
3.3. ВІДНОВЛЕННЯ ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

ПРИ КРИТИЧНИХ СТАНАХ У ДІТЕЙ 

Туалет порожнини рота: якщо щелепи судорожно зімкнуті, то 

необхідно попередньо розкрити рот. Для цього в кут рота за корінними 

зубами вставляють плоскою поверхнею шпатель, обгорнутий вологим 

бинтом, просувають його під корінні зуби і розвертають на ребро. В 

привідкриту щілину між зубами вводять роторозширювач, який дозволяє 

повністю розвести щелепи і утримувати рот дитини відкритим. При м'язовій 

гіпотонії шпатель зразу ставлять на ребро між корінними зубами. Порожнину 

рота, заповнену блювотними масами чи кусками їжі, очищають механічно 

пальцем з вологою марлевою серветкою. Накопичені слину та слиз ви-

даляють за допомогою вакуумвідсмоктувача. Катетер для аспірації вмісту 

ротової порожнини повинен мати діаметр 3-5 мм і додатковий боковий отвір 

на відстані 3-5 мм від дистального кінця. Розрідження відсмоктування у 

новонароджених та дітей до 1 року - біля 300-500 мм рт. ст. при закритій 

відсмоктуючій трубці /0,4-0,5 ПА/. Глибина введення катетера - 5-7 см від 

краю різців дитини. 

Після очистки порожнини рота слід випрямити дихальні шляхи за 

рахунок потиличного згинання голови та підкладання валика /руки/ під плечі. 

Потім «висувають» нижню щелепу хворого. Для цього лікар пальцями обох 

рук віддавлює підборіддя хворого донизу, а вказівним та середніми 

пальцями, поміщеними за кут щелепи, штовхає її вперед. Після звільнення 

дихальних шляхів необхідно перевірити, чи дихає пацієнт ефективно. Вухо 

прикладають до рота та носа пацієнта і спостерігають за рухами його грудної 

клітки та живота. 

Методика застосування повітроводу. Повітровід підбирають 

відповідно до віку дитини і вводять в ротову порожнину вигнутою стороною 

до язика. Коли він досягає задньої стінки глотки, його розвертають на 180°, 

тим самим притискаючи корінь язика та надгортанник і створюючи вільну 

прохідність дихальних шляхів. 



3.4. ПРОВЕДЕННЯ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ ПРИ 

ЗУПИНЦІ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ДИХАННЯ У ДІТЕЙ 

У дітей до 1 року той, хто надає невідкладну допомогу, своїм ротом 

щільно та герметично захоплює рот та ніс дитини. У старших дітей обома 

пальцями він затискує ніс та своїм ротом закриває рот пацієнта. Виконуються 

два повільних дихальних рухи по 1-1,5 сек. кожний зпаузою поміж ними так, 

щоб мати можливість дихати самому. Реаніматор видихає в дитину 

початкову частину свого дихального об'єму, яка повинна бути тим менша, 

чим молодша дитина. Показником адекватності обраного об'єму є екскурсія 

грудної клітки хворого, що відповідає глибокому вдиху. Співвідношення 

тривалості вдиху та видоху повинно бути 1:2. Процедуру повторюють з 

частотою, яка відповідає віковій частоті дихання пацієнта. Про ефективність 

такого штучного дихання можна судити за зменшенням проявів гіпоксії. 

Тривалість такої ШВЛ повинна бути не більше 15-20 хв, а потім переходять 

на методи ШВЛ з забезпеченням кисню. 

Масочний ручний метод ШВЛ проводиться за допомогою мішка 

Амбу, системи Айра через маску, яка щільно притиснена до обличчя хворого. 

Попередньо висувають щелепу, закидують  голову дитини для забезпечення 

вільної прохідності дихальних шляхів. Частота дихання: 20-40 за 1 хв, 

співвідношення вдиху та видоху – 1:2. 

Апаратну ШВЛ через ендотрахеальну трубку в даний час проводять 

при тривалому транспортуванні хворого в умовах сучасного оснащення 

реанімобіля. За виключенням новонароджених методика апаратної ШВЛ у 

дітей така ж, як у дорослих. 

 

3.5. НЕПРЯМИЙ (ЗАКРИТИЙ) МАСАЖ СЕРЦЯ 

Хворий повинен лежати на спині на твердій поверхні (підлога, асфальт, 

щит ліжка). Лікар розміщується справа від пацієнта. Характеристика 

параметрів ЗМС у дітей різного віку подана в таблиці: 

 



 

У дітей перших місяців життя грудну клітку здавлюють між пальцями 

обох кистей. Для цього на нижню третину грудини накладають перші (великі) 

пальці, а інші чотири пальці поміщають під спину. У дітей до 5 – 7 років 

масаж здійснюють проксимальною частиною кисті (а не пальцями) правої 

руки. У дітей старше 7 років – обома руками, які складені хрест-навхрест над 

нижньою третиною грудини. Ділянка вдавлення грудної клітини у 

новонароджених та дітей до 1 року – на ширину одного пальця нижче 

перехрестя міжсоскової лінії та грудини. Глибина компресії та їх частота 

залежно від віку дитини подані у таблиці. Співвідношення з дихальними 

циклами 3-4:1, якщо допомогу надають 2 реаніматори, або 10-12:2, якщо 

реаніматор один. 

Критерії правильної ЗМС: 

 передача масуючих рухів у вигляді пульсу на ліктьову артерію 

  зменшення ступеня ціанозу шкіри та слизових оболонок 

 звуження зіниць (при умові, якщо пацієнт не отримував атропіну чи 

адреналіну) 

ЗМС продовжують до відновлення серцевої діяльності або протягом 20-

30 хв., якщо ефекту нема. 

 

3.6. НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ 

АНАФІЛАКТИЧНОМУ ШОЦІ 

Анафілактичний шок (АШ) - максимально тяжкий прояв алергічної 

реакції негайного типу. АШ - стан, який виникає гостро і загрожує життю, 

супроводжується порушенням гемодинаміки, що призводить до 

недостатності кровообігу та гіпоксії в усіх життєво важливих органах. АШ 

характеризується швидким розвитком переважно загальних проявів 



анафілаксії: зниженням артеріального тиску, температури тіла, порушенням 

функції ЦНС, підвищенням проникності судин, спазмом гладком'язових 

органів тощо. 

АШ виникає після контакту хворого з алергеном, до якого він чутливий: 

лікарські засоби, вакцини, сироватки, харчові продукти, отрута комах, 

коливання температури та з інших причин. 

Виділяють п'ять клінічних форм АШ: 

• асфіктичний; 

• гемодинамічний; 

• абдомінальний; 

• церебральний; 

• змішаний. 

За типом перебігу АШ може бути: гострий доброякісний; гострий 

злоякісний; затяжний; рецидивуючий; абортивний. 

Після тяжкого перебігу АШ ймовірний розвиток уражень внутрішніх 

органів: енцефаліт, міокардит, інфаркт міокарда, нефрит, гепатит, гемопатія, 

васкуліт тощо. У разі рецидиву АШ - перебіг завжди тяжкий. 

Діагностика. 

Клініка АШ залежить від шляхів введення препарату. При 

внутрішньовенному введенні реакція виникає через 3-5 хвилин і 

проявляється загальною кволістю, шумом у голові, вухах, головним болем, 

запамороченням, нудотою, блюванням, кашлем, відчуттям жару в усьому 

тілі, вдавленням та розпиранням грудної клітки, занімінням пальців, язика, 

губ, зниженням зору, болем у ділянці серця, живота, у м'язах, суглобах, 

попереку. Можуть бути набряк гортані, бронхоспазм. 

Ангіоневротичний набряк. Спостерігається набряк обличчя, висип на 

шкірі уртикарного характеру. Можуть виникати мимовільні сечовипускання, 

дефекація, кров янисті виділення з піхви. Пульс малого наповнення, частота - 

120-150 за хвилину. АТ різко знижений або не визначається. Тони серця 

послаблені, над легенями прослуховуються сухі свистячі хрипи, які можуть 



змінитися картиною «німої легені». З подальшим розвитком АШ симптоми 

наростають, можуть виникати носові та шлункові кровотечі. 

 

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ АНАФІЛАКТИЧНОМУ ШОЦІ 

У ДІТЕЙ 

1. Припинити введення ліків, які викликали АШ. 

2. Хворого покласти на спину, повернути голову обличчям набік, 

висунути нижню щелепу, зафіксувати язик. Забезпечити доступ свіжого 

повітря або провести інгаляцію 100% киснем. 

3. Припинити подальше надходження алергену до організму: 

а) при парентеральному введенні алергену: 

• обколоти навхрест місце ін'єкції (вжалення) 0,1% розчином 

адреналіну в дозі 0,1 мл/рік життя у 5,0 мл ізотонічного розчину натрію 

хлориду і прикласти до нього лід; 

• накласти джгут (якщо дозволяє локалізація) проксимальніше 

введення алергену на ЗО хв, не здавлюючи артерії; 

• якщо алергічна реакція викликана введенням пеніциліну - ввести 1 

млн ОД пеніцилінази в 2,0 мл ізотонічного розчину натрію хлориду в/м; 

б) при крапельному введенні алергену до носа та очей - промити носові 

ходи та кон юнкти- вальний мішок проточною водою; 

в) при пероральному введенні алергену - промити хворому шлунок, 

якщо дозволяє стан. 

4. Негайно ввести внутрішньом'язово: 

а) 0,1% розчин адреналіну в дозі 0,05-0,1 мл/рік життя (не більше 1 мл) і 

3% розчин преднізолону в дозі 5 мг/кг у м'язи дна ротової порожнини; 

б) антигістамінні препарати: 1% розчин димедролу в дозі 0,05 мл/кг (не 

більше 0,5 мл дітям до 1 року і 1,0 мл - старшим року) або 2% розчин 

супрастину в дозі 0,1-0,15 мл/рік життя. 

 

 



Застосування піпольфену протипоказане у зв'язку з його значним 

гіпотензивним ефектом! 

5.  Після завершення першочергових заходів - забезпечити доступ до 

вени і ввести внутрішньовенно струминно 0,1% розчин адреналіну в дозі 5 

мкг/кг у 10,0 мл ізотонічного розчину натрію хлориду. 

Обов'язково контролювати стан пульсу, дихання і АТ! 

6.  Почати проведення внутрішньовенної інфузійної терапії 0,9% 

розчином натрію хлориду або розчином Рінгера з розрахунку 20 мл/кг 

протягом 20-30 хв. 

У подальшому за відсутності стабілізації показників гемодинаміки - 

вводити колоїдний розчин (реополіглюкін) у дозі 20 мл/кг. Обсяг і швидкість 

інфузійної терапії визначаються величиною АТ, ЦВТ і станом хворого. 

7. Димедрол у дозі 1-2 мг/кг внутрішньовенно. 

8. Ввести внутрішньовенно глюкокортикостероїди: 3% розчин 

преднізолону в дозі 2-4 мг/кг гв 1 мл - 30 мг), або гідрокортизон у дозі 4-8 

мг/кг (в 1 мл суспензії - 25 мг), або 0,4% розчин дексаметазону в дозі 0,3-0,б 

мг/кг (в 1 мл -4мг). 

9. Якщо АТ залишається низьким - вводити альфа-адреноміметики 

внутрішньовенно кожні 10-15 хв до покращення стану хворого: 0,2% розчин 

норадреналіну в дозі 1-5 мг/кг. 

За відсутності ефекту - проводити титроване введення допаміну 

внутрішньовенно в дозі 8-10 мкг/кг за хв під контролем АТ і ЧСС. 

10. Проводити оксигенотерапію. 

11. Ввести 2,4% розчин еуфіліну в дозі 5 мг/кг внутрішньовенно 

струминно в 20,0 мл фізіологічного розчину. 

12. Видаляти накопичений секрет із трахеї, ротової порожнини. 

13. При проявах стридорозного дихання і відсутності ефекту від 

комплексної терапії - негайна інтубація, за життєвими показаннями - 

конікотомія. 

За необхідності - проведення комплексу судинно-легеневої 



реанімації. 

14. Симптоматична терапія. 

15. Госпіталізація у реанімаційне відділення після проведення 

комплексу невідкладних лікувальних заходів. 

Ліквідація гострих проявів АШ ще не означає сприятливого завершення 

цього патологічного процесу. Лише через 5-7 днів після гострої реакції 

прогноз для хворого може вважатися сприятливим. 

Заборонено застосовувати шкірні та інші провокаційні тести з 

медикаментозними препаратами з метою діагностики анафілактичної реакції 

у зв'язку з їх невисокою інформативністю та небезпечністю для життя 

хворих. 

 

3.7. НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ СУДОМНОМУ 

СИНДРОМІ 

Судоми - раптові мимовільні напади тоніко-клонічних скорочень 

скелетних м'язів, що супроводжуються нерідко втратою свідомості. 

Діагностичні критерії. 

1. При гіпертермії, яка ускладнюється судомами, наявність температури 

до нападу судом, при централізації кровообігу - виключити інфекційний 

токсикоз, нейроінфекції. 

2. При нормальній температурі тіла з'ясувати причину виникнення 

судом - виключити отруєння, травми ЦНС, рахіт, спазмофілію, діабет, 

епілепсію, істерію. 

3. Оцінити колір шкірних покровів - ціаноз, багряні-синюшні, бліді. 

4. Порушення подиху - апное, патологічні типи подиху, задишка. 

5. Порушення серцевої діяльності - тахі- або брадикардія, розлади 

гемодинаміки. 

6. Менінгеальні симптоми - ригідність м'язів потилиці, позитивні 

симптоми Керніга, Брудзінського. 

7. Вегетативні порушення - розповсюджений дермографізм, анізокорія 



та інші. 

 

Медична допомога. 

1. За показами - реанімаційні заходи. 

2. При збереженій свідомості - інсуфляція кисню через носовий катетер; 

при порушенні свідомості (ступор, сопор, кома І ст.) - інсуфляція кисню 

через носовий катетер або ларін- геальну маску; при комі ІІ-Ш, ст. з 

порушенням подиху - після попередньої премедикації 0,1% атропіну 

сульфату 0,1 мл/рік життя (не більш 0,5 мл) внутрівенно, інтубація трахеї і 

переведення на ШВЛ. 

3. Протисудомна терапія: бензодіазепіни (седуксен, реланіум, діазепам, 

сібазон) 0,3-0,5 мг/кг внутрішньовенно, при неефективності - 1% гексенал 

або тіопентал натрію в дозі 3-5 мг/кг внутрівенно. 

4. Дегідратаційна терапія: лазікс 2-3 мг/кг внутрішньом'язово або 

внутрішньовенно. 

5. Госпіталізація до неврологічного відділення, при порушенні 

вітальних функцій - у ВІТ. 

 

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТІОЛОГІЇ СУДОМ 

Епілептичний напад 

1. Вкласти хворого горизонтально і підкласти під голову подушку чи 

валик; голову повернути набік та забеспечити доступ свіжого повітря. 

2. Відновити прохідність дихальних шляхів: очистити ротову 

порожнину і горлянку від слизу, вставити роторозширювач чи шпатель, 

обгорнутий м'якою тканиною, щоб попередити ушкодження зубів, 

прикушення язика, губ. 

3. Якщо судоми тривають більше 3-5 хвилин, ввести 0,5% розчин 

седуксену (реланіума) в дозі 0,1 мл/кг в/м чи в м'язи дна порожнини рота. 

4. При відновленні судом і епілептичному статусі в/в 0,5% розчин 

седуксену (0,1 мл/кг). 



5. Ввести 25% розчин сульфату магнію із розрахунку 1,0 мл/рік життя, а 

дітям до 1 року - 0,2 мл/кг в/м чи 1% розчин лазиксу 0,1-0,2 мл/кг (1-2 мг/кг) 

в/в чи в/м. 

6. При відсутності ефекту ввести 20% розчин оксибутирату натрію 

(ГОМК) 0,5 мл/кг (100 мг/ кг) на 10% розчині глюкози в/в повільно (!). 

7. Госпіталізація після надання невідкладної допомоги в стаціонар, що 

має неврологічне відділення, при епілептичному статусі - в реанімаційне 

відділення. 

 

Фебрильні судоми 

1. Вкласти хворого горизонтально і підкласти під голову подушку чи 

валик; голову повернути набік та забезпечити доступ свіжого повітря. 

2. Проводити одночасно протисудомну та антипиретичну терапію: 

• ввести 0,5% розчин седуксену в/м; 

• при відсутності ефекту через 15-20 хвилин введення седуксену 

повторити; 

• при відновленні судом призначити 20% розчин оксибутирату натрію 

в дозі 0,25-0,5 мл/кг (50-100 мг/кг) в/м чи в/в на 10% розчині глюкози 

(повільно!). 

3. Жарознижуюча терапія. 

4. Госпіталізація дитини з фебрильними судомами, що розвинулись на 

фоні інфекційного захворювання, в інфекційне відділення. Необхідна 

консультація невролога. Після нападу фебрильних судом дитині призначають 

фенобарбітал в дозі 1-2 мг/кг на добу всередину тривалістю 1-3 місяці. 

 

Аффективно-респіраторні судоми 

1. Створити навколо дитини спокійні обставини. 

2. Прийняти міри до рефлекторного відновлення дихання: 

• поплескати по щоках; 

• збризнути обличчя холодною водою; 



• дати подихати парами розчину аміаку на відстані 10 см. 

Госпіталізація зазвичай не потрібна, рекомендується консультація 

невролога і призначення препаратів, що покращують обмін в нервовій 

системі та володіють седативним ефектом. 

 

Гіпокальціємічні судоми 

1. При легких формах судомних нападів призначають внутрішньо 5-

10% розчин кальцію хлориду чи кальцію глюконату із розрахунку 0,1-0,15 

г/кг на добу. 

2. При тяжких нападах ввести парентерально: 

• 10% розчин кальцію глюконату в дозі 0,2 мл/кг (20 мг/кг) в/в 

повільно після попереднього розведення його розчином 5% глюкози в 2 рази; 

• якщо судоми продовжуються, ввести 25% розчин магнію сульфату 

0,2 мл/кг в/м чи 0,5% розчин седуксену 0,1 мл/кг в/м. 

Госпіталізація після купування судом при необхідності в соматичне 

відділення. В приступному періоді необхідно продовжити прийом препаратів 

кальцію внутрішньо в сполученні з цит- ратною сумішшю (лимонна кислота 

і натрію цитрат в співвідношенні 2:1 у вигляді 10% розчину по 5 мл 3 рази на 

добу). 

 

Гіпертензіонно-гідроцефальний синдром 

1. Припідняти голову під кутом 30°. 

2. Дегідратаційна терапія із застосуванням: 

• 1% розчину лазіксу в/м в дозі 0,1 мл/кг; 

• гліцерин 0,5-1 г/кг внутрішньо з фруктовим соком; 

• 25% розчин магнію сульфату в/м в дозі 0,2 мл/кг; 

• діакарб внутрішньо в дозі 40-60 мг/кг на добу в 2-3 прийоми. 

Дегідратуючі препарати обов'язково призначаються разом із 

препаратами калію (3% калію хлорид, панангин, аспаркам). Легкий 

дегідратуючий ефект дають мікстура магнезії з цитраллю по 1 чайній ложці 3 



рази на день чи еуфілін по 0,003-0,005 г 1-2 рази на добу. 

Госпіталізація при декомпенсації в неврологічне відділення. 

 

3.8. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ 

ДІЯЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА ДИХАННЯ У 

ДІТЕЙ 

 

  

 Частота пульсу (ЧП) в нормі відповідає частоті серцевих скорочень 

(ЧСС). Дефіцит пульсу спостерігається при тяжкому порушенні серцевого 

ритму (миготлива аритмія). 

ФОРМУЛА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТИ ПУЛЬСУ У ДІТЕЙ В 

НОРМІ 

(ЧСС) = 100 + (2,5 х n), де: 

100 - ЧП у дітей у віці 5 років;  

п - різниця між віком хворого та п’ятьма роками, 

(+) - коли вік дитини менше 5 років; 

        (-) - коли вік дитини більше 5 років. 

 

а) Приклад: ЧП у дитини в 2 роки   п = 5-2 = 3, ЧП = 100 + (2,5х3)≈108. 

б) Приклад: ЧП у дитини в 15 років п = 15-5 = 10, ЧП - 100 - (2,5x10)≈75. 

Примітка: у дітей раннього віку ЧП визначається при безпосередній 

аускультації серця. Якщо дитина в критичному стані, пропальпувати пульс 

на а.гайіаііз неможливо, слід пальпувати пульс на крупних артеріальних 



судинах: стегновій та сонній. Інформацію про ЧСС дає ЕКГ за інтервалами 

RR згідно відповідних таблиць або формули: 

R-R в сек. 

                              ЧСС = 

60 сек. 

Відстань R-R може виміряти кожен лікар (кількість 1-міліметрових 

клітин х 0,02 сек) по стандартному II відведенню. 

 

 

 

 

ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ НА ВЕРХНІХ ТА 

НИЖНІХ КІНЦІВКАХ 

Виміряють артеріальний тиск (АТ) у дітей, як і у дорослих, 

аускультативним методом Н. П. Короткова. Співвідношення кола манжетки і 

кола плеча (середня третина) повинно становити від 0,47 до 0,55. При колі 

плеча більш 15 см користуються стандартною манжеткою (ширина 13 см). 

При вимірюванні АТ на верхніх кінцівках манжету накладають на плече 

так, щоб вона вільно, але щільно торкалася шкіри і пропускала під себе 1-2 

пальці. Край манжети повинен відступати від ліктьової ямки на 2 см. 

Стетоскоп встановлюють у ліктьову ямку. Після нагнітання повітря у 

манжету тиск повільно починають знижувати, контролюючи момент першої 

появи тонів, а потім і їх повного зникнення. Цю процедуру повторюють 



тричі, фіксують як результат найменший одержаний показник тиску. 

Аналогічно вимірюється АТ на нижніх кінцівках. Визначають АТ у 

положенні лежачі на животі, стетоскоп встановлюють у підколінній ямці. 

Формули для визначення артеріального тиску у дітей такі. 

• У дітей до 1 року 

АТ = 76 + (2  х  п) ,  де п - кількість місяців. 

Отже, в 1 рік отримуємо 100 мм рт. ст., що досить максимально 

(формула Маслова). Тому за Молчановим вважається, що систолічний тиск = 

80 мм рт. ст. 

• Після року 

АТ = 80 + (2  х  п ), де п - кількість років. 

Мінімальний артеріальний тиск становить 1/2 або 2/3 від 

максимального. Слід пам'ятати, що артеріальний тиск на нижніх кінцівках 

вище від артеріального тиску на верхніх кінцівках в нормі на 15-20-30 мм рт. 

ст. Якщо цей тиск дорівнює тиску на верхніх кінцівках або нижче від нього 

та коли відсутній пальпаторно пульс на стегнових артеріях - виключити 

коарктацію аорти. 

З віком у дітей здебільшого підвищується систолічний тиск. 

Діастолічний тиск має тільки тенденцію до підвищення. 

Для орієнтовного підрахунку АТ (у мм рт. ст.) у хлопчиків старше 1 

року можна користуватися такими формулами. 

Середній віковий: систолічний 90 + 2п  

                              діастолічний 60 + п 

Верхня межа: систолічний 105 + 2п 

                    діастолічний 75 + п 

Нижня межа: систолічний 75 + 2п 

                      діастолічний 45 + п 

Для дівчаток від одержаних результатів систолічного тиску слід відняти 

5. 

 



3.9. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГІПЕРТЕРМІЇ 

В процесі діагностики дітей з гіпертермією важливо розрізнити 

«червону» («рожеву») та бліду гіпертермію. 

Ознаки «червоної» («рожевої») гіпертермії: теплопродукція відповідає 

тепловіддачі: шкірні покриви помірно гіперемійовані, гарячі на дотик, вологі, 

кінцівки теплі, поведінка дитини звичайна. 

 

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ «ЧЕРВОНІЙ» ГІПЕРТЕРМІЇ 

1. Дитину розкутати, максимально оголити, забезпечити доступ 

свіжого повітря, не допускаючи протягів. 

2. Призначити достатнє пиття рідини дрібними порціями (на 0,5-1 л 

більше вікової норми рідини на добу). 

3. Використовувати фізичні методи охолодження: 

• обдування вентилятором; 

• прохолодна мокра пов'язка на ділянку лоба; 

• холод (лід) на ділянку крупних судин; 

• можна посилити тепловіддачу оцетно-водо-горілчаними 

обтираннями (9% столовий оцет, воду та горілку змішати в рівних об'ємах - 

1:1:1). Обтирають дитину вологим тампоном, дають підсохнути; повторюють 

процедуру до 2-3 разів за показаннями). 

4. Призначають всередину (або ректально) жарознижуючі препарати 

(відповідно до протоколу надання медичної допомоги при невідкладних 

станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапах): парацетамол (в 

дозі 10-15 мг/кг - рег оз та 15-20 мг/кг - рег гесіит) або дітям старших 3 

місяців ібупрофен (нурофен) в дозі 5-10 мг/кг усередину. Нурофен для дітей 

(ібупрофен) у вигляді суспензії застосовують перорально дітям від 3 міс до 6 

міс по 2,5 мл (50 мг) 3 рази на добу, від 6 міс до 12 міс по 2,5 мл (50 мг) - 4 

рази на добу; від 1 року до 3-х років - по 5 мл 3 рази на добу; від 4-х до 6 

років - по 7,5 мл 3 рази на добу; від 7 до 9 років - по 10 мл 3 рази на добу; від 

10 років і старше - по 15 мл 3 рази на добу всередину Ібупрофен забезпечує 



більш значне зниження температури тіла і триваліший жарознижуючий 

ефект, ніж парацетамол в еквівалентних дозах. У дітей старших 12 років 

можна використовувати німегезик в дозі 5 мг/кг маси тіла на добу у 2 

прийоми. 

Пам'ятати: ацетилсалицилова кислота (аспірин) не дозволяється для 

використовування дітям із жарознижувальною метою з причини можливості 

розвитку тяжкого синдрому Рея (токсичне ураження печінки та ЦНС). 

5. Якщо протягом 30-45 хв температура тіла не знижується, то 

призначаються парентерально (внутрішньом'язово): 50% розчину анальгіну 

дітям до 1 року - в дозі 0,01 мл/кг, старше 1 року - 0,1 мл на 1 рік життя та 1% 

розчин дімедролу: дітям до 1 року 0,2-0,3 мл, старше 1 року в дозі 0,3-0,5 мл, 

підліткам до 1 мл на прийом. 

6. При відсутності ефекту через 30-60 хв можна повторно ввести 

антипіретичну суміш анальгіну з дімедролом. 

 

Ознаки «білої» гіпертермії: шкіра бліда, «мармурова», з ціанотичним 

відтінком нігтьових лож та губ, позитивний симптом «білої плями», холодні 

кінцівки, тахікардія, тахіпное, порушення поведінки дитини (в'ялість, 

можливе збудження, судоми). 

 

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ «БІЛІЙ» ГІПЕРТЕРМІЇ 

1. Не проводяться фізичні методи охолодження. 

2. Одночасно із жарознижуючими препаратами (див. вище) 

призначаються судинорозширюючі препарати (для ліквідації спазму судин на 

периферії): 

 2% розчин папаверіну дітям до 1 року - 0,1-0,2 мл, старше 1 року 

0,1-0,2 мл на рік життя або Но-шпи 0,1 мл на рік життя, або 1% 

розчин дібазолу в дозі 0,1 мл на рік життя дитини; 

 за показаннями призначається 0,25% розчин дроперідолу в дозі 0,1-

0,2 мл/кг (0,05- 0,25 мг/кг) в/м. При гіпертермічному синдромі 



температура тіла контролюється кожні 30-60 хв. 

При зниженні температури до 37,5°С гіпотермічні заходи 

припиняються. 

Діти з гіпертермічним синдромом та «білою» гіпертермією, що не 

піддається призначеній терапії, підлягають госпіталізації. 

 Зниження гіпертермії не повинно бути самоціллю, слід 

визначити характер і тяжкість основного патологічного 16роцессу 

(конкретного захворювання), який викликав гарячку, призначити 

адекватну етіотропну та патогенетичну терапію. 

 

3.10. ПРОМИВАННЯ ШЛУНКА 

Показання: отруєння, харчова токсикоінфекція, гастроентерит. 

У випадках отруєння слід якомога швидше штучно викликати блювоту 

і промити шлунок. 

Блювота викликається надавлюванням пальця або шпателя на м'яке 

піднебіння. Забороняється викликати блювоту при отруєннях 

концентрованою кислотою або лугом (повторне проходження цих речовин по 

стравоходу збільшує його опік). 

Інструментарій та матеріали для промивання шлунку: зонд 

шлунковий з 2-3 боковими отворами; скляна воронка на 0,5 л; бажано мати 

спеціальний токсикологічний шлунковий зонд із спеціальним відведенням 

для гульової «груші» (при введенні в шлунок рідини «груша» стиснута, після 

введення рідини «груша» розправляється). Для новонароджених та дітей 

перших місяців життя використовуються гумові стерильні сечовідні катетери 

діаметром 2-3 мм або гумові та поліхлорвінілові шлункові зонди фабричного 

виробництва. Крім того, повинні бути: ротороз- ширювач, вазелінове масло, 

лоток, шпатель, обгорнутий з одного кінця бинтом, велика миска. 

При порушенні свідомості, підвищеній рефлекторній активності та 

м'язовому тонусі слід ввести 0,1% розчин атропіну сульфату в віковій дозі 

для попередження тяжких ускладнень: рефлекторної зупинки серця, 



ларингоспазму та наступної асфіксії. 

Визначення глибини введення зонда. Ця глибина введення зонда 

дорівнює відстані від краю зубів дитини до мечевидного відростка грудини. 

Цю відстань необхідно відмітити на зонді поміткою. 

Методика введення зонда. Введення зонда краще проводити в 

сидячому положенні, якщо це дозволяє стан хворого. В інших випадках 

дитина має лежати на лівому боці або на спині з повернутою в сторону 

головою. Одночасно необхідно підняти на 15-20° нижній кінець ліжка чи 

носилок. В такому положені отвір стравоходу буде нижчим отвору в гортані, 

що зменшує загрозу регургітації шлункового вмісту. Для попередження 

можливої аспірації голову хворого нахиляють вентрально. 

Два шляхи введення зонда в шлунок: через ніс і через рот. Перший із 

них менш загрозливий регургітацією, частіше використовується у дітей 

грудного віку, при порушеннях свідомості або необхідності постійного 

зондування (використовується більш вузький, дуоденальний зонд). 

Другий шлях (через рот) дозволяє використати зонд більш широко 

діаметра (шлунковий). Зонд слід спрямовувати по задній стінці глотки (щоб 

не попасти в дихальні шляхи!). 

Методи контролю перебування зонда в шлунку: шприцем 

відсмоктується шлунковий вміст; вводять рідину в шлунок, при 

прослуховуванні стетоскопом в епігастральній ділянці чутно плескання. 

Для промивання шлунку найчастіше використовують: кип'ячену, злегка 

підсолену воду (не більше 1% розчину): 1% розчин гідрокарбонату натрію, 

кімнатної температури, розчин перманганату калію (1:1000). 

Для попередження водного отруєння кількість рідини, необхідної на всю 

процедуру промивання шлунку, не повинна перевищувати наступної 

максимальної кількості (таблиця 1). 



 

В таблиці 2 наведено склад рідини, яку використовують для 

промивання шлунку при різних загрозливих станах у дітей. 

 

 

3.11. МЕТОДИКА ОЧИСНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ КЛІЗМИ 

Очисна клізма проводиться при закрепах, харчових отруєннях, перед 

введенням у пряму кишку медикаментозних речовин, для підготовки до 

обстежень. 

Протипоказання до проведення очисних клізм: підозра на апендицит, 

кишкова кровотеча, випадіння слизової оболонки прямої кишки, в перші дні 

після операції на черевній порожнині. 

Техніка проведення очисної клізми: грудну дитину кладуть переважно 

на спину з дещо піднятими до гори ногами. У гумовий балон набирають 

кип'ячену воду 28-30 °С у кількості 100 мл на рік життя (новонародженому - 

25-30 мл, до 6 міс - 50 мл). Наконечник балона змазують вазеліном або іншою 

рідкою олією і обережно вводять в задній прохід на глибину 3-5 см, після 

чого обережно вводять воду. Потім затискають сіднички дитини і витягують 



наконечник. Затиснуті сіднички тримають деякий час, після чого у дитини 

будуть позиви до дефекації. 

Для очисної клізми дітям старшого віку використовують кружку 

Есмарка. Дитина на лівому боці, колінця піджаті до черевної порожнини. У 

кружку Есмарка набирають воду (температура 20-22 °С). Наконечник 

вводять у пряму кишку на глибину 5-10 см. Швидкість введення регулюють 

за допомогою крана. Після введення наконечник обережно витягують і 

дитина лежить 8-10 хвилин, після чого з'являються позиви до дефекації. При 

атонічних закрепах температура води 18-20 °С, при спастичних - 37-38 °С. 

Лікувальні клізми. Масляна клізма може бути очисною та 

лікувальною. Рослинну олію підігрівають до температури 37-38 °С і 

набирають у балон. Вводять у кількості 80-150 мл, краще на ніч. Очисний 

ефект наступає через 8-10 годин. В інших випадках використовують розчини 

ромашки або інших трав. Гіпертонічні клізми - використовують при 

атонічних закрепах; застосовують 10% хлорид натрію або 20-30% розчин 

магнію сульфату у кількості 50-70 мл, температура 25-30 °С, вводять як 

вказано вище. Послаблюючий ефект наступає через 20-30 хвилин. 

Сифонні клізми проводять з метою очищення кишок. Залежно від віку 

беруть 5-8-10 л теплої води і вводять у кружку Есмарка або гумову трубку 

діаметром до 1 см, завдовжки до 1,5 м. На трубку з однієї сторони надіта 

скляна лійка. Наконечник вводять на глибину до 10-20-30 см (залежно від 

віку хворого) і починають промивання. При цьому використовують закон 

сполучних ємностей. Промивання продовжують до відходження чистої води. 

 

3.12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ 

ДІТЕЙ ІЗ ЗАГРОЗЛИВИМИ СТАНАМИ 

Насамперед - це правильне положення хворого залежно від виявленої 

патології: 

• при підозрі на перелом хребта при збереженій свідомості - 

обов'язково горизонтально на щиті (рис. а); 



 

 

 

 

 

• при черепно-мозковій травмі, збереженій свідомості та відсутності 

ознак шоку - положення на щиті обов'язково горизонтально, валик під 

потилицю (рис. б); 

 

 

    

 

 

 

 

• при черепно-мозковій травмі, свідомість збережена, кровообіг 

компенсований - нижній кінець опущено під кутом не більше ніж на 10-15°, 

на щиті (рис. в); 

 

 

 

 

 

 

 

• при крововтраті та шоці - голова опущена, ноги підняті на 10-15° 

(рис. г); 

 

                                                                                            

 

Рис. а 

 

Рис. б 

 

Рис. в 

 

 

Рис. г 

 



• при крововтраті та шоці без ушкодження нижніх кінцівок та таза - 

положення перочинного ножа (з дещо піднятими нижніми кінцівками при 

горизонтальному положенні голови та тулуба) (рис. д); 

 

 

 

 

• при ушкодженнях та гострих захворюваннях грудної клітки з 

ознаками дихальної недостатності - припідняти головний кінець ліжка при 

горизонтальному положенні тулуба та кінцівок (рис. е); 

 

 

 

 

 

 

 

 

• при ушкодженнях органів черевної порожнини, таза, при 

переломах кісток таза та гострих захворюваннях черевної порожнини - 

положення «жаби» (припідняти головний кінець та валик під колінами при 

розставлених нижніх кінцівках) (рис. ж); 

 

 

 

 

 

 

 

• при втраті свідомості у постраждалих - стабільне положення на 

Рис. д 

 

Рис. е 

 

Рис. ж 

 



боку (рис. з). 

 

Рис. з 

 


