
НЕПРЯМИЙ (ЗАКРИТИЙ) 
МАСАЖ СЕРЦЯ 



ВИЗНАЧЕННЯ 

 Штучний масаж серця (непрямий, закритий 

масаж серця, компресія грудної клітки) - комплекс 

заходів, спрямованих на підтримку кровообігу у 

людини при зупинці серцевої діяльності 



ПОКАЗАННЯ 

 

 Люба зупинка діяльності серця окрім 

тих випадків, коли проведення 

реанімаційних заходів обґрунтовано 

протипоказано! 



ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО 
ПРОВЕДЕННЯ СЛР 

1. Наступ смерті внаслідок тривалого 
виснажливого захворювання, коли у хворого вже 
були використані всі сучасні методи лікування 

2. При настанні смерті у хворих з інкурабельними 
на даний час захворюваннями і запущеними 
формами злоякісних утворень, травмами і 
пороками розвитку несумісними з життям, 
термінальними стадіями порушень мозкового 
кровообігу 

3. СЛР не слід проводити, якщо достовірно 
відомо, що з моменту смерті минуло понад 20 
хвилин (при звичайних температурних умовах), 
наявності ознак біологічної смерті 



ТЕХНІКА І ПРАВИЛА 
НЕПРЯМОГО МАСАЖУ СЕРЦЯ 

1. Насамперед лікар повинен визначити мечоподібний 
відросток 

 

 

 

 

 

2. Далі він визначає точку для тиску. Ця точка 
знаходиться на відстані двох поперечних пальців вгорі 
від мечоподібного відростка (або на кордоні с/3 і н/3 
грудини). Точка компресії знаходиться строго по 
серединній лінії 

 

3. Після виконання цієї дії лікар підставу долоні 
повинен покласти на точку компресії 



ТЕХНІКА І ПРАВИЛА 
НЕПРЯМОГО МАСАЖУ СЕРЦЯ 

4. При непрямому масажі серця натискання 

потрібно проводити строго вертикально.  

Рухи ритмічні і продавлюють грудну клітку на 1/3 –  

(5-6 см). Частота компрессий: 100-120 в одну 

хвилину 



ТЕХНІКА І ПРАВИЛА 
НЕПРЯМОГО МАСАЖУ СЕРЦЯ 

5. Закритий масаж серця дітям 
грудного віку роблять долонними 
поверхнями двох пальців (другого 
і третього); дітям молодшого віку 
- долонею однієї руки; у підлітків і 
дорослих упор робиться на 
підставу долоні, при цьому 
великий палець суворо 
спрямований на ноги або на 
голову (в залежності від сторони) 
хворого. При натисканні пальці 
підняті, щоб не торкалися грудної 
клітини, вся сила від натискання 
приходиться на долоню 



ТЕХНІКА І ПРАВИЛА 
НЕПРЯМОГО МАСАЖУ СЕРЦЯ 

6. Лікар обов'язково співвідносить два вдиха 

(ШВЛ) на 30 компресій. Якщо працюють два 

реаніматолога з дітьми допубертатного віку - 

співвідношення  2:15 

 

 

 

 

7.Визначення ефективності  реанімаційних 

заходів, що проводяться - лікар контролює пульс 

на сонній артерії, визначає реакцію зіниць на 

яскраве світло 



КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

- зміна кольору шкіри і видимих слизових 

оболонок (зменшення блідості і ціанозу 

шкіри, поява рожевого забарвлення губ) 

- звуження зіниць 

- відновлення реакції зіниць на світло 

- пульсова хвиля на магістральних, а потім 

і на периферичних судинах (можна 

відчути слабку пульсову хвилю на 

променевій артерії на зап'ясті) 

- артеріальний тиск 60-80 мм.рт.ст. і вище; 

- поява дихальних рухів 



ПОЛОЖЕННЯ 

  Заходи проводяться в горизонтальному 

положенні хворого на спині з випрямленими 

кінцівками, а при відновленні дихання та серцевої 

діяльності потерпілого, що знаходиться в 

несвідомому стані, обов'язково укладають на бік, 

щоб виключити його удушення власним запалим 

язиком чи блювотними масами 



ПОКАЗАННЯ ДО ПРИПИНЕННЯ СЛР 

• СЛР ефективна - з'явився пульс, спонтанне дихання, 

реакція зіниць на світло 

• по ходу проведення з'ясувалося, що реанімація 

хворому не потрібна 

• протягом 30хв, якщо все правильно виконується,  

реанімаційні заходи не приносять ефекту 

• протягом 60хв, незважаючи на часткове відновлення 

дихання, у потерпілого відсутній пульс і немає ніяких 

ознак відновлення функції мозку 

• протягом 30хв спостерігаються повторні зупинки 

серця, що не піддаються терапії, і в той же час не 

спостерігається інших ознак успішної реанімації 



NOTA BENE! 

 Число компресій в хвилину в ході СЛР є 

важливим чинником відновлення спонтанного 

кровообігу і виживання зі збереженням 

нормальний функцій нервової системи. Компресії 

грудної клітини повинні виконуватися не тільки з 

належною частотою, глибиною, але і з 

мінімальними інтервалами! 



NOTA BENE! 

 Реаніматологи повинні Реаніматологи не повинні 

Виконувати компресійні стиснення грудної 

клітини з частотою 110 – 120 за хвилину 

Забезпечити глибину вдавлення до 2 

дюймів (5 см) 

Ждати повного розправлення грудної 

клітини після кожного компресійного 

стиснення  

Скорочувати інтервали між 

компресійними стисненнями  

Правильно проводити штучне дихання (2 

вдихів після 30 компресійних стиснень, кожний вдих 

протягом 1 секунди, кожний вдих призводить до підняття 

грудної клітини)   

Виконувати компресійні стиснення з 

частотою менше 110 за хвилину, або 

більше 120 за хвилину 

Забезпечувати глибину вдавлення 

менше 2 дюймів (5см), або більше 2,4 

дюйма (6см) 

Спиратися на грудну клітину між 

компресійними стисненнями 

Переривати компресійні стиснення 

більше ніж на 10 секунд 

Допускати надлишкову 

вентиляцію легень (тобто занадто часті 

або занадто сильні вдихи)  



НЕМЕДИКИ 

 Всі непрофесійні реаніматори повинні, 

щонайменше, вміти виконувати компресійні 

стискування грудної клітини постраждалого при 

зупинці серця. Якщо навчений непрофесійний 

реаніматор вміє робити штучне дихання, він 

повинен чергувати компресійні стиснення зі 

штучним диханням (в співвідношенні 30:2). 

Необхідно продовжувати СЛР до отримання 

готового до роботи АШД, до прибуття бригади 

ШМД ,або поки потерпілий не почне рухатися ! 


