
«ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ 
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 

МИРНИЙ ТА ВОЄННИЙ ЧАС»

Дії при масових ураженнях



Надзвичайна ситуація (НС) —
• порушення нормальних умов життя і діяльності людей

на об'єктах або територіях, спричинене аварією,
катастрофою, епідемією, стихійним лихом,
великою пожежею, застосуванням засобів ураження,
що призвели або можуть призвести до людських і
матеріальних втрат, а також велике зараження людей і
тварин

• Випадки масового ураження (ВМУ) — це події, які
генерують достатньо велику кількість жертв, що
перенавантажує наявні медичні ресурси



Актуальність



Схема організації рятувальної операції
з небезпечним вогнищем

Сортування

Медичний пункт

Транспорт

Небезпечна зона



Схема організації рятувальної операції
з небезпечним вогнищем (хімічного походження)
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Система первинного сортування «Решето» (SIEVE).
«SIEVE» застосовується в якості сортування "першого погляду" - швидкого і 
простого розташування за пріоритетами великої кількості жертв 
одночасно в разі масового надходження потерпілих. Пріоритетним є 
здатність самостійно пересуватися, частота дихання і частота пульсу, 
ступінь прохідності дихальних.



Group Exercise

Свідомість: виконує просте доручення

Дихання: 5 за 10 с

Дихання після забезпечення прохідності:

Периферичний пульс: є

Видимі пошкодження: рана в ділянці лівого передпліччя



Group Exercise

Свідомість: не виконує просте доручення

Дихання: 0 за 10 с

Дихання після забезпечення прохідності: 2 за 10 с

Периферичний пульс:

Видимі пошкодження: деформація правої гомілки



Group Exercise

Свідомість: не виконує просте доручення

Дихання: 0 за 10 с

Дихання після забезпечення прохідності: 0 за 10 с

Периферичний пульс:

Видимі пошкодження: проникаюча травма черепа



Group Exercise

Свідомість: виконує просте доручення

Дихання: 5 за 10 с

Дихання після забезпечення прохідності:

Периферичний пульс: є

Видимі пошкодження: рана в ділянці правого стегна



Допомога в ході первинного 
сортування:

- забезпечення прохідності дихальних 
шляхів. 

Пріоритет: стабільне положення   на боці;

- зупинка зовнішньої кровотечі



Загальні принципи надання
допомоги постраждалим у 
випадку дії хімічних чинників
 Під час проведення огляду постраждалих дотримуйтесь підходу САВСD.

Врахуйте, що дія хімічних речовин може поєднуватись з отриманням травм:
- контроль масивна зовнішньої кровотечі;
- оцінка та забезпечення прохідності дихальних шляхів, забезпечте введення

антидоту;
- оцінка функції дихання (нормальне, поверхневе, утруднене, відсутнє; зміни

викликані дією хімічного агенту або травмою).
- Швидка деконтамінація (використовуйте велику кількість води); циркуляція
(ознаки шоку, при необхідності лікування шоку);

- оцінка свідомості (порушення, викликано внаслідок дії хімічного агенту,
мінновибуховою травмою, прямої травми голови);

- попередження переохолодження
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