
ТЕМА № 6: «Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках» 

 

Тема уроку № 30: «Оживлення. Способи штучного дихання. 

Непрямий масаж серця» 
 

Мета штучного дихання — забезпечення газообміну в організмі, збагачення 

крові потерпілого киснем і виділення з крові вуглецю. 

Крім того, штучне дихання, діючи рефлекторно на центр дихання головного 

мозку, сприяє відновленню самостійного дихання потерпілого. 

Способи штучного дихання можуть бути апаратні та ручні. 

Ручні менш ефективні, але можуть застосовуватися негайно при порушенні 

дихання у потерпілого. 

Розглянемо, що необхідно зробити, щоб підготувати потерпілого до штучного 

дихання. 

1. Звільнити потерпілого від одягу — розв'язати краватку, розстебнути комір 

сорочки тощо. 

2. Покласти потерпілого на спину на горизонтальну поверхню — стіл або підлогу. 

3. Відвести голову потерпілого максимально назад, доки його підборіддя не стане 

на одній лінії з шиєю. За такого положення голови язик не затуляє вхід до 

гортані, вільно пропускає повітря до легенів і рот розкривається. Щоб зберегти 

таке положення голови, під лопатки кладуть згорнутий одяг (рис. 1). 

  
Рис. 1. Положення голови потерпілого при проведенні штучного дихання 

 

4. Пальцями видалити з порожнини рота кров, слиз тощо, вийняти також зубні 

протези. За допомогою хусточки або бережка сорочки вичистити порожнину рота 

(рис. 2). Після наведених приготувань обов'язково провести штучне дихання. 

 
Рис. 2. Очищення ротової порожнини потерпілого 

 

  



Порядок виконання штучного дихання такий. Голову потерпілого відводять 

максимально назад і пальцями затискають ніс (або губи). Роблять глибокий вдих, 

притискають свої губи до губ потерпілого і швидко роблять глибокий видих йому 

до рота. Вдування повторюють кілька разів, з частотою 12-15 разів на хвилину. З 

гігієнічною метою рекомендується рот потерпілого прикрити шматком тканини 

(хусточкою, марлею, бинтом тощо) (рис. 3, б, в). 

 
Рис.3. Виконання штучного дихання 

 

Якщо пошкоджене обличчя і проводити штучне дихання «із легенів у легені» 

неможливо, треба застосувати метод стиснення і розширення грудної клітини у 

спосіб складання і притискання рук потерпілого до грудної клітини з їх наступним 

розведенням у боки (процедура повторюється декілька разів). 

Контроль за надходженням повітря з легенів потерпілого здійснюється по 

розширенні грудної клітини при кожному вдуванні. 

Якщо після вдування грудна клітина потерпілого не розправляється, це 

означає, що у шляхах дихання потерпілого відсутня прохідність.  

Найкраща прохідність шляхів дихання забезпечується за наявністю трьох умов: 

* максимальному відведенні голови назад; 

* відкриванні рота; 

* висуванні вперед нижньої щелепи. 

При появі у потерпілого перших слабких вдихів слід поєднати штучний вдих 

з початком самостійного вдиху. Штучне дихання слід проводити до відновлення 

глибокого ритмічного дихання. 

Штучне дихання у більшості випадків треба робити одночасно з масажем 

серця (рис. 4-6). 

Непрямий масаж серця — це ритмічне стискання серця між грудиною та 

хребтом. Треба знайти розпізнавальну точку — мечевидний відросток грудини, — 

він знаходиться знизу грудної клітини над животом. Стати треба з лівого боку від 

потерпілого і покласти долоню однієї руки на нижню третину грудини, а поверх — 

долоню другої руки (див. рис. 4,5). 

 



 
Рис. 4. Місце розташування рук при проведенні непрямого масажу серця 

 

Тепер ритмічними рухами треба натискати на грудину (з частотою 60 разів на 

хвилину). Сила стискання має бути такою, щоб грудина зміщувалась в глибину на 

4-5 см. Масаж серця доцільно проводити паралельно зі штучним диханням, для 

чого після 2-3 штучних вдихів роблять 15 стискань грудної клітки. 

При правильному масажі серця під час натискання на грудину 

відчуватиметься легкий поштовх сонної артерії й звужуються протягом кількох 

секунд зіниці, а також рожевіє шкіра обличчя і губи, з'являється самостійне 

дихання. 

 
Рис. 5. Правильне положення рук при проведенні непрямого масажу серця і визначення пульсу на 

сонній артерії 

 

Щоб не пропустити повторного припинення дихання, треба спостерігати за 

зіницями, кольором шкіри і диханням, регулярно перевіряти частоту і ритмічність 

пульсу. 



 
Рис. 6. Проведення штучного дихання і непрямого масажу серця однією людиною 

 

Транспортування потерпілого 

Наслідки своєчасної й правильно наданої допомоги на місці події можуть 

бути зведені нанівець, якщо при підготовці до транспортування і доставці 

потерпілого до медичної установи не будуть дотримані відповідні правила. Головне 

не тільки в тому, як доставити потерпілого і яким транспортом, а наскільки швидко 

були вжиті заходи, які забезпечили максимальний спокій і зручне положення 

потерпілого. 

Найкраще транспортувати потерпілого ношами. При цьому можна 

використовувати підручні засоби: дошки, одяг тощо. 

Можна переносити потерпілого на руках. Передусім потерпілого слід 

покласти на ноші, які застеляють ковдрою, одягом тощо, ставлять ноші з того боку 

потерпілого, де є ушкодження. Якщо тих, хто надає допомогу, двоє, вони повинні 

стати з іншого боку нош. Один підводить руки під голову і грудину, другий — під 

крижі й коліна потерпілого. Одночасно без поштовхів його обережно піднімають, 

підтримуючи ушкоджену частину тіла, і опускають на ноші. Слід накрити 

потерпілого тим, що є під руками, — одягом, ковдрою. Якщо є підозра на перелом 

хребта, потерпілого кладуть обличчям догори на тверді ноші (щит, двері). За 

відсутністю такого можна використати ковдру, пальто. В такому випадку 

потерпілого кладуть на живіт. 

Якщо є підозра на перелом кісток тазу, потерпілого кладуть на спину із 

зігнутими ногами у колінах і у тазостегнових суглобах для того, щоб його стегна 

були розведені, під коліна обов'язково треба підкласти валик з одягу, рушника. 

По рівній поверхні потерпілого несуть ногами вперед, при підйомі на гору або 

по східцях — головою вперед. Ноші весь час повинні бути у горизонтальному 

положенні. Щоб ноші не розгойдувалися, необхідно йти не в ногу, злегка зігнувши 

коліна. 

При перевезенні потерпілого слід покласти його до машини на тих самих 

ношах, підстеливши під них щось м'яке. 


