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 Огляд рекомендацій по проведенню реанімаціних заходів
перегляд 2015 р. 

 Майстер-клас та відпрацювання базових реанімаційних
заходів (Basic Life Support – BLS) + використання
автоматичного зовнішнього дефібрилятора (AED). Робота
з манекеном.

 Особливості проведення СЛР у вагітних

 Відпрацювання алгоритму СЛР (ритм, котрий не потребує
дефібриляції). Робота з манекеном.

 Відпрацювання алгоритму СЛР (ритм, котрий потребує
дефібриляції). Робота з манекеном і AED.

 Відпрацювання симуляційних сценаріїв. Робота з
манекеном.

 Дебрифінг

 Робота в команді та відпрацювання комунікацій між її
членами.

 www.medsim.com.ua  www.medsim.com.ua  www.medsim.com.ua

Зміст симуляційного модуля
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Огляд рекомендацій по
проведенню

реанімаціних заходів
перегляд 2015 р. 



 Забезпечення компресії грудної клітки приблизно 5 см, але
не більше 6 см у дорослого середнього розміру.

 Частота компресій не менше 100 не більше 120

 Після кожної компресії слід дочекатися повного
розправлення грудної клітки, при цьому мінімізувати
інтервали між компресіями

 При виконанні штучного дихання/вентиляції на вдох слід
витрачати приблизно 1 сек., забезпечуючи об’єм, 
достатній для видимого піднімання грудної клітки.

 Співвідношення компресій та вдихів залишається 30:2

 Не слід переривати компресію грудної клітки більше ніж
на 10 сек. для виконання вдохів.

 Рання дефібриляція (не пізніше, ніж 3-5 хв.)

 Посилено акцент на використання капнографії для
підтримання правильності встановлення та моніторингу
інтубаційної трубки, оцінки якості СЛР та своєчасного
виявлення ознак відновлення спонтанного кровообігу

2015 American Heart 
Association Guidelines for CРR 
and ECC

2015 (оновлена інформація)
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Відпрацювання базових
реанімаційних заходів BLS/AED



Зупинка серця у вагітних. 
Проведення СЛР

Part 10: Special Circumstances of Resuscitation: 2015 American Heart Association 
Guidelines Update for Cardiopulmonary  Resuscitation and Emergency Cardiovascular 

Care
Eric J. Lavonas, Ian R. Drennan, Andrea Gabrielli, Akan C. Heffner, Christopher O. Hoyte, 

Aaron M. Orkin, Kelly N. Sawyer and Michael W. Donnino

Circulation. 2015; 132: S501-518



Особливості проведення
CЛР у вагітних

 Допомога матері – згідно
алгоритмів BLS та ACLS,           
100% кисень

 На допомогу: акушер, 
анестезіолог, неонатолог

 Усунути аортокавальну
компресію

 Не відкладати
проведення дефібриляції

 Рання інтубація трахеї

 Перимортальний кесарів
розтин – після 20-го тижня



Дебрифінг



 Незнання особливостей проведення СЛР у вагітних!!!

 Первинні заходи (реєстрація часу, відключення
кардіомонітору, відключення в/в системи і т.п.) зазвичай
ігноруються або не в повному об’ємі

 Порушення техніки проведення непрямого масажу
серця

 Порушення техніки проведення ШВЛ (дуже часта
вентиляція)

 Відсутність координації непрямого масажу серця та
ШВЛ

 Помилки при введенні медикаментів (неправильне
розведення, розрахунок дози, швидкість введення)

 Проведення СЛР не у відповідності з алгоритмом

Помилки при тестуванні
вихідного рівня практичних
навичок на манекені
(проведення СЛР)



Наш досвід навчання
навичкам СЛР в умовах
симуляційного центру

10,73±11,67

р<0,001

Середній бал тестування по СЛР

Бали




