ПЛАН-КОНСПЕКТ (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ)
проведення заняття
Підготовка з питань надання домедичної допомоги
(вид службової підготовки)

Національний університет цивільного захисту України
(найменування органу та підрозділу цивільного захисту)

Тема: «Порядок проведення серцево-легеневої реанімації з використанням
автоматичного зовнішнього дефібрилятора»
Навчальна мета: підвищення рівня знань, умінь, навичок та професійних
якостей особового складу
Час проведення:

45 хв.

Навчально-матеріальне забезпечення: конспект
Нормативно-правові акти та література:
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398 “Про
затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних
станах”
Порядок проведення заняття:
1. Організаційні заходи – 5 хв.:
перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття.
2. Контроль знань – 0 хв.:
перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3. Викладення матеріалу теми – 25 хв.
Питання, яке вивчатиметься:
Порядок проведення серцево-легеневої реанімації з використанням
автоматичного зовнішнього дефібрилятора
Питання та їх стислий зміст
1. Цей Порядок визначає механізм проведення серцеволегеневої реанімації з використанням автоматичного
зовнішнього дефібрилятора не медичними працівниками.
2. У цьому Порядку термін «автоматичний зовнішній
дефібрилятор» вживається у такому значенні – це медичний
виріб, призначений для ліквідації порушення серцевої
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діяльності шляхом впливу на серце електричного імпульсу.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах
законодавства України про охорону здоров’я та інших
нормативно-правових актах у сфері охорони здоров’я.
3. Послідовність дій при проведенні серцево-легеневої
реанімації з використанням автоматичного зовнішнього
дефібрилятора не медичними працівниками:
1) переконатися у відсутності небезпеки;
2) визначити наявність свідомості – обережно потрясти
постраждалого за плече та голосно звернутися до нього,
наприклад «З Вами все гаразд? Як Ви себе почуваєте?»;
3) якщо постраждалий реагує:
а) якщо постраждалому нічого не загрожує, залишити його в
попередньому положенні;
б) з’ясувати характер події, що сталася;
в) викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;
г) повідомити диспетчеру інформацію про постраждалого
відповідно до його запитань та виконати його вказівки;
ґ) забезпечити нагляд за постраждалим до приїзду бригади
екстреної (швидкої) медичної допомоги;
4) якщо постраждалий не реагує:
а) звернутися до осіб, які поряд, за допомогою;
б) якщо постраждалий лежить на животі, повернути його на
спину та відновити прохідність дихальних шляхів. Якщо
механізмом травми було падіння з висоти, вважати, що у
постраждалого є травма в шийному відділі хребта;
в) відновити прохідність дихальних шляхів, визначити
наявність дихання за допомогою прийому: «чути, бачити,
відчувати». Наявність дихання визначати протягом 10 секунд.
Якщо виникли сумніви, що є дихання, вважати, що дихання
відсутнє;
5) якщо постраждалий дихає, при відсутності свідомості:
а) перемістити постраждалого в стабільне положення;
б) викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;
в) забезпечити нагляд за постраждалим до приїзду бригади
екстреної (швидкої) медичної допомоги;
6) якщо дихання відсутнє, розпочати проведення серцеволегеневої реанімації та принести зовнішній автоматичний
дефібрилятор;
7) відкрити кришку дефібрилятора. Якщо автоматичний
дефібрилятор не вмикається автоматично, увімкнути його
самостійно;
8) виконувати голосові вказівки автоматичного дефібрилятора:
а) приклеїти електроди на грудну клітку постраждалого;
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б) зачекати доки апарат не здійснить аналіз ритму;
в) натиснути кнопку розряду для проведення дефібриляції за
умови, що до постраждалого ніхто не торкається;
9) після виконання дефібриляції розпочати/продовжити
проведення серцево-легеневої реанімації у співвідношенні 30
натискань на грудну клітку, 2 штучних вдихи;
10) дотримуватись голосових вказівок зовнішнього
автоматичного дефібрилятора протягом всього часу проведення
серцево-легеневої реанімації;
11) при відновленні ознак життя у постраждалого забезпечити
постійний нагляд до приїзду бригади екстреної (швидкої)
медичної допомоги. Електроди залишити на грудній клітці;
12) при повторній зупинці серця до приїзду бригади екстреної
(швидкої) медичної допомоги здійснювати послідовність дій,
передбачених підпунктами 7–11 цього пункту.
4. Закріплення вивченого матеріалу - 7 хв.
5. Підбиття підсумків - 8 хв.:
зазначення питань, що потребують підвищеної уваги;
оголошення оцінки;
відповіді на запитання.

