «пресу», що відбуваються 
одночасно з переймами). Відходження навколоплідних вод або 
слизистого секрету залоз шийки матки. 

 Якщо пологи відбулись – час народження плода. 
 Прогнозований термін пологів. Звернути увагу на наявність паспорту та 

обмінної карти. Наявність чи відсутність соматичних захворювань 
(хронічні захворювання серця, цукровий діабет, судоми та ін.), 
інфекційних хвороб, що виникли перед пологами. Звернути увагу на 
передлежання плоду (головне, тазове, косе). Перебіг вагітності. 
Кількість вагітностей і пологів. Тривалість попередніх пологів, чи були 
пошкодження родових шляхів. 
Об’єктивний статус. 

 Загальний огляд ( клінічний огляд, визначення пульсу, вимірювання АТ, 
t0); 

  Зовнішній огляд за Леопольдом. Аускультація плода (в нормі серцебиття 
плода - 100-160 уд./хв., тони ясні, ритмічні). Звернути увагу на 
передлежання плода (головне, тазове, косе).  

 При ускладненнях під час пологів: часті, болісні перейми, кров’янисті 
виділення з матки. Утворення «кільця Бридля» (наявність контракційного 
кільця з косим розташуванням), що є ознакою загрози розриву матки. Це 
ускладнення можливе при тривалому перебігу пологів на догоспітальному 
етапі або на початку пологів у вагітних з оперованою маткою, при 
поперечному положенні плоду. Матка набуває форми пісочного 
годинника. Виникає на висоті переймів. Біль внизу живота і біль при 
пальпації матки, значна збудженість і стривоженість роділлі. Здуття 
живота, ознаки подразнення очеревини. Відсутність чітких контурів, 
неправильна форма матки. Визначення частин плода під черевною 
стінкою. 

 Огляд промежини: якщо спостерігається видування промежини або якщо 
пацієнтка вже мала нормальні пологи і відчуває, що вона зараз родить, 
підготуватися до ведення пологів. 

Лікувальна програма 
Необхідні дії керівника бригади екстреної медичної допомоги 
1. При нормальних пологах в першому періоді пологів здійснюється 

госпіталізація в акушерське або обсерваційне відділення. 
2. При позалікарняних пологах:  

 Контакт з породіллю, інформування її про перебіг пологів. 
 При вираженому психомоторному збуджені  можна ввести р-н 

сибазону 0,5% - 2,0 внутрішньом’язово. 
 При значному підвищенні тонусу матки ввести внутрішньом’язово 

або внутрішньовенно р-н магнію сульфата 25%-10,0 (при внутрішньовенній 
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інфузії обов’язкове попереднє розведення), вводити повільно, бажано 
інфузоматом. 

 Для знеболювання пологів можливе використання 
внутрішньом’язово або внутрішньовенно р-н промедолу 2%-1,0 мл. 

 Прийняти пологи, використавши засоби акушерського пакета. 
- Обробити зовнішні статеві органи та закрити стерильною 

серветкою задній прохід. 
- Забезпечити захист промежини для уникнення швидкого 

просування плоду по родових шляхах. 
- Забезпечити обережне виведення голівки плоду в малому косому 

розмірі. Бути готовим відразу після виведення головки застосувати 
відсмоктувач для очищення дихальних шляхів дитини. Ні в якому разі не 
тягнути дитину! 

- Для профілактики аспірації вмістом шлунку новонародженому 
надають «дренажне» положення – лицем донизу (злегка опущена головка), 
використати спринцювальну грушу для відсмоктування рідини спочатку з 
роту, потім з носу. 

- Обробити пуповину: новонародженого розміщують нижче рівня 
плаценти, після припинення пульсації судин пуповини, на відстані до 10 см 
від пупочного кільця накласти 2 затискачі (або перев’язати) на відстані 2 см 
один від одного, потім пуповину між ними обробити антисептиком та 
перерізати. 

 Провести профілактику гонобленореї очей новонародженого, туалет 
немовляти. 

 Після народження дитини: 
- передбачити/зменшити втрату тепла: витерти дитину, зовнішнє 

зігрівання дитини (тепловентилятор, тепле покривало); загорнути дитину в 
теплу ковдру з головкою; 

- покласти дитину на спину зі злегка зігнутими та розведеними 
ногами, підкласти під плечі маленький рушник; 

- оцінка стану дитини за шкалою Апгар; 
- при асфіксії новонародженого – діяти за відповідним протоколом. 

 Провести катетеризацію сечового міхура породіллі. 
 При відходженні плаценти – обов’язковий огляд на цілістність, 

після чого покласти її в посуд з пластика і транспортувати в пологовий 
будинок разом з породіллю. 

Госпіталізація. 
 Перед госпіталізацією провести легкий масаж матки через передню 
черевну стінку, закрити родові шляхи стерильними серветками, вкрити 
матір чистим простирадлом. 
 Госпіталізація в акушерське обсерваційне відділення на ношах (з 

виділеним дитячим місцем) і новонародженим, якщо плацента не відійшла – не 
чекати виділення плаценти. 
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 Інформацію про позалікарняні пологи обов’язково передати 
старшому лікарю оперативно-диспетчерського відділу. Заповнити карти виїзду 
швидкої медичної допомоги (форма 110/о)  на породіллю та новонародженого. 

 Під час госпіталізації контроль за станом матері і дитини (дихання 
серцебиття у дитини). Забезпечити підтримання постійної температури дитини 
і матері.  

Особливості надання екстреної медичної допомоги 
в залежності від ускладнень. 

1. Тазове передлежання. 
  Сідничне передлежання: пологи можливі, підтримуйте корпус 

дитини, якщо головка народжується самостійно, діяти, як при 
фізіологічних пологах. Якщо головка не народжується протягом 
3 хвилин, виконати прийом Маріо-Левре-Лашапель. 

  Передлежання ніг: положити матір в положення Тренделенбурга 
і розпочати зовнішній прийом по Цов'янову-І, призначити 
інгаляцію кисню і негайно транспортувати в пологовий 
будинок. 

2. Випадіння пуповини, дрібних частин плоду. 
 Роділлю положити в положення Тренделенбурга. 
 Обов’язкова інгаляція кисню. 
 Зв’язок з веною. 
 За головним передлежанням, проникнути рукою в рукавичці в піхву і 
затримувати головку плода, не виймаючи руки до прибуття в пологовий 
будинок. 

 При тазовому передлежанні і поперечному положенні плода – прикрити 
пульсуючу пуповину стерильною серветкою змоченою ізотонічним 
розчином натрію хлориду. 

 Негайно транспортувати в пологовий будинок, повідомивши про прибуття 
роділлі по дорозі. 

 Термінове зняття переймів – р-н магнію сульфата 25%-10,0 мл 
внутрішньом’язово або внутрішньовенно до 10,0-16,0 мл на любому 
розчині для інфузій. 

 Знеболюючі засоби: р-н промедолу 2% - 1,0 мл внутрішньом’язово або 
внутрішньовенно. 

 Транквілізатори: р-н сибазону 0,5% - 2,0 внутрішньом’язово. 
3. Багатоплідна вагітність. 
Підготуватись до прийняття пологів і вести пологи як при одноплідній 

вагітності.  
Зв’язок з веною, симптоматична терапія. 
4. Загроза розриву матки. 
Ускладнення можливе при тривалому перебігу пологів на 

догоспітальному етапі або на початку пологів у вагітних з оперованою 
маткою, поперечним положенням плоду. Основні ознаки: біль внизу живота і 
біль при пальпації матки, значна збудженість і стривоженість роділлі. 

Особливості лікувальної програми. 
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 Надійний зв’язок з веною.  
 Надання невідкладної медичної допомоги по життєвим 

показникам, при недостатності зовнішнього дихання необхідна інтубація та 
допоміжне апаратне дихання.  

 Протишоков терапія. 
 Знеболюючі засоби. 
 Ін’єкція сульфату магнію для зняття переймів за стандартною 
методикою. 

 Негайне транспортування роділлі в найближчий пологовий 
будинок, повідомивши про прибуття по дорозі. 

5. При розриві матки. 
Розрив матки супроводжується внутрішньою та зовнішньою 

кровотечею, геморагічним та травматичним шоком. Об’єм крововтрати від 
600 до 1000-2500 мл та більше, в залежності від місця розриву. 

Особливості лікувальної програми. 
 Зв’язок з веною. 

 Надання невідкладної медичної допомоги по життєвим показникам. 
 Знеболювання – р-н промедолу 2%-1,0 мл.  
 Глюкокортикоїди – 500-750 мг гідрокортизону (10-15 мг/кг). 
 Протишокова терапія. 
Особливості госпіталізації. 
 Госпіталізація на ношах у пологовий будинок. 
 Після зняття переймів госпіталізація в положенні Тренделенбурга 

(обов’язково попереднє повідомлення приймального відділення) в 
найближче акушерське відділення. 

6. Післяпологова кровотеча. 
При фізіологічних пологах загальна крововтрата не повинна 

перевищувати фізіологічну (400 мл). 
Особливості тактики при більшій крововтраті. 
 Зв’язок з веною.  
 Інфузійна терапія, профілактика геморагічного шоку та протишокова 

терапія відповідно до особливостей геморагічного шоку при акушерській 
патології . 

 Контроль крововтрати. 
 Зовнішній масаж матки через передню черевну стінку. 
 При продовженні кровотечі – притискання черевного відділу аорти 

через передню стінку на весь час транспортування до пологового будинку. 
7. Передчасне відшарування і передлежання плаценти. 

 Зв’язок з веною. Профілактика геморагічного шоку. 
 Негайне транспортування в найближчий пологовий будинок, 
повідомивши по дорозі про прибуття. 

Госпіталізація при наявності ускладнень обов’язкова! 
Особливості госпіталізації при ускладненнях. 

 Обов’язковий зв’язок з веною. 
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 Госпіталізація в найближчий пологовий будинок, повідомивши 
про прибуття по дорозі. 

 Продовження надання медичної допомоги в залежності від 
ускладнення. 

Індикатори якості медичної допомоги 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при позалікарняних пологах таускладненнях під час 
пологів та післяпологового періоду і доступність його медичним 
працівникам. 
2. Відсоток зауважень по наданню медичної допомоги на 
догоспітальному етапі при аналізі відривних талонів супровідних листів при 
позалікарняних пологах та ускладненнях під час пологів і післяпологового 
періоду. 
3. Випадки смерті пацієнтів (роділь, породіль та новонароджених) в 
присутності бригади ЕМД та додобової летальності. 
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Протокол № 32. 
Локальний протокол надання медичної допомоги при 

невідкладних станах у пацієнток з патологією гінекологічного профілю 
 
Нозологічна одиниця: Невідкладні при патології гінекологічного 

профілю. 
Код МКХ 10: O00 – O99 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Аборт (викидень) - це переривання вагітності у термін від зачаття до 

22 тижнів, основним симптомом якої є кровотеча та біль внизу живота. В 
залежності від ступеню відшарування плідного яйця розрізняють: 
 загроза переривання вагітності (загроза викидня); 
 викидень, що розпочався; 
 викидень в ходу; 
 неповний мимовільний викидень; 
 повний мимовільний викидень; 
 викидень, що не  відбувся. 

Септичний шок – клінічний синдром, що виникає за умови системної 
запальної відповіді на інфекцію та проявляється порушенням здатності 
організму  підтримувати гемодинаміку і гомеостаз у результаті неадекватної 
оксигенації тканин і циркуляторних розладів. 

Виникненню  шоку в гінекології сприяють: 
- наявність вогнища інфекції (септичний аборт, ендоміометрит, 

хорионамніонит,  лохіометра, залишки плідного яйця та інші); 
- зниження загальної резистентності організму; 
- можливість проникнення збудників або їх токсинів у кровоносне 

русло. 
Під позаматковою вагітністю (ПВ) розуміють вагітність, при якій 

імплантація заплідненої яйцеклітини відбулася поза порожниною матки. 
Найбільш часта локалізація ПВ – маткові труби. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити терміново бригаду ЕМД до пацієнтки з підозрою на гостру 

гінекологічну патологію. При відсутності вільних бригад диспетчер 
відділення повинен негайно проінформувати диспетчера напрямку, а 
диспетчер напрямку направити бригаду ЕМД з сусіднього відділення. 

Бажано: 
Надати поради абоненту: 
 бажано надати пацієнтці горизонтальне положення; 
 дати доступ повітря; 
 якщо пацієнтка має амбулаторну карту, знайти та показати її 

медичному працівнику; 
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 обов’язково зустріти бригаду ЕМД для прискорення надання 
медичної допомоги пацієнтці та подальшої госпіталізації. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Діагностична програма 
Скарги: 
  Ознаки вагітності (затримка менструацій, нагрубання молочних 

залоз, зміна смакових, нюхових та інших відчуттів характерних для 
вагітності). 

 Ознаки раннього гестозу (нудота, блювання та ін.). 
 Загальна слабкість, запаморочення. Прогресуюча нежить, спрага. 

Нудота, рідше – блювання. Виділення з вагіни (при загрозі переривання 
відсутня кровотеча). 

 Біль у животі виникає: при гострому запаленні придатків матки, при 
порушенні живлення міоматозного вузлу, перекруті ніжки пухлини яєчника.    
Раптовий біль розлитого характеру – при апоплексії яєчника.  Больовий 
синдром при позаматковій вагітності односторонній переймоподібний або 
постійний, раптовий інтенсивний біль у нижній частині живота, 
перитонеальні симптоми у нижньому відділі живота, різного ступеня 
вираженності (біль пов‘язаний із скороченням матки, підвищений тонус 
матки). Характерна іррадіація болю у пряму кишку, область промежини та 
крижі. 

 Анамнез:  
  Остання менструація (затримка), порушення менструального 
циклу – мажучі, кров`яні виділення зі статевих шляхів (після затримки 
менструацій, з початком наступної менструації, до настання очікуваної 
менструації). 

 Гінекологічні захворювання в минулому, травми тощо. Причини 
скарг, чи вперше виникли. При апоплексії яєчника – відсутність 
вагітності, захворювання частіше виникає в середині циклу, 
можливо до або після менструації. 

 Позитивні імунологічні реакції на вагітність (ХГЛ у сироватці 
крові та сечі). загальні ознаки ранньої вагітності. 

 Наявність чи відсутність соматичних (хронічні захворювання 
серця, цукровий діабет, судоми та ін.), інфекційних хвороб. 

 Час від початку захворювання. 
 Наявність ознак шоку (зниження АТ, виражена тахікардія, шкіра 

бліда, задишка). Здуття живота, ознаки подразнення очеревини.  
 Фактори ризику: 

- Запальні захворювання матки та придатків матки в анамнезі. 
- Рубцево - спайкові зміни органів малого тазу внаслідок перенесених 

раніше операцій на внутрішніх статевих органах, пельвіоперитоніту, 
абортів.  

- Порушення гормональної функції яєчників. 
- Генітальний інфантилізм. 
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- Ендометріоз. 
- Довготривале використання внутрішньоматкових контрацептивів. 
- Допоміжні репродуктивні технології.  
Об’єктивний статус. 
 Положення,свідомість, вік, загальний стан, конституція, колір шкіри 

та слизових оболонок, одяг, запах, зовнішні ознаки пошкоджень, зовнішня 
кровотеча,  вологість, риси обличчя (загостреність рис обличчя при тяжкому 
стані), визначення пульсу, вимірювання АТ, t0; стан статевих органів. 

 Гінекологічний статус (звернути увагу на ранні ознаки вагітності). 
 Чи є ознаки внутрішньої кровотечі. Шоковий індекс. Язик, живіт 

(здуття), участь в акті дихання. Симптоми подразнення очеревини.  Наявність 
виділень, їх характер (темні, кров’янисті, мажучі, гній) або відсутність. 
Діурез. 

Ознаки внутрішньочеревної кровотечі (у разі порушеної ПВ): 
- притуплення перкуторного звуку у фланках живота; 
- позитивний симптом Кулєнкампфа (наявність ознак подразнення 

очеревини за умови відсутності локального м`язового напруження у нижніх 
відділах живота); 

- у горизонтальному положенні хворої позитивний двосторонній 
“френікус” симптом, а у вертикальному – головокружіння, втрата свідомості; 

- у разі значного гемоперитонеума - симптом Щьоткіна-Блюмберга; 
Діагноз септичного шоку встановлюється, якщо до вище 

перерахованих клінічних ознак приєднуються: 
- артеріальна гіпотензія (систолічний тиск менше 90 мм рт. ст.  або 

знижений більше ніж на 40 мм рт. ст. від вихідного рівня); 
- тахікардія більше 100 уд/хв.; 
- тахіпное більше 25 за хвилину; 
- порушення свідомості (менше 13 балів за шкалою Глазго); 
- олігурія (діурез менше 30 мл/год); 
- SpO2 < 90%; 
- петехіальна висипка, некроз ділянок шкіри. 
Лікувальна програма 
Необхідні дії  керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
 Холод на низ живота. 
 Кровоспинні засоби. 
 Протишокова терапія. 
 Симптоматична терапія. 
 Госпіталізація. 
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Особливості госпіталізації в залежності від захворювання 
Захворювання лікування на 

догоспітальному етапі 
вид транспортування 

г. аднексит з 
ускладненнями 

(пельвіоперитонит, 
інтоксикація) 

терапії не потребує. При 
ускладненнях - 
протишокова, 

детоксикаційна терапія 

пішки, при ускладненнях 
- на ношах у 

гінекологічне відділення

перекрут кісти яєчника, 
ніжки фіброматозного 

вузла 

----- ----- 

маткова кровотеча гемостатики. При 
порушенні гемодінамики 

- протишокова терапія 

на ношах (при низьком 
АТ - з опущеним 
головним кінцем) у 

гінекологічне відділення
позаматкова вагітність, 
апоплексія яєчника 

--- --- 

ускладнення після аборту 
(до 2-х міс.) 

симптоматична терапія. 
При порушенні 
гемодінамики - 

протишокова терапія 

залежно від стану - 
пішки або на ношах у 
септичне гінекологічне 

відділення 
аборти 

початковий та неповний 
симптоматична терапія. 

При порушенні 
гемодінамики - 

протишокова терапія 

залежно від стану - 
пішки або на ношах у  

гінекологічне відділення

кримінальний протишокова терапія на ношах у  гінекологічне 
відділення 

+ явища сепсису та 
інфекційно-токсичного 

шоку 

протишокова терапія на ношах у  гінекологічне 
відділення 

післяпологовий 
ендометрит, 

метротромбофлебіт (до 
2х міс. після пологів) 

симптоматична терапія  на ношах у септичне 
гінекологічне відділення

 
Індикатори якості медичної допомоги 

1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 
медичної допомоги при невідкладних станах у пацієнток з патологією 
гінекологічного профілю і доступність його медичним працівникам 

2. Відсоток зауважень по наданню медичної допомоги на 
догоспітальному етапі при аналізі відривних талонів супровідних листів 
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Протокол № 33. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при носовій кровотечі 
 
Нозологічна одиниця: Носова кровотеча 
Код МКХ-10: R04.0 
Ознаки та критерії діагностики захворювання. 
Носові кровотечі поділяють на кровотечі:  
- спричинені змінами (порушеннями) судинної системи порожнини 

носа; 
- що виникають при порушенні коагуляційних властивостей крові; 
- що виникли внаслідок поєднаної дії змін (порушень) судинної 

системи порожнини носа і коагуляційних властивостей крові. 
Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 

МК: 
Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту  
• надайте хворому вертикальне сидяче положення або покладіть 

пацієнта в горизонтальне положення з піднятою злегка головою; 
• дайте доступ повітря; 
• знайдіть медикаменти, які приймає пацієнт, амбулаторну карту 

пацієнта і покажіть медичному працівнику бригади екстреної (швидкої) 
медичної допомоги; 

• якщо пацієнт знаходиться на диспансерному обліку, проходив 
лікування чи профілактику з приводу хвороби Віллебранда, гемофілії, має 
препарат для проведення профілактики чи знає препарат, яким проводилася 
профілактика, повідомте медичного працівника бригади екстреної (швидкої) 
медичної допомоги; 

• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога, положення 

пацієнта: надати хворому сидяче положення. 
Діагностична програма: збір скарг та анамнезу, клінічний огляд, 

вимірювання АТ, ЕКГ. 
Проведення огляду та фізичного обстеження  
Оцінка загального стану: свідомості, дихання, кровообігу за 

алгоритмом САВDE. 
Візуальна оцінка: колір шкірних покровів, наявність гематом, петехій, 

нещодавньої кровотечі.  
Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи пацієнта: 
1. Пульс, його характеристика, АТ. 
2. ЧД, його характеристика.  
3. Вимірювання артеріального тиску на обох руках. 
4. Аускультація серця та судин. 
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5. Аускультація легень. 
Надання екстреної медичної допомоги 
1. При кровотечі з передніх відділів порожнини носа, яка не 

зупинилась самостійно, ввести в ніс ватяну кульку або невеликий тампон і 
притиснути крило носа до носової перегородки з однієї або обох сторін на 4-
10 хв.; 

- нормалізація АТ; 
- «холод» (за наявності) на ділянку носа; 
- при кровотечі, яка не зупинилась, виконати передню тампонаду 

носа, накласти пращевидну пов’язку (носові тампони бажано змочити 3% 
розчином перекису водню); 

2. При масивних носових кровотечах, що викликають падіння АТ: 
- Забезпечення венозного доступу. 
- Введення гемостатичних препаратів: етамзилат 12,5% 2 мл 

внутрішньовенно, амінокапронова кислота 5% внутрішньовенно крапельно 
100 мл. 

- Показана відповідна терапія згідно протоколу «Гостра крововтрата» 
із одночасним транспортуванням хворого в отоларингологічний стаціонар. 

Госпіталізація. 
Всі пацієнти з носовою кровотечею, що продовжується, підлягають 

терміновій госпіталізації в отоларингологічне відділення, в вертикально-
сидячому положенні. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при носовій кровотечі і доступність його медичним 
працівникам 

2. Відсоток пацієнтів, яким на до госпітальному етапі була зупинена 
кровотеча. 

3. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 34. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при асфіксії новонародженого. 
 
Нозологічна одиниця: Асфіксія новонародженого  
Код МКХ-10: R09 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Патологічний стан, який виникає внаслідок гіпоксії плода в анте- або 

інтранатальному періоді і характеризується порушенням функції життєво 
важливих органів та систем у дитини після народження. 

Синдром характеризується окремими нерегулярними дихальними 
рухами або їх відсутністю зі збереженою серцевою діяльністю під час 
пологів. Асфіксія новонароджених є термінальним станом, який потребує 
реанімаційних заходів за правилами АВС. 

Шкала Апгар. 
Параметри 0 балів 1 бал 2 бала 
Колір шкіри Повністю 

ціанотична, бліда 
Нормальний 
колір шкіри тіла, 
ціаноз кінцівок  

Нормальний 
колір, рожевий 

Серцебиття за хв. Відсутнє < 100уд. за хв. >100 уд. за хв. 
Рефлекси Не викликаються Гримаса, реакція 

слабка 
Рух, кашель, 
посмикування  

М’язовий тонус Відсутній Руки і ноги 
згинаються  

Рухи активні  

Дихання Відсутній Повільне, 
нерегулярне 

Задовільне 
дихання, кричить 

Оцінка стану:  
7-10 балів – задовільний; 
30-7 балів – можливі реанімаційні заходи; 
0-3 бала – реанімаційні заходи негайні. 
Характерні прояви. 
Якщо дитина в 1 хвилину після народження гучно кричить, має частоту 

серцебиття понад 100 (140-160) за 1 хв., рожевий колір шкіри і слизових 
оболонок, активно реагує на відсмоктування з рота й носа і добре рухає 
ручками та ніжками, то вона оцінюється за шкалою Апгар у 8-9 балів, а її 
стан оцінюється як задовільний. При оцінки у 7 балів у дитини відзначається 
порушення адаптації після переходу існування поза материнським 
організмом. Оцінка за шкалою Апгар у 5-6 балів визнається як середня форма 
асфіксії, а в 4-1 бал – як тяжка форма асфіксії. Оцінка 0 балів (відсутність 
дихання, серцебиття, рухів, тотальний ціаноз) розцінюється як клінічна 
смерть. 

Клінічні прояви помірної асфіксії. 
Нормальне дихання не встановлюється впродовж 1 хвилини після 

народження, але частота скорочень 100 та більше за хв., має місце незначний 
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м’язовий тонус, слабка реакція на подразники. Шкіряні покриви ціанотичні. 
Стан дитини розцінюють як середньої важкості. 

Клінічні прояви тяжкої асфіксії. 
ЧСС при народженні менше, ніж 100 за 1 хв., дихання відсутнє або 

утруднене, шкіра бліда, м’язи атонічні. Стан дитини при народженні важкий 
або дуже важкий. Фізіологічні рефлекси періоду новонародженості не 
викликаються. Колір шкіряних покривів ціанотично-блідий або блідий. При 
дуже важкому стані при народженні клінічна картина відповідає 
гіпоксичному шоку. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Негайно направити бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на асфіксію. 

При відсутності вільних бригад ЕМД диспетчер відділення повинен негайно 
проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер напрямку направити 
бригаду ЕМД з сусіднього відділення. Про ситуацію інформувати старшого 
лікаря оперативного відділу. 

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: огляд в 
комфортних температурних умовах, у випадку проведення реанімаційних 
заходів – відразу після народження дитини. Предмети, якими проводять 
реанімаційні заходи, повинні бути стерильними, а маніпуляції обережними. 

Діагностична програма: Стан новонародженого оцінюють по шкалі 
Апгар на 1-й хвилині після пологів та на 5-й хвилині. Значення 4-7 балів 
оцінюється як асфіксія середньої важкості, 1-3 бали – важка асфіксія. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Збір анамнезу. Зафіксувати час народження дитини, яка це вагітність, 
чим закінчились попередні, які пологи (в термін, передчасні), особливості 
попередніх пологів, наявність вродженої патології у народжених раніше 
дітей. 

Лікувальна програма 
1. Швидко обсушити дитину. Стимулювати дихання подразнюючи 

ступні та спину. 
2. Покласти дитину в теплих пелюшках, положення на спині, плечі 

злегка підняті, голова навпіврозігнута. 
3. Провести санацію верхніх дихальних шляхів, відсмоктуючи слизову 

речовину спочатку з роту, потім з носу. 
4. Провести санацію шлунку. 
5. ШВЛ за допомогою маски ретельно притиснутої до обличчя дитини, 

100% киснем. 
6. Оцінювати дихання, серцебиття, колір шкіри на 30-й, 60-й секунді, 2, 

4, 5, 10-й хвилині після народження. 
На 60-й секунді після народження при ЧСС менш ніж 60 ударів в 

хвилину почати закритий масаж серця, провести ШВЛ: масочне дихання в 
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відношенні 3:1, тобто три компресії (120 за 1 хв.) та масочний вдих (30 в 1 
хв.) 

Якщо на 4-5 хв. зберігається брадикардія (ЧСС менш ніж 80 в 1 хв.): 
1. ШВЛ 100% киснем за допомогою маски або через інтубаційну 

трубку. 
2. Продовжувати зовнішній масаж серця. 
3. Почати введення лікарських засобів: в/в або ендотрахеально 0,1% 

розчин адреналіну (одноразово 0,1 мл/кг = 0,01 мг/кг, максимальна доза 0,3 
мл/кг = 0,03мг/кг маси). 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування. 
Критерії якості лікування: відновлення самостійного дихання, 

стабілізація дихання, гемодинаміки 
Госпіталізація. 
Обов’язкова госпіталізація породіллі та дитини у відповідні ЗОЗ 

(дитину у важкому стані – в реанімаційне відділення патології 
новонароджених). 

У випадку категоричної відмови – передати нагляд на ПНМД для 
дитячого населення. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при асфіксії новонародженого і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток додобової летальності пацієнтів з асфіксією 
новонароджених. 

3. Відсоток госпіталізованих. 
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Протокол № 35. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при гіповолемічному шоці. 
 
Нозологічна одиниця: Гіповолемічний шок 
Код МКХ-10: R57.1 Гіповолемічний шок 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Гіповолемічний шок – стан, викликаний зменшенням об’єму 

циркулюючої крові. В результаті втрати рідини (або крові) знижується 
наповнення шлуночків серця і знижується ударний об’єм. З іншого боку, 
зменшення об’єму циркулюючої крові призводить до гіпоксії та 
метаболічного ацидозу. Зазвичай спостерігається порушення перфузії 
тканин. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• покладіть постраждалого з дещо піднятими кінцівками; 
• якщо є кровотеча, то як витікає кров (струменем чи повільно 

з’являється) і якого кольору; 
• зупиніть кровотечу за допомогою давлючої пов’язки (венозну) або 

джгута (артеріальну); 
• забезпечте зігрівання постраждалого в холодну пору;  
• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 
Збір анамнезу 
Збір анамнезу захворювання: 
- Встановити точний час від початку події. 
- Встановити кіськість постраждалих, у томі числі дітей. 
- Встановити механізм травми для кожного постраждалого. 
- Повідомити диспетчера про необхідність додаткових бригад 

екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
Збір анамнезу життя (якщо обставини дозволяють): 
- Встановити, які лікарські засоби приймає пацієнт щоденно. 
- З’ясувати, які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
- З’ясувати наявність факторів ризику серцево-судинних та 

респіраторно-обструктивних захворювань або інших захворювань до травми: 
порушення ритму серця, порушення мозкового кровообігу, онкологічних 
захворювань, виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки, захворювань 
крові та наявність у минулому кровотеч тощо. 

- Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати, чи є 
алергічні реакції на прийом лікарських засобів. 
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Проведення огляду та обстеження: 
- Оцінка загального стану та життєво важливих функцій: 

свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE. 
- Візуальна оцінка: колір шкіряних покривів, вологість, ознаки 

набухання шийних вен. 
- За відсутності потреби в реанімаційних заходах, проводять 

вторинний огляд – більш детальне неврологічне та соматичне обстеження.  
Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи пацієнта: 
- Пульс, його характеристика, АТ. 
- ЧД, його характеристика.  
- Аускультація легень: наявність вологих або сухих хрипів, 

бронхіальне дихання, дихання не вислуховується. 
- Аускультація, встановлення або виключення підшкірної 

емфіземи, крепітації реберних уламків. 
- Вимірювання артеріального тиску на обох руках.  
- Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 

функцій організму – дихання, кровообігу. 
Проведення інструментального обстеження та визначення 

тяжкості травми: 
- Постійний кардіомоніторинг, реєстрація ЕКГ.  
- Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем (SaO2), при 

нормі – 95-98%).  
- При SpО2 менше 90% розпочати респіраторну підтримку.  
- Бальна оцінка тяжкості стану постраждалого за шкалою Глазго та 

шоковим індексом. 
- Провести первинне сортування на місці пригоди по тяжкості 

стану постраждалих: в першу чергу транспортування постраждалих з 
ознаками додаткових пошкоджень й загрози для життя, а також дітей; в другу 
чергу транспортування постраждалого без ознак загрози для життя, якщо 
можливо – в спеціалізований ЗОЗ. 

Лікувальна тактика 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 
1. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Положення пацієнта 

на рівній поверхні або іммобілізація шийного відділу хребта з фіксацією на 
довгій дошці. При западінні язика положення на спині з максимальним 
розгинанням голови та відведенням нижньої щелепи вперед, звільнити 
ротову порожнину від біомас та ввести повітряпровід.  

Постраждалим необхідно обмежити фізичне навантаження, 
забезпечити повний психологічний спокій, не дозволяти пацієнту самостійно 
пересуватись. Іммобілізація сегментів кінцівок з ознаками переломів. 

2. Проведення оксигенотерапії при клінічних ознаках гострої 
дихальної недостатності: частота дихання більше 40 чи менше 8 в 1 хв; SpО2 
≤ 90% при диханні атмосферним повітрям та рівнем свідомості менше 8 балів 
за шкалою Глазго. Інгаляцію зволоженим киснем проводити за допомогою 
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маски або при необхідності – інтубації трахеї з переводом на ШВЛ зі 
швидкістю 3-5 л/хв. 

3. Забезпечення венозного доступу шляхом встановлення 
перифиричного катетеру найбільшого діаметру (при необхідності 2-х і 
більше), катетеризація зовнішньої яремної вени або центральний венозний 
доступ. Дотримання заходів асептики/антисептики для внутрішньовенної 
пункції; катетер надійно фіксується пов’язкою. 

4. Проведення інфузійної терапії. Внутрішньовенно струйно інфузія 
кристаллоїдних розчинів з середньою швидкістю 25-30 мл/кг/год під 
контролем систолічного АТ. У випадках, коли систолічний АТ не 
визначається – показана інфузія у 2 вени (максимально швидке відновлення 
ОЦК). При значній крововтраті (систолічний АТ менше 90 мм рт.ст.) 
продовжити в/в інфузію колоїдними розчинами (10% розчин 
гідроксиетилкрохмаль) 200-400 мл. 

Для підвищення АТ можливо додаткове застосування 
внутрішньовенного крапельного введення допаміну зі швидкістю 2-
10 мкг/кг/хв. під контролем частоти серцевих скорочень та АТ, який може 
поєднуватися з внутрішньовенним крапельним введенням добутаміну, 
починаючи з дози 2,5-5 мкг/кг/хв. 

5. Знеболення, у випадках важкої поєднаної травми (в/в, в/м введення 
анальгетиків, наркотичних знеболюючих препаратів). Знеболення 
проводиться ненаркотичними (1 мл 3% р-ну кеторолаку, 1-2 мл 
декскетопрофену); наркотичниими (1мл 2% р-ну тримеперидину, 1 мл 
0,005% розчину фентанілу, 1 мл 1% р-ну морфіну, 1-2 мл 5% р-ну трамадолу) 
анальгетиками в/в, в/м. 

6. При судомному синдромі та збудженні – діазепам 0,5%–2,0(4,0) в/в. 
7. При необхідності призначається преднізолон 30-60 мг через 20 - 30 

хв в/в, в окремих випадках допускається збільшення зазначеної дози, що 
вирішує лікар індивідуально у кожному конкретному випадку. 

Госпіталізація 
Термінова госпіталізація постраждалого у визначені ЗОЗ вторинної 

медичної допомоги при гіповолемічному шоці зменшує кількість випадків 
незворотніх вітальних порушень на ранньому госпітальному етапі.  

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги 

1. Всі постраждалі з підозрою на гіповолемічний шок незалежно від 
статі, віку та інших чинників підлягають терміновій госпіталізації. 
Пріоритетним завданням бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги є 
транспортування постраждалих в центр (відділення), де можливе надання 
спеціалізованої медичної допомоги. 

2. Під час транспортування необхідно забезпечити моніторинг стану 
постраждалого, проведення лікувальних заходів та готовність до проведення 
реанімаційних заходів. 
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3. Транспортування здійснюється на транспортній дошці (ношах) після 
стабілізації стану постраждалого або визначення оптимального вікна в 
процесі стабілізації стану у відділення екстреної (невідкладної) медичної 
допомоги багатопрофільної лікарні, або минаючи вказане відділення, 
безпосередньо до відділення інтенсивної терапії, реанімаційне відділення, 
операційний блок, де має проводитись екстрена спеціалізована медична 
допомога.   

Індикатори якості медичної допомоги  
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при гіповолемічному шоці і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток постраждалих з гіповолемічним шоком, яким було 
здійснено адекватну інфузійну терапію. 

3. Відсоток постраждалих з гіповолемічним шоком, яким було 
здійснено кисневу підтримку у визначений проміжок часу (до 30 хвилин). 

4. Відсоток постраждалих з гіповолемічним шоком, яким в повному 
обсязі було забезпечено транспортну іммобілізацію на догоспітальному етапі. 

5. Відсоток постраждалих з гіповолемічнм шоком, які госпіталізовані 
до спеціалізованого стаціонару у визначений проміжок часу (2 години) з 
моменту первинного контакту з медичним працівником. 
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Протокол № 36. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при травмі грудної клітки 
 
Нозологічна одиниця: Травма грудної клітки (ТГК)  
Код МКХ-10: S20 – S29 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Травма органів грудної клітки – патологічний стан, зумовлений дією 

механічного ушкоджуючого фактора на грудну клітку, діафрагму й органи 
грудної порожнини, одним з основних синдромів якого є порушення функції 
зовнішнього дихання. Причини травмування (за частотою виникнення): 
автомобільна травма, наїзд транспорту, падіння з висоти, колоті, різані і 
вогнепальні поранення. 

Кількість поєднаної торакальної травми продовжує збільшуватись, і 
останнім часом вона посідає 3-тє місце після пошкодження ОРС та ЧМТ та 
становить 8,0-20,0% від усіх видів травм (у 50,0% постраждалі, які померли 
від травм, основною причиною смерті була травма ОГК). До цього виду 
травми відносять: забої та ушкодження легень, ушкодження грудного каркаса 
(переломи ребер та груднини), що у 18,0-73,5% спостережень ускладнюється 
гемо-, пневмо- або гемопневмотораксом. У свою чергу, у 60,0% 
постраждалих з тяжкою ПТ тяжкість стану ускладнюється бурхливим 
розвитком міокардіодистрофії, основні клінічні прояви якої спостерігаються 
у постраждалих вже на 3-7-му добу після травмування. На догоспітальному 
етапі не діагностується майже 25,0% пошкоджень ОГК (17, 25, 26, 29, 31, 37). 

Найбільш частим пошкодженням грудної клітки є переломи ребер. 
Серед всіх закритих травм грудної клітки вони становлять від 40 до 80 %. 
Травми грудної клітки складають 10-12% травматичних пошкоджень. Чверть 
травм грудної клітки – важкі пошкодження, що вимагають невідкладного 
хірургічного втручання. Закриті пошкодження в мирний час переважають 
над відкритими і складають більше 90% всіх травм грудей. 

Травму грудної клітки може супроводжувати: 
Пневмоторакс – симптомокомплекс, який розвивається при попаданні 

повітря в плевральну порожнину.  
Гемоторакс – накопичення крові в плевральній порожнині внаслідок 

пошкоджень легеневої паренхіми, міжреберних артерій або діафрагми. 
Хілоторакс – прогресуюче накопичення в грудній порожнині хілусу – 

лімфи з великим вмістом жиру. Виникнення хілотораксу пов'язане з 
порушенням цілості грудної протоки і парієнтальної плеври і є ускладненням 
різноманітних патологічних процесів. При всьому їх різноманітті, поява 
хілотораксу швидко призводить до розвитку чітко обкреслених місцевих і 
загальних розладів, що стають ведучими в течії і прогнозі захворювань або 
ушкоджень, що стали причиною його виникнення, тому виділення 
хілотораксу в окрему нозологічну форму цілком обгрунтовано в 
практичному відношенні. 

Медична допомога на догоспітальному етапі повинна бути надана 
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постраждалим з ТГК у перші хвилини від початку розвитку ознак 
травмування. 

Постраждалим з ТГК необхідно забезпечити термінову 
госпіталізацію, в першу чергу в центри (відділення), де можливе проведення 
первинного хірургічного втручання, які надають вторинну медичну 
допомогу, в період найбільших терапевтичних можливостей.  

Швидка діагностика ознак ТГК на догоспітальному етапі скорочує 
час для встановлення діагнозу та транспортування постраждалого у 
відповідні ЗОЗ. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити терміново бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на травму 

грудної клітки. При відсутності вільних бригад диспетчер відділення повинен 
негайно проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер напрямку 
направити бригаду ЕМД з сусіднього відділення. 

Бажано: надати поради абоненту  
Надати поради абоненту: 
• посадіть постраждалого; 
• забезпечте доступ свіжого повітря; 
• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги  
1. Збір анамнезу 
1.1. Збір анамнезу захворювання: 
1.1.1. Встановити час виникнення болю в грудній клітці, його 

тривалість та зв'язок з можливою травмою грудної клітки. 
1.1.2. Встановити характер болю, його локалізацію та іррадіацію. 
1.1.3. Встановити чи була спроба зняти біль знеболюючими 

препаратами та ефект від даної дії. 
1.1.4. Встановити зв’язок болю з фізичним навантаженням. 
1.1.5. Встановити наявність задишки. 
1.1.6. Встановити наявність рани грудної клітки. 
1.1.7. Встановити наявність ссаден, гематом м/тканин грудної стінки. 
1.1.8. Встановити наявність підшкірної емфіземи грудної стінки, шиї, 

обличчя, черевної стінки.  
1.2. Збір анамнезу життя: 
1.2.1. З’ясувати чи була травма грудної клітки, живота. 
1.2.2. З’ясувати які знеболюючі засоби потерпілий прийняв до 

прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
1.2.3. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати чи є 

алергічні реакції на прийом лікарських засобів. 
2. Проведення огляду та фізичного обстеження  
2.1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій 
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постраждалого: свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE 
(Згідно рекомендації AHA по СЛР від 2011 змінено порядок проведення 
серцево-легеневої реанімації з АВСDE на САВDE). 

2.2. Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 
функцій організму – дихання, кровообігу.  

2.3. Візуальна оцінка:  
2.3.1. Колір шкірних покривів, вологість, наявність набухання шийних 

вен, наявність підшкірної емфіземи грудної стінки, шиї, обличчя. 
2.3.2. Виявити наявність рани грудної клітки. 
2.3.3. Виявити наявність деформації, крепітації уламків ребер. 
2.3.4. Виявити “свист” при диханні і кашлі – наявність відкритого 

пневмотораксу. 
2.3.5. Виявити точкові крововиливи на обличчі, грудній клітці, 

синюшність шкіри обличчя, шиї, верхньої половини тулуба, як можливий 
прояв стиснення грудної клітки. 

3. Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи 
пацієнта  

3.1. Пульс, його характеристика, АТ. 
3.2. ЧД, його характеристика.  
3.3. Вимірювання артеріального тиску на обох руках.  
3.4. Перкусія ділянки серця: звернути увагу на наявність зміщення 

границь серцевої тупості. 
3.5. Пальпація серця: оцінити верхівковий поштовх та його 

локалізацію. 
3.6. Аускультація серця та судин: оцінити тони та наявність шумів. 
3.7. Аускультація легень: наявність/відсутність легеневого дихання, 

наявність вологих хрипів, тимпаніту. 
Слід мати на увазі, що у багатьох постраждалих з ТГК при фізичному 

обстеженні відхилень від нормальних показників може не бути. 
4. Проведення інструментального обстеження 
Обов’язкові: 
4.1. Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 

95%). 
Бажані: 
4.2. Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях або передача біометричних 

ЕКГ- сигналів у консультативний телеметричний центр для вирішення 
термінових питань інтерпретації ЕКГ. 

Лікувальна програма. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 
Обов’язкові: 
1. Положення постраждалого напівсидячи. 
Постраждалим з ТГК необхідно обмежити фізичне навантаження, 

забезпечити повний психологічний спокій, обмежити постраждалого у 
самостійному пересуванні. 
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2. Проведення оксигенотерапії показане постраждалим зі 
зниженням сатурації менше 95%. Інгаляцію зволоженим киснем проводити 
за допомогою маски або через носовий катетер зі швидкістю 3-5 л/хв. 

3. Забезпечення венозного доступу (при наявності необхідних 
інструментів - забезпечення внутрішньокісткового доступу).  

Венозний доступ проводиться шляхом виконання стандартної 
процедури венозної пункції з дотриманням заходів асептики/антисептики 
катетером для внутрішньовенної пункції, який ретельно фіксується 
пов’язкою.  

Усунення болю та протишокові заходи: введення ненаркотичних та 
наркотичних анальгетиків (кеторолак, розчин метамізолу натрію в/в 
повільно, однак перевага надається морфіну - вводити дробно по 2-5 мг 
кожні 5-15 хв до припинення больового синдрому або появи побічної дії 
(гіпотензії, пригнічення дихання, нудоти, блювання). 

Корекція артеріального тиску. 
- Для підвищення АТ перевага надається внутрішньовенному 

крапельному введенню допаміну зі швидкістю 2-10 мкг/кг/хв. під контролем 
частоти серцевих скорочень та АТ, який може поєднуватися з 
внутрішньовенним крапельним введенням добутаміну, починаючи з дози 2,5-
5 мкг/кг/хв. 

- Для зниження АТ застосовуються �-адреноблокатори і/або 
нітрати (див. протокол надання медичної допомоги по лікуванню 
артеріальної гіпертензії). 

При напруженому пневмотораксі та вираженій підшкірній емфіземі 
грудної стінки, черевної стінки, шиї, обличчя – торакоцентез, дренування 
плевральної порожнини.  

При відкритому пневмотораксі – оклюзійна (герметична) пов’язка, 
відсмоктування повітря з плевральної порожнини пункційною голкою. Якщо 
дана маніпуляція неефективна – фіксація голки до шкіри, не виймаючи її з 
плевральної порожнини, транспортування постраждалого в стаціонар.  

При клапанному пневмотораксі – перевести у відкритий пневмоторакс 
та накласти оклюзійну пов’язку з наступним відсмоктуванням повітря з 
плевральної порожнини. 

При зупинці дихання – інтубація трахеї, серцево-легенева реанімація. 
Примітка:  
Швидкість внутрішньовенної інфузії та вид інфузійних розчинів 

залежить від стану тяжкості пацієнта та даних ЕКГ. 
Госпіталізація 
Термінова госпіталізація потерпілого у визначені ЗОЗ вторинної 

медичної допомоги 
Потерпілі з ТГК незалежно від статі, віку та інших факторів підлягають 

терміновій госпіталізації. Пріоритетним завданням бригади екстреної 
(швидкої) медичної допомоги є транспортування потерпілих в центр 
(відділення), де можливе проведення первинного хірургічного втручання. 

Під час транспортування необхідно забезпечити моніторування стану 
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потерпілого, проведення лікувальних заходів та готовність до проведення 
реанімаційних заходів. 

Транспортування здійснюється на ношах у відповідне відділення 
(торакальне, хірургічне) багатопрофільної лікарні, лікарні швидкої медичної 
допомоги, відділення політравми або в протишокову палату приймального 
відділення лікарні, де проводяться необхідне дообстеження та, при 
необхідності, екстренне оперативне втручання. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при травмі грудної клітки і доступність його медичним 
працівникам 

2. Відсоток пацієнтів, яким на догоспітальному етапі надана медична 
допомога в повному обсязі. 
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Протокол № 37. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при травмі живота 
 
Нозологічна одиниця: Травма живота 
Код МКХ-10: S30 – S39 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Медична допомога на догоспітальному етапі повинна бути надана 

постраждалим з ТЖ у перші хвилини від початку травми. 
Постраждалим ТЖ необхідно забезпечити термінову госпіталізацію у 

відповідні ЗОЗ, які надають вторинну медичну допомогу. 
Швидка діагностика ознак ТЖ на догоспітальному етапі скорочує час 

для встановлення діагнозу та транспортування постраждалих у відповідні 
ЗОЗ. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити терміново бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на травму 

живота. При відсутності вільних бригад диспетчер відділення повинен 
негайно проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер напрямку 
направити бригаду ЕМД з сусіднього відділення. 

Бажано: надати поради абоненту 
• покладіть постраждалого; 
• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 
1. Збір анамнезу 
1.1. Збір анамнезу захворювання: 
1.1.1. Визначити вид, механізм та обставини травми. 
1.1.2. Встановити час виникнення болю в животі, його тривалість та 

зв'язок з можливою травмою. 
1.1.3. Встановити характер болю, його локалізацію та іррадіацію. 
1.1.4. Встановити, чи була спроба зняти біль знеболюючими 

препаратами та ефект від даної дії. 
1.1.5. Встановити зв’язок болю з фізичним навантаженням. 
1.1.6. Встановити наявність задишки. 
1.1.7. Встановити наявність рани на черевній стінці. 
1.1.8. Встановити наявність саден, гематом м/тканин черевної стінки. 
1.1.9. Встановити наявність сторонніх тіл черевної стінки. 
1.1.10. Встановити наявність евентерації внутрішніх органів. 
1.2. Збір анамнезу життя: 
1.2.1. Встановити, які лікарські засоби приймає постраждалий 

щоденно. 
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1.2.2. З’ясувати, які лікарські засоби постраждалий прийняв до 
прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

1.2.3. З’ясувати наявність факторів ризику серцево-судинних 
захворювань: тютюнопаління, цукровий діабет, гіперхолестеринемія. 
Виявити в анамнезі інші супутні захворювання: порушення ритму серця, 
порушення мозкового кровообігу, онкологічних захворювань, виразкової 
хвороби шлунку та 12-палої кишки, захворювань крові та наявність у 
минулому кровотеч, ХОЗЛ, тощо. 

1.2.4. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати, чи є 
алергічні реакції на прийом лікарських засобів. 

1.2.5. З’ясувати, чи хворіє постраждалий гепатитами, на туберкульоз, 
венеричними захворюваннями. 

2. Проведення огляду та фізичного обстеження 
2.1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій: 

свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE. 
2.2. Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 

функцій організму – дихання, кровообігу. 
2.3. Візуальна оцінка: 
2.3.1. Колір шкірних покривів, вологість, наявність набухання шийних 

вен, заповнення периферичних капілярів. 
2.3.2. Виявити наявність рани, сторонніх тіл черевної стінки. 
2.3.3. Виявити точкові крововиливи на черевній стінці поперекової 

ділянки. 
2.3.4. Виявити вимушене положення хворого. 
2.3.5. Виявити ознаки кровотечі. 
3. Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи 

постраждалих 
3.1. Пульс, його характеристика, АТ. 
3.2. ЧД, його характеристика. 
3.3. Вимірювання артеріального тиску на обох руках. 
3.4. Пальпація серця: оцінити верхівковий поштовх та його 

локалізацію. 
3.5. Аускультація серця та судин шиї, точок проекції ниркових 

артерій. 
3.6. Аускультація легень: наявність вологих хрипів. 
Слід мати на увазі, що у багатьох постраждалих з ТЖ при фізичному 

обстеженні відхилень від нормальних показників може не бути. 
4. Проведення інструментального обстеження 
Обов’язкові при необхідності уточнення діагнозу та контролю за 

станом важкості: 
4.1. Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях або передача біометричних ЕКГ 

- сигналів у консультативний телеметричний центр для вирішення 
термінових питань інтерпретації ЕКГ. 

4.2. Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 95 
%). 
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Лікувальна програма. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 
1. Положення постраждалого лежачи з піднятою злегка головою. 
Хворим на ТЖ для зменшення навантаження на міокард необхідно 

обмежити фізичне навантаження, забезпечити повний психологічний спокій, 
не дозволяти постраждалому самостійно пересуватись. 

2. Забезпечити подачу кисню.  
3. Забезпечити моніторування життєвих функцій та 

електрокардіограми.  
4. Забезпечення венозного доступу. Усім постраждалим з ТЖ у 

перші години після або у разі виникнення ускладнень показана катетеризація 
периферичної вени. Венозний доступ проводиться шляхом виконання 
стандартної процедури венозної пункції з дотриманням заходів 
асептики/антисептики катетером для внутрішньовенної пункції, який 
ретельно фіксується пов’язкою. 

Особливості надання екстреної медичної допомоги в залежності від 
травми: 

Відкриті ушкодження живота. 
На догоспітальному етапі будь-яка колото - різана рана живота повинна 

трактуватися як проникаюча . Рани, локалізовані у верхній третині стегна, в 
області сідниці, в поперековій області також можуть проникати в черевну 
порожнину.  

Невідкладна допомога: 
• стерильна пов'язка на рану;  
• при евентерації, якщо випали петлі кишечнику або інші органи на 

догоспітальному етапі в черевну порожнину назад не вправляються (у 
випадках їх рясного забруднення вони можуть бути кілька разів промиті 
теплим антисептичним розчином і фіксовані за допомогою вологої пов'язки, 
просоченої антисептиком, яка постійно зволожується теплим антисептичним 
розчином);  

• при явищах шоку – внутрішньовенне введення 10% 
гідроксиетилкрохмалю/при наявності/, розчину натрію хлориду0,9 %,  
розчину глюкози 5%,ацесоль,трисоль,гік зі швидкістю, достатньою для 
утримання АТ вище 80 мм рт. ст.;  

• знеболювання розчином анальгіна 50% - 2 мл внутрішньовенно 
або дексалгін2,0 внутрішньовенно (або внутрішньом’язово) (при відкритій 
травмі черевної порожнини з евентрацією внутрішніх органів допустимо 
використання наркотичного анальгетика  

• екстрена госпіталізація в хірургічне відділення на ношах;  
• сторонні предмети (ніж, шило, заточка), що знаходяться в рані не 

вилучати, а додатково фіксувати (пластиром). 
Закрита травма живота. 
Виділяють дві групи потерпілих: 
- з клінічною картиною гострої крововтрати;  
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- з симптоматикою перитоніту за наростаючими ознаками ендогенної 
інтоксикації.  

Невідкладна допомога при гострій крововтраті: 
• зупинка зовнішньої кровотечі здійснюється будь-якими 

доступними методами (джгут за показаннями, що давить, тампонада рани, 
затискач на судину, що кровоточить); 

• відшкодування об'єму циркулюючої крові (далі - ОЦК): пункція і 
катетеризація від однієї до трьох периферичних вен; 

• внутрішньовенно вливання плазмозамінних розчинів (10% 
гідроксиетилкрохмалю 5-7 мл на 1 кг маси тіла) 30-50 мл/кг за годину, при 
триваючій кровотечі не вводити, так як він може посилити кровотечу;  

• за відсутності середньо-молекулярних декстранів струменеве 
внутрішньовенне впливання розчинів електролітів, обсяг інфузії при цьому 
повинен перевищувати обсяг крововтрати в 3-4 рази;  

Швидкість інфузії при артеріальному тиску, який не визначається — 
100-200мл/хв (протягом перших 5-7 хвилин інфузійної терапії артеріальний 
тиск повинен визначатися), надалі швидкість інфузії повинна бути такою, 
щоб підтримувати рівень артеріального тиску 80-90 мм рт. ст.;  

• при триваючій кровотечі артеріальний тиск вище 90 мм рт. ст. 
піднімати не можна; 

• при недостатньому ефекті інфузійної терапії - допамін 5 мл 0,5 % 
розчину на 400 мл плазмозамінного розчину внутрішньовенно, преднізолон 
до 30 мг/кг внутрішньовенно; 

• оксигенотерапія: протягом перших 15-20 хвилин - 100 % кисень 
через маску наркозного апарата або інгалятора, в подальшому - киснево-
повітряна суміш із вмістом 40% кисню;  

• транспортування в стаціонар з продовженням інфузійної терапії; 
• «Холод» (за наявності) на живіт; 
• екстрена госпіталізація в хірургічний стаціонар;  
• введення анальгетиків припустимо у випадку вираженого 

больового синдрому при політравмі 
Госпіталізація. 
Термінова госпіталізація постраждалого у визначені ЗОЗ медичної 

допомоги 
Всі постраждалі з підозрою на ТЖ незалежно від статі, віку та інших 

факторів підлягають терміновій госпіталізації. У ЗОЗ необхідно взяти 
медичну документацію та попередні кардіограми постраждалого.  

Під час транспортування необхідно забезпечити моніторування стану 
постраждалих, контроль АТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, проведення лікувальних заходів 
та готовність до проведення реанімаційних заходів. 

Транспортування постраждалого здійснюється на ношах у відділення 
екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної лікарні, 
приймальне відділення, безпосередньо у відділення інтенсивної терапії, 
реанімаційне відділення,  кардіологічну реанімацію.  
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Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при травмі живота і доступність його медичним 
працівникам. 

2. Відсоток лікарів та фельдшерів з медицини невідкладних станів, 
що проходили підготовку на короткотривалих курсах з надання екстреної 
медичної допомоги постраждалим з політравмою. 
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Протокол № 38. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при травмах кінцівок. 
 
Нозологічна одиниця : Травма кінцівок 
Код МКХ-10: S40 – S99 
Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 

МК: 
Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту 
• забезпечте нерухомість пошкодженої кінцівки;  
• якщо є кровотеча, то як витікає кров (струменем чи повільно 

з’являється) і якого кольору; 
• зупиніть кровотечу за допомогою давлючої пов’язки (венозну) або 

джгута (артеріальну); 
• якщо наявна рана в ділянці кінцівок – накласти асептичну пов’язку; 
• якщо в наявній рані є сторонній предмет - в жодному разі його не 

видаляти; 
• забезпечте зігрівання постраждалого в холодну пору;  
• необхідно дати травмованому доступ повітря; 
• дайте травмованому знеболююче: метамізол натрію (анальгін), 

декскетопрофен (диклофенак) тощо; 
• не залишайте потерпілого без нагляду; 
• якщо наявна зупинка дихання –  почати проведення серцево-

легеневої реанімації. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
1. Збір анамнезу 
1.1. Збір анамнезу захворювання: 
1.1.1. Встановити точний час, місце та обставини травми зі слів 

хворого, свідків.  
1.1.2. Визначити механізм травми, в т.ч. дорожньо-транспортна 

пригода, падіння з висоти, в т.ч. з висоти росту, кримінальні дії тощо. 
1.1.3. Встановити епізод втрата свідомості. 
1.1.4. З’ясувати факт надання домедичної та першої медичної допомоги 

сторонніми особами, якщо так, то ким саме. 
1.1.5. Визначити чи вживав хворий алкогольні напої або наркотичні 

засоби. 
1.2. Збір анамнезу життя: 
1.2.1. З’ясувати наявність факторів ризику серцево-судинних 

захворювань: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет. Виявити в анамнезі 
супутні захворювання, в т.ч. порушення ритму серця, порушення мозкового 
кровообігу, онкологічних захворювань, виразкової хвороби шлунку та 12-
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палої кишки, захворювань крові та наявність у минулому кровотеч тощо. 
1.2.2. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати наявність 

алергічних реакцій на прийом лікарських засобів. 
1.2.3. Визначити, які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
1.2.4. 1.2.5 З’ясувати чи хворів постраждалий на ВІЛ, туберкульоз, 

гепатити та венеричні захворювання. 
2. Проведення огляду та фізичного обстеження  
2.1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій 

потерпілого: свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE. 
2.2. Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 

функцій організму – дихання, кровообігу.  
2.3. Візуальна оцінка:  
2.3.1. Оглянути травмованого з голови до п’ят з метою виявлення 

поєднаних пошкоджень: 
2.3.1.1. Наявність зовнішніх ознак травми 
2.3.1.2. Визначити рухову активність великих суглобів. 
2.3.1.3. Наявність деформацій скелету. 
2.3.1.4. Наявність підшкірної емфіземи та крепітацій 
2.3.2. Колір шкірних покривів, вологість. 
2.3.3. Виявити наявність рани кінцівок. 
2.3.4. Виявити наявність деформації кінцівок. 
2.3.5. Виявити наявність зовнішньої чи внутрішньої кровотечі з 

кінцівки. 
3. Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи 

пацієнта  
3.1. Пульс, його характеристика, АТ. 
3.2. ЧД, його характеристика.  
3.3. Вимірювання артеріального тиску на обох руках.  
3.4. Перкусія ділянки серця: звернути увагу на наявність зміщення 

границь серцевої тупості. 
3.5. Аускультація серця та судин: оцінити тони та наявність шумів. 
3.6. Аускультація легень: наявність/відсутність легеневого дихання, 

наявність вологих хрипів, тимпаніту. 
3.7. Слід мати на увазі, що у багатьох потерпілих з ТК при фізичному 

обстеженні відхилень від нормальних показників може не бути. 
4. Проведення інструментального обстеження 
4.1. Бажана Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, 

норма – 95%). 
Лікувальна програма 
Обов’язково: 
Потерпілим з ТК необхідно обмежити фізичне навантаження, 

забезпечити повний психологічний спокій, обмежити потерпілого у 
самостійному пересуванні. 
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Проведення оксигенотерапії показане потерпілим зі зниженням 
сатурації менше 95%. Інгаляцію зволоженим киснем проводити за 
допомогою маски або через носовий катетер зі швидкістю 3-5 л/хв. 

При важкому загальному стані забезпечити венозний доступ. Венозний 
доступ проводиться шляхом виконання стандартної процедури венозної 
пункції з дотриманням заходів асептики/антисептики катетером для 
внутрішньовенної пункції, який ретельно фіксується пов’язкою. Ввести 0,9% 
розчин натрію хлориду із розрахунку 20 мл/кг та 10% розчин 
гідроксиетилкрохмалю. 

Знеболення: введення ненаркотичних та наркотичних анальгетиків 
(кеторолак, метамізол натрію, розчин декскетопрофену в/в повільно, однак 
перевага надається морфіну - вводити дробно по 2-5 мг кожні 5-15 хв. до 
припинення больового синдрому або появи побічної дії (гіпотензії, 
пригнічення дихання, нудоти, блювання). 

Транспортна іммобілізація стандартними та імпровізованими шинами, 
які накладаються по правилам, з фіксацією двох або трьох суміжних суглобів 
у всіх випадках переломів та вивихів кісток, а також при наявності великих 
ран, особливо в ділянці суглобів та підозрі на пошкодження крупних 
магістральних судин. 

При наявності пошкоджень двох і більше сегментів кінцівки 
транспортна імобілізація проводиться на щиті. 

Боротьба з явищами шоку. 
Обов’язково контроль рівня АТ. Для підвищення АТ перевага надається 

внутрішньовенному крапельному введенню допаміну зі швидкістю 2-
10 мкг/кг/хв. під контролем частоти серцевих скорочень та АТ, який може 
поєднуватися з внутрішньовенним крапельним введенням добутаміну, 
починаючи з дози 2,5-5 мкг/кг/хв. 

Госпіталізація 
Термінова госпіталізація потерпілого згідно розкладу чергових клінік. 
Всі потерпілі з ТК незалежно від статі, віку та інших факторів 

підлягають терміновій госпіталізації.  
Під час транспортування необхідно забезпечити моніторування стану 

потерпілого, проведення лікувальних заходів та готовність до проведення 
реанімаційних заходів. 

Транспортування здійснюється переважно на ношах. 
Індикатори якості медичної допомоги 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при травмі кінцівок і доступність його медичним 
працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з травмою кінцівок, яким в повному обсязі було 
забезпечено транспортну імобілізацію на догоспітальному етапі. 

3. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 39. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при черепно-мозковій травмі 
 
Нозологічна одиниця : Черепно-мозкова травма 
Код МКХ-10:  
S00-S09 Травми голови 
S02 Перелом кісток черепа та обличчя 
S06.0 Струс головного мозку 
S06.9 Внутрішньочерепна травма, неуточнена 
Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 

МК: 
Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити терміново бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на ЧМТ. 

При відсутності вільних бригад диспетчер відділення повинен негайно 
проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер напрямку направити 
бригаду ЕМД з сусіднього відділення. 

Бажано: надати поради абоненту: 
• Визначити, чи знаходиться  пацієнта у свідомості;  
• При відсутності свідомості рекомендувати перевірити наявність у 

пацієнта дихання. Відповідь «я не знаю» або «в мене не має впевненості» 
слід розуміти як відсутність дихання; 

• Подивитися, чи є деформації скелету, в т.ч. черепу, наявність ран 
на черепі (обличчі), ознак зовнішньої кровотечі на голові; 

• При наявності зовнішньої кровотечі рекомендувати притиснути 
рану марлевою пов’язкою або серветкою; 

• Визначити, чи була блювота, якщо так – по можливості очистити 
ротову порожнину; 

• Рекомендувати покласти травмованого на бік в зручне положення 
та забезпечити йому спокій; 

• Ні в якому разі не залишайте пацієнта без нагляду. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги  
1. Збір анамнезу 
1.1. Збір анамнезу захворювання: 
1.1.1. Встановити точний час, місце та обставини отримання травми зі 

слів постраждалого, родичів, свідків. 
1.1.2. Встановити кількість постраждалих, у томі числі дітей. 
1.1.3. Повідомити диспетчера про необхідність додаткових бригад 

екстреної медичної допомоги. 
1.1.4. Визначити механізм травми, в т.ч. дорожньо-транспортна 

пригода, падіння з висоти, в т.ч. з висоти росту, кримінальні дії тощо. 
1.1.5. Встановити епізод втрати свідомості. 
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1.1.6. З’ясувати факт надання долікарської та першої медичної 
допомоги сторонніми особами, якщо так, то ким саме. 

1.1.7. Визначити, чи вживав хворий алкогольні напої або наркотичні 
засоби. 

1.2. Збір анамнезу життя: 
1.2.1. З’ясувати наявність факторів ризику серцево-судинних 

захворювань: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет. Виявити в анамнезі 
супутні захворювання, в т.ч. порушення ритму серця, порушення мозкового 
кровообігу, онкологічних захворювань, виразкової хвороби шлунку та 12-
палої кишки, захворювань крові та наявність у минулому кровотеч тощо. 

1.2.2. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати наявність 
алергічних реакцій на прийом лікарських засобів. 

1.2.3. Встановити, які лікарські засоби приймає пацієнт щоденно. 
1.2.4. З’ясувати, які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
1.2.5. Виявити в анамнезі супутні захворювання органів та систем 

постраждалого. 
2. Проведення огляду та фізичного обстеження  
2.1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій: 

свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE . 
2.2. Візуальна оцінка: колір шкіряних покривів, вологість, блювота, 

ознаки набухання шийних вен. 
2.3. За відсутності потреби в реанімаційних заходах, проводять 

вторинний огляд – більш детальне неврологічне та соматичне обстеження.  
2.4. Оглянути травмованого з голови до п’ят з метою виявлення 

поєднаних пошкоджень: 
2.4.1. Наявність зовнішніх ознак травми. 
2.4.2. Визначити рухову активність великих суглобів. 
2.4.3. Наявність деформацій скелету. 
2.4.4. Наявність підшкірної емфіземи та крепітацій. 
3. Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи 

пацієнта  
3.1. Пульс, його характеристика, АТ. 
3.2. ЧД, його характеристика.  
3.3. Вимірювання артеріального тиску на обох руках.  
3.4. Аускультація легень на всьому протязі з метою виявлення 

пневмотораксу, гемотораксу, наявність супутніх захворювань, в т.ч. 
пневмонії. 

3.5. Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 
функцій організму – дихання, кровообігу. 

4. Проведення неврологічного обстеження 
4.1. Визначають рівень свідомості за шкалою ком Глазго. Наявність 

запаху алкоголю не пояснює  зміни ментального статусу при травмі голови. 
5. Проведення інструментального обстеження 
Обов’язкові: 
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5.1. Вимірювання артеріального тиску. 
Бажані: 
5.2. Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях. 
5.3. Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 

95%). 
Лікувальна програма 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги з метою підтримати достатнього метаболізму головного мозку, 
запобігти збільшенню інтракраніального тиску. 

Накласти шийний комір. 
Положення пацієнта лежачи в безпечному зручному положення з 

піднятою головою на 30о. 
Хворим з клінічними ознаками тяжкої ЧМТ здійснюють моніторинг 

сатурації киснем крові. 
Забезпечити інгаляцію кисню травмованим зі зниженням сатурації 

менше ніж 95%. 
Інгаляцію кисню здійснювати через фаціальну маску або через носовий 

катетер зі швидкістю 3-5 л/хв. 
Всім травмованим забезпечити контроль за показниками артеріального 

тиску. 
Забезпечити венозний доступ через катетеризацію периферійної вени 

шляхом виконання стандартної процедури венозної пункції з дотриманням 
заходів асептики/антисептики катетером для внутрішньовенної пункції, який 
ретельно фіксується пов’язкою.  

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги при наданні екстреної медичної допомоги хворим з тяжкою 
ЧМТ 

Обов’язкові: 
При наявності ознак внутрішньочерепної гіпертензії (критерії: 

інтенсивність головного болю, яка зростає, блювота, порушення свідомості, 
брадікардія): 

1. Вводять нейропротектори: магнію сульфат 7-10 мл 25% розчину 
на 0,9% фізіологічному розчині натрію хлориду внутришньовенно;  

2. При психомоторному збудженні та судомах внутришньовенно 
вводять 2-4 мл розчину діазепаму 0,5% 2,0. 

Бажані: 
Для запобігання інтракраніальної гіпертензії забезпечити 

гіперосмолярну терапію гіпертонічним 6-7,5% розчином натрію хлориду 
внутришньовенно крапельно 200,0. 

Госпіталізація 
Термінова госпіталізація потерпілого згідно розкладу чергових клінік. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 
1. Всі пацієнти з підозрою на ЧМТ незалежно від статі, віку та 

інших чинників підлягають терміновій госпіталізації. Пріоритетним 
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завданням бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги є 
транспортування пацієнтів в центр (відділення), де можливе надання 
спеціалізованої медичної допомоги. 

2. Під час транспортування необхідно забезпечити моніторинг 
стану пацієнта, проведення лікувальних заходів та готовність до проведення 
реанімаційних заходів. 

3. Транспортування здійснюється на транспортній дошці (ношах) 
після стабілізації стану пацієнта, або визначення оптимального вікна в 
процесі стабілізації стану. 

Перелік індикаторів якості медичної допомоги 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при черепно-мозковій травмі і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з ЧМТ, яким в повному обсязі було 
забезпечено транспортну іммобілізацію шийного відділу хребта на 
догоспітальному етапі. 

3. Відсоток пацієнтів з ЧМТ, яким було здійснено кисневу 
підтримку у визначений проміжок часу (до 30 хвилин). 

4. Відсоток пацієнтів з ЧМТ, які госпіталізовані до спеціалізованого 
стаціонару у визначений проміжок часу (2 години) з моменту первинного 
контакту з медичним працівником. 
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Протокол № 40. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при травмі хребта 
 
Нозологічна одиниця:Травма хребта  
Код МКХ-10: 
S10-S19 Травми шиї 
S22 Перелом ребра (ребер), грудини та грудного відділу хребта 
S32 Перелом поперекового відділу хребта і кісток таза 
S30-S39 Травми живота, нижньої частини спини, поперекового відділу 

хребта і таза 
Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 

МК: 
Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити терміново бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на травму 

хребта. При відсутності вільних бригад диспетчер відділення повинен 
негайно проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер напрямку 
направити бригаду ЕМД з сусіднього відділення. 

Бажано: надати поради абоненту: 
• зафіксуйте положення постраждалого підручними методами: 

підкладіть щільні валики з рушників чи інших подібних матеріалів по обидві 
сторони від шиї постраждалого або утримуйте голову; 

• до прибуття бригади швидкої допомоги у міру можливості 
постраждалий повинен залишатися в тому ж положенні, в якому він був 
знайдений. 

• будь-які маніпуляції при наданні першої допомоги повинні 
(наскільки це можливо) виконуватися без зміни положення голови і шиї; 

• при відсутності ознак циркуляції повітря в легенях (дихання, кашель, 
рухи) приступайте до проведення серцево-легеневої реанімації, однак при 
відкритті дихальних шляхів не закидайте потерпілому голову. Замість цього 
пальцями обережно захопіть підборіддя і відтягніть його вперед; 

• при виникненні крайньої необхідності повернути потерпілого 
(наприклад, якщо у нього блювота, задуха або він наражається на небезпеку 
нової травми), робіть це як мінімум удвох. Слідкуйте за тим, щоб голова, шия 
і хребет при повороті на бік постійно перебували на одній лінії. 

• якщо наявна рана – накласти асептичну пов’язку; 
• якщо в наявній рані є сторонній предмет – в жодному разі його не 

видаляти; 
• забезпечте зігрівання постраждалого в холодну пору;  
• необхідно дати травмованому доступ повітря; 
• не залишайте потерпілого без нагляду; 
• якщо наявна зупинка дихання – почати проведення серцево-

легеневої реанімації. 
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Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги  

1. Збір анамнезу 
1.1. Збір анамнезу захворювання: 
1.1.1. Встановити точний час, місце та обставини травми зі слів 

хворого, свідків.  
1.1.2. Визначити механізм травми, в т.ч. дорожньо-транспортна 

пригода, падіння з висоти, в т.ч. з висоти росту, кримінальні дії тощо. 
1.1.3. Встановити епізод: втрата свідомості. 
1.1.4. З’ясувати факт надання долікарської та першої медичної 

допомоги сторонніми особами, якщо так, то ким саме. 
1.1.5. Визначити, чи вживав хворий алкогольні напої або наркотичні 

засоби. 
1.2. Збір анамнезу життя: 
1.2.1. З’ясувати наявність факторів ризику серцево-судинних 

захворювань: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет. Виявити в анамнезі 
супутні захворювання, в т.ч. порушення ритму серця, порушення мозкового 
кровообігу, онкологічних захворювань, виразкової хвороби шлунку та 12-
палої кишки, захворювань крові та наявність у минулому кровотеч, ХОЗЛ, 
тощо. 

1.2.2. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати наявність 
алергічних реакцій на прийом лікарських засобів. 

1.2.3. Визначити, які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття 
бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

1.2.4. 1.2.5 З’ясувати, чи хворів постраждалий на ВІЛ, туберкульоз, 
гепатити та венеричні захворювання. 

2. Проведення огляду та фізичного обстеження  
2.1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій 

потерпілого: свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE . 
2.2. Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 

функцій організму – дихання, кровообігу.  
2.3. Візуальна оцінка:  
2.3.1. Оглянути травмованого з голови до п’ят з метою виявлення 

поєднаних пошкоджень: 
2.3.1.1. Наявність зовнішніх ознак травми 
2.3.1.2. Визначити рухову активність кінцівок. 
2.3.1.3. Наявність деформацій скелету. 
2.3.1.4. Наявність тактильної чутливості. 
2.3.2. Колір шкірних покривів, вологість. 
2.3.3. Виявити наявність рани в ділянці хребта. 
2.3.4. Виявити наявність деформації хребта, підшкірної гематоми. 
3. Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи 

пацієнта  
3.1. Пульс, його характеристика, АТ. 
3.2. ЧД, його характеристика.  
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3.3. Вимірювання артеріального тиску на обох руках.  
3.3.1. Аускультація серця. 
3.3.2. Аускультація легень: наявність/відсутність легеневого дихання, 

наявність вологих хрипів, тимпаніту. 
Слід мати на увазі, що у багатьох потерпілих з ТХ при фізичному 

обстеженні відхилень від нормальних показників може не бути.  
4. Проведення інструментального обстеження 
Бажані: Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях або передача біометричних 

ЕКГ- сигналів у консультативний телеметричний центр для вирішення 
термінових питань інтерпретації ЕКГ; Пульсоксиметрія (визначення 
сатурації крові киснем, норма – 95%). 

Лікувальна програма 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 
Положення постраждалого лежачи на щиті. Постраждалому з ТХ 

необхідно обмежити фізичне навантаження, забезпечити повний 
психологічний спокій, заборонити постраждалому самостійне пересування. 

Проведення оксигенотерапії показане постраждалим зі зниженням 
сатурації менше 95%. Інгаляцію зволоженим киснем проводити за 
допомогою маски або через носовий катетер зі швидкістю 3-5 л/хв. 

Забезпечення венозного доступу. Венозний доступ проводиться 
шляхом виконання стандартної процедури венозної пункції з дотриманням 
заходів асептики/антисептики катетером для внутрішньовенної пункції, який 
ретельно фіксується пов’язкою. Ввести 0,9% розчин натрію хлориду із 
розрахунку 20 мл/кг та 10% розчин гідроксиетилкрохмалю. 

Транспортну іммобілізацію потрібно проводити на щиті на місці 
пригоди, при пошкодженні грудного та поперекового відділу хребта – 
постраждалий у положенні «жаби», обов’язково зафіксувавши шию у 
транспортному шийному комірці або шийним ортезом. 

Усунення болю:  введення ненаркотичних та наркотичних анальгетиків 
(кеторолак, метамізол натрію, розчин декскетопрофену в/в повільно, однак 
перевага надається морфіну - вводити дробно по 2-5 мг кожні 5-15 хв до 
припинення больового синдрому або появи побічної дії (гіпотензії, 
пригнічення дихання, нудоти, блювання). 

Боротьба з явищами шоку. 
Боротьба з явищами гострої дихальної недостатності. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги щодо контролю та корекції артеріального тиску. 
Обов’язково контроль рівня АТ. Для підвищення АТ перевага 

надається внутрішньовенному крапельному введенню допаміну зі швидкістю 
2-10 мкг/кг/хв. під контролем частоти серцевих скорочень та АТ, який може 
поєднуватися з внутрішньовенним крапельним введенням добутаміну, 
починаючи з дози 2,5-5 мкг/кг/хв. 

Госпіталізація. 
Термінова госпіталізація потерпілого згідно розкладу чергових клінік. 
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Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги 

Всі постраждалі з ТХ незалежно від статі, віку та інших факторів 
підлягають терміновій госпіталізації. 

Під час транспортування необхідно забезпечити моніторування стану 
постраждалого, проведення лікувальних заходів та готовність до проведення 
реанімаційних заходів. 

Транспортування здійснюється на ношах у відповідне відділення 
багатопрофільної лікарні. 

Індикатори якості медичної допомоги  
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при травмі хребта і доступність його медичним 
працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з травмою хребта, яким в повному обсязі було 
забезпечено транспортну іммобілізацію на догоспітальному етапі. 

3. Відсоток пацієнтів з травмою хребта, яким було здійснено 
кисневу підтримку у визначений проміжок часу (до 30 хвилин). 

4. Відсоток пацієнтів з травмою хребта, які госпіталізовані до 
спеціалізованого стаціонару у визначений проміжок часу (2 години) з 
моменту первинного контакту з медичним працівником. 
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Протокол № 41. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при політравмі 
 
Нозологічна одиниця: Політравма (поєднана травма)  
Код МКХ-10: Т06.8 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Ізольована травма – кожне окреме пошкодження в будь-якій анатомо-

функціональній ділянці тіла або органу. Множинна травма – декілька 
пошкоджень в межах однієї анатомо-функціональної ділянки. Поєднана 
травма – декілька пошкоджень в межах різних анатомо-функціональних 
ділянок. Комбінована травма – пошкодження, які виникають внаслідок 
одночасного або послідовного впливу на організм декількох травмуючих 
агентів. Політравма – тяжкі множинні і поєднані ушкодження, при яких 
виникає травматична хвороба, яка потребуює надання медичної допомоги за 
життєвими показами. Обов’язковою умовою для застосування терміну 
«політравма» є наявність травматичного шоку, а одне з ушкоджень чи їх 
поєднання являють загрозу для життя та здоров’я постраждалого. 
Патогенетичним обґрунтуванням розвитку шоку при політравмі є 
гіповолемія, різновидом якої є геморагічний, опіковий та травматичний шок. 
«Травматична хвороба» – фазний патологічний процес, що поступово 
розвивається при тяжких ушкодженнях, в основі яких лежать порушення 
гомеостазу, загальних та місцевих адаптаційних процесів, а клінічні прояви 
залежать від характеру, кількості та локалізації ушкоджень. 

Для політравми характерно: наявність синдрому взаємного обтяження, 
атипової симптоматики ушкоджень, складність діагностики, необхідність 
постійної оцінки тяжкості стану постраждалого, термінова потреба в 
адекватних лікувальних заходах, розвиток травматичної хвороби, велика 
кількість ускладнень та висока летальність. 

Механізм травмування. Надання невідкладної медичної допомоги  
постраждалим на догоспитальному етапі завжди має розпочинатись з огляду 
місця події та визначення механізму травмування. Відомо, що різні типи 
нещасних випадків призводять до різних типів ушкоджень, але специфічні 
види ушкоджень та механізм травми корелюють. Політравма найчастіше є 
наслідком ДТП; падіння з висоти (кататравми); у разі  завалу зсувними 
матеріалами. 

Організація та надання медичної допомоги на догоспітальному 
етапі. 

Пацієнтам з політравмою необхідно забезпечити термінову 
госпіталізацію в першу чергу в центри (відділення) спеціалізованої медичної 
допомоги травмованим, де можливе проведення на достатньому рівні 
усунення ускладнень перебігу травматичного процесу при політравмі.  
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Своєчасна та адекватна медична допомога за життєвими показаннями в 
повному обсязі обумовлює зниження летальності як на догоспітальному, так і 
на ранньому госпітальному етапі. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити терміново бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на 

політравму. При відсутності вільних бригад диспетчер відділення повинен 
негайно проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер напрямку 
направити бригаду ЕМД з сусіднього відділення. Про ситуацію інформувати 
старшого лікаря оперативно-диспетчерського відділу. 

Бажано: надати поради абоненту: 
• покладіть постраждалого; 
• якщо є кровотеча, то як витікає кров (струменем чи повільно 

з’являється) і якого кольору; 
• зупиніть кровотечу за допомогою давлючої пов’язки (венозну) або 

джгута (артеріальну); 
• забезпечте зігрівання постраждалого в холодну пору; 
• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Діагностична програма 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
1. Збір анамнезу 
1.1. Збір анамнезу захворювання: 
1.1.1. Встановити точний час від початку події. 
1.1.2. Встановити кількість постраждалих, у томі числі дітей. 
1.1.3. Встановити механізм травми для кожного постраждалого. 
1.1.4. Повідомити диспетчера про необхідність додаткових бригад 

екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
1.2. Збір анамнезу життя (якщо обставини дозволяють): 
1.2.1. Встановити, які лікарські засоби приймає пацієнт щоденно. 
1.2.2. З’ясувати, які лікарські засоби пацієнт прийняв до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
1.2.3. З’ясувати наявність факторів ризику серцево-судинних та 

респіраторно-обструктивних захворювань, або інших захворювань до травми: 
порушення ритму серця, порушення мозкового кровообігу, онкологічних 
захворювань, виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки, захворювань 
крові та наявність у минулому кровотеч тощо. 

1.2.4. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати, чи є 
алергічні реакції на прийом лікарських засобів. 

2. Проведення огляду та фізичного обстеження 
2.1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій: 

свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE. 
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2.2. Візуальна оцінка: колір шкіряних покривів, вологість, наявність 
харкотиння, ознаки набухання шийних вен. 

2.3. За відсутності потреби в реанімаційних заходах проводять 
вторинний огляд – більш детальне неврологічне та соматичне обстеження.  

3. Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи 
пацієнта 

3.1. Пульс, його характеристика, АТ. 
3.2. ЧД, його характеристика.  
3.3. Аускультація легень: наявність вологих або сухих хрипів, 

бронхіальне дихання, дихання не вислуховується. 
3.4. Аускультація, встановлення або виключення підшкірної 

емфіземи, крепітації реберних уламків. 
3.5. Вимірювання артеріального тиску на обох руках.  
3.6. Відповідно до показань усунути порушення життєво важливих 

функцій організму – дихання (алгоритм №2.1 «Гостра дихальна 
недостатність»), кровообігу (алгоритм № 2.2  «Гіповолемічний шок»). 

4. Проведення інструментального обстеження та визначення 
тяжкості травми: 

4.1. Постійний кардіомоніторинг, реєстрація ЕКГ.  
4.2. Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем (SaO2), при 

нормі – 95-98%). При SpО2 меньш 90% розпочати респіраторну підтримку.  
4.3. Бальна оцінка тяжкості стану постраждалого: динамічний 

контроль за ЧСС, АТ, розрахунок індексу шоку (ЧСС/АТсист.), 
пульсоксиметрія (SaO2). При АТсист. <80 мм рт.ст., ЧСС > 110 уд/хв., SaO2 <90 
%, індексу шоку >1,4 потрібна корекція комплексу невідкладної інтенсивної 
терапії. 

4.4. Провести первинне сортування на місці пригоди по тяжкості 
стану постраждалих: 

4.4.1. 4.5.1. В першу чергу транспортування постраждалого з ознаками 
пошкоджень та загрози для життя, а також дітей до найближчого стаціонару. 

4.4.2. 4.5.2. В другу чергу транспортування постраждалого без ознак 
загрози для життя в спеціалізований ЗОЗ. 

Лікувальна програма. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 
1. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Положення пацієнта 

на рівній поверхні або іммобілізація шийного відділу хребта з фіксацією на 
довгій дошці. При западанні язика  положення на спині з максимальним 
розгинанням голови та відведенням нижньої щелепи вперед, звільнити 
ротову порожнину від біомас та ввести повітряпровід.  

Постраждалим необхідно обмежити фізичне навантаження, 
забезпечити повний психологічний спокій, не дозволяти пацієнту самостійно 
пересуватись. Іммобілізація сегментів кінцівок з ознаками переломів. 

2. Проведення оксигенотерапії при клінічних ознаках гострої 
дихальної недостатності: частота дихання більше 40 або менше 8 в 1 хв.; 
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SpО2 ≤ 90% при диханні атмосферним повітрям та рівнем свідомості менше 8 
балів за шкалою Глазго. Інгаляцію зволоженим киснем проводити за 
допомогою маски або при необхідності – інтубації трахеї з переводом на 
ШВЛ зі швидкістю 3-5 л/хв. (алгоритм №2.1 «Гостра дихальна 
недостатність»). 

3. Забезпечення венозного доступу шляхом встановлення 
периферичного  катетеру найбільшого діаметру (при необхідності 2-х і 
більше) або катетеризація зовнішньої яремної вени чи центральний венозний 
доступ. Дотримання заходів асептики/антисептики для внутрішньовенної 
пункції; катетер надійно фіксується пов’язкою. 

4. Проведення інфузійної терапії. Внутрішньовенно струйно інфузія 
кристалоїдних розчинів не менше 800 мл за 10 хв. (при відсутності показника 
САТ - в 2 вени й більше) під контролем САТ (не менше 90 мм.рт.ст.). При 
крововтраті (САТ менше 90 мм.рт.ст.) продовжити в/в інфузію колоїдними 
розчинами (10% розчин гідроксиетилкрохмалю) 200-400 мл./при наявності/ 
(алгоритм «Гіповолемічний шок»).  

Для підвищення АТ перевага надається внутрішньовенному 
крапельному введенню допаміну зі швидкістю 2-10 мкг/кг/хв. під контролем 
частоти серцевих скорочень та АТ, який може поєднуватися із 
внутрішньовенним крапельним введенням добутаміну, починаючи з дози 2,5-
5 мкг/кг/хв. 

5. Знеболення у випадках травми (в/в, в/м введення анальгетиків, 
наркотичних знеболюючих препаратів). Знеболення проводиться 
ненаркотичними (дексалгін 2,0, кеталонг 2,0); наркотичними (1мл 2% р-ну 
промедолу, 1-2 мл 0,005% р-ну фентаніла, 1 мл 1% р-ну морфіна 1-2 мл 5% р-
ну трамадола) анальгетиками , в/в, в/м. 

6. При судомному синдромі та збудженні – діазепам 2-4 мл 0,5% р-
ну в/в. Преднізолон 30-60 мг (в окремих випадках допускається збільшення 
зазначеної дози, що вирішує лікар індивідуально у кожному конкретному 
випадку) або  

Госпіталізація. Термінова госпіталізація пацієнта у визначені ЗОЗ 
вторинної медичної допомоги при політравмі зменшує кількість випадків 
незворотніх вітальних порушень на ранньому госпітальному етапі.  

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги 

1. Всі пацієнти з підозрою на політравму незалежно від статі, віку 
та інших чинників підлягають терміновій госпіталізації. Пріоритетним 
завданням бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги є 
транспортування пацієнтів в центр (відділення), де можливе надання 
спеціалізованої медичної допомоги. 

2. Під час транспортування необхідно забезпечити моніторинг 
стану пацієнта, проведення лікувальних заходів та готовність до проведення 
реанімаційних заходів. 

3. Транспортування здійснюється на транспортній дошці (ношах) 
після стабілізації стану пацієнта, або визначення оптимізованого терміну 
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догоспітального етапу, у відділення екстреної (невідкладної) медичної 
допомоги багатопрофільної лікарні, або минаючи вказане відділення, 
безпосередньо до відділення інтенсивної терапії, реанімаційне відділення, 
операційний блок, де має проводитись екстрена спеціалізована медична 
допомога.  

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при політравмі і доступність його медичним 
працівникам. 

2. Відсоток лікарів та фельдшерів з медицини невідкладних станів, 
що проходили підготовку на короткотривалих курсах з надання екстреної 
медичної допомоги постраждалим з політравмою. 
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Протокол № 42. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 
при обструкції дихальних шляхів стороннім тілом 

 
Нозологічна одиниця : Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом 
Код МКХ-10: T15-T19 Наслідки проникнення стороннього тіла через 

природний отвір  
Ознаки та критерії діагностики захворювання. 
В залежності від локалізації виділяють два типи обструкції дихальних 

шляхів: 
Ларинготрахеальна обструкція (10-17 %) – стороннє тіло 

локалізовано вище біфуркації трахеї. Характеризується високим ризиком 
розвитку тотальної обструкції. 

Бронхіальна обструкція – стороннє тіло знаходиться в головному або 
дольовому бронхах, часто в правому головному бронху.  

Виділяють чотири типи бронхіальної обструкції: 
a) механізм кульового клапана – стороннє тіло щільно стоїть при вдиху, 

але зміщується при видиху. Призводить до раннього розвитку ателектазу 
ураженої сторони легені; 

б) механізм стоп-клапана – набрякле стороннє тіло блокує рух повітря 
при вдиху і видиху. Призводить до раннього ателектазу ураженої сторони 
легені; 

в) вентильний механізм – стороннє тіло пропускає повітря при 
вдиханні, але блокує при видиху. Призводить до розвитку емфіземи легені на 
боці ураженого бронха і зміщення середостіння в здорову сторону 
(«повітряна пастка»); 

г) механізм прохідного клапана – стороннє тіло фіксоване, але не 
блокує проходження повітря. Це призводить до поступового розвитку 
ателектазу, але без помітного зміщення середостіння. 

За локалізацією найнебезпечніше місце – гортань і трахея.  
Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 

МК: 
Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
При порушенні дихання («блокуванні дихання») виконати прийом 

Геймліха (стати позаду пацієнта, обхопити руками на рівні верхньої 
половини черева, затиснувши одну долоню в кулак, обхопити іншою рукою її 
зап’ястя і зробити 2-3 різки поштовхи під грудину і трохи вгору). 

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога, положення 
пацієнта. Медична допомога на догоспітальному етапі повинна бути надана 
пацієнтам з гострою обструкцією дихальних шляхів стороннім тілом у перші 
хвилини від потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи та за 
можливості у перші секунди з моменту появи асфіксії. 

Діагностична програма — скарги, анамнез, клінічний огляд. 
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Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Збір анамнезу події: 
З’ясувати (у оточуючих – якщо вони наявні або у самого 

постраждалого – якщо він у свідомості): 
- анамнез та обставини нещасного випадку; 
- чи надавалася постраждалому домедична допомога (міжлопатковий 

удар, прийом Геймліха, серцево-легенева реанімація); 
- чи були раніше у постраждалого оперативні втручання на верхніх 

дихальних шляхах, трахеї. 
Оглянути пацієнта на наявність у нього трахеостомічного отвору.  
Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи пацієнта: 

оцінка стану постраждалого та життєво важливих функцій за системою 
АВСD. 

3. Проведення інструментального обстеження: 
Обов’язкові : 
- визначення АТ; 
- визначення Ps; 
Рекомендовані інструментальні обстеження 
- реєстрація ЕКГ. 
- пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем (норма – 95%). 
Лікувальна тактика 
Обов’язкові: виконання прийому Геймліха – якщо пацієнт у 

свідомості, ШВЛ – якщо пацієнт без свідомості. 
Надання екстреної медичної допомоги 
Якщо у постраждалого свідомість збережена: 
Застосувати піддіафрагмальний поштовх (прийом Геймліха) у 

вертикальному чи горизонтальному положенні постраждалого. Слід 
пам'ятати про те, що негайно після того, як стороннє тіло покине дихальні 
шляхи, рефлекторно прослідує глибокий вдих, при якому стороннє тіло, якщо 
воно залишилося в роті, може знову потрапити в гортань, тому стороннє 
тіло повинно бути негайно вилучено з рота (під контролем зору!). 

Якщо пацієнт непритомний (або якщо вищеописані маніпуляції 
неефективні і наростають явища дихальної недостатності): 

1. Спробувати видалити стороннє тіло затискачем за допомогою 
прямої ларингоскопії. 

2. Якщо це не вдається: 
2.1. Виконати потрійний прийом Сафара (при підозрі на травму ШВХ 

голова назад не закидається). 
2.2. Забезпечити ШВЛ 100 % киснем. 
2.3. Якщо вентиляція неефективна, слід виконати прийом Геймліха 

(до 5 разів), періодично контролюючи наявність стороннього тіла у 
порожнині рота (при виражених набряках або в 2-й половині вагітності 
альтернативою піддіафрагмальному поштовху є грудний поштовх) і знову 
продовжити ШВЛ, роблячи спроби проштовхування стороннього тіла нижче 
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біфуркації трахеї ендотрахеальною трубкою. 
2.4. Якщо всі перераховані прийоми не є успішними – виконати 

хірургічну крікотіреотомію (рекомендовано застосування стандартного 
набору Quck-Trach (MiniTrach) для швидкої пункції і катетеризації трахеї). 
При цьому, якщо стороннє тіло розташоване вище місця перетину 
крікотіреоїдної мембрани, то дихання після розширення розрізу і установки 
канюлі (якщо така є) відразу полегшується. Якщо ж стороннє тіло 
розташоване нижче місця перетину крікотіреоїдної мембрани – необхідно 
затискачем (або схожим інструментом) видалити його з нижніх дихальних 
шляхів. 

2.5. ШВЛ 100% киснем 10 - 15 л/кг під контролем SpO2 і негайне 
транспортування у профільний стаціонар: отолярингологічне або торакальне 
відділення. 

2.6. У випадку розвитку клінічної смерті слід діяти за протоколом як 
при раптовій смерті. 

 
NB! Протипоказані та не рекомендовані втручання у пацієнтів із 

обструкцією трахеї стороннім тілом у випадках:  
1. Не можна застосовувати прийом Геймліха при підозрі на 

травматичне пошкодження ребер і органів грудної порожнини. 
2. Не можна застосовувати прийом Геймліха при підозрі на 

травматичне пошкодження органів черевної порожнини. 
3. Не можна застосовувати прийом Геймліха при виражених набряках, 

огрядним постраждалим або постраждалим, що перебувають у другій 
половині вагітності. У такому випадку альтернативою піддіафрагмальному 
поштовху є грудний поштовх. 

 
Медикаментозна терапія. 
У випадках знаходження стороннього тіла нижче біфуркації трахеї: 
- введення бронхолітиків еуфілін – 10мл 2% розчину (при 

необхідності розводять у 100-150 мл розчину натрію хлориду 0,9%; вводять 
зі швидкістю 30-50 крапель на хвилину); 

- введення препаратів із спазмолітичною дією: дротаверин (но-шпа) – 
2% – 2-4 мл в/в; 

- введення антигіпоксантів: натрію оксибутират – 20% – 10-20мл в/в 
крапельно у 5% розчині глюкози. 

При нестабільній гемодинаміці – введення перфузійних розчинів: 
гідроксиетилкрохмаль 6% - 500мл в/в; глюкоза 5% - 400мл в/в; натрію 
гідрокарбонат 4% - 200 мл в/в; глюкокортикостероїдів: дексаметазон – 12-20 
мг в/в. 

При психомоторному збудженні – препарати седативної дії: діазепам 
0,5% – 2-4мл (далі по 2мл в/в до одержання ефекту); натрію оксибутират 20% 
- 10-20мл в/в крапельно у 5% розчині глюкози. 

При набряку – введення салуретиків: фуросемід 1% 20-40мг в/в. 
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Особливості госпіталізації: 
Всі постраждалі з обструкцією дихальних шляхів стороннім тілом, 

незалежно від віку, статі та інших факторів, підлягають терміновій 
госпіталізації. 

Під час транспортування необхідно забезпечити: 
– моніторинг стану потерпілого; 
– готовність до проведення реанімаційних заходів; 
– готовність до виконання крікотіреотомії; 
– проведення медикаментозного супроводу за протоколом при 

розвитку гіповолемічного шоку або гострої дихальної недостатності. 
Транспортування здійснюється на ношах у відділення екстреної 

медичної допомоги багатопрофільної лікарні, безпосередньо у протишокову 
палату (реанімаційне відділення) або операційну, оминаючи приймальне 
відділення. 

 
N.B.!!! 
Обов’язково проінформувати відділ обліку вільних ліжок та 

госпіталізації про транспортування постраждалого, що знаходиться у 
тяжкому стані (не пізніше, ніж за 10хв. до доїзду до лікарні). 

 
Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при обстукціїї дихальних шляхів стороннім тілом і 
доступність його медичним працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів, яким було застосовано прийом Геймліха. 
3. Відсоток пацієнтів з відновленою прохідністю дихальних шляхів на 

догоспітальному етапі. 
4. Відсоток лікарів та фельдшерів з медицини невідкладних станів, що 

проходили підготовку на короткотривалих курсах з надання екстреної 
медичної допомоги постраждалим з розвитком дихальної недостатності 
внаслідок гострої обструкції дихальних шляхів стороннім тілом. 

5. Відсоток госпіталізованих пацієнтів. 
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Протокол № 43. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при термічних та хімічних опіках. 
 
Нозологічна одиниця: Термічні та хімічні опіки 
Код МКХ 10: Т20-Т32 
Ознаки та критерії діагностики захворювання.  
Опік – ушкодження тканин, що виникло від місцевого термічного 

(теплового), хімічного, електричного або радіаційного впливу. Найбільш 
частими бувають термічні опіки, отримані в результаті впливу високих 
температур – (полум’я, гаряча пара, киплячі рідини, розпечений метал). 

Ступені опіків: 
I ст.: на пошкодженій ділянці є почервоніння, припухлість, 

відчувається печія. Уражаються тільки поверхневі шари шкіри. 
II ст.: на шкірі з’являються пухирі, наповнені жовтуватою рідиною 

(пухирі), сильний біль. (II-А ст. – пошкоджується лише епідерміс, II-Б ст. – 
пошкоджуються більш глибокі шари дерми). 

IІI ст.: омертвіння шкіри (поява струпа). 
IV ст.: обвуглювання тканин до кісток. 
Площу опіків на догоспітальному етапі найчастіше визначають за 

«правилом долоні» (у дорослої людини площа долоні становить 1% площі 
шкіри) або за «правилом дев’ятки» (голова та шия — 9 %; верхні кінцівки — 
по 9 %; стегна — по 9 %; гомілки та стопи — по 9 %; груди — 9 %; живіт — 
9 %; спина — 9 %; поперек і сідниці — 9 %; промежина — 1 %). 

Тяжкість ураження при опіку визначається залежно від глибини 
ураження і від площі одночасно. Крім порушення цілісності шкірних 
покривів, великі опіки супроводжуються загальними явищами, такими, як 
шок, токсемія, ураження нервової та судинної системи, втрата плазми крові. 

При поширених опіках (більше 10% у дорослих та понад 5-6 % у дітей 
та осіб похилого віку) розвивається опікова хвороба, що обов’язково в перші 
години після травми супроводжується опіковим шоком. Останній 
характеризується гіповолемічною та циркуляторною недостатністю, 
зумовленою втратою плазми. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК:  

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• забезпечте припинення дії термічного та хімічного агенту;  
• до прибуття бригади ЕМД забезпечте постійне промивання місця 

опіку холодною водою; 
• не застосовуйте мазі, креми та інші засоби, які містять жири; 
• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога. Негайно 

усунути джерело опіку: погасити палаючий одяг будь-якими можливими 
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способами (облити людину водою, загорнути його в ковдру, укласти його на 
спину, щоб полум’я не поширювалося до голови), зняти або зрізати тліючий 
одяг (не можна насильно видаляти матерію, якщо вона вже прилипла до 
обпеченої шкіри). За можливості бажано остудити обпечену поверхню 
холодною проточною водою протягом 10-15 хв. Пов’язки накладають при 
важких опіках (більше 10% поверхні). Не можна застосовувати лід для 
місцевого охолодження, забарвлені антисептики, мазеві та ватно-марлеві 
пов’язки. Обережно зняти з потерпілого ювелірні вироби. Забороняється 
зрізання або проколювання цілих пухирів, що утворилися на шкірі. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Діагностична програма. Збір скарг та анамнезу, клінічний огляд 
(особлива увага: визначення площі опіку та його глибини, порушення 
периферичного кровообігу, огляд очних яблук при хімічних опіках обличчя, 
огляд носових ходів при ураженнях продуктами горіння), вимірювання АТ, 
визначення частоти пульсу та частоти дихання. 

Обов’язкові дані анамнезу : чинник опіку, прийняті до приїзду бригади 
ЕМД міри. 

Обов'язкові дані клінічного огляду: положення пацієнта, колір шкіри, 
стан свідомості, характеристика пульсу, АТ, площа та ступінь ураження, 
супутні травми та захворювання, перелік уражених ділянок тіла. 

Лікувальна програма. 
При термічному опіку I-IIА ст. без пошкодження цілісності шкірних 

покривів можливе місцеве застосування  – Пантенолу (спрей). 
При значних ураженнях шкіри до проведення первинної хірургічної 

обробки ушкоджених поверхонь будь-які мазеві пов’язки протипоказані. 
Пункція або катетеризація периферійної вени та відновлення 

зниженого рівня ОЦК. 
При наданні допомоги на догоспітальному етапі застосовують 

внутрішньовенно винятково кристалоїди у вигляді осмолярних розчинів, 
спочатку максимально швидко до рівня систолічного АТ вище 90 мм рт.ст., в 
подальшому – крапельне введення. 

Внутрішньовенно наркотичні та нестероїдні аналгетичні препарати. 
Адекватне знеболення із площею пошкоджень більше 10% можливо 

лише за допомогою наркотичних анальгетиків (морфін, омнопон, промедол). 
Анальгін має ефект лише при незначних площах опіків. 

В комплексі протишокової терапії можливо застосування 
глюкокортикоїдів. 

При агональному стані і клінічній смерті: базова серцево-легенева 
реанімація. 

При термоінгаляційних ураженнях необхідна підтримуюча 
оксигенотерапія для забезпечення сатурації крові киснем. 

Особливості ведення хворих із хімічними опіками: 
Деякі речовини при промиванні водою вступають у хімічну реакцію з 

виділенням тепла, що спричинює додатковий термічний опік (негашене 
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вапно, триетилалюмій, сульфатна кислота); тому ці речовини видаляють 
механічним шляхом сухою ганчіркою.  

Деякі антидотами для промивання ушкоджених поверхонь: 
При опіках фенолом (карболова кислота) – промивання етиловим 

спиртом. 
При опіках плавиковою (фторидною) кислотою – промивання 

препаратами кальцію та магнію. 
При опіках сполуками хрому – промивання 1% розчин тіосульфату 

натрію. 
При опіках фосфором – негайно занурити ушкоджену частину у воду і 

видалити шматочки фосфору пінцетом; 
Опіки очей. 
При термічному опіку ока: промивання ока прохолодною проточною 

водою із наступним закапуванням розчином очного антисептика (10-30% 
розчин сульфацила натрію (альбуциду), 0,25% розчину левоміцетину. 

Хімічні опіки очей: промивання ока прохолодною проточною водою, із 
наступним закапуванням нейтралізуючим розчином: при опіку лугом – 2% 
розчин борної кислоти або вода, злегка підкисленою оцтом; при опіку 
кислотою очі промивають дуже слабким (2%) содовим розчином. Після цього 
слід закапати очі розчином очного антисептика (10-30% розчин сульфацила 
натрію (альбуциду), 0,25% розчину левоміцетину. 

При опіках стравоходу: промивання шлунка через зонд водою. 
Промивання ефективне протягом перших 6 годин після опіку. У неясних 
випадках показане рясне питво.  

Госпіталізація. 
Показання для госпіталізації. 
Опіки І ступеня >5-7% поверхні тіла у дорослих; опіки І ступеня до >3-

4% поверхні тіла у дітей. Госпіталізація проводиться до опікового Центру, 
при опіках очей – до очного відділення (травми ока), опіки ЛОР-органів – до 
ЛОР відділення, при опіках стравоходу та шлунку госпіталізація проводиться 
в чергове хірургічне відділення. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при термічних та хімічних опіках і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з опіками, яким на догоспітальному етапі 
розпочата, при наявності показів, адекватна інфузійна терапія. 

3. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 44. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при гострих отруєннях 
 

Нозологічна одиниця: Гострі отруєння 
Код МКХ - 10: Т36 – Т65 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Токсичні речовини потрапляють в організм людини наступними 

шляхами: 
a) шлунково – кишковий; 
b) дихальний; 
c) через шкіру та слизові оболонки; 
d) внаслідок ін’єкцій. 
Наслідки гострого отруєння залежить від наступних факторів: 
a) виду отруйної речовини; 
b) кількості отруйної речовини; 
c) тривалості контакту з отруйною речовиною; 
d) способу проникнення отрути в організм; 
e) фізіологічних характеристик постраждалого (вік, вага, тощо). 
Треба пам’ятати наступне, що оцінка умов навколишнього середовища, 

в яких відбулось отруєння; з’ясування обставин, що супроводжували 
отруєння (коли, чому, як, скільки, з якою метою), у хворого , якщо він 
знаходиться у свідомості, або у оточуючих осіб якщо без свідомості та 
зібрані речові докази (упаковки ліків, порошки, шприци), біологічні 
середовища (блювотні маси, сечу, кров, промивні води) для хіміко-
токсикологічного або судово-хімічного дослідження допоможуть у 
визначенні виду отрути. 

Ознаки, які допоможуть запідозрити гостре отруєння будь – якою 
речовиною: 

a) відчуття піску, різь в очах, світлобоязнь; 
b) опіки на губах, на язиці або на шкірі; 
c) біль у роті, горлі, грудях або животі, які посилюються при ковтанні 

або диханні; 
d) підвищене слиновиділення; 
e) нудота, блювота (з специфічним запахом, залишками отруйних 

речовин, кров’ю); 
f) порушення дихання; 
g) пітливість; 
h) незвичайна поведінка постраждалого(марення, збудження); 
i) м’язові посмикування; 
j) судоми; 
k) втрата свідомості; 
l) незвичайний колір шкіри. 
Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 

МК:  
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Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• по можливості перешкодьте подальшому потраплянню отрути в 

організм потерпілого (при потраплянні на шкіру, в рот або в очі – змийте 
водою, при укусах – забезпечте нерухомість укушеної ділянки);  

• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога. 
Положення пацієнта в свідомості довільне; при проведені зондового 

промиванні шлунку (якщо пацієнт в свідомості) на лівому боці з опущеним 
головним кінцем на 15 градусів, в без свідомому стані та ознаках шоку – 
горизонтальне, при дихальній недостатності – напівсидячи або сидяче. 

Діагностична програма: 
Обов’язкові дані анамнезу. Скарги на момент огляду або відомості від 

свідків, дата, час, місце та, за можливістю, причина потрапляння. Прийняті 
заходи до приїзду бригади ЕМД. Наявність хронічних захворювань, 
алергічних реакцій. 

Обов’язкові дані клінічного огляду. Положення, сліди від ін’єкцій, 
вологість, наявність опіків, колір шкірних покривів, видимих слизових 
оболонок очей, рота, глотки, гортані, носових ходів, осиплість голосу, 
утруднене дихання, кашель, стан мокротиння, блювотних мас, наявність 
специфічного запаху у приміщенні та від видиху пацієнта, рівень 
гемодинаміки, аускультація легень, стан свідомості за ШГ, оцінка розміру 
зіниць та фотореакції. 

Рекомендоване інструментальне обстеження: 
- Реєстрація ЕКГ у 12-ти відведеннях. 
- Пульсоксиметрія. 
- Оцінка рівню глюкози крові. 
Лікувальна програма 
1. Забезпечити положення пацієнта на лівому боці. 
2. Забезпечити адекватну вентиляцію легень: 
2.1. Забезпечення вільної прохідності дихальних шляхів (аспірація з 

верхніх дихальних шляхів слизу, блювотних мас, видалення сторонніх 
предметів та ін.); 

2.2. Респіраторна терапія (оксигенотерапія, штучна вентиляція легень 
за показаннями). 

3. Забезпечення судинного доступу: 
3.1. Забезпечення адекватного венозного доступу до периферичних 

судин (пункція/катетеризація судин); 
3.2. Підтримка ефективного рівня артеріального тиску для 

забезпечення адекватного кровообігу 
4. Підтримка й відновлення функції ЦНС: протисудомна терапія. 
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Увага! Врахувати особливості промивання шлунку у пацієнтів в стані 
збудження, без свідомості, при отруєнні корозивними речовинами, бензином, 
при ознаках шлунково-кишкової кровотечі! 

 
5. Видалення токсичної речовини з місць її надходження до 

організму постраждалого (дерма, слизові оболонки, шлунково-кишковий 
тракт та ін.): 

5.1. Обробка шкіри - за умов наявних або потенційно можливих ознак 
перебування на її поверхні токсичної речовини та/або інформації про 
інтрадермальний шлях надходження отрути до організму. 

5.2. Обробка слизових оболонок ротової порожнини - за умов 
наявних або потенційно можливих ознак перебування на їх поверхнях 
токсичної речовини та/або інформації про пероральний шлях надходження 
отрути до організму. 

5.3. Обробка слизових оболонок очей - за умов наявних або 
потенційно можливих ознак перебування на слизових оболонках очей 
токсичної речовини та/або інформації про інтракон’юнктивальний шлях 
надходження отрути до організму. 

5.4. Санація шлунку (зондова, беззондова) - за умов наявних або 
потенційно можливих ознак перебування у верхніх відділах ШКТ токсичної 
речовини та/або інформації про пероральне надходження отрути до 
організму. 

5.5. Санація кишечника із застосуванням антидотних препаратів та 
ентеросорбентів (очищувальна клізма) - за умов наявних або потенційно 
можливих ознак перебування у нижніх відділах ШКТ токсичної речовини 
та/або інформації про інтестинальний шлях надходження отрути до 
організму. 

6. Детоксикаційна терапія: 
6.1. Застосуванням антидотів. 
6.2. Застосування засобів фармакологічної корекції токсичних 

проявів. 
6.3. Ентеросорбція. 
Дозування активованого вугілля при лікуванні гострих отруєнь: 
1. Для промивання шлунку – 1г/кг. 
2. Для ентеросорбції у токсикогенній стадії отруєння: 
a) для дорослих: по 50 – 100 г кожні 4-6 год.; 
b) для дітей до 1 року: 1 г/кг, кожні 4-6 год.; 
c) для дітей 1-12 років: 25 г, болісно, кожні 4-6 год. 
Подальший нагляд. 
- Особи, що отруїлися медикаментами, можуть звернутися до 

сімейного лікаря по телефону або прибути в амбулаторію чи лікарню. 
- Пацієнтів, яких доставили в амбулаторію із затьмареною 

свідомістю або порушеними показниками життєдіяльності, і тих, хто 
намагався вчинити самогубство, слід негайно транспортувати до лікарні 
невідкладної допомоги.  
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- Пацієнтів, у яких виникла симптоматика отруєння або які 
отруїлися невідомими препаратами, слід транспортувати до лікарні з 
бригадою швидкої допомоги.  

- Очищення ШКК можна проводити тільки в умовах лікарні, тому 
пацієнтів, які підлягають такій маніпуляції, слід госпіталізувати. 

Госпіталізація 
Під час транспортування необхідно забезпечити моніторування стану 

пацієнта, проведення лікувальних заходів та готовність до проведення 
реанімаційних заходів. 

Транспортування здійснюється на ношах після стабілізації стану 
пацієнта у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги 
багатопрофільної лікарні, або оминаючи приймальне відділення, 
безпосередньо у відділення інтенсивної терапії, реанімаційне відділення, 
відділення, де проводиться штучна детоксикація (гемодіаліз, плазмафарез, 
гіпербарична оксигенація тощо). 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування 
Стабілізація вітальних функцій, досягнення транспортабельності 
Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при гострих отруєннях і доступність його медичним 
працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з гострими отруєннями, яким на до 
госпітальному етапі проводилось видалення токсичної речовини з місць її 
надходження. 

3. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 45. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при анафілактичному шоці. 
 
Нозологічна одиниця: Анафілактичний шок 
Код МКХ - Т78.2 
Анафілактичний шок- стан, який може виникнути у випадках: 
− парантерального введення лікарських препаратів (антибіотики, 

місцеві анестетики, сульфаніламіди, сироватки, вакцини, білкові препарати, 
рентгенконтрасні речовини, колоїдні розчини для заміщення об'єму), 

− проведення провокаційних проб з алергенами, 
− укуси комах, змій, 
− при вживанні продуктів харчування (молоко, яєйний білок, мед, 

риба, горіхи), на які є сенсибілізація. 
Стадії шоку: 
I ст. Симптоми: головокружіння, головний біль, тремор, шкірні реакції: 

наприклад, еритема, почервоніння, свербіння, набряк. 
II ст. Додатково: нудота, блювання, зниження АТ, тахікардія, задуха. 
III ст. Додатково: бронхоспазм, шок, судоми центрального генезу. 
IV ст. Зупинка серцевої діяльності та кровообігу.  
Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 

МК:  
Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• по можливості припиніть  дію агента, що викликає алергію; 
• покладіть пацієнта з дещо піднятими ногами для зменшення явищ 

шоку; 
• при задусі підніміть голову (при відсутності запаморочення – 

напівсидячи положення); 
• при втраті свідомості, повернути голову хворого на бік; 
• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
Збір анамнезу 
Анамнез захворювання: скарги на момент огляду, алергологічний 

анамнез, час, тривалість та початок дії алергену, який викликав 
анафілактичний шок. Анамнез збирається паралельно з проведенням 
протишокових заходів. 

Анамнез життя (якщо це можливо): наявність факторів ризику та 
захворювань, чи були подібні прояви раніше, що застосовувалось у подібних 
випадках, що встиг прийняти пацієнт до прибуття бригади ЕМД. 

Проведення огляду та обстеження (проводиться паралельно з 
протишоковими заходами): 
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− Оцінка загального стану та життєво важливих функцій: свідомості, 
дихання, кровообігу за алгоритмом ABCDE. 

− Візуальна оцінка: колір шкірних покривів, вологість, ознаки 
набухання шийних вен. 

− За відсутності потреби в реанімаційних заходах проводять 
вторинний огляд — більш детальне неврологічне та соматичне обстеження. 

Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи пацієнта: 
− Пульс, його характеристика, АТ. 
− Частота дихання, його характеристика. 
− Аускультація легень. 
Інструментальне обстеження: 
− Реєстрація ЕКГ, постійний кардіомоніторинг. 
− Пульсоксиметрія  (визначення сатурації крові киснем (SaO2), при 

нормі 95-98% ). 
− При SaО2 менше 90% розпочати респіраторну підтримку. 
− Оцінка стану важкості за шкалою Глазго та шоковим індексом. 
Лікувальна тактика 
1. Запобігання надходження та впливу алергену. 
2. Усунути порушення життєво важливих функцій організму — 

дихання, кровообігу. 
3. Попередження переохолодження пацієнта. 
4. Протиалергенна терапія.  
5. Постійний контроль пульсу та АТ. 
Положення пацієнта: 
При втраті свідомості: стійке положення на боку: при задусі – з 

припіднятим головним кінцем; при гіпотонії – положення як при інших видах 
шоку (з опущеним головним кінцем). 

Лікувальна програма: 
Надійний венозний доступ катетером з максимально великим розміром. 

Відновлення та стабілізація ОЦК: кристалоїдні розчини 1000-2000 мл (р-н 
Рінгера, фізіологічний розчин, ацесоль тощо). Колоїдні розчини не 
застосовуються в зв’язку з можливою алергізацією пацієнта, що викличе 
поглиблення шоку. Інгаляція кисню. При необхідності – інкубація та ШВЛ, 
проведення серцево-легеневої реанімації. 

При I-II ст. шоку: 
Антигістамінні препарати. Блокатори H1-рецепторів (димедрол 1%-

1,0 мл, супрастін), кортикостероїди: дексаметазон до 100мг або преднізолон 
до 250 мг внутрішньовенно. 

Приблизні дози для дітей преднізолону в/в: новонародженим – 50-100 
мг, дітям дошкільного віку – 100-200 мг, шкільного віку –  250-500 мг; 
дексаметазон: 40мг. 

При III ст. шоку терапія розпочинається з введення адреналіну 
внутрішньовенно по 0,2-1мг (1мл адреналіну розвести на 9 мл 0,9% NaCl, 
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вводити внутрішньовенно по 1-3 мл, повторювати інфузію через декілька 
хвилин під контролем АТ та ЧСС). 

Для дітей: 0,1мг/кг маси тіла розведеного розчину (новонародженим: 
0,5-1 мл, дітям дошкільного віку: 1-2 мл, дітям шкільного віку: 3-4 мл) 

При бронхоспазмі: B2 симпатоміметики, бажано у вигляді аерозолей 
(беротек 2-3 рази, сальбутамол) або еуфілін 2%-10,0 мл на 10 мл 0,9% NaCl 
внутрішньовенно (від 5 до 20 мл суміші в залежності від необхідності). 

Для дітей: новонародженим: 2 мл, дошкільного віку: 3-4 мл, дітям 
шкільного віку: 5-7мл. 

При IVст. шоку проводити серцево-легеневу реанімацію. 
Зупинка серцевої діяльності при анафілактичному шоці пов’язана з 

вираженою вазодилятацією, внутрішньосудинним колапсом, гіпоксією 
тканин. Безпосередньою причиною зупинки серця може бути асистолія. 
Причиною зупинки дихання можуть бути ангіоневротичний набряк 
обструкція верхніх і нижніх дихальних шляхів. При набряку підголосової 
щілини ШВЛ при допомозі мішка Амбу неефективна, а інтубація може 
виявитися неможливою. В цьому випадку необхідна термінова  конікотомія. 

Паралельно з СЛР вводиться адреналін внутрішньовенно у високих 
дозах; 1-3 мг кожні 3 хв. з підвищенням до 5 мг кожні 3 хв., при 
неефективності адреналіну через 10 хв. переходять на норадреналін. 
Тривалість реанімації: проводиться довше ніж у решті випадків, з 
урахуванням фонових захворювань ССС. 

Відновлення ОЦК: швидке введення кристалоїд них розчинів 2000-
4000 мл. Як альтернатива, можливі болюсні введення через периферійну вену 
гіпертонічного (7,2-7,5%) розчину NaCl в дозі 4мл/кг маси тіла (або 250 мл 
дорослому) протягом 2-5 хв. 

Глюкокортикостероїди при IVст. шоку  не дають лікувального 
ефекту.  

Кисень. Завжди потрібно забезпечити надійну оксигенацію пацієнту. 
Госпіталізація: 
Термінова госпіталізація хворого до відділення інтенсивної терапії і 

реанімації. 
Особливості госпіталізації: на ношах; при втраті свідомості – стійке 

положення на боку; при задусі – з припіднятим головним кінцем; при 
гіпотонії – з опущеним головним кінцем. 

Критерії якості лікування: поліпшення самопочуття, стабілізація 
гемодинаміки, досягнення транспортабельності. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1.Наявність у у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при анафілактичному шоці і доступність його медичним 
працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з анафілактичним шоком, яким було здійснено 
адекватну інфузійну терапію. 

3. Відсоток госпіталізованих пацієнтів. 
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Протокол № 46. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при укусах тварин 
 
Нозологічна одиниця: Укуси тварин 
Код МКХ 10: W52-W59 
Ознаки та критерії діагностики лікування. 
Найчастіше зустрічаються укуси котами, собаками (хоча укуси можуть 

бути нанесені будь-якою твариною). Укушені рани характеризуються 
розвитком інфекції. Ризик розвитку інфекції в укушеній рані залежить від 
виду тварини, локалізації укусу, типу рани, часу, що минув від укусу до 
початку лікування. Особливий ризик при укусах невідомими тваринами, які 
можуть хворіти на сказ. 

Інфекція ран характеризується підвищенням локальної температури, 
наявністю виділень, набряком, лімфаденітом та лімфангоітом, лихоманкою, 
тендовагінітом сухожилків згиначів. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• Постраждалий може бути у довільному положенні, якщо поранення 

важке – покладіть його; 
• промийте рану лужним розчином господарчого мила; 
• якщо зберігається кровотеча – накладіть стискаючу пов’язку. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: Положення 

пацієнта довільне, у важких випадках-горизонтальне, на спині з можливістю 
вільного підходу та проведення інтенсивної терапії. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Діагностична програма: збір скарг та анамнезу, клінічний огляд, 
вимірювання АТ. 

Обов’язкові дані анамнезу . Скарги на момент огляду. Дата та час 
укусу, вид тварини, яка вкусила, відома чи невідома тварина, спровокований 
напад чи ні, що зроблено до прибуття бригади ЕМД. 

Обов’язкові дані клінічного огляду. Положення пацієнта, 
характеристика пульсу, АТ. Відмітити кількість, локалізацію ран та їх 
розміри, необхідно виключити пошкодження суглобів та сухожилків. Для 
собачих укусів, як правило, характерні роздавлені або рвані рани, для укусів 
котів характерні колоті рани. 

Лікувальна програма: 
Ретельно промити рани лужним розчином господарчого мила. 
При підозрі на переломи кісток, пошкодження сухожилків – 

забезпечити надійну іммобілізацію. 
При кровотечі накласти стискаючу пов’язку. 
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Знеболювання: наркотичні та ненаркотичні аналгетики внутрім'язово 
або внутрішньовенно, інфузійна терапія при значних кровотечах. 

Госпіталізація. 
При стабільному стані і незначних ушкодженнях, неускладнених 

місцевих реакціях постраждалого доставити в травмпункт. 
При пошкодження кісток та сухожилків, тяжких тілесних ушкодженнях 

госпіталізація в травмотологічне відділення на ношах з продовженням 
інфузійної терапії під час госпіталізації. 

Критерії якості лікування: своєчасна госпіталізація, попередження 
ускладнень. 

Індикатори якості медичної допомоги  
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при укусах і доступність його медичним 
працівникам. 

2. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 47. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при утопленні. 
 
Нозологічна одиниця: Утоплення 
Код МКХ-10: W65-W74 Випадкове утоплення та занурення у воду. 
Загальна інформація 
Утоплення – це гострий патологічний стан, що розвивається при 

випадковому або навмисному зануренні у воду з подальшим розвитком ознак 
ГДН та ГСН, причиною виникнення яких є попадання рідини в дихальні 
шляхи. 

Розрізняють три основних типи утоплення [11]: 
1. Аспіраційне (істинне - мокре) – 75-95%. 
2. Асфиксичне (спастичне - сухе) – 5-20%. 
3. Синкопальне (рефлекторне) до 5%. 
Істинне утоплення виникає внаслідок потрапляння води в альвеоли (в 

залежності від того, в якій воді відбулося утоплення (прісній або морській), 
патогенез буде розрізнятися): 

- прісна вода, в результаті різниці осмотичного градієнта між кров’ю 
та прісною водою, швидко покидає альвеоли й проникає в судинне русло, що 
призводить до збільшення ОЦК та гемодилюції, набряку легень, гемолізу 
еритроцитів, зменшенню концентрації іонів натрію, хлору і кальцію плазми, 
а також білків плазми; 

- при утопленні в морській воді, в результаті різниці осмотичного 
градієнта між кров’ю та морською водою, частина плазми виходить із 
судинного русла, в зв’язку з чим зменшується ОЦК (до 45мл/кг) та 
збільшується гематокрит. 

Асфиксичне утоплення виникає без аспірації води внаслідок 
виникнення рефлекторного ларингоспазму (голосова щілина не пропускає 
воду, але й не пропускає і повітря, – смерть виникає від механічної асфіксії). 

Синкопальне утоплення виникає внаслідок рефлекторної зупинки 
серцевої діяльності та дихання (найбільш часто це трапляється при 
раптовому зануренні потерпілого в холодну воду). 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту 
- перевірте наявність свідомості у потерпілого; 
- відновіть у потерпілого прохідність дихальних шляхів; 
- перевірте у потерпілого наявність дихання; 
- якщо поблизу є автоматичний дефібрилятор – одразу його принести 

чи доручити це оточуючим, паралельно розпочніть проведення потерпілому 
СЛР або лише непрямий масаж серця за неможливості проведення штучного 
дихання (співвідношення: компресія/штучне дихання – 30/2), починаючи з 
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натискань на грудну клітку; 
- розпочніть проведення потерпілому СЛР (співвідношення: 

компресія/штучне дихання – 30/2): 
- натисніть на нижню половину грудини 30 разів дотримуючись при 

цьому глибини прогинання грудини на 5 см та частоти натискання 100-120 
натиснень за 1хв.; 

- виконайте 2 вдихи, обхвативши при цьому губи потерпілого та 
затиснувши йому ніздрі (2 вдихи за 5 сек.); 

- проводьте зміну того, хто проводить компресії грудної клітки кожні 
2 хвилини (за можливості); 

- продовжуйте СЛР до: 
 відновлення дихання у потерпілого; 
 появи у потерпілого рухової діяльності; 
 відкриття очей у потерпілого; 
 до прибуття бригади ЕМД; 
 до настання фізичного виснаження того, хто проводить СЛР; 

- у випадку оживлення пацієнта – перевести його у стабільне 
положення на боці та чекати на прибуття бригади ЕМД, при цьому постійно 
контролювати наявність дихання у потерпілого (перевірка Ps обов’язкова 
лише для медичного персоналу); 

- не залишайте потерпілого без нагляду до прибуття бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги 

Збір анамнезу події: 
- встановити час, коли трапився нещасний випадок; 
- встановити час з моменту витягнення потерпілого з води; 
- встановити, чи був потерпілий на момент витягнення його з води у 

свідомості; 
- встановити, чи проводилась потерпілому СЛР. 
Проведення огляду та фізичного обстеження: 
- виявлення ознак зупинки кровообігу; 
- оцінка загального стану потерпілого та життєво важливих функцій: 

свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE; 
- відповідно до показів усунути порушення життєво важливих 

функцій організму – кровообігу, дихання; 
- наявність ознак, що можуть вказувати на можливу травму хребта. 
Оцінка стану потерпілого: 
- наявність свідомості (можлива більш деталізована оцінка 

порушення рівня свідомості за шкалою ком Глазго, якщо у потерпілого не 
відмічається зупинка кровообігу); 

- визначення ЧД (його характеристика); 
- визначення Ps (його характеристика); 
- вимірювання АТ. 
Проведення інструментального обстеження: 
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Обов’язкові: 
- реєстрація ЕКГ у 3 відведеннях або оцінка ритму безпосередньо з 

ложок дефібрилятора. 
- використання автоматичного дефібрилятора (якщо в цьому є 

потреба). 
Бажані: 
- пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, норма – 

95%). 
Лікувальна тактика 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги: 
- положення потерпілого на спині; 
- накласти шийний комір; 
- очистити верхні дихальні шляхи; 
- забезпечити адекватне дихання; 
- використання автоматичний дефібрилятор (якщо у потерпілого є 

ознаки клінічної смерті); 
- проведення оксигенотерапії показане потерпілим зі зниженням 

сатурації менше 95% (інгаляцію зволоженим киснем проводити за 
допомогою маски або через носовий катетер зі швидкістю 3-5л/хв); 

- забезпечення венозного доступу (венозний доступ проводиться 
шляхом виконання стандартної процедури венозної пункції з дотриманням 
заходів асептики/антисептики катетером для внутрішньовенної пункції, який 
ретельно фіксується пов’язкою). 

 
 
 
 
 
Якщо на момент прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги потерпілий знаходиться в свідомості: 
- інгаляція кисню, зігрівання потерпілого; 
- введення антигіпоксантів: аскорбінова кислота 5% - 0,3мл/10кг 

внутрішньовенно; 
- введення перфузійних розчинів: Гідроксиетилкрохмаль 6% - 500мл 

внутрішньовенно, Декстроза (глюкоза) 5% - 400мл внутрішньовенно; 
- при збудженні: - Діазепам 0,5% - 2-4мл (далі по 2мл 

внутрішньовенно до одержання ефекту); 
- введення глюкокортикостероїдів: Дексаметазон 0,4% - 12-20 мг 

внутрішньовенно; 
- введення салуретіків: Фуросемід 1% 20-40мг внутрішньовенно; 
- термінова госпіталізація в центри (відділення), які надають 

вторинну медичну допомогу у ВІТ. 
Якщо на момент прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги потерпілий знаходиться без свідомості: 

N.B.!!! 
Проведення оксигенотерапії та забезпечення венозного доступу 

не повинно затримувати чи зупиняти проведення СЛР. 
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- інгаляція кисню; 
- за необхідністю – інтубація або комбітюб (ларингеальна маска); 
- введення антигіпоксантів: Аскорбінова кислота 5% - 0,3мл/10кг 

внутрішньовенно; 
- введення перфузійних розчинів: Гідроксиетилкрохмаль 6% - 500,0 

мл внутрішньовенно, Декстроза (глюкоза) 5% - 400,0 мл внутрішньовенно; 
можливе введення натрію гідрокарбонату 4%-200,0 мл внутрішньовенно; 

- при збудженні: Діазепам 0,5% - 2-4мл (далі по 2мл 
внутрішньовенно до одержання ефекту), Натрію оксибутират 20% - 10-20мл 
внутрішньовенно крапельно у 5% розчині глюкози; 

- введення глюкокортикостероїдів: Дексаметазон 0,4% - 12-20 мг 
внутрішньовенно; 

- введення салуретиків: Фуросемід 1% 20-40 мг внутрішньовенно; 
- термінова госпіталізація в центри (відділення), які надають 

вторинну медичну допомогу у ПШП або у ВІТ (оминаючи приймальне 
відділення). 

Якщо на момент прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги у потерпілого є ознаки клінічної смерті та йому не проводилась 
або продовжується проведення СЛР силами випадкових свідків або 
рятувальників – дії бригади ЕМД за клінічним протоколом «Раптова 
смерть»! 

Протипоказані та не рекомендовані втручання у потерпілих з 
утопленням або зануренням у воду: 

- прекардіальний удар проводиться лише у випадку, коли 
медичний персонал є свідком зміни ритму з синусового на ФШ та ШТ без Ps 
на протязі 10 сек. з моменту його зміни. 

 
Госпіталізація. Потерпілим при утопленні або зануренні у воду 

необхідно забезпечити термінову госпіталізацію в центри (відділення), які 
надають вторинну медичну допомогу. 

Обов’язкові дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги: 

- всі потерпілі після утоплення або занурення у воду незалежно від 
статі, віку та інших факторів підлягають терміновій госпіталізації. 

- під час транспортування необхідно забезпечити: 
 моніторування стану потерпілого; 
 проведення лікувальних заходів; 
 готовність до проведення реанімаційних заходів. 

- транспортування здійснюється на ношах після стабілізації стану 
пацієнта у відділення ЕМД багатопрофільної лікарні, безпосередньо у ПШП 
або ВІТ (реанімаційне відділення), оминаючи приймальне відділення. 

 
 
 

N.B.!!! 
Обов’язково проінформувати відділ госпіталізації служби ЕМД 

про транспортування потерпілого, що знаходиться у тяжкому стані (не 
пізніше, ніж за 10 хв. до доїзду до лікарні). 



185 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при утопленні і доступність його медичним працівникам. 
2. Відсоток пацієнтів, які були госпіталізовані після надання медичної 

допомоги на догоспітальному етапі. 
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Протокол № 48. 
Локальний протокол надання медичної допомоги  

при електротравмі 
 
Нозологічна одиниця: Електротравма. 
Код МКХ 10: W85 – W87 
Ознаки та критерії діагностики захворювання. Електротравма – 

ушкодження, що виникають у результаті впливу електричного струму 
великої сили або розряду атмосферної електрики (блискавки). Ураження 
електричним струмом безпосередньо залежить від сили струму, що 
проходить через тіло постраждалого, шляху його розповсюдження, 
тривалості дії та стану організму.  

Різний за рівнем струм впливає по-різному на людину. Людина починає 
відчувати дію малого струму, який проходить крізь неї: 0,6-1,5 мА при 
змінному струмі, частота якого 50 Гц; 5-7 мА при постійному струмі. При 
збільшенні струму понад відчутний, у людини з'являються спазматичні 
скорочення м'язів та сильний біль. При проходженні струму через руки, 
останні важко, але ще можна відірвати від електродів (в експерименті). Цей 
струм (до 6-10 мА частотою 50 Гц) отримав назву відпускаючого (для 
постійного струму 30-40 мА). 

Значення порогового невідпускаючого струму, що викликає при 
проходженні крізь людину незупинне спазматичне скорочення м'язів руки, 
яка стискає провідник, становить 11-15 мА при частоті 50 Гц та 50-80 мА при 
постійному струмі. 

Струм понад 50 мА частотою 50 Гц при тривалій дії викликає зупинку 
дихання та фібриляцію серця, струм 100 мА частотою 50 Гц вже протягом 2-
3 секунд викликає фібриляцію серця та параліч дихання (клінічну смерть). 
Струм понад 5 А, як при постійній напрузі, так і при частоті 50 Гц 
фібриляцію серця не викликає. Внаслідок його дії виникає зупинка серця, 
минаючи стан фібриляції. 

Зі збільшенням прикладеної напруги струм зростає швидше. Це 
пояснюється, головним чином, нелінійністю людини чинити електричний 
опір. Зниження електричного опору в місці входження електроструму, 
наприклад за рахунок вологи (вода, піт) або більш щільного контакту з 
предметом, що несе струм, здатне в декілька разів збільшити силу струму 
при сталій напрузі в мережі і, відповідно, збільшити пошкодження. 

Індивідуальні особливості людини впливають на тяжкість ураження 
при електротравмах, наприклад, струм, що є невідпускаючим для одних 
людей, може бути пороговим для інших. Для жінок порогове значення 
струму приблизно у 1,5 рази нижче, ніж для чоловіків. Помічено, що сп'яніла 
людина більш чутлива до струму. Важливу роль відіграє і фактор уваги. 
Якщо людина підготовлена до електричного удару, то ступінь небезпеки 
різко зменшується, у той час як несподіваний удар призводить до набагато 
тяжчих наслідків. 
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Протікання струму через тіло людини супроводжується термічним, 
електролітичним та біологічним ефектами. 

Термічна дія струму полягає в нагріванні тканини, випаровуванні 
вологи, що викликає опіки, обвуглювання тканин та їх розриви парою. За 
короткочасної дії струму термічна складова може бути визначальною в 
характері і тяжкості ураження. 

Електролітична дія струму проявляється в розкладі органічної 
речовини (її електролізі, появі вільних радикалів), в тому числі і крові, що 
призводить до зміни їх фізико-хімічних і біохімічних властивостей. Останнє, 
в свою чергу, призводить до порушення біохімічних процесів у тканинах і 
органах, які є основою забезпечення життєдіяльності організму. 
Пошкодження тканин продовжується і після закінчення безпосередньої дії 
стуму (через декілька годин, або й добу), що може призвести до 
відтермінованих у часі загрозливих для життя порушень ритму серця. 

Біологічна дія струму проявляється у подразненні і збуренні живих 
тканин організму, в тому числі і на клітинному рівні. При цьому 
порушуються внутрішні біоелектричні процеси, що протікають в організмі, 
який нормально функціонує, і пов'язані з його життєвими функціями. 

Шлях проходження струму через тіло постраждалого отримав назву 
“петля струму”, найбільш небезпечні петлі, що проходять через серце 
(наприклад ліва рука – права рука) або головний мозок (голова - рука). 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити терміново бригаду ЕМД до пацієнта з приводу 

електротравми. При відсутності вільних бригад диспетчер відділення 
повинен негайно проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер 
напрямку направити бригаду ЕМД з сусіднього відділення. Про ситуацію 
інформувати старшого лікаря оперативно-диспетчерського відділу. 

Бажано: надати поради абоненту 
• переконатися в безпечності місця пригоди, якщо виникають 

сумніви в безпечності місця події – викликати відповідні служби;  
• по можливості вимкнути джерело електричного струму; 
• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога. Припинення 

дії струму та попередження ураження медичного персоналу і повторного 
ураження пацієнта. Положення пацієнта при стабільній гемодинаміці 
довільне, при появі загрозливих станів для життя – горизонтальне або 
напівсидячи (при явищах дихальної недостатності). 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Діагностична програма. Скарги, анамнез, клінічний огляд, пульс, 
вимірювання АТ, аускультація легень, серця, ЕКГ-контроль. 
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Обов’язкові дані анамнезу. Скарги, дата, час та причина ураження 
електричним струмом, через що саме (яким місцем) відбувся контакт з 
джерелом струму. 

Бажані: напруга електричного струму, тривалість проходження 
струму. 

Обов’язкові дані клінічного огляду. положення, колір шкіри, видимих 
слизових оболонок, ознаки ураження електричним струмом (мітки струму), 
наявність сажі, рівень гемодинаміки. 

Бажані: визначення сатурації кисню в крові. 
Лікувальна програма. Контроль ритму серця, при наявності порушень 

ритму – антиаритмічна терапія (лідокаїн, аміодарон, солі калію), 
оксигенотерапія, зв’язок з периферійною веною. 

За показанням: СЛР, дефібриляція, інтубація і ШВЛ, контроль ритму 
серця, пов’язки на опікові рани. 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування. 
Стабілізація гемодинаміки, відновлення самостійного дихання, 
транспортабельність 

Критерії якості лікування Поліпшення самопочуття, попередження 
ускладнень. 

Госпіталізація обов’язкова зважаючи на можливість відтермінованих 
фатальних порушень ритму серця. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

надання медичної допомоги при електротравмі і доступність його медичним 
працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів, яким було зроблено ЕКГ у 12 відведеннях на 
догоспітальному етапі. 
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Протокол № 49. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при странгуляційній асфіксії 
 
Нозологічна одиниця: Странгуляційна асфіксія. 
Код МКХ-10: 
X70 Навмисне самоушкодження шляхом повішення, удавлення і 

задушення 
X91 Напад шляхом повішення, задушення і удавлення 
Y20 Повішення, удушення і удавлення з невизначеними намірами 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Странгуляційна асфіксія  - одна з різновидностей гострого порушення 

прохідності дихальних шляхів, яка виникає при прямому здавленні трахеї, 
судин і нервових стволів шиї. 

Характерним є швидке наставання розладів газообміну по типу 
гіпоксемії та гіперкапнії. 

В більшості випадків, странгуляційна асфіксія - результат 
самоповішення, суїцидних спроб осіб. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Направити терміново бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою на асфіксію. 

При відсутності вільних бригад диспетчер відділення повинен негайно 
проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер напрямку направити 
бригаду ЕМД з сусіднього відділення. Про ситуацію інформувати старшого 
лікаря оперативно-диспетчерського відділу. 

Бажано: надати поради абоненту: 
• Звільнити шию постраждалого від петлі; 
• Покласти пацієнта на рівну поверхню; 
• З’ясувати наявність пульсу та дихання; 
• Забезпечити постільний режим; 
• Дати доступ свіжого повітря; 
• Виміряйте пацієнту температуру тіла;  
• Знайдіть медикаменти, які приймає пацієнт, зняті раніше ЕКГ 

пацієнта, можливі заключення лікарів щодо наявності у пацієнта хронічної 
(психіатричної) патології, онкозахворювання тощо і покажіть медичному 
працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

• Не залишайте пацієнта без нагляду; 
• Якщо наявна зупинка дихання – проведення серцево-легеневої 

реанімації. 
Діагностична програма: 
Збір анамнезу захворювання, клінічний огляд, реєстрація ЕКГ, пульсу, 

частоти дихання, вимірювання артеріального тиску, визначення стану гортані 
и шийного відділу хребта. 
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Лікувальна програма. 
1. Положення пацієнта лежачи на рівній поверхні. 
Хворим на странгуляційну асфіксію для зменшення навантаження на 

шийний відділ хребта необхідно вдягти шийний комір, забезпечити повний 
психологічний спокій, не дозволяти пацієнту самостійно пересуватись. 

2. Проведення оксигенотерапії. 
3. Забезпечення венозного доступу.  
Надання екстреної медичної допомоги 
Після звільнення шиї від петлі, яка її здавлювала у разі задовільної 

серцевої діяльності (рівень АД не нижче 80 мм рт ст.): 
- Термінова ендотрахіальна інкубація на спонтанному диханні; 
- ШВЛ з подачею 100% кисню; 
У разі судом: тіопентал – 75-125 мг протягом 10 хвилин, вводити 

розчин тіопенталу внутрішньовенно слід повільно зі швидкістю не більше 1 
мл за хвилину, спочатку зазвичай вводять 1-2 мл, а через 20-30 секунд – останню 
кількість; діазепам 0,5% розчин з розрахунку 0,2 мг на кг маси тіла в/в (під 
контролем дихання і АТ): 

Інфузійна терапія: 
- розчин натрію хлориду 0,9%, глюкоза 5% розчин 400-800 мл 

крапельно, декстран; 
- ввести гепарин 5000 Од в/в, преднізолон 30-60 мг в/в. 
У разі зупинки кровообігу (рівень АД нижче критичного або не 

визначається): 
- базова СЛР відповідно протоколу  
- після поновлення серцевої діяльності: продовжити ШВЛ з 

подачею 100% кисню; 
- в/в струйно натрію гідрокарбонат 4% розчин 100-200 мл; 
- 10% гідроксиетилкрохмаль 250-500 мл або декстран 400-800мл, 

розчин натрію хлориду 0,9% в/в крапельно. 
У разі судом:  
- тіопентал – 75-125 мг протягом 10 хвилин, вводити розчин 

тіопенталу внутрішньовенно слід повільно зі швидкістю не більше 1 мл за 
хвилину, спочатку зазвичай вводять 1-2 мл, а через 20-30 секунд – останню 
кількість; діазепам 0,5% розчин з розрахунку 0,2 мг на кг маси тіла в/в (під 
контролем дихання і АТ); 

- преднізолон 30-60 мг в/в; 
- гепарин 5000 10000 Од у одному з плазмозамінних розчинів в/в; 
Госпіталізація 
Термінова госпіталізація пацієнта у реанімаційне відділення. 
Під час транспортування необхідно забезпечити моніторування стану 

пацієнта, контроль АТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, проведення лікувальних заходів та 
готовність до проведення реанімаційних заходів. 

Продовжувати під час транспортування інфузійну терапію. 
Примітка. Транспортування здійснюється на ношах після стабілізації 

вітальних показників. 
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Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при странгуляційній асфіксії і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток лікарів та фельдшерів з медицини невідкладних станів, що 
проходили підготовку на короткотривалих курсах з проведення серцево-
легеневої реанімації. 

3. Відсоток пацієнтів з странгуляційною асфіксією, яких 
госпіталізовано до ЗОЗ.  
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Протокол № 50. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при укусах, жаленнях отруйних. 
 
Нозологічна одиниця. Укуси, жалення отруйні 
Код МКХ 10: X20 – X29 
Ознаки та критерії діагностики захворювання. 
Алергічні і токсичні реакції виникають при укусах або жаленні 

деякими комахами. Вони можуть бути небезпечні для життя. В більшості 
випадків розвивається лише локальна симптоматика. Укуси деяких комах 
(мухи, джмелі, оси, бджоли) можуть викликати системну токсичну реакцію 
або анафілактичну реакцію. Укуси павуків викликають локальну 
вазоконстрикцію і ішемію або токсичну реакцію – нейротоксичний, 
холінергічний синдроми. 

Укуси комах. Локальні реакції – гіперемія, набряк, або блідість, 
геморагії у місцях укусів, свербіж, біль. Системні для отрути бджіл, ос, 
джмелів: нудота, блювота, головний біль, діарея, втрата свідомості, ниркова 
недостатність, смерть. Анафілактичні реакції: кропив’янка, набряк Квінке, 
бронхоспазм, артеріальна гіпотензія, шок, смерть. 

Укуси павуків. Укус каракурта викликає м’язові спазми, сильний біль, 
ригідність мускулатури живота і спини, параліч, шок, дихальну 
недостатність, які можуть приводити до смерті. Укус скорпіона викликає 
дихальну недостатність, гіпотензію, рухове збудження, порушення зору, 
гіперсалівацію. 

Укуси змій. Характерні біль, наростаючий набряк, гіперемія, “ранка” з 
ділянкою некрозу або без нього в місці укусу, загальна слабкість, сонливість, 
головний біль, судоми, анафілактичні реакції при резорбтивній дії (або 
сенсибілізації пацієнта),  

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• якщо вкусила змія в кінцівку, забезпечте нерухомість кінцівки 

(запобігає швидкому розповсюдженні отрути); 
• якщо вжалила бджола – негайно видаліть жало, провівши по шкірі 

тильною стороною ножа (не видаляйте руками, бо на кінці жала є мішечок з 
отрутою і при здавлюванні руками в шкіру потрапляє додаткова порція 
отрути); 

• по змозі покладіть постраждалого; 
• при задусі підніміть голову (при відсутності запаморочення – 

напівсидячи положення); 
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• при явищах шоку (блідість, вологість шкіри, серцебиття, 
прискорене дихання) покладіть постраждалого з дещо піднятими ногами для 
зменшення явищ шоку 

• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога. Положення 

пацієнта довільне, у важких випадках – горизонтально на спині з можливістю 
вільного підходу та проведення інтенсивної терапії. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Діагностична програма: збір скарг та анамнезу, клінічний огляд, 
вимірювання АТ. 

Обов’язкові дані анамнезу Скарги на момент огляду. Дата та час укусу, 
вид тварини, яка вкусила, що зроблено до прибуття бригади ЕМД. 

Обов’язкові дані клінічного огляду. Положення, колір шкіри, 
характеристика пульсу, АТ, аускультація серця та легень. 

Лікувальна програма. 
Укуси ос, бджіл, джмелів: – видалити жало, охолодити місце укусу 

льодом; симптоматична терапія. При системній токсичній дії отрути – 
симптоматична терапія. Катетеризація або пункція центральної або 
периферичної вени. При анафілактичній реакції – адреналін 
внутрішньовенно до стабілізації гемодинаміки, глюкокортикоїди в 
перерахунку на 10 мг/кг преднізолону; інфузійна терапія кристалоїдами. 

Укуси павуків. Холод на місце укусу. Обробка рани перекисом водню. 
При м’язовій ригідності – препарати кальцію (0,1-0,2 мл/кг маси тіла в 
перерахунку на 10% кальцію хлориду). В тяжких випадках – міорелаксанти і 
інтубація трахеї, ШВЛ. При болях – наркотичні анальгетики 
внутрішньовенно. 

При укусах змій показана іммобілізація укушеної кінцівки, холод на 
місце укусу, інфузійна терапія кристалоїдами, 5% глюкозою, при гіпотензії – 
додатково плазмозамінними розчинами, при показах – інтубація трахеї, 
ШВЛ. 

Шкідливі маніпуляції: 
Не слід проводити розрізи або припалювання ранки (невмілі та болючі 

маніпуляції сприятимуть більш швидкому розповсюдженню отрути та 
погіршать стан постраждалого). 

Не відсмоктувати вміст рани (загроза для медичного персоналу), 
Не рекомендується обколювати ранку новокаїном та адреналіном. 
Критерії якості лікування. Знеболення, зняття або зменшення проявів 

інтоксикації і алергічних реакцій. Поліпшення самопочуття, стабілізація 
гемодинаміки, попередження ускладнень, досягнення транспортабельності. 

Госпіталізація. 
Показаннями для госпіталізації є важкі системні прояви, 

анафілактичний шок.  
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Особливості госпіталізації. На ношах, з можливістю проведення під 
час транспортування оксигенотерапії та симптоматичної терапії, передбачити 
можливість проведення реанімаційних заходів. 

Обов’язкова госпіталізація при укусах змій, отруйних павуків для 
проведення специфічної антидотної терапії. Госпіталізація при укусах змій – 
в токсикологічне відділення КМКЛШМД. У термінальному стані 
госпіталізація в найближче реанімаційне відділення. 

Подальший нагляд амбулаторно-поліклінічної мережі при 
стабільному стані і неускладнених місцевих реакціях. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при отруйних укусах, жаленні і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 51. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при станах, пов’язаних з тривалою дією високої зовнішньої температури 
 
Нозологічна одиниця: Нещасний випадок, пов’язаний з дією надмірно 

високої зовнішньої температури 
Код МКХ 10: X30 
Ознаки та критерії діагностики захворювання. 
Перегрівання - значне підвищення температури тіла під впливом 

зовнішніх теплових факторів, що приводить до розширення судин, 
гіпервентиляції внаслідок тахіпное, посиленню потовиділення. В результаті 
розвивається дегідратація зі зниженням ОЦК за рахунок зменшення об’єму 
плазми, падіння серцевої діяльності, периферичного судинного тонусу і рівня 
артеріального тиску, церебральної гіпоксії з судомами. 

Довгострокова дія високих температур на організм постраждалого 
викликає сильний головний біль, збудження, нудоту та блювоту, судоми, 
затьмарення та втрату свідомості аж до коми. Температура тіла 40°С і вище, 
шкіряні покриви – спершу вологі, потім прогресує сухість, гіперемія. 
Дихання часте, поверхневе. Тони серця глухі, пульс значно прискорений, 
рівень артеріального тиску знижений. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК: 

Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• перемістіть пацієнта в прохолодне місце; 
• при збереженій свідомості дайте випити прохолодну воду; 
• огорніть тіло постраждалого простирадлом, змоченим прохолодною 

водою або змочіть водою його сорочку 
• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога. По 

можливості припинення дії джерела підвищеної температури, вільний доступ 
повітря, звільнення від стискаючого одягу. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. 

Діагностична програма. Збір скарг та анамнезу, клінічний огляд, 
вимірювання АТ. 

Обов’язкові дані анамнезу Скарги на момент огляду. Час, тривалість та 
причини дії джерела підвищеної температури, прийняті до прибуття бригади 
ЕМД міри. 

Обов'язкові дані клінічного огляду Положення, колір шкіри, свідомість, 
характеристика пульсу, АТ, наявність судом. 

Лікувальна програма. 
Припинення дії високих температур на організм постраждалого.  
Перемістити пацієнта в прохолодне місце. 
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Бажано огорнути тіло постраждалого простирадлом, змоченим 
холодною водою. 

При призначенні лікарських засобів необхідно врахувати, що 
гіпертермія при тепловому ударі має дещо інший механізм виникнення, ніж 
при лихоманці. 

При лихоманці утворення простогландинів – одна з ключових ланок 
патогенезу. Тому запобігання синтезу ПГЕ2 за рахунок пригнічення 
активності циклооксигенази нестероїдними протизапальними засобами 
дозволяє знизити температуру тіла при гарячці. 

При тепловому ударі гіпертермія є наслідком невідповідності 
теплоутворення і тепловіддачі зі зривом компенсаторних механізмів. При 
цьому в патогенезі теплового удару вирішальну роль відіграє інтоксикація 
організму (як і на стадії декомпенсації гіпертермії). Ступінь інтоксикації 
корелює з величиною наростання температури тіла. Основні токсини, що 
накопичуються при гіпертермії та тепловому ударі: 

- Аміак і його похідні (як результат підвищеного протеолізу, 
порушення екскреторної функції нирок і протеосинтетичної функції 
печінки). 

- Речовини, що утворились внаслідок порушення ліпідного обміну 
(епоксиди, ліпопероксіди, гідроперекиси ліпідів, їх альдегіди тощо). 

- Токсичні молекули середньої маси (500-5000Д): поліаміни, 
олігоцукристі речовини, олігопептиди, глікопротеїни тощо. 

Інтоксикація організму при тепловому ударі супроводжується 
гемолізом еритроцитів, підвищенням проникності стінок мікросудин, 
змінами гемостазу (збільшенням в'язкості крові, розвитком системної 
гіперкоагуляції, мікротромбозу та синдрому ДВС), розладом 
мікрогемоциркуляції. Про важливу роль інтоксикації в патогенезі теплового 
удару свідчить факт відтермінованої в часі смерті потерпілих: більшість з 
них гинуть через кілька годин після припинення дії надмірного тепла, коли 
температура тіла наближається до нормального діапазону. 

Тому при зриві компенсаторних механізмів необхідна протишокова 
та дезінтоксикаційна терапія. 

• При низькому АТ забезпечити венозний доступ (пункція або 
катетеризація периферійної вени). 

• Розпочати внутрішньовенну інфузію полійонних розчинів 
(дисоль, трисоль, хлосоль, ацесоль) глюкози 5% до стабілізації систолічного 
АТ вище 90 мм рт.ст., в подальшому продовжити крапельне введення. 

• Для поліпшення реологічних властивостей крові можна додати 
реополіглюкін, гепарин (5000 од.). 

• При відсутності ефекту і низькому АТ можливе внутрішньовенне 
застосування глюкокортикоїдів. 

• При судомах допускається застосування сибазону 0,2 мг/кт маси 
тіла, натрію оксибутират 20% р-н 60-80мг/кт маси тіла внутрішньовенно. 
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• При клінічній смерті проводиться базова серцево-легенева 
реанімація. 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування. 
Зниження критичної температури тіла, відновлення свідомості, припинення 
судом. 

Госпіталізація. 
У випадках тривалого перегрівання зі зривом компенсаторних 

механізмів (тривале і стійке підвищення t0, зниження АТ, порушення 
свідомості, порушення реологічних властивостей крові). 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при станах, пов’язаних з тривалою дією високої 
зовнішньої температури і доступність його медичним працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з патогенетично обґрунтованою терапією на 
догоспітальному етапі. 

3. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 52. 
Локальний протокол надання медичної допомоги у випадках 

застосування фізичної сили з метою зґвалтування. 
 

Нозологічна одиниця: Застосування фізичної сили з метою 
зґвалтування. 

Код МКХ 10: Y05 
Ознаки та критерії діагностики захворювання. 
Зґвалтування – це не медичне а юридичне поняття, для констатації 

якого необхідно доведення здійснення статевого акту без обопільної згоди, а 
також примушення до статевого акту під загрозою фізичної розправи. 
Жертвами насильства можуть бути жінки, чоловіки, діти. 

При насильному статевому акті можлива кровотеча різного ступеня 
важкості, значна при ушкодженні клітора. Застосування гострих колючих 
предметів залишає рвані рани на зовнішніх статевих органах зі значною 
площею і глибиною. Можливі ушкодження піхви, сечового міхура, прямої 
кишки, внутрішні кровотечі. 

Диспетчеру оперативно - диспетчерської служби Центру ЕМД та 
МК. 

Обов'язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритмів дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту: 
• заспокойте потерпілу, 
• забезпечте постільний режим, 
• при кровотечі накладіть пов’язку. 
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога. Довільне 

положення пацієнта, суворе виконання принципів деонтології. 
Діагностична програма. Первинний огляд пацієнта. 
Обов'язкові дані анамнезу час статевого акту; тип насильства, чи 

застосувалась зброя; чи була еякуляція; використання презервативу; 
використання сторонніх предметів. 

Обов'язкові дані клінічного огляду. Ушкодження зовнішніх статевих 
органів хімічними агентами, поранення, пов'язані з введенням в піхву 
сторонніх предметів, пошкодження гострими і тупими предметами, механічні 
та вогнепальні поранення та поранення, викликані безпосередньо статевим 
актом. 

Лікувальна програма. Симптоматична терапія. При кровотечі із ран в 
ділянці статевих органів накладається тиснута пов’язка, при гіповолемії – 
інфузійна терапія, при больовому синдромі – наркотичні та ненаркотичні 
анальгетики. 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування. 
Стабілізація гемодинаміки, зменшення проявів стресу, досягнення 
транспортабельності. 
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Госпіталізація. 
Термінова доставка на ношах у профільне відділення. При відсутності 

ушкоджень госпіталізація не показана, самозвернення в бюро судово-
медичної експертизи. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при застосуванні фізичної сили з метою зґвалтування і 
доступність його медичним працівникам. 

2. Відсоток повторних викликів. 
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Протокол № 53. 
Локальний протокол надання медичної допомоги 

при гіпертермічному синдромі. 
 
Нозологічна одиниця: Гіпертермічний синдром. 
Код МКХ-10: особистого коду МКХ 10 не має, тому кодується 

відповідно до основного захворювання. 
Ознаки та критерії діагностики захворювання 
Гіпертермічний синдром - патологічний варіант лихоманки, при 

якому відзначається швидке і неадекватне підвищення температури тіла до 
високих цифр (39,0-39,50С і вище), що супроводжується порушенням 
мікроциркуляції, метаболічними розладами і прогресивно наростаючою 
дисфункцією життєво важливих органів і систем. 

Клінічно виділяють 2 типу гіпертермії: 
- сприятливий тип гіпертермії – «рожева» гіпертермія, з рожевим 

забарвленням шкірних покривів; 
- несприятливий тип гіпертермії - «бліда» гіпертермія - з блідим 

забарвленням шкірних покривів, як результат порушення мікроциркуляції. 
У групу ризику по розвитку ускладнень при гарячкових реакціях 

повинні бути включені діти: 
- у віці до 2 місяців життя при наявності температури вище 380С; 
- з фебрильними судомами в анамнезі; 
- із захворюваннями ЦНС; 
- з хронічною патологією органів кровообігу; 
- з спадковими метаболічними захворюваннями. 
Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 

МК: 
Обов’язково: 
Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 
Бажано: надати поради абоненту 
• забезпечте постільний режим;  
• знайдіть медикаменти, котрі приймає пацієнт і покажіть їх 

медичному працівнику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;  
• дати дитині парацетамол 10-15 мг/кг; 
• фізичне охолодження: обтерти губкою, змоченою теплою на дотик 

водою (30 - 320С) протягом 2-3 хв; 
• не залишайте пацієнта без нагляду. 
Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 
Збір анамнезу захворювання, анамнезу життя, алергологічного 

анамнезу. 
Обов’язкові дані анамнезу: Початок захворювання, наявність 

продромального періоду, звернення за медичною допомогою, які ліки 
приймались і результат їх дії. 
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Огляд та фізичне обстеження. 
Обов’язкові дані: положення, поведінка, колір шкіри, зів, 

характеристика пульсу, аускультація та перкусія легень, пульс, АТ (старших 
вікових груп), t0, неврологічний статус. 

Бажані дані: Пульсоксиметрія (визначення сатурації крові киснем, 
(норма – 95%). АТ (у дітей по можливості). 

Лікувальна програма 
Оцінка порушення функції органів та систем. 
В залежності від ситуації надати екстрену допомогу (усунути 

порушення життєво важливих функцій організму) відповідно до чинних 
медико-технологічних документів, що стосуються надання синдромальної 
медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

Оцінити соціально-побутові умови життя з огляду на можливість 
пацієнта отримувати в подальшому адекватне лікування. 

Забезпечити надання екстреної медичної допомоги та при наявності 
медичних, соціально-побутових чи інших показань до госпіталізації – 
госпіталізувати пацієнта до відповідного ЗОЗ. 

Показання для початку терапії лихоманки:  
Температура тіла вище 38,50С;  
Температура тіла до 380С у дітей з фебрильними судомами в анамнезі, 

вродженими вадами серця, перинатальними ураженнями ЦНС та їх 
наслідками, епілептичним синдромом, у дітей, яки суб'єктивно погано 
переносять лихоманку і немовлят перших 6 місяців життя. 

Невідкладна допомога при «рожевої» гіпертермії: 
Дати всередину: парацетамол 10-15 мг/кг на прийом, фізичне 

охолодження: обтирання губкою змоченою теплою на дотик водою (30 - 
320С) протягом 2-3 хв., обтирання проводити відразу після дачі 
жарознижуючих засобів (ефект від 1 обтирання триває не більше 30 хв); 

При відсутності ефекту від жарознижуючих препаратів всередину або 
за наявності обставин, що утруднюють їх прийом: ввести 50% розчин 
анальгіну, но- шпа 0,2 мл/рік , (але не більше 2,0 мл), 1% розчин 0,1 мл/рік 
димедролу. 

Невідкладна допомога при «блідій» гіпертермії : 
Ввести 50% розчин анальгіну разом з 1% розчином димедролу і 2% 

розчином но- шпа (з розрахунку 0,1 мл/рік життя). 
Після переходу «блідої» гіпертермії в «рожеву» – фізичне 

охолодження; 
Основні небезпеки і ускладнення: фебрильні судоми. 
Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування. 

Субфебрильна t0, зменшення ознак інтоксикації, стабільна гемодинаміка. 
Критерії якості лікування. Поліпшення загального стану, зниження 

температури тіла, тонусу м’язів, повернення ясної свідомості, досягнення 
транспортабельності при необхідності госпіталізації 

Показання до госпіталізації (в соматичне відділення, інфекційне або 
реанімаційне) визначаються основним захворюванням, важкістю стану, 
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наявністю фебрильних судом, «стійкістю» лихоманки до проведених заходів, 
лихоманка неясного генезу. 

Індикатори якості медичної допомоги: 
1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при гіпертермічному синдромі і доступність його 
медичним працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з гіпертермічним синдромом, яким надана 
допомога в повному обсязі. 

3. Відсоток пацієнтів дитячого віку з гіпертермічним синдромом, які 
передані під нагляд амбулаторно-поліклінічної мережі у випадку відмови від 
госпіталізації. 

4. Відсоток повторних викликів. 
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Додаток № 1 до локальних протоколів надання екстреної медичної 

допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
Алгоритм дій медичного працівника, який обслуговує виклик у випадку 

з приводу гострого інфекційного захворювання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐

+Оцінка 
загального 
стану пацієнта 

Наявність 
невідкладного 
стану 

Надання екстреної 
допомоги відповідно 
до медико-
технологічних 
документів, що 
стосуються даного 
невідкладного стану 

Збір анамнезу, фізичний 
огляд, інструментальна 
діагностика (вимір АТ, 
ЕКГ, пульсоксиметрія) 

Встановлення діагнозу 

Вирішення питання госпіталізації 

Госпіталізація Відмова від госпіталізації 

Інформування пацієнта про природній перебіг хвороби, розвиток 
можливих ускладнень; призначення (в письмовому вигляді) 
етіотропного та симптоматичного лікування 
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Додаток № 2 до локальних протоколів надання екстреної медичної 

допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
АЛКОГОЛЬНА КОМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерії діагностики 
- порушення зору 
- ознаки алкогольного сп’яніння 
- запах алкоголю з ротової порожнини 
- зниження температури тіла 

 

Як при комі невідомої 
етіології Обсяг медичної допомоги 

забезпечити прохідність дихальних шляхів 
пірацетам 20% - 20 мл в/в крап 
вітамін В1 5% - 5-6 мл в/в повільно 
аскорбінова кислота 5% до 40 мл в/в 
вітамін В6 5% - 5-6 мл в/в 
глюкоза 40% - 40-60 мл в/в 
натрія тіосульфат 30% - 20-40 мл в/в 

 

Госпіталізація 
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Так

Додаток № 3 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

Алгоритм «Тромбоемболія легеневої артерії» 
 
 

ак 

1) Встановлення катетера в периферичну 
та (або) центральну вену. 
2) ЕКГ моніторинг. Критерії: 
- можливо поява тільки блокади правої 
ніжки пучка Гісса; 
- патологічний зубець Q в III та S I 
відведеннях;  
- поворот ЕОС вправо: глибокий S в I, V1-
V6 або по типу S I – S II – S III. 

Клінічні ознаки: 
‐ раптова «тиха» задишка;  
‐ ціаноз шкірних покривів; 
‐ тахікардія; 
‐ артеріальна гіпотензія; 
‐ можлива  біль  в  грудній  клітці, 
підвищення  температури  тіла, 
блювання,  судоми,  втрата 
свідомості. 

Фактори ризику: 
- тромбофлебіт; 
- тривала 
іммобілізація; 
- післяопераційний 
період; 
- онкозахворювання; 
- вагітність та роди. 

Блискавична 
форма ТЕЛА 

Фактори ризика: 
- Cерцева 
недостатність, 
миготлива аритмія, 
пороки серця; 
- похилий вік;  
- «лежачі» хворі. 

Ознаки 
кардіогенного 

шоку 

Ознаки  
 ГДН 

Алгоритм  
«Кардіогенний  

шок»

Алгоритм  
«Гостра дихальна 
недостатність» 

Середньотя
жка форма – 
інфаркт легені 

Підг
остра 
емболія 

 

Рецидивую
ча ТЕЛА мілких 

віток 

Невідкладна допомога: 
1) СЛР; 

2) оксигенотерапія, при 
необхідності ШВЛ 50-100% O2; 

3) знеболення наркотичними
анальгетиками (морфін 1% - 1 мл, 
фентаніл 0,005%  - 1 мл) в/в; 

4) при бронхоспазмі – р-н 
теофіліну 2% – 10 мл в 10 мл р-ну 
натрію хлориду 0,9% в/в; 

5) гепарин 10 000 ОД 
(надропарин 1 мг/кг) в/в в 20 мл р-
ну натрію хлориду 0,9%. 

При стійкій артеріальній гіпотензії (САТ 
менше 90 мм. рт. ст.) або прогресуючому 
падінні САТ та швидкому прогресуванні 
симптомів ТЕЛА при відсутності протипоказів 
показано проведення тромболізису (в умовах 
реанімобіля) 

Транспортування в стаціонар  
(у ВРІТ, минаючи приймальне відділення)  

Транспортування в 
стаціонар 

250 000 ОД стрептокінази на 200 мл 
розчину натрію хлориду 0,9% в/в капельно 
за 30 хвилин під контролем АТ (паралельно 
проводять корекцію гемодинаміки 
допаміном) 

Швидко 
прогресуючий ціаноз 
верхньої половини тіла 
з вираженою 
гіпотензією, синкопе, 
набухання шийних вен, 
раптова зупинка  

Характерні 
болі плеврального 
характеру, кашель з 
кровохарканням, 
аускультативно – 
хрипи, шум тертя 

плеври 

Тахі
кардія в 
спокої,  

може бути 
стабільна 
гемоди-
наміка 

 

Повторні 
раптові напади 
задухи, синкопе, 

«атипова» 
стенокардія 

 
 

ак 

Ні 

1) Встановлення катетера в периферичну 
та (або) центральну вену. 
2) ЕКГ моніторинг. Критерії: 
- можливо поява тільки блокади правої 
ніжки пучка Гісса; 
- патологічний зубець Q в III та S I 
відведеннях;  
- поворот ЕОС вправо: глибокий S в I, V1-
V6 або по типу S I – S II – S III. 

Клінічні ознаки: 
‐ раптова «тиха» задишка;  
‐ ціаноз шкірних покривів; 
‐ тахікардія; 
‐ артеріальна гіпотензія; 
‐ можлива  біль  в  грудній  клітці, 
підвищення  температури  тіла, 
блювання,  судоми,  втрата 
свідомості. 

Фактори ризику: 
- тромбофлебіт; 
- тривала 
іммобілізація; 
- післяопераційний 
період; 
- онкозахворювання; 
- вагітність та роди. 

Блискавична форма 
ТЕЛА 

Фактори ризика: 
- Cерцева 
недостатність, 
миготлива аритмія, 
пороки серця; 
- похилий вік;  
- «лежачі» хворі. 

Ознаки 
кардіогенного 

шоку 

Ознаки  
 ГДН 

Алгоритм  
«Кардіогенний  

шок»

Алгоритм  
«Гостра дихальна 
недостатність» 

Середньотяжка 
форма – інфаркт 

легені 

Підгостра 
емболія 

 

Рецидивуюча 
ТЕЛА мілких 

віток 

Невідкладна допомога: 
1) СЛР; 
2) оксигенотерапія, при 
необхідності ШВЛ 50-100% O2; 
3) знеболення наркотичними
анальгетиками (морфін 1% - 1 мл, 
фентаніл 0,005%  - 1 мл) в/в; 
4) при бронхоспазмі – р-н 
теофіліну 2% – 10 мл в 10 мл р-ну 
натрію хлориду 0,9% в/в; 
5) гепарин 10 000 ОД (надропарин 
1 мг/кг) в/в в 20 мл р-ну натрію 
хлориду 0,9%. 

При стійкій артеріальній гіпотензії (САТ 
менше 90 мм. рт. ст.) або прогресуючому 
падінні САТ та швидкому прогресуванні 
симптомів ТЕЛА при відсутності протипоказів 
показано проведення тромболізису (в умовах 
реанімобіля) 

Транспортування в стаціонар  
(у ВРІТ, минаючи приймальне відділення)  

Транспортування в стаціонар 

250 000 ОД стрептокінази на 200 мл 
розчину натрію хлориду 0,9% в/в капельно 
за 30 хвилин під контролем АТ (паралельно 
проводять корекцію гемодинаміки 
допаміном) 

Швидко прогресуючий 
ціаноз верхньої 
половини тіла з ви-
раженою гіпотензією, 
синкопе, набухання 
шийних вен, раптова 
зупинка кровообігу 

Характерні болі 
плеврального ха-
рактеру, кашель з 
кровохарканням, 
аускультативно – 
хрипи, шум тертя 

плеври 

Тахікардія 
в спокої,  
може бути 
стабільна 
гемоди-
наміка 

 

Повторні раптові 
напади задухи, 

синкопе, 
«атипова» 
стенокардія 
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Додаток № 4 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва 

Алгоритм дій медичного працівника , який обслуговує виклик з приводу 
стенозу підз’язкового простору у дітей 

Оцінка 
загального 
стану пацієнта 

Наявність 
невідкладного 
стану 

Надання екстреної 
допомоги відповідно 
до медико-
технологічних 
документів, що 
стосуються даного 
невідкладного стану 

Збір анамнезу, фізичний 
огляд, інструментальна 
діагностика 
(пульсоксиметрія) 

Встановлення діагнозу 

Вирішення питання госпіталізації 

Госпіталізація Відмова від госпіталізації 

Інформування пацієнта про природній перебіг хвороби, розвиток 
можливих ускладнень; призначення (в письмовому вигляді) 
етіотропного та симптоматичного лікування. Передача даних про 
захворювання та стан пацієнта у ПНМД для подальшого 
спостереження.  
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Додаток № 5 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
Алгоритм дій медичного працівника, який обслуговує виклик з приводу 

ГРВІ та грипу. 

 

Оцінка 
загального 
стану пацієнта 

Наявність 
невідкладного 
стану 

Надання екстреної 
допомоги відповідно 
до медико-
технологічних 
документів, що 
стосуються даного 
невідкладного стану 

Збір анамнезу, фізичний 
огляд, інструментальна 
діагностика (вимір АТ, 
ЕКГ, пульсоксиметрія) 

Встановлення діагнозу 

Вирішення питання госпіталізації 

Госпіталізація Відмова від госпіталізації 

Інформування пацієнта про природній перебіг хвороби, розвиток 
можливих ускладнень; призначення (в письмовому вигляді) 
етіотропного та симптоматичного лікування 



Додаток № 6 до локальних протоколів надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі 
медичними працівниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києв 

Алгоритм дій: «Гостра дихальна недостатність» 
 

П
ро
то
ко
л 

«О
тр
ує
нн
я 

не
ві
до
мо

ю
 

ре
чо
ви
но
ю

» 

Клінічні ознаки: 
- цианоз шкірного покрову; 
- частота дихання більше 40 або менше 8 в 1 хв;  
- SpО2 менше 85 при диханні атмосферним повітрям. 

Катетеризація периферичної або центральної вени. ЭКГ-моніторинг. Вимірювання АТ. Аускультація легень. 

Респіраторна підтримка» 

Можливі причини ГДН 

П
ол
іт
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вм
а 

П
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то
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л 

  
«П

ол
іт
ра
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Протокол при 
стані 

«Тромбоемболія 
легеневої артерії» 
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я 

О
зн
ак
и 
на
бр
як
у 
ле
ге
нь

: 
за
ди
ш
ка

, 
хр
ип
и,

 
ор
то
пн
ое

, м
ок
ро
ти
нн
я 
з 

пі
но
ю

.  

П
ро
то
ко
л 

 
«Г
іп
ов
ол
ем
іч
ни
й 

ш
ок

» 

Го
ст
ра

 к
ро
во
те
ча

 

Серцево-судинна недостатність 
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Респіраторна 
підтримка, 
протокол при 
станах: 
«Гіповолемічний 
шок» та гострій 
недостатності 
правих відділів 
серця, 
госпіталізація до 
протишокової 
палати

П
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Додаток № 7 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
Особливості лікування геморагічного шоку при акушерській 

патології 
NB! Артеріальна гіпотензія вважається пізнім та ненадійним 

клінічним симптомом акушерського геморагічного шоку. Завдяки 
фізіологічній гіперволемічній аутогемодилюції у вагітних АТ може 
залишатися стабільним до тих пір, доки об’єм крововтрати не досягне 30%. 
Компенсація гіповолемії у вагітних забезпечується, у першу чергу, за 
рахунок активації симптоадреналової системи, що проявляється вазоспазмом 
та тахікардією. Рано приєднується олігоурія. 

Часто супроводжується розвитком синдрому ДВЗ з профузною 
кровотечею, при передлежанні плаценти настає різка гіповолемія – 
артеріальна гіпотензія, гіпохромна постгеморагічна анемія. Ознаки синдрому 
ДВЗ - крововилив в шкіру, слизові оболонки, з місця ін’єкцій, травм, 
операційних ран та матки; некрози дільниць шкіри та слизових оболонок. 

Визначення об’єму крововтрати 
Об’єм крововтрати = B/2 х 15% (крововтрата менш ніж 1000 мл), 
Об’єм крововтрати = В/2 х 30% (крововтрата більш ніж 1000 мл), 
де: В-вага серветок, 15% - величина похибки на навколоплідні води. 
Дисеміноване внутрішньосудинне згортання (ДВЗ) крові – 

патологічний синдром, в основі якого лежить активація судинно-
тромбоцитарного або коагуляційного гемостазу (зовнішнього або 
внутрішнього), внаслідок чого кров спочатку згортається у 
мікроциркуляторному руслі, блокує його фібрином та клітинними 
агрегатами, а при виснаженні потенціалу згортаючої і протизгортаючої 
систем, втрачає здатність до згортання, що проявляється профузною 
кровотечею та розвитком синдрому поліорганної недостатності. 
Профілактика ДВЗ – своєчасна оцінка крововтрати, адекватне відновлення 
ОЦК кристалоїдними і колоїдними розчинами. З колоїдних розчинів перевагу 
віддають препаратам та похідним гідроксиетилкрохмалю. Системно не 
використовують препарати, які підвищують коагуляційний потенціал крові. 
Препарати, які викликають тромбоцитопенію або порушують функцію 
тромбоцитів (гепарин, реополіглюкин, дипирідамол, напівсинтетичні 
пеніциліни), застосовуються лише при наявності обов’язкових показів. 

Першочергові дії при виникненні геморагічного шоку: 
1. Оцінюють життєво важливі функції (пульс, артеріальний тиск, 

частоту та характер дихання, психічний статус). 
2. Піднімають ноги хворої або ножний кінець ліжка (положення 

Тренделенбурга) для підвищення повернення венозної крові до серця. 
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3. Повертають вагітну на лівий бік для запобігання розвитку аорто-
кавального синдрому, зменшення ризику аспірації при блюванні та 
забезпечення вільної прохідності дихальних шляхів. 

4. Катетеризують одну-дві периферичні вени катетерами великого 
діаметру (№№ 14 - 16G ).  

При існуючій можливості доступу до кількох периферичних вен не 
слід поспішати з катетеризацією центральних вен, тому що при їх 
катетеризації існує велика вірогідність виникнення ускладнень.  

За умови розвитку шоку 3-4 ступеню необхідна катетеризація трьох 
вен, при цьому одна з них повинна бути центральною. Перевагу при 
катетеризації вени надають венесекції v. Brahiales або пункції та 
катетеризації за Сельдингером v. Jugularis interna.  

5. Проводять інгаляцію 100% кисню зі швидкістю 6-8 л/хв. через носо-
лицеву маску або носову канюлю. 

6.У разі наростання серцевої недостатності на фоні проведення 
інфузійної терапії (ЦВТ більше 140 мм. вод. ст., поява ознак 
інтерстиціального набряку легень) темп інфузії зменшують і починають 
введення симпатоміметиків (дофамін – 5-20 мкг/кг/хв., добутамін – 5-40 
мкг/кг/хв.).  

7.В гостру фазу геморагічного шоку можливе використання 
глюкокортикоїдів: преднізолон 30-60 мг, дексазон 4-8 мг внутрішньом’язово 
або внутрішньовенно. 

8.Р-н рефортану – 6%-200,0 
Не рекомендується застосовувати у програмі інфузійно-

трансфузійної терапії декстрани (реополіглюкин), 5% альбумін та 
розчини глюкози. За умови крововтрати не більше 30% ОЦК, для 
протишокової терапії можливо введення одних кристалоїдів (0,9% розчин 
хлориду натрію, розчин Рингера) в обсязі у 4-5 разів більше, ніж об’єм 
крововтрати. 

5% розчин глюкози: 
 Підвищує продукцію СО2 ; 
 Підвищує продукцію лактата ; 
 Сприяє гіпоглікемії новонарожденого при її інфузії при пологах;  
 Збільшує ішемічне пошкодження головного мозка та інших тканин 
особливо у вагітних з прееклампсією та еклампсією. 
 В результаті осмотичного эфекту викликає гипергідратацію клітини. 
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Додаток № 8 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ПОЛОГІВ І ТЕРМІНУ ВАГІТНОСТІ 

НА ПІЗНІХ СТРОКАХ 
За першим днем останньої менструації. Ймовірний день пологів 

визначається шляхом додавання 280 днів до першого дня останньої 
менструації. Зручніше від першого дня останньої менструації відняти 3 
місяці і додати 7 днів. 

За першим ворушінням плода. У жінок, які народжують вперше, до 
дати першого ворушіння плода (20 тижнів) додають 20 тижнів (4 
календарних міс + 18 днів). У жінок, які народжують вдруге, до першого 
ворушіння (18 тижнів) додають 22 тижні (5 календарних місяців + 1 день). 

За розміром матки (особливо у ранні строки вагітності). Висоту 
стояння дна матки над лоном визначають сантиметровою стрічкою при 
спорожненому сечовому міхурі. 

У різні строки вагітності розмір матки в середньому дорівнює: 
4 тижні – розміру курячого яйця; 
8 тижнів – розміру жіночого кулака; 
12 тижнів – на 3 см вище за лоно (з голівку новонародженого); 
16 тижнів – на 12 см вище за лоно (посередині відстані між пупком та 

лоном); 
20 тижнів – на 16 см вище за лоно (на 2 поперечника пальця нижче 

пупка); 
24 тижні – на 20 см вище за лоно (на рівні пупка); 
28 тижнів – на 24 см вище за лоно (на 2-2,5 поперечника пальця вище 

пупка); 
32 тижні – на 28 см вище за лоно (посередині відстані між пупком та 

мечоподібним відростком); 
36 тижнів – на 32 см вище за лоно (на рівні реберної дуги); 
40 тижнів – на 32-34 см вище за лоно  (посередині відстані між пупком 

та мечоподібним відростком). 
Треба звернути увагу на диференціально-діагностичні ознаки 32- і 40-

тижневої вагітності. 
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Додаток № 9 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
ПРИЙОМИ ЛЕОПОЛЬДА 
I прийом - визначити висоту стояння дна матки, за якою судять про 

строк вагітності, і частину плода, розміщену в дні матки. Для цього лікар стає 
праворуч від вагітної, обличчям до неї, долоні обох рук кладе на дно матки, 
пальці рук зближуються, обережно надавлюючи вниз сідничний кінець плода 
- більший, але не такий щільний і менше заокруглений, аніж голівка. 

II прийом - визначити положення плода, позицію і вид позиції. 
 Положення плода - відношення поздовжньої осі плода до поздовжньої 
осі матки (поздовжнє, поперечне , косе).  

 Позиція плода - відношення спинки плода до правої і лівої сторін 
матки. Розрізняють дві позиції: першу і другу. При першій спинка - 
повернена ліворуч, при другій - праворуч. Перша позиція трапляється 
частіше. 

 Вид позиції - відношення спинки плода до передньої або задньої стінки 
матки. Якщо спинка повернута наперед - це передній вид позиції, якщо 
назад - задній. 
 Руки з дна матки переміщують униз, до рівна пупка, і розміщують на 

бічних стінках матки. Пальпацію проводять по черзі правою і лівою рукою. 
При поздовжному положенні плода з однієї сторони промацується спинка, з 
протилежної - кінцівки. Другий прийом зовнішнього обстеження дозволяє 
визначити тонус матки та її збудження. 

III прийом - визначити відношення великої частини плода (голівки або 
сідниць) до входу в таз. Якщо над входом в таз перебуває голівка плода 
передлежання головне, якщо тазовий кінець - тазове. Головне передлежання 
зустрічається в 96% пологів. 

Передлеглою частиною називається та частина плода, яка розміщена 
ближче до входу в малий таз і перша проходить пологовими шляхами. 

Лікар стоїть обличчям до вагітної, одну руку кладе трохи вище за 
лобкове зрощення так, щоб 1 валець містився на одному боці, а чотири - на 
другому боці нижнього сегмента матки. Обережно пальцями обхоплює 
передлеглу частину. Голівка пальпується у вигляді щільної круглої частини, 
яка балотує. При тазовому передлежанні пальпується м'яка частина, що не 
балотує. При поперечних і косих положеннях передлегла частина не 
визначається. 

IV прийом - виявити рівень стояння передлеглої частини до входу в 
малий таз. Лікар стає справа, лицем до ніг вагітної. Долоні обох рук 
розміщені на нижньому сегменті матки справа і зліва, кінці пальців доходять 
до симфізу. 

Цей прийом дозволяє визначити, чи перебуває голівка над входом в 
малий таз або вже пройшла через площину входу. 



 213

Додаток № 10 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
ПРИЙОМИ ЗАХИСТУ ПРОМЕЖИНИ 
1. Запобігання передчасному розгинанню голівки плода: стати 

праворуч від роділлі, долонею лівої руки опиратись на лоно, а пальцями 
стримувати стрімке прорізування голівки. 

2. Одночасно правою рукою зменшувати натяг тканин промежини, 
зсуваючи бічні тканини до промежини. 

3. Вивільнення голівки плоду. Після утворення точки фіксації 
підпотиличної ямки з симфізом лівою рукою підтримувати голівку, а 
правою – обережно знімати з неї краї вульварного кільця. 

4. Зменшити напруження промежини під час народження плічок: 
голівку захопити обома долонями з боків (в ділянці вух, але не класти пальці 
на шию, щоб не стиснути судини) і відтягнути її донизу, поки не народиться 
переднє плічко. 

5. Вивільнення плечового поясу і народження тулуба: лівою рукою 
голівку привести до лобка, а правою – зняти тканину промежини з заднього 
плічка. 

 
ОЗНАКИ ВІДШАРУВАННЯ ПЛАЦЕНТИ 

 Ознака Чукалова-Кюстнера: при натискуванні над лоном пуповина 
не втягується. 

 Овоїдна форма матки, підвищення її рівня на 5-6 см вище пупка і 
відхилення вбік (частіше правий). 

 Ознака Альфельда: лігатура, накладена на пуповину біля статевої 
щілини, опустилась на 10 см. 

 Пуповина не втягується при глибокому диханні. 
 Ознака Клейна: при натужуванні пуповина випинається зі статевої 

щілини і назад не втягується. 
 
МЕТОДИ ВИДІЛЕННЯ ПОСЛІДУ 

 Амбуладзе: живіт захопити у поздовжню складку обома руками і роділлю 
попросити потужитись. 

 Чукалова: долонею натиснути на дно матки донизу. 
 Креде: матку охопити сильнішою рукою, щоб 4 пальці були на задній 
стінці, І палець – на передній, а долоня на дні, і стиснути одночасно між 
пальцями та долонею донизу. 
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Додаток № 11 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
Симптоми, характерні для гінекологічної патології. 

Данфорта – ознака розриву маткової труби або яєчника: біль в області 
плечового суглобу при вдосі. 

Гентера – ознака параметриту: притуплення перкуторного звуку над 
передньою поверхнею здухвинної кістки. 

Элєкера – ознака позаматкової вагітності: біль в животі з іррадіацією у 
плече або лопатку  (часто в правую). 

Фитц-Х*ю-Куртиса – ознака гонококового або хламідійного ураження 
тазовых органів, перигепатиту: біль справа в верхній половині живота, 
нудота, блювота, гарячка, пітливість, головна біль. 

Хофштетера-Куллона-Хелендаля – ознака позаматкової вагітності: 
блакитний колір пупка, яка виникає  при крововиливі в черевну стінку або 
черевну порожнину. 

Вінтера – ознака перитоніту: передня черевна стінка не приймає участі в 
акті дихання. 

Жендринського – диференціально-діагностична ознаккг острого 
апендициту та гострого аднекситу: пацієнтці в положенні лежачи 
притискують пальцем черевну  стінку в точці Кюммеля ( на 2 см вправо и 
нижче пупка), предлагая ей при этом встать; усиление боли свидетельствует 
об аппендиците, уменьшение ее – об аднексите. 

Михельсона – ознака гострого аппендициту у вагітних: посилення болі у 
правій половині живота в положенні пацієнтки на правом боку (  матка 
давить на запальне вогнище). 

Блюмера – можлива ознака запалення або пухлини  дугласова простору: 
випинання слизової оболонки передньої стінки прямого кишковника. 

Калена – можлива ознака кровотечі в черевній порожнині (чаще при 
позаматковій вагітності): коричневий колір шкіри в області пупка. 

Лаффона – ознака порушення позаматкової вагітності: біль  тазі, після 
світлого проміжку – біль у надчеревній області, спині, лопатках, позаду 
груднини. 

Самнера –ознака перекруту кисти яєчника: ригідність черевної 
мускулатури при легкій пальпації у правій здухвинній ділянці . 

Селмена (Салмона) –можлива ознака разриву яєчника або маткової 
труби: в деяких випадках  розширення зиниці  на стороні ураження. 
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Додаток № 12 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва 

 
Ймовірні ознаки вагітності на ранніх строках (до 3 міс) 

 
 Ознака Гентера: при вагінальному дослідженні на передній поверхні 
матки, по середній лінії - гребенястий виступ, який не поширюється ні на 
дно, ні на задню поверхню матки, ні на шийку. 

 Ознака  Горвіц-Гегара: розм'якшення в ділянці перешийка, внаслідок 
чого тут легко сходяться пальці внутрішньої і зовнішньої руки при 
вагінальному дослідженні. Шийка відчувається як більш щільне тіло. 

 Ознака Піскачека: при вагінальному дослідженні контури дна матки і 
області її кутів виявляються неправильними: той кут, який відповідає місцю 
імплантації яйця, вибухає значно більше за протилежний. Вся матка 
виявляється несиметричною. 

 Ознака Снєгірьова: при вагінальному дослідженні матка скорочується 
і стає більш щільною. 

 
Діагностичні ознаки різноманітних форм трубної вагітності 
 

Клінічні 
ознаки 

Прогресуюча 
позаматкова 
вагітність 

Трубний викидень Розрив  маткової  
труби 

Ознаки 
вагітності 

Позитивні Позитивні Позитивні 

Загальний 
стан хворої 

Задовільний Періодично 
погіршується, 
короткочасні втрати 
свідомості, тривалі 
періоди задовільного 
стану 

Колаптоїдний стан, 
клініка масивної 
крововтрати, 
прогресивне 
погіршення стану 

Біль Відсутній Характер нападів, що 
періодично 
повторюються 

З`являється у вигляді 
гострого нападу 

Виділення Відсутні або 
незначні 
кров`яні 

Кров`яні виділення 
темного кольору,  
з`являються після 
нападу болю 

Відсутні або незначні  
кров`ні 
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Додаток № 13 до локальних протоколів надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі 
медичними працівниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

Алгоритм «Носова кровотеча» 
 

 
 Помірна кровотеча 

Профузна кровотеча, яка супроводжується  
падінням САТ 

З'ясувати причину: 
- артеріальна 
гіпертензія; 
- хвороби крові; 
- антикоагулянтна 
терапія; 
- пухлини; 
- інші. 

Провести: - встановлення 
периферичного катетера, 
пульсоксиметр; - інфузійну терапію 
під контролем АТ; - оксигенотерапію 
під контролем SpО2. 

Клінічні ознаки гіповолеміческого шоку: 
- холодна, бліда, волога шкіра; 
- САТ менше 90 мм.рт.ст., ЧСС більше 100 за 
1 хв, шоковий індекс більше 0,7; 
- SpО2 менше 90%. 

Алгоритм «гіповолемічний шок» 

Досягнуто ефект стабільного САТ 80-90 мм рт. ст. (підтримувати на такому 
рівні, не більше, в/в крапельним введенням кристалоїдів), SpО2 менше 90% 

Причина не 
встановлена 

Невідкладна медична допомога: 
- Ввести в ніс тампон, змочений розчином перекису водню 3% і притиснути крило носа до 
носової перегородки з одного або з обох сторін на 4-10 хвилин; 
- Місцево «холод»; 
- При відсутності ефекту передня тампонада; 
- Етамзілат 2 мл 12,5% розчину внутрішньовенно. 

Симптоматичне 
лікування 
(зниження 

артеріального 
тиску і т.д.) 

Причина 
встановлена 

Рекомендувати дообстеження в 
поліклініці за місцем проживання 

Екстрена доставка в 
стаціонар 

Екстрена доставка в стаціонар 
(ВРІТ, минаючи приймальне 
відділення)

Кровотеча не зупинена Кровотеча зупинена 
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Додаток № 14 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 
 

ОЦІНКА СТАНУ ПАЦІЄНТА - ЗА АЛГОРИТМОМ САВDE 
 
1. С - кровообіг (Circulation) 
1.1. Оцініть колір шкіри на відкритих частинах (кисті): синя, рожева, 

бліда або мармурова. 
1.2. Оцініть температуру кінцівок: холодна чи тепла. Оцініть капілярне 

наповнення - в нормі до 2 сек. Збільшене капілярне наповнення може 
вказувати на знижену периферійну перфузію. 

1.3. Оцініть наповнення вен - можуть бути помірно наповнені або 
запалі при гіповолемії. 

1.4. Визначіть ЧСС. Знайдіть периферійний пульс та пульс на великій 
артерії, оцініть його наявність, частоту, якість, регулярність та 
симетричність. 

1.5. Виміряйте артеріальний тиск. 
1.6. Вислухайте тони серця. 
Зверніть увагу на інші симптоми, які свідчили б про зниження викиду 

серця, такі як порушення свідомості, олігоурія (об’єм сечі < 0,5 мл/кг/год.). 
 
2. В - дихання (Breathing) 
Під час оцінки дихання важливо визначити та лікувати стани, які є 

безпосередньою загрозою для життя - важкий напад астми, набряк легень, 
напружений пневмоторакс, гемоторакс. 

2.1. Визначте симптоми, які можуть свідчити про порушення дихання: 
надмірна пітливість, центральний ціаноз, робота додаткових м’язів або 
черевний тип дихання. 

2.2. Визначте ЧД - в нормі це 12-20 вдихів за хв. 
2.3. Оцініть спосіб дихання, глибину вдихів та перевірте, чи рухи 

грудної клітки симетричні. 
2.4. Зверніть увагу на надмірне наповнення шийних вен (наприклад, 

при важкій астмі або напруженому пневмотораксі), наявність та прохідність 
плеврального дренажу та інше. 

2.5. Проведіть аускультацію та перкусію легень. 
2.6. Визначте положення трахеї - її зміщення може свідчити про 

напружений пневмоторакс, фіброз легень або рідину у плевральній 
порожнині. 

 
3. А - прохідність дихальних шляхів (Airway) 
3.1. Визначте симптоми непрохідності дихальних шляхів: порушення 

прохідності дихальних шляхів сприяє виникненню парадоксального дихання 
та участі у диханні додаткових дихальних м’язів; центральний ціаноз є пізнім 
симптомом непрохідності дихальних шляхів; у пацієнтів, які знаходяться у 
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критичному стані порушення свідомості часто спричиняє порушення 
прохідності дихальних шляхів (западання язика, м’якого піднебіння). 

3.2. Кисень у високій концентрації: за допомогою маски з резервуаром; 
переконайтесь, що подача кисню достатня (> 10 л/хв). 

 
4. D - порушення стану свідомості (Disability) 
Найчастіше причинами порушень стану свідомості є важка гіпоксія, 

гіперкапнія, ішемія мозку або застосування лікарських засобів із седативним 
ефектом або анальгетиків. 

4.1. Оцініть зіниці (діаметр, симетричність та реакцію на світло). 
4.2. Швидко оцініть стан свідомості пацієнта за шкалою AVPU: Alert 

(орієнтується), Vocal (реагує на голос), Pain (реагує на біль), Unresponsive (не 
реагує на жодні подразники). Можна застосувати також шкалу Глазго 
(Glasgow Coma Scale). 

4.3. Визначте рівень глюкози, щоб виключити гіпоглікемію. Якщо 
рівень глюкози нижче ніж 3 ммоль/л, забезпечте в/в 50,0 мл 20% розчину 
глюкози. 

 
5. Е - додаткова інформація (Exposure) 
5.1. Зберіть детальний анамнез у пацієнта, його рідних, друзів. 
5.2. Ознайомтесь з медичною документацією пацієнта: перевірте 

показники життєвих параметрів та їх зміни у динаміці, перевірте, які 
лікарські засоби пацієнтові призначені та які він приймає. 
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Додаток № 15 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 
Алгоритм «Гіповолемічний шок». Дії керівника бригади на місці події 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бригада ШМД виїзджає на виклик в найкоротший 

Повідомити диспетчера станції ЕМД про прибуття на місце події і вказати число 
постраждалих. Очолити і організувати надання медичної допомоги на місці пригоди. 

Під час прибуття на місце виклику оцінити ситуацію:  
- визначити кількість постраждалих;  
- провести первинне сортування по тяжкості стану. 

Повідомити диспетчера станції ЕМД про кількість постраждалих, у тому числі 
дітей, тяжкості їх стану при необхідності додаткових бригад ЕМД. 

Обстеження постраждалого (за алгоритмом САВDE): 
- первинний огляд для оцінки порушень вітальних функцій;  
- поглиблений огляд проводиться в салоні автомобіля ЕМД: оцінити стан 

постраждалого, рівень свідомості за шкалою ком Глазго, ЧСС, АТ, ЧД, величину 
зіниць та їх реакцію на світло; з'ясувати механізм травми;   

- визначити час з моменту травми;  
- провести огляд, аускультацію, пальпацію, пульсоксиметрію;  
- встановити попередній діагноз, оцінити важкість функціональних розладів. 
Передбачати наявність політравми в наступних випадках:  
- у разі смерті пасажирів або водія транспортного засобу;  
- якщо постраждалого викинуто з машини;  
- деформація транспортного засобу перевищує 50%;  
- у разі здавлення пацієнта;  
- при аварії на високій швидкості (швидкість автотранспорту була більше 60 

км\год.);  
- при наїзді на пішохода або велосипедиста;  
- при падінні з висоти більше 3 метрів;  
- у разі наявності мінно-вибухової травми;  
- у разі здавлювання при зсувах; 
- побиття постраждалого групою осіб та/або важким предметом. 

Виконати всі необхідні заходи щодо підготовки постраждалого до 
транспортування:  

- забезпечити респіраторну підтримку (підтримка показника SpО2 ≥  90%),  
- забезпечити венозний доступ та інфузійну терапію (критерій: САТ ≥ 90 мм рт. 

ст.), адекватне знеболення, симптоматичну терапію. 

В оптимальний термін транспортувати до спеціалізованого ЗОЗ (з відділеням 
політравми), при необхідності – в ПШП відділення невідкладних станів. 

Здійснювати при транспортуванні монторинг вітальних функцій: АТ, ЧСС, ЧД, 
SpО2. 
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Додаток № 16 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

Алгоритм 
«Гостра дихальна недостатність при Гіповолемічному шоці» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клінічні ознаки: 
- ціаноз шкіри; 
- частота дихання більше 40 або менше 8 в 1 хв.  
- SpО2 менше 90 при диханні атмосферним повітрям. 

Катетеризація периферичної (при необхідності центральної) вени. ЕКГ-моніторинг. 
Положення пацієнта на боці (при відсутності протипоказань) або на спині. Оцінка АД. 
Аускультація легенів. 

Клінічні ознаки неефективної спонтанної вентиляції:  
тахіпное (ЧД більше 35 в хв.), брадіпное (ЧД менше 10 в хв.), акроцианоз, апное. 

Респіраторна підтримка (рівень свідомості ≤ 8 балів за шкалою Глазго): 
інтубаційна трубка, ларингеальна маска, стравохідно-трахеальний обтуратор з 

подальшою ШВЛ мішком Амбу або підключення до апарату ШВЛ.

При можливості встановлення причин тяжкості стану 

О
зн
ак
и 

 
кр
ов
от
еч
і Обструкція дихальних 

шляхів стороннім тілом. 
Напружений пневмоторакс: 

– відсутність дихальних 
шумів і рухів грудної клітки 

на стороні ураження. 

Політравма 

А
лг
ор
ит
м 

«Г
іп
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ол
ем
іч
ни
й 
ш
ок

» 

А
лг
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 «
Го
ст
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А
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м 
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Доставка в 
операційну, минаючи 
ПШП відділення 

невідкладних станів 

Переведення пацієнта на ШВЛ з 50% О2 та доставка в стаціонар з 
постійним контролем вітальних функцій (або в ПШП відділення 

невідкладних станів) 
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Додаток № 17 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

Алгоритм «Гіповолемічний шок при політравмі» 
 

Внутрішньовенно інфузія кристалоїдних розчинів до 800 мл за 10 хв. (при відсутності 
показників САД - в 2 вени й більше) під контролем САД (не менше 90 мм рт. ст.). 
Забезпечити прохідність дихальних шляхів, оксигенотерапія (під контролем SpО2 – не 
менше 90%). 
При необхідності: 
- знеболення (1 мл 0,005% розчину фентаніла, 1 мл 2% розчину морфін + носкапін + 
папаверин + кодеїн + тебаїн, 1-2 мл 5% розчину трамадолу); 
- глюкокортикостероїди: преднізолон 30-60 мг, в окремих випадках допускається 
збільшення зазначеної дози, що вирішує лікар індивідуально у кожному конкретному 
випадку. 

Алгоритм 
«Гостра дихальна недостатність» 

Провести обстеження 
Клінічні ознаки: 
- холодна, бліда, волога шкіра; 
- САД ≤ 90 мм рт. ст., ЧСС ≥ 100 в 1 хв, 
шоковий індекс більше 0,7. 

Транспортування на транспортній дошці з контролем АТ, ЧД, ЧСС, SpO2 до 
найближчого стаціонару, до відділення інтенсивної терапії або в операційну, минаючи 
відділення невідкладних станів.

При наявності кровотечі – тимчасова 
зупинка кровотечі.  
Забезпечити внутрішньовенний доступ 
через периферичний катетер 
найбільшого діаметру 

Систолічний АТ ≥ 90 мм рт. ст.? ТакНі 

При крововтраті продовжити в/в інфузію 
коллоїдними розчинами (10% розчин 
гідроксиетилкрохмалю) 200-400 мл. 

Продовжити в/в 
введення кристаллоїдних 

розчинів. 

При відсутності ефекту – в/в добутамін ( 2,5-10 мкг/кг/хв) 

При наявності клінічних ознак 
гострої дихальної недостатності: 

- частота дихання більше 40 або 
менше 8 в 1 хв; 

- ціаноз шкіри. 
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Додаток № 18 до локальних протоколів надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі 
медичними працівниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва 

Алгоритм «Травма грудної клітки» 
 
 
 

Клінічні ознаки гіповолемічного шока: 
- холодна, бліда, волога шкіра; 
- САТ менше 90 мм.рт.ст., ЧСС більше 100 за 1 хв, шоковий 

індекс більше 0,7; SpО2 меньше 90%. 

Провест
и обстеження 
грудної клітки

Закрита Відкрита

Множинні 
переломи ребер: виражена 
болісність при пальпації; 

підшкірна емфізема; 
крепітація уламків

Поранення і 
тампонада серця: 
рана в проекції серця.

Відкритий 
пневмоторакс: 

рана в проекції 

Положен
ня напівсидячи. 
Оклюзійна ас. 
пов’язка. 

Сторонні предмети з 
рани не видаляти! Положення 
лежачи або напівсидячи. 
Асептична пов’язка. 

Поло
ження 
лежачи або

Положення тіла напівсидячи. 
Дренування (пункція в 2 

межребір’ї по середньоключичній 

Пол
оженнятіла 
напів-

Гемото
ракс:  
блідіст

ь, 
пітливі

сть,

Напружений 
пневмоторакс: 
задишка, ціаноз, 

тахікардія, 
відсутність дихальних

Транспортування в хірургічний стаціонар (торакальне відділення)

Клінічні ознаки гострої 
дихальної недостатності: 

- ЧДР більше 40 або меньше 8 
за 1 хв; 

- SpО2 меньше 90% при 
і ф і

Алгоритм «Гостра 
дихальна недостатність» 

Алгоритм «Гіповолемічний Травма закрита, 

Положення тіла на боку, встановлення повітрохода, при необхідності – інтубація трахеї; пульсоксиметрія. 
Встановлення периферичного катетера найбільшого діаметра (при необхідності 2-х та більше).

Інфузійна терапія під контролем АТ (САТ ≥ 90 ммрт.ст.).  
Оксигенотерапія (під контролем SpО2 – не менше 90%). 
Знеболення ненаркотичними (1 мл 3% р-на кеторолака) та наркотичними (1-2 мл 5% р-на трамадола, 1 мл 0,005% р-на фентаніла, 1 

мл 2% р-на тримеперидина) анальгетиками в/в. 
При судомному синдромі та збудженні – діазепам 2-4 мл 0,5%  р-на в/в. 
Дексаметазон 4-6 мг (Преднізолон до 30 мг/кг маси в/в). 
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Додаток № 19 до локальних протоколів надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі 
медичними працівниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва 

Алгоритм «Травми живота» 
 

Провести 
обстеження 
постраждалого 

Клінічні ознаки гострої дихальної 
недостатності: 
-ЧДД більше 40 або менше 8в 1хв; 
-SpО2 менше 90% при диханні атмосферним 

Уточнити 
характер травми 

Клінічні ознаки гіповолемічного шоку: 
- Холодна, бліда, волога шкіра; 
-САТ менше 90мм рт.ст.,  
-.ЧСС більше100 за 1 хв, шоковий індекс більше 
0,7; 

Алгоритм «Гостра дихальна 
недостатність» Алгоритм «Гіповолемічний 

шок»
Пошкодження полого органу: 
-Симптоми подразнення очеревини 
позитивні; 
- Живіт не бере участі в акті дихання; 
-Болючість і виражене напруження 
при поверхневій пальпації. 

Положення тіла на спині. 
Евентерований кишечник і чепець не 
вправляється, закрити стерильною 
пелюшкою, змоченою розчином 
хлориду натрію 0,9%. 

Положення тіла на боці, установка повітровода, при необхідності –інтубація трахеї; пульсоксиметрія. 
Встановлення периферичного катетера найбільшого діаметра (при необхідності2-х і більше). 

Пошкодження 
паренхіматозного органу: 
-Бліді, вологі шкірні 
покриви; 
- Виражена тахікардія; 

Інфузійна терапія під контролем АТ (САТ≥90мм.рт.ст.). 
Оксигенотерапія (під контролем SpО2- не менше 90%). 
Знеболювання ненаркотичними (1 мл 3% розчину кеторолаку, 1-2мл 5% розчину трамадолу) і наркотичними (1 мл 
1% розчину морфіну, 1 мл 0,005% розчину фентанілу, 1 мл 2% розчину тримеперидина) анальгетиками в/в. 
При судомному синдромі і порушенні – діазепам 2-4 мл 0,5% розчину в/в. Асептична пов'язка на рану після 
обробки країв рани антисептиком (розчин перекису водню3%) при відкритій травмі. 

Доставка в стаціонар, при важкому стані - у найближчий (ВРІТ, минувши приймальне відділення) 

Примітка. 
Будь-яку колото-різану рану живота вважати проникаючою, ранячи предмети (ніж, шило, заточка), що 

знаходяться в рані не витягувати, а додатково фіксувати (пластиром) або утримувати рукою.
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Додаток № 20 до локальних протоколів надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі 
медичними працівниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва 

Алгоритм «Травма кінцівок» 
 
 
 
 

Т

а 

Ні Ні 

Так 
Алгоритм «Гіповолемічний 

шок» 

Тампонада рани, туга пов’язка, підвищене положення кінцівки. 
Установка периферичного катетера найбільшого діаметра (при 
необхідності  2-х і більше). 

Знеболення ненаркотичними  (1 мл 3% розчину кето-
ролака, 1-2 мл 5% розчину трамадола) та наркотичними (1 
мл 0,005% розчину фентаніла, 1 мл 2% розчину 
тримеперидина) анальгетиками в/в 

Ні 

ак 

Кровотеча 

При 
необхідності 
накласти 
джгут.  

Виражений больовий синдром або локалізація 
травми в крупних трубчатих кістках 

Довідково : 
дефіцит ОЦК при переломах: 

- кісток тазу (500-5000 мл); 
- стегна 300-2000 мл; 
- обох кісток гомілки (100-1000мл); 
- плеча (100-800мл); 
- обох кісток передпліччя(50-400 мл). 

Положення тіла на боку. 
При необхідності – інтубація трахеї, пульсоксиметрія.  
Оксигенотерапія (під контролем SpО2 – не менше 90%). 
Інфузійна терапия під контролем АТ (САТ ≥ 90 мм рт. ст.). 

Зовнішня 
кровотеча 

При наявності клінічних ознак гіповолемічного шоку: 
- холодна, бліда, волога шкіра; 
- САТ менше 90 мм.рт.ст., ЧСС більше 100 в 1 хв., шоковий індекс 
більше 0,7, SpО2 менше 90%. 

Провести обстеження САВDE

Вивих Відкритий 
перелом  

Закритий 
перелом  

Асептична 
пов’язка 

Репозиція кісток 
не виконується!  

Фіксація  кінцівок 

Доставка в стаціонар за профілем основного захворювання 

Транспортна іммобілізація в межах 
не менше двух сусідніх суглобів 
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Додаток № 21 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
Схема попередньої діагностики постраждалих з ЧМТ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так 

Рівень свідомості ≤ 8 балів за шкалою ком 
Глазго 

Так Ні 

Асиметричність тіла та/або
анізокорія 

Велика 
гематома/забій 
ГМ 

Дифузне 
аксональне 
пошкодження 

Так Ні 

Перелом основи 
черепу 

Асиметричність тіла 
та/або анізокорія 

Ймовірна 
гематома/забій 

ГМ 

Так Ні

Відкрита черепно-
мозкова травма?

Так Ні 

Неврологічна 
симптоматика 

Ні 

Забій ГМ легкого
ступеню 

Легка черепно-мозкова 
травма 

Втрати свідомості не 
було,  
втрата свідомості <5 хв. 
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Додаток № 22 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва 

 
Шкала тяжкості ком ГЛАЗГО 

 
1. РОЗПЛЮЩЕННЯ 

ОЧЕЙ Бали 3. МОТОРНА 
АКТИВНІСТЬ Бали 

Розплющує спонтанно 4 Виконує інструкції 6 
Розплющує на голос 3 Локалізує біль 5 
Розплющує на біль 2 Відходить від болю 4 

Не розплющує 1 Згинає на біль 3 
Розгинає на біль 2 

2. ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ Реакція відсутня 1 
Орієнтований 5 СУМАРНА ОЦІНКА 
Контактний, але 
дезорієнтований 4 Ясна свідомість 15 

Незв’язні слова 3 Оглушення 13-14 
Нечленороздільні звуки 2 Сопор 9-12 

Немає звуків 1 
Кома 4-8 
Смерть мозку 3 

 
• Кома (тяжка черепно-мозкова травма) - 4-8 балів; 
• Сопор (середньої тяжкості черепно-мозкова травма) - 9-12 балів; 
• Оглушення (легка черепно-мозкова травма) -13-14 балів; 
• Ясна свідомість -15 балів за шкалою Глазго. 

 
 
 
 
 
 

Способи забезпечення прохідності дихальних шляхів через: 
- очищення ротової порожнини пальцем або відсмоктувачем; 
- висунення нижньої щелепи; 
- застосування повітряводу; 
- ендотрахеальної інтубації; 
- використання ларингеальної маски. 
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Додаток № 23 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
Клінічна класифікація черепно-мозкової травми 

І. Закрита 
ІІ. Відкрита 
 
Закрита ЧМТ  
1. Легка ЧМТ 

1.1. Струс головного мозку 
1.2. Забій головного мозку легкого ступеню 

2. ЧМТ середньої тяжкості  
2.1. Забій головного мозку середньої тяжкості 

3. Тяжка ЧМТ 
3.1. Забій головного мозку тяжкого ступеню 
3.2. Гематоми 

3.2.1. Епідуральна 
3.2.2. Субдуральна 
3.2.3. Внутришньомозкова 
3.2.4. Субдуральні гідроми 

3.3. Вдавлені переломи склепіння черепу 
 
Клінічні ознаки СГМ: короткочасна втрата свідомості, тахікардія або 

брадікадія, артеріальна гіпертензія, ретроградна амнезія. 
При легкій ЧМТ збільшення інтракраніального тиску призводить до 

збільшення перфузійного тиску та порушень свідомості. 
Забій мозку легкого ступеню -  плаваючі рухи очних яблук, спонтанний 

ністагм, зіничні реакції на світло збережені, дифузна м’язова гіпертонія. 
Забій головного мозку клінічно виявляється порушенням свідомості до 

коми, осередковою симптоматикою переважно з ураженням півкулі мозку 
(моно- і геміпарези, гемігіпестезії тощо). 

При забої мозку тяжкого ступеню в клінічній картині домінують: 
тривалий коматозний стан, дихальна недостатність внаслідок обтураційно-
аспіраційного синдрому і порушення центральної регуляції, яка зростає. У 
неврологічному статусі визначають симптоми ураження стовбура мозку у 
поєднанні з анізокорією, косоокістю, ністагмом, дисфагією, геміпарезом, 
однобічним симптомом Бабінського. 
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Додаток № 24 до локальних протоколів надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі медичними 
працівниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 
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Додаток № 25 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

Дії керівника бригади на місці події при політравмі 
 

 
 

Бригада ШМД виїзджає на виклик в найкоротший термін 

Повідомити диспетчера станції ЕМД про прибуття на місце події і вказати число 
постраждалих. Очолити і організувати надання медичної допомоги на місці пригоди. 

Під час прибуття на місце виклику оцінити ситуацію:  
- визначити кілікість постраждалих;  
- провести первинне сортування по тяжкості стану. 

Повідомити диспетчера станції ЕМД про кількість постраждалих, у тому числі 
дітей, тяжкості їх стану при необхідності додаткових бригад ЕМД. 

Обстеження постраждалого (за алгоритмом САВDE): 
- первинний огляд для оцінки порушень вітальних функцій;  
- поглиблений огляд проводиться в салоні автомобіля ЕМД: оцінити стан 

постраждалого, рівень свідомості за шкалою ком Глазго, ЧСС, АТ, ЧД, величину 
зіниць та їх реакцію на світло; з'ясувати механізм травми;   

- визначити час з моменту травми;  
- провести огляд, аускультацію, пальпацію, пульсоксиметрію;  
- встановити попередній діагноз, оцінити важкість функціональних розладів. 
Передбачати наявність політравми в наступних випадках:  
- у разі смерті пасажирів або водія транспортного засобу;  
- якщо постраждалого викинуто з машини;  
- деформація транспортного засобу перевищує 50%;  
- у разі здавлення пацієнта;  
- при аварії на високій швидкості (швидкість автотранспорта була більше 60 

км\год.);  
- при наїзді на пішохода або велосипедиста;  
- при падінні з висоти більше 3 метрів;  
- у разі наявності мінно-вибухової травми;  
- у разі здавлювання при зсувах; 
- побиття постраждалого групою осіб та/або важким предметом. 

Виконати всі необхідні заходи щодо підготовки постраждалого до 
транспортування:  

- забезпечити респіраторну підтримку (підтримка показника SpО2 ≥  90%),  
- забезпечити венозний доступ та інфузійну терапію (критерій: САТ ≥ 90 мм рт. 

ст.), адекватне знеболення, симптоматичну терапію. 

В оптимальний термін транспортувати до спеціалізованого ЗОЗ (з відділеням 
політравми), при необхідності – в ПШП відділення невідкладних станів. 

Здійснювати при транспортуванні монторинг вітальних функцій: АТ, ЧСС, ЧД, 
SpО2. 
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Дії керівника бригади на місці події при полі травмі (продовження) 
 
 
 
 

Зупинка зовнішньої кровотечі (притискання пальцями, стискаюча пов’язка, тампонада рани, 
в крайньому випадку – джгут; при відривах кінцівок – джгут). 
Іммобілізація  шийного  відділу  хребта  з  фіксацією  на  довгій  дошці 
(R‐негативні дошки, «ковшові» ноші, каркасні ноші і т.п.). 

Так  Ні 

Дії бригади при наданні екстреної медичної допомоги на місці події: 
- лікаря; 
- фельдшера; 
- водія-санітара. 

  Відповідно до посадових інструкцій. 

Надання медичної допомоги на місці події та на шляху до лікарні, (АВС) 

Положення  тіла  на  спині,  застосування  повітряпроводу,  при  необхідності  –  інтубація 
трахеї. 

Застосування периферичного катетеру найбільшого діаметру (при необхідності  
2‐х і більше); 

Інфузійна терапія (під контролем АТ – САТ ≥ 90 мм рт. ст.). 
Оксигенотерапія (під контролем SpО2 ≥90%). 
Знеболення  ненаркотичними  (1  мл  3%  р‐ну  кеторолака,  декскетопрофену  2  мл  (50  мг))  або 
наркотичними (1мл 2% р‐ну тримеперидину, 1 мл 0,005% р‐ну фентаніла, 1 мл 2%    р‐ну морфін + 
носкапін + папаверин +  кодеїн +  тебаїн, 1‐2 мл 5% р‐ну трамадола) анальгетиками в/в або в/м. 
При судомному нападі та збудженні – діазепам 2‐4 мл 0,5% р‐ну в/в. Преднізолон 30‐60 мг або 
метилпреднізолон в дозі 10‐15 мг/кг в/в. 

Стабілізація стану: 
‐ відсутність порушень свідомості; 
‐ відсутність порушення дихання;  
‐ САТ ≥ 90 мм рт. ст., SpО2 ≥90%. 

Доставка до відділення невідкладних 
станів (огляд спеціалістів за локальним 

протоколом та інш.)  

При клінічних ознаках 
гострої дихальної недостатності: 
- частота дихання більше 40 або 

менше 8 в 1 хв.; 
- SpО2 ≤90% при диханні 

атмосферним повітрям. 

Алгоритм № 2.1  
«Гостра дихальна 

При клінічних ознаках 
гіповолемічного шоку: 
- холодна, бліда, волога шкіра; 
- САТ ≤ 90 мм рт. ст., ЧСС ≥100 в 1 хв., 

шоковий індекс більше 0,7; 
- SpО2 ≤90 %.

Алгоритм № 2.2 
«Гіповолемічний шок»

Доставка до ПШП відділення невідкладних 
станів (огляд спеціалістів за локальним 

протоколом та інш.)   
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Додаток № 26 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва 

«Гостра дихальна недостатність при ПТР» 

 Клінічні ознаки: 
- ціаноз шкіри; 
- частота дихання більше 40 або менше 8 в 1 хв.  
- SpО2 менше 90 при диханні атмосферним повітрям. 

Катетеризація периферичної (при необхідності центральної) 
вени. ЕКГ-моніторинг. Положення пацієнта на боці (при відсутності 
протипоказань) або на спині. 

Клінічні ознаки неефективної спонтанної вентиляції:  
тахіпное (ЧД більше 35 в хв.), брадипное (ЧД менше 10 в хв.), акроцианоз. 

При можливості встановлення причин тяжкості стану 

Обструкція дихальних 
шляхів стороннім тілом. 
Напружений пневмоторакс: 
– відсутність дихальних 
шумів і рухів грудної клітки 
на стороні ураження. 

«Гостра 
дихаль-

на 
недоста
тність» 

Політравма 

 «Гіпо-
воле-
мічний 
шок» 

Озна
ки 
кро-
во-
течі 

Переведення пацієнта на ШВЛ з 50% О2 та 
доставка в стаціонар з постійним контролем вітальних 
функцій (або в ПШП відділення невідкладних станів) 

Дода-
ток 

(алго-
ритм) 

Респіраторна підтримка (рівень свідомості ≤ 8 балів за шкалою Глазго): 
інтубаційна трубка, ларінгеальна маска, стравохідно-трахеальний обтуратор з 

подальшою ШВЛ мішком Амбу або підключення до апарату ШВЛ. 

Доставка в 
операційну, 
минаючи ПШП 
відділення 
невідкладних 
станів 
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Додаток № 27 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва 

«Гіповолемічний шок при політравмі» 
 
 
 

Внутрішньовенно інфузія кристалоїдних розчинів до 800 мл за 10 хв. (при 
відсутності показників САТ - в 2 вени й більше) під контролем САТ (не менше 90 мм 
рт. ст.). 

Забезпечити прохідність дихальних шляхів, оксигенотерапія (під контролем 
SpО2 – не менше 90%). 

При необхідності: 
- знеболення (1 мл 0,005% розчину фентаніла, 1 мл 2% розчину морфін + 

носкапін + апаверин + кодеїн + тебаїнп, 1-2 мл 5% розчину трамадола); 
- глюкокортикостероїди: преднізолон 30-60 мг або метілпреднізолон до 10-15 

мг/кг ваги тіла. 

Алгоритм №2.1  
«Гостра дихальна недостатність»

Провести обстеження 
Клінічні ознаки: 
- холодна, бліда, волога шкіра; 
- САТ ≤ 90 мм рт. ст., ЧСС ≥ 100 в 1 хв., 
шоковий індекс більше 0,7. 

Транспортування на транспортній дошці з контролем АТ, ЧД, ЧСС, SpO2 до 
найближчого стаціонару, до відділення інтенсивної терапії або в операційну, минаючи 
відділення невідкладних станів.

При наявності кровотечі – 
тимчасова зупинка кровотечі.  

Забезпечити внутрішньовенний 
доступ через периферичний катетер 
найбільшого діаметру. 

Систолічний АТ ≥ 90 мм ТакНі 

При крововтраті продовжити в/в інфузію 
коллоїдними розчинами (10% розчин 
гідроксіетилкрохмалю) 200-400 мл. 

Продовжити в/в 
введення кристаллоїдних 
розчинів. 

При відсутності эфекту – в/в добутамін ( 2,5-10 мкг/кг/хв) 

При наявності клінічних 
ознак гострої дихальної 
недостатності: 

- частота дихання більше 40 
або менше 8 в 1 хв; 

- ціаноз шкіри. 
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Додаток № 28 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
Техніка виконання прийому Геймліха: 

 
 якщо постраждалий знаходиться у вертикальному положенні, 

станьте позаду від постраждалого і обхопіть його своїми руками на рівні 
верхньої частини живота. Підтримуючи за тулуб, нахиліть постраждалого 
вперед. Складіть одну свою кисть в кулак і помістіть його великим пальцем у 
напрямку до тулуба в епігастральній ділянці. Другою своєю кистю 
зафіксуйте кулак зверху. Інтенсивно різко стискайте живіт і нижні ребра 
постраждалого (до 5 серій) у напрямку знизу – вгору до діафрагми, для того 
щоб створити потужний зворотній рух повітря з легень (внаслідок раптового 
підвищення внутрішньочеревного тиску), яке і виштовхує стороннє тіло з 
гортані. Слід пам'ятати про те, що негайно після того, як стороннє тіло 
покине гортань постраждалого, рефлекторно послідує глибокий вдих, 
при якому стороннє тіло, якщо воно залишилося в роті, може знову 
потрапити в гортань, тому стороннє тіло повинно бути негайно вилучено 
з рота. 

 якщо постраждалий знаходиться в горизонтальному положенні, 
то для вилучення стороннього тіла з дихальних шляхів потерпілого слід 
вкласти на спину, сісти на його стегна «верхи» і двома кулаками здійснювати 
різкі натискання (поштовхи) на верхню частину живота у напрямку до 
легень, що забезпечує вже описаний механізм. 

 
Самодопомога при обструкції дихальних шляхів (аутоГеймліх): 

 
Розмістити кулак в епігастральній ділянці, долонею іншої руки накрити 

кулак і різко та сильно здійснити поштовх руками знизу вгору і ззовні 
досередини. Якщо таким чином не вдалося виштовхнути стороннє тіло з 
дихальних шляхів, слід вдатися до більш ефективного варіанту autoHeimlich: 
«навалитись» ділянкою епігастрії на горизонтальний предмет, що міцно 
стоїть (спинку стільця, кут стола, перила) і за рахунок ваги власного тіла 
здійснити різкі поштовхи знизу вгору і ззовні досередини. 
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Додаток № 29 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 
АЛГОРИТМ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ГОСТРОМУ ОТРУЄННІ 

 
 

Антидотна терапія  
При відсутності антидоту – фармакологічна корекція  

клінічних проявів токсиндрому 
 

Припинення потрапляння отрути до організму 

Оцінка стану хворого ↔ Визначення токсиндрому 

Нормалізація серцевої діяльності та дихання (CABDE) 

Пероральне 
отруєння 

Інгаляційне  
отруєння 

Перкутанне 
 отруєння 

Зондове промивання 
шлунку чистою холодною 

 водою (до 180С) 
Реакція нейтралізації отрути  
в шлунку не проводиться! 

Очисна клізма 

Ентеросорбція 

Винести 
постраждалого  
з токсичної зони  
або використати 
засоби захисту 
органів дихання. 

Контроль безпеки 
медичного 
персоналу!  

Обробити 
уражені 

зони шкіри 
чистою 

холодною водою 
(до 180С), 
розчином 
антидоту 

Видалення отрути, що всмокталася 

Введення розчинів 
стимуляція діурезу 

Гіпервентиляція Симптоматична 
терапія 

Контроль ступеню токсиндрому! 

Госпіталізація 

Можлива консультація токсиколога по телефону (№ телефону у відділі госпіталізації). 
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Додаток № 30 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

ТОКСИСИНДРОМИ 

СИНДРОМ 
 

СИМПТОМАТИКА 
 

ЕТІОЛОГІЯ 

Антихолінергічний 

делірій 
гіпертермія 

кишкова непрохідність 
мідріаз 

тахікардія 
затримка сечі  

тепла і суха шкіра 

антигістамінні 
атропін 

психотропні препарати 
скополамін 

трициклічні антидепресанти 

М-холінергічний 

брадикардія 
бронхорея 
слинотеча 
сльозотеча 

сечовиділення 
дефекація 

кишкові кольки 
блювання 

фізостигмін 
пілокарпін 

піридостигмін 

Н-холінергічний 

біль у животі 
фасцикуляції 

артеріальна гіпертензія 
парез 

тахікардія 

нікотин 

Опіоїдний 

гіпотензія 
гіпотермія 

гіповентиляція 
седація 

опіоїди 

Симпатоміметичний 

тривога 
профузне потовиділення 
артеріальна гіпертензія 

гіпертермія 
мідріаз 
психоз 
судоми 

тахікардія 

амфетаміни 
кофеїн 

фенілпропаноламін 
(норефедрин) 
теофілін 
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Додаток № 31 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
РЕЧОВИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ІНАКТИВАЦІЇ 

РЕЧОВИНИ НА МІСЦЯХ ЇЇ КОНТАКТУ 
Речовина –  
токсикант  Орган - мішень  Речовина - інактиватор 

Кислоти 

Очі • промивання розчином натрію хлориду 0,9%; 
• проточною водою. 

Шкіра 

• обмивання уражених ділянок шкіри проточною 
водою;  

• Гідрокортизон, мазь; 
• мазь із антибіотиком. 

Луги 
Очі • промивання очей проточною водою;  

Шкіра • Гідрокортизон, мазь; 
• мазь із антибіотиком. 

Окислювачі 

Очі • промивання очей проточною водою;  

Шкіра 

• обмивання уражених ділянок шкіри проточною 
водою;  

• Гідрокортизон, мазь; 
• мазь із антибіотиком. 

 
ОБСЯГИ РІДИНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ШЛУНКУ 

Вік (міс.) Обсяг рідини (мл) Вік (роки) Обсяг рідини (мл) 
Новонароджений 15 - 20 2-3 200 - 250 

1 40 - 50 4-5 300 - 350 
3-4 60 - 90 6-7 350 - 400 
5-6 100 - 110 8-11 400 - 450 
7-8 110 - 120 12-15 450 - 500 

9-12 150 - 200 У підлітків 
та дорослих 500 - 700 

 
ОБСЯГИ РІДИНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ КИШЕЧНИКА 

Вік Обсяг рідини для 
очищувальної клізми (мл) 

Обсяг рідини для 
сифонної клізми (мл) 

1-2 міс. 30 - 40 - 
2-4 міс. 60 800 - 1000 
6-9 міс. 100 - 120 1000 - 1500 
9-12 міс. 200 1000 - 1500 
2-5 років 300 2000 - 5000 
6-10 років 400 - 500 5000 - 8000 
10-14 років 500 – 1 л 8000 - 10000 
У підлітків 

та дорослих 1 – 3 л 10000 - 15000 
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Додаток № 32 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКТ 

Метод Показання Протипоказання Дозування 

Вугілля 
активоване 

Застосовувати 
протягом першої 
години після 
орального прийому 
потенційно 
токсичної дози 
медикаментів 

Порушення свідомості 
Оральний прийом 

препарату зі зниженою 
здатністю до зв’язування з 
активованим вугіллям 
(наприклад залізо, літій) 

Підвищений ризик 
розвитку кровотечі із ШКК  
або перфорації. 

Діти віком до 1 року:  
10–25 г  
або 0,5–1,0 г/кг 
 
Діти віком 1–12 років:  
25–50 г або 0,3–1,0 г/кг 
 
Підлітки та дорослі: 
 25–100 г 

Промивання 
шлунка 

У надзвичайних 
ситуаціях після 
прийому потенційно 
токсичної дози 
препарату 

Незахищена прохідність 
дихальних шляхів 

Оральний прийом 
речовин із високим ризиком 
аспірації (наприклад 
вуглеводні) 

Оральний прийом 
сильних кислот або лугів 

Підвищений ризик 
розвитку кровотечі із ШКК  
або перфорації 

Промивати за 
допомогою 
орогастрального зонда 
великого діаметра 
(дорослі: 200–300 мл 
розчину натрію 
хлориду 0,9% або води; 

діти — 10 мл/кг 
теплого розчину натрію 
хлориду 0,9%) 

Промивати доти, 
доки вода не буде 
чистою, тобто не 
міститиме таблеток або 
їх фрагментів 

Проносні 

Немає чітких 
показань для 
застосування 

Можна 
застосовувати після 
орального прийому 
потенційно 
токсичної дози 
препаратів із 
сповільненим 
вивільненням 
активної речовини, 
таблеток із 
оболонкою, яка 
розчиняється в 
кишківнику, або 
препаратів, що 
погано 
абсорбуються 
активованим 
вугіллям 

Кишкова непрохідність 
або перфорація  

Аускультативна 
перистальтика не 
вислуховується 

Нещодавно перенесені 
операції на кишківнику 

Дефіцит ОЦК 
Дисбаланс електролітів 

Застосовувати тільки 
однократно (у дітей 
віком менш як 1 рік та в 
осіб похилого віку — 
обережно)  

Дорослі: 10-20 г 
магнію сульфату 8-16 
амп 

Діти: 5 г магнію 
сульфату 4 амп 
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Додаток № 33 до локальних протоколів надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі 
медичними працівниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва 

Основні антидоти при лікуванні гострих екзогенних отруєнь на догоспітальному етапі 
Отрути Лікарські засоби Дозування Шляхи введення 

Чадний газ та 
продукти 
термодеструкції 

Ацизол 
по 1 капсулі 4 рази у першу добу та по 1 капсулі 2 рази на день протягом 

наступних 7 днів. внутрішньо 

1 мл (60мг), у подальшому вводять по 1 мл (60мг) 2-4 рази на добу. в/м 

Щавлева кислота, її 
розчинні солі, солі 
магнію, розчинні солі 
фтористої кислоти 

Кальцію 
глюконат  

Дорослі: 1-3 г (2-6 таблеток) 2-3 рази на добу. Діти віком від 3 років – 1 г 
(2 таблетки), 5-6 років – 1-1,5 г (2-3 таблетки), 7-9 років – 1,5-2 г (3-4 
таблетки), від 10 до 14 років – 2-3 г (4-6 таблеток) на добу у 2 – 3 прийоми. 
Приймають 2-3 р. на добу. 

внутрішньо 

по 5-10 мл 10 % розчину 1 раз на добу щодня, через день або через 2 дні; 
10 % розчин вводять дітям віком до 6 місяців – 0,1-1 мл, віком 7–12 місяців 
– 1-1,5 мл, 1-3 роки – 1,5-2 мл, 4-6 років – 2-2,5 мл, 7-14 років – 3-5 мл. 

в/в, в/м 

Ізоніазиди Піридоксин  
(вітамін В6) 

Дорослим на кожен 1 г передозованого препарату вводять 1 г (20 мл) 
піридоксину зі швидкістю 0,5 г/хв. При передозуванні ізоніазиду понад 10 г 
піридоксин вводять в/в в дозі 4 г (80 мл), а потім в/м – по 1 г (20 мл) кожні 
30 хвилин. Для дітей на кожен 1 г передозованого препарату вводять в/в 1 г 
(20 мл) піридоксину; якщо доза ізоніазиду невідома, піридоксин вводять із 
розрахунку 70 мг/кг маси тіла. 

в/в, в/м, 
 

Дорослим внутрішньо по 50 мг (1 таблетка) 1 раз на добу, дітям віком від 
3 років по 1 таблетці на добу, з 6 років по 1 – 2 таблетки на добу протягом 2 
- 4 тижнів. 

внутрішньо 

Антихоленергічні 
засоби Галантамін по 10-20 мг/добу. в/в 

Наркотичні 
анальгетики 

Опіати 
Налоксон 

Дорослі: початкова доза 0,4 - 2 мг. Якщо не настає відновлення дихання, 
повторити через 2 - 3 хв. Діти: початкова доза – 0,1 мг на 1 кг маси тіла, 
додатково у вигляді ін’єкції вводять 0,1 мг на 1 кг маси тіла. 

в/в, в/м 
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Отрути Лікарські засоби Дозування Шляхи введення 

Парацетамол 
(Ацетамінофен)  Ацетилцистеїн 

Дорослим та дітям віком від 14років по 200 мг 2–3 рази на добу; дітям 
віком від 6 до 14 років – по 200 мг 2рази на добу.  внутрішньо 

Дорослим 1 ампулу 300 мг вводять 1-2 рази на день. Дітям 6 – 14 років 
вводять 150 мг двічі на добу, доза для дітей молодше 6 років – 10 мг/кг маси 
тіла кожні 12 год. 

глибоко в/м або 
в/в крапельно або 
повільно болюсно 

Холіноміметичні 
сполуки і 
антихолінестеразні (у 
тому числі 
фосфорорганічні) 
речовини. 

Атропін 
(0,1 % розчин) 

При отруєнні антихолінестеразними препаратами вводять по 2 мг в/м 
кожні 20-30 хв. Для дітей вища разова доза: віком до 6 місяців – 0,02 мг; від 
6 місяців до 1 року – 0,05 мг; від 1 до 2 років – 0,2 мг; від 3 до 4 років – 0,25 
мг; від 5 до 6 років – 0,3 мг; від 7 до 9 років – 0,4 мг; від 10 до 14 років – 0,5 
мг. 

в/м 

Сполуки миш’яку, 
ртуті, свинцю, 
синильної кислоти та її 
солі, йоду, брому та їх 
солі. 

Тіосульфат 
(30% розчин) 

При отруєннях сполуками миш’яку, ртуті, свинцю, йодом, бромом та їх 
солями призначають в/в болюсно - у дозі 1,5 – 3 г (5 - 10 мл 30 % розчину), 
при отруєнні ціанідами разову дозу підвищують до 50 мл 30% розчину, 
вводять болюсно. При отруєннях синильною кислотою та її солями вводять 
15 г (50 мл 30 % розчину). 

в/в болюсно 

Кислота тіоктова 
(Ліпоєва кислота) 

Аманітальні отрути; 
Жарознижуючі; 

НПЗЗ. 

30-60 мг/кг/добу, в 3-4 прийоми; 
10-15 мг/кг/добу 

в/в, крапельно 

Етанол 
(2-5 % розчин) 

Алкоголі (окрім 
Етанолу): Метанол; 
Етиленгліколь; 
Метиловий спирт. 

5 % розчин в дозі насичення – 5-15 мл/кг, підтримуюча доза - 2-3 мл/кг; 
0.5-0.7 г/кг;  

Доза навантаження (для дорослих): 
600-800 мг/кг;  6.0-8.0 мл/кг 10% р-ну етанолу.  
Підтримуюча доза (для дорослих): 
110 мг/кг/год. – для звичайної людини; 

154 мг/кг/год. – для хронічних алкоголіків;  
66 мг/кг/год. – для непитущих людей. 

в/в, крапельно 
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Додаток № 34 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
БАЗОВИЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ 
СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАНІМАЦІЇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ БЕЗПЕЧНІСТЬ МІСЦЯ ПОДІЇ 

ПЕРЕВІРТЕ СВІДОМІСТЬ ПОТЕРПІЛОГО 

ПОКЛИЧТЕ НА ДОПОМОГУ ОТОЧУЮЧИХ 

ВІДКРИЙТЕ ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ 

ПЕРЕВІРТЕ НАЯВНІСТЬ ДИХАННЯ 

ДИХАННЯ ВІДСУТНЄ / ПОРУШЕНО 

ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ 103 / 112 

ЗРОБІТЬ 30 НАТИСКАНЬ НА ГРУДНУ КЛІТКУ 

ЗРОБІТЬ 2 ВДИХИ 
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Додаток № 35 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАНІМАЦІЇ 
З ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЧНОГО ДЕФІБРИЛЯТОРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ БЕЗПЕЧНІСТЬ МІСЦЯ ПОДІЇ

ПЕРЕВІРТЕ СВІДОМІСТЬ, ПОКЛИЧТЕ НА 
ДОПОМОГУ ОТОЧУЮЧИХ 

ВІДКРИЙТЕ ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ, 
ПЕРЕВІРТЕ НАЯВНІСТЬ ДИХАННЯ, якщо 

ДИХАННЯ ВІДСУТНЄ/ПОРУШЕНО 

СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА 
РЕАНІМАЦІЯ 30 : 2 

ДО ПОЯВИ АЗД

ВКЛЮЧІТЬ АЗД
НАЛОЖІТЬ ЕЛЕКТРОДИ 

САМОСТІЙНО АБО 
ОТОЧУЮЧИМ СЛІД ПРИНЕСТИ АЗД, 

ВИКЛИЧТЕ «103» або «112»

АНАЛІЗ РИТМУ

РИТМ 
Й Й

1 РОЗРЯД

СЛР 30:2
НА ПРОТЯЗІ 2хв. 

РИТМ НЕ 
ДЕФІБРИЛЯЦІЙНИЙ 

СЛР 30:2 
НА ПРОТЯЗІ 2хв. 
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Додаток № 36 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ПІДОЗРІ НА ПОШКОДЖЕННЯ ХРЕБТА 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРВИННИЙ ОГЛЯД
ПРИ НАЯВНОСТІ ОЗНАК ПОШКОДЖЕННЯ ХРЕБТА НЕОБХІДНО 

ВИКОНАТИ ІММОБІЛІЗАЦІЮ, ОСОБЛИВО ЯКЩО ПОТЕРПІЛОГО 
НЕОБХІДНО ПЕРЕМІСТИТИ 

ЕВАКУАЦІЯ НЕ 
ПОТРІБНА, НЕ ПОТРІБНО 

ПРОВОДИТИ 
РЕАНІМАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

ТЕРМОПОКРИВАЛО/ КОВДРА 
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 

СЛІДКУЙТЕ ЗА ЖИТТЕВИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

НЕ РУХАЙТЕ 
ПОТЕРПІЛОГО 

НЕОБХІДНА 
ТЕРМІНОВА ЕВАКУАЦІЯ 

ІММОБІЛІЗАЦІЯ, 
БАЖАНО НА ДОВГІЙ 

ТРАНСПОРТУВАЛЬНІЙ 
ДОШЦІ/ТВЕРДІЙ ПОВЕРХНІ 

КОНТРОЛЬ СТАНУ 
ПОТЕРПІЛОГО 
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Додаток № 37 до локальних протоколів надання екстреної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі медичними працівниками Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. 

 
Алгоритм «Странгуляційна асфіксія» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звільнення шиї від петлі 

Наявність чи відсутність 
свідомості, наявність 

спонтанного дихання і пульсу на 
сонній артерії 

Відсутність свідомості, 
відсутність спонтанного дихання 

і пульсу на сонній артерії

1. Поновлення і підтримка 
прохідності дихальних шляхів – 
встановлення повітроводу (інтубаційна 
трубка, ларінгіальна маска, стравохідно-
трахеальний обтуратор). 

2. ШВЛ зі 100% оксигенотерапією. 
3. Катетеризація периферичної 

(при необхідності центральної) вени. 
4. Інфузійна терапія: декстран, 

розчин натрію хлориду 0,9% або 
глюкози 5% розчин 400-800 мл в/в 
крапельно. 

5. Преднізолон 30-60 мг в/в; 
6. При судомах алгоритм 

«Судомний синдром» 

 
Алгоритм  

«Раптова смерть, 
серцево-легенева 

реанімація» 

Доставка в ОРІТ стаціонару


