
Практична робота №5 

Домедична допомога у разі загрозливих для життя станів 

Мета заняття: розглянути основні загрозливі стани для життя дітей, оволодіти 

методами надання домедичної допомоги. 

 

 

1. Епілепсія 

Епілепсія в дітей є хронічним церебральним розладом, що характеризується 

повторюваними, стереотипними нападами, які виникають без явних провокувальних 

чинників. Провідними проявами епілепсії служать епілептичні напади, які можуть протікати 

у вигляді тоніко-клонічних судом, абсансів, міоклонічних судом з порушенням свідомості 

або без його порушення. 

Клінічні прояви епілепсії в дітей можуть бути різними. Вони залежать від форми 

захворювання і типів нападів. Тому варто зупинитися лише на деяких епілептичних нападах, 

що зустрічаються в дитячому віці. 

У продромальному періоді епілептичного нападу зазвичай відзначаються 

передвісники, що включають афективні порушення (дратівливість, головний біль, страх) та 

ауру (соматосенсорну, слухову, зорову, смакову, нюхову, психічну). 

При «великому» (генералізованому) нападі дитина, що страждає епілепсією, раптово 

втрачає свідомість і падає зі стогоном або криком. Тонічна фаза нападу триває кілька секунд 

та супроводжується напругою мускулатури: закиданням голови, стисканням щелеп, апное, 

ціанозом обличчя, розширенням зіниць, згинанням рук в ліктях, витяжкою ніг. Потім тонічна 

фаза змінюється клонічними судомами, які тривають 1 – 2 хвилини. Під час клонічної фази 

нападу відзначається гучне дихання, виділення піни з рота, нерідко це супроводжується 

прикупуванням язика, мимовільним сечовипусканням та дефекацією. Після стихання судом 

діти зазвичай не реагують на навколишні подразники, засинають та оговтуються в стані 

амнезії. 

«Малі» напади (абсанси) в дітей, які страждають епілепсією, характеризуються 

короткочасним (на 4 – 20 секунд) виключенням свідомості: завмиранням погляду, зупинкою 

рухів та мови з подальшим продовженням перерваної діяльності та амнезією. При складних 

абсансах можуть мати місце моторні феномени (міоклонічні посмикування, закочування 

очних яблук, скорочення м’язів обличчя), вазомоторні порушення (почервоніння або 

збліднення обличчя, салівація, пітливість), рухові автоматизми. Напади абсансів 

повторюються щодня і з великою частотою. 

Прості фокальні напади при епілепсії в дитини можуть супроводжуватися 

посмикуваннями окремих м’язових груп, незвичайними відчуттями (слуховими, зоровими, 

смаковими, сомато-сенсорними), нападами головних та абдомінальних болів, нудотою, 

тахікардією, пітливістю, підвищенням температури, психічними порушеннями. 

Напади при епілепсії у дітей виникають раптово і можуть спіткати хворого в будь-

якому місці: у громадському транспорті, на вулиці, у навчальному закладі, тому важливо, 

щоб люди, які стали свідками нападу, вміли швидко і якісно надати першу допомогу, адже, 

швидше за все, саме від цього залежатиме рівень отриманих при падінні травм і, навіть 

життя потерпілого.  

Алгоритм виконання домедичної допомоги (особливо це актуально в навчальних 

закладах) включає в себе наступні підпункти:  

- Намагатися захистити постраждалу дитину від травмівних чинників і під час нападу, 

і при падінні дитини і при судомах (відкласти подалі предмети колючі, ріжучі, з гострими 

кутами).  

- Роздягнути при потребі або послабити елементи одягу, які можуть стискати, 

заважаючи диханню або кровообігу тіла (годинник, ремені, хустки, краватки, шарфи, 

розстебнути гудзики коміра і послабити манжети).  

- Зробити поворот голови набік для попередження провалювання язика в глотковий 

простір і пов'язаного з цим апное з задухою, не намагатися перешкоджати судомам, не 

тримати кінцівки під час нападу. Краще підкласти під верхній плечовий пояс, голову і тулуб 



м'які речі, подушечку або одяг – будь-який підручний м'який предмет, щоб дитина не сильно 

травмувала себе при судомах.  

- Ні в якому разі не намагатися розтиснути щелепи, особливо за допомогою твердих 

предметів, це може травмувати хворого і того, хто надає допомогу, наприклад, він може бути 

укушений, у хворого можуть зламатися зуби, розкусивши предмет і проковтнувши його 

можна подряпати стравохід, спричинивши кровотечу або зупинку дихання, зокрема, при 

закупорюванні гортані або провалюванні частинок в бронхи – особливо у дітей, у зв'язку з 

анатомічними особливостями будови бронхів.  

- Не пробувати виконувати штучне дихання рот-в-рот або рот-в-ніс при нападі, краще 

між щелеп вкласти м'який рушник чи хустку, рукав сорочки, щоб хворий не прикусив кінчик 

язика і при сильному стисненні не зламав кінчики зубів, не надломив їх.  

- Не намагатися напоїти хворого, оскільки він знаходиться в коматозному 

несвідомому стані і може захлинутися.  

- Важливо хоча б орієнтовно засікти часові рамки самого нападу і повідомити про них 

швидку допомогу.  

- Викликати швидку медичну допомогу, для безпосереднього надання спеціалізованої 

медичної кваліфікованої допомоги при нападі і для усунення наслідків його травми.  

- Якщо хворий поринув у сон, то не варто його будити, нервова система таким чином 

«відпочиває» і не бажано порушувати цей процес. 

2. Тепловий та сонячний удари у дітей 

Тепловий удар виникає в результаті загального перегріву організму дитини в 

результаті тривалого впливу високої температури, коли теплоутворення збільшується, а 

віддача тепла організмом зменшується. Сонячний удар є окремим випадком теплового удару 

в дітей. Він настає при впливі прямих сонячних променів на непокриту голову. В результаті 

чого кровоносні судини мозку дитини розширюються, що супроводжується сильним 

припливом крові до голови. При сонячному ударі в першу чергу страждає центральна 

нервова система. І хоча причини та ознаки теплового і сонячного ударів схожі, наслідки від 

сонячного удару в дітей значно важчі, що потребує значно більше часу для відновлення 

організму. 

Тепловий удар 

Тепловий удар в дітей можливий не лише під час спеки на пляжі, але й при будь-яких 

несприятливих умовах мікро та макроклімату. Це може статись в задушливих приміщеннях, 

в автомобілі, якщо температура навколишнього середовища підіймається більш ніж до +28 

градусів, при високій вологості повітря та відсутності вентиляції. До перегріву тіла в дитини 

може призвести й надмірне закутування, одягання дуже щільного одягу з синтетичних 

тканин, що унеможливлює випаровування поту, а також недостатня кількість напоїв. 

Спочатку дитина стає примхливою, надмірно збудженою, часто просить пити. У неї 

виступає холодний піт, шкіра на обличчі червоніє, виникають спазми та болі в животі. Якщо 

вчасно не зреагувати на ці симптоми і не забезпечити допомогу, прийнявши їх за перевтому 

або ознаки вірусного захворювання, стан дитини швидко погіршиться. З’явиться різка 

слабкість, сильний головний біль, сонливість, потемніння в очах, запаморочення, також 

можуть початись зорові галюцинації. Шкіра дитини спочатку буде волога, а потім виділення 

поту зменшиться або зовсім припиниться. Шкіра стане сухою і гарячою. Може з’явитись в 

дитини посиніння (ціаноз) слизових оболонок. Температура тіла підвищиться, виникне 

задишка, тахікардія, олігурія, артеріальна гіпотензія. В деяких випадках може відбутись 

часткова або повна втрата свідомості та появитись в дитини судомний синдром. Все це 

свідчить про швидку дегідратацію або втрату рідини організмом. У дітей тепловий та 

сонячний удар часто викликає блювання, нудоту, носові кровотечі. 

При виникненні симптомів теплового удару в дитини необхідно терміново викликати 

швидку допомогу та госпіталізувати малюка у відділення інтенсивної терапії. До приїзду 

лікаря, щоб надати першу допомогу, слід провести перераховані нижче заходи, що 

допоможуть ослабити симптоми і частково охолодити організм дитини. 

Необхідно усунути фактори, які спричинили перегрівання тіла. Дитину потрібно 

віддалити від джерел тепла прямої дії та сонячного проміння, перемістивши її в прохолодне 



місце з доброю вентиляцією. Бажано, щоб температура в приміщенні була не більш ніж +20 

градусів. В кімнаті потрібно відчинити вікна, щоб забезпечити приплив свіжого повітря. 

Необхідно якомога швидше дати дитині холодний напій. Оптимальним варіантом 

буде розчинення у пляшці холодної води пів чайної ложки солі, хоча можна використати і 

готовий сольовий розчини. Дитина повинна пити часто, але невеликими порціями, щоб не 

виникла блювота. 

Одяг дитини потрібно зняти, а під голову підкласти м’яку невисоку підкладку 

(подушку). Тіло дитини слід накрити вологим холодним простирадлом або провести 

обтирання тіла мокрим холодним рушником. 

До потилиці та чола дитини потрібно прикласти холодні компреси. Для цього можна 

застосувати рушнички, змочені холодною водою. Якщо є можливість, дитині можна зробити 

ванну з температурою води +18 градусів. При втраті свідомості потрібно дати понюхати 

нашатирний спирт. Важкість стану дитини при тепловому ударі може оцінити тільки лікар.  

Сонячний удар 

Сонячний удар - ураження центральної нервової системи, що виникає внаслідок 

тривалого перегріву дитини під прямим сонячним променями. 

До сонячного удару у дітей, поряд з підвищеною температурою навколишнього 

середовища й дією прямих сонячних променів призводять висока вологість, безвітряна 

погода, невідповідний погоді одяг дитини, порушення механізмів терморегуляції, особливо у 

дітей раннього віку, недостатній або неправильний питний режим в умовах спеки, різні 

захворювання центральної нервової системи. 

Симптоми сонячного удару у дітей. 

Сонячний удар у дітей проявляється, зазвичай, через 6-8 годин після перебування на 

сонці, але можливо і раніше. Виникає млявість, нездужання, почервоніння обличчя, нудота, 

блювота, головний біль, прискорене серцебиття, задишка, потемніння в очах, підвищення 

температури тіла. 

Далі можуть приєднатися галюцинації, марення, порушення ритму серця (прискорена 

або уповільнена частота серцевих скорочень). Якщо причини перегріву не усунені, настає 

втрата свідомості, що супроводжується блідістю і синюшністю шкіри. Шкіра стає холодною 

на дотик, покривається липким потом. Виникає загроза для життя дитини. 

Перша допомога 

Дитині з ознаками сонячного удару необхідно негайно викликати карету швидкої 

допомоги! Перенесіть дитину в затінок або в прохолодне місце, покладіть набік, голову 

також поверніть набік для профілактики заковтування блювотних мас при виникненні 

блювання. Розстебніть одяг або роздягніть дитину. 

Якщо потерпілий у свідомості, давайте йому пити маленькими ковтками охолоджену 

кип'ячену воду або чай з пляшечки, з ложечки або з чашки. При високій температурі тіла 

оберніть голову дитини мокрим рушником, пелюшкою, обдувайте або обмахуйте його, 

протріть тіло м'якою губкою, змоченою прохолодною водою, особливо там, де судини 

знаходяться найближче до шкіри (шия, пахви, ліктьові згини, пахові області, підколінні 

ямки) або оберніть вологим простирадлом. 

Температура води для обтирань повинна бути трохи вище кімнатної, але ні в якому 

разі не холодною. Холодна вода може викликати рефлекторний спазм судин, що ще більше 

погіршить стан дитини. Різкий перехід від спекотного сонця до холодної води створює для 

організму стресову ситуацію. Жарознижуючі засоби у цій ситуації не ефективні. 

Парацетамол, ібупрофен, але не ацетилсаліцилову кислоту можна використовувати в якості 

знеболюючих в межах вікової дози. 

Якщо лікарем швидкої допомоги прийнято рішення залишити дитину в домашніх 

умовах, то малюкові призначають рясне пиття: вода, чай, морс, кисіль, на вечерю - щось з 

кисломолочних продуктів, наприклад, кефір. На другий день можна годувати дитину 

молочно-рослинною їжею. Через 2-3 дні після одужання дитині знову можна дозволити 

прогулянки. 

3. Напад бронхіальної астми. 



Виявляється нападами ядухи (бронхоспазм і задишка на видиху). Розрізняють дві 

форми бронхіальної астми: алергічну та інфекційно-алергічну.  

Алергічна форма бронхіальної астми виникає як алергічний процес, який перебігає 

без участі мікроорганізмів, тобто неінфекційним шляхом. Алергенами можуть бути лупа, 

шерсть або пір'я домашніх тварин, сухий корм для акваріумних риб, пил різного 

походження, пилок багатьох рослин, тополиний пух, препарати побутової хімії, ліки, 

косметичні засоби, деякі харчові продукти (шоколад, цитрусові, суниці, полуниці, курячі 

яйця, молоко).  

Інфекційно-алергічна бронхіальна астма виникає як алергічна реакція на інфекційні 

чинники. В ролі алергенів виступають різні мікроорганізми та продукти їхньої 

життєдіяльності, зокрема токсини і спори цвілевих грибів, мікроскопічні грибки. За цієї 

форми хвороби виникає автоімунна реакція, коли зруйновані мікроорганізмами власні 

тканини організм сприймає як чужорідні. Найчастіше вона виникає в організмі людини, що 

має хронічні вогнища запалення: хронічні бронхіти, каріозні зуби, хронічне запалення 

мигдаликів (тонзиліт), додаткових пазух носа (гайморит), жовчного міхура (холецистит). 

Причиною такої форми астми, особливо в дітей, можуть бути глисти. 

В обох випадках бронхіальна астма – імунний процес. Особливістю його є те, що 

антиген з антитілом взаємодіють у слизовій оболонці більшості бронхів. Речовини, що при 

цьому утворюються, спричинюють спазм бронхів, набряк їхньої слизової оболонки і 

виділення в'язкого секрету, який заповнює просвіт дихальних шляхів. Через ці порушення 

звужується просвіт дихальних шляхів. У легені потрапляє дуже мало кисню. В організмі 

накопичується вуглекислий газ, через що хворі відчувають тяжку ядуху, яка завдає їм 

сильних страждань. 

Згадані вище речовини стимулюють парасимпатичну нервову систему (її збудження 

призводить до спазму бронхів), тому напади бронхіальної астми виникають найчастіше у 

нічні години, коли зросте тонус парасимпатичної нервової системи. 

 

Приступ ядухи при бронхіальній астмі має в основі спазм дрібних бронхів і посилення 

секреції їх слизової оболонки, що призводить до порушення легеневої вентиляції і кисневого 

голодування. Дихальна недостатність при бронхоспазмі розвивається повільно, іноді до 

кількох діб. Безпосередньою причиною розвитку бронхоспазму може бути як пряма дія 

алергену (контакт з тваринами, вдихання пилку, загострення інфекційного процесу тощо), 

так і вплив неспецифічних чинників (охолодження, психічні впливи тощо). 

Клінічна картина приступу бронхіальної астми дуже характерна. Він може 

виникнути раптово протягом доби, але частіше вночі. Часто приступові передують 

провісники: поганий настрій, слабкість, свербіння в носі, закладеність носа, чхання, 

водянисті виділення з носа, сухий надсадний кашель, відчуття нерухомості грудної клітки, 

сонливість, позіхання, відчуття стиснення в грудях і гостра нестача повітря.  

Хворий не в змозі виштовхнути повітря, яке переповнює грудну клітку і, щоб 

посилити видих, сідає на ліжко і впирається в нього руками. М’язи шиї напружені, шия – 

червоного кольору, вени на шиї набряклі, а обличчя бліде, ціаноз губ. На лобі краплі 

холодного поту. Деякі хворі збуджені, підбігають до вікна і широко його відкривають, 

стають біля нього, опираючись руками на стіл, спинку крісла, підвіконня, включаючи таким 

чином в акт дихання не лише дихальні, але й допоміжні м'язи – плечового пояса і грудей. 

Характерними є рідке дихання з подовженим шумним видихом, багато сухих хрипів у 

легенях. Грудна клітка – бочкоподібна. Пульс дещо прискорений, доброго наповнення, 

ритмічний. Артеріальний тиск може бути дещо підвищеним або зниженим. Нерідко хворі 

дратівливі, відчувають страх смерті, стогнуть. Може спостерігатися короткочасне 

підвищення температури тіла. Якщо приступ ядухи супроводжується кашлем, хворий насилу 

відкашлює невелику кількість в'язкого скловидного харкотиння. 

Перебіг приступу навіть у одного й того самого хворого може бути різним — від 

«стертого» (сухий кашель, свистячі хрипи при незначній ядусі), який досить швидко, через 

10—15 хв, проходить самостійно, до дуже тяжкого і тривалого, який переходить в 

астматичний стан. Клінічний перебіг астматичного стану має три стадії. 



Перша стадія відносно компенсована і, по суті, являє собою виражений приступ 

бронхіальної астми, що затягнувся. Дихальні шуми чути на відстані. У цій стадії 

спостерігається дихальна недостатність з помірною гіпоксемією, легкий ціаноз. Над 

легенями вислуховується ослаблене везикулярне дихання, місцями жорстке, зі значною 

кількістю сухих свистячих хрипів. Із самого початку ядухи наростає емфізема легень. 

У другій стадії астматичного стану прогресує дихальна недостатність, тахіпное і 

ціаноз. Сухі хрипи вислуховуються лише на невеликих ділянках легень, незабаром 

з'являється синдром мовчання окремих ділянок, долей, а потім і всієї легені. Формується 

синдром тотальної легеневої обструкції внаслідок закупорення просвіту бронхів густим 

слизом. Кисневе голодування прогресує. 

Третя стадія астматичного стану проявляється гіпоксемічною комою і розвитком 

глибокої дихальної недостатності із втратою свідомості і зникненням рефлексів. Клінічно 

спостерігається два види гіпоксичної коми (зі швидким і повільним перебігом). Іноді у 

хворих спостерігаються психічні розлади (збудження, галюцинації), які часом настільки 

виражені, що відволікають увагу лікарів від основного захворювання. 

Приступ бронхіальної астми потребує проведення екстрених лікувальних заходів, 

тому при появі у хворого ядухи, перш за все, необхідно терміново повідомити лікаря. 

На догоспітальному етапі потрібно: 

1. Заспокоїти дитину, не допускати створення обстановки нервозності та 

метушливості. 

2. Забезпечити вільний доступ свіжого повітря – звільнити хворого від одягу, який 

стискує тіло, надати йому напівсидячого положення, забезпечити максимальний притік 

свіжого повітря. 

3. Доцільним є застосування гарячих ніжних та ручних ванн при температурі води від 

37 до 42° С тривалістю 10—15 хв, дітям старшого віку — сухі банки на бічні поверхні 

грудної клітки. В ряді випадків ефективними бувають гірчичники. 

4. Інгаляція за допомогою дозованого інгалятора «Беротек» (0,2 мг препарату на 1 

вдих), сальбутамолу (0,1 мг препарату) – 2-3 рази на добу. 

5. Негайна госпіталізація. 

4. Гіпоглікемічна кома. 

Гіпоглікемічна кома — це коматозний стан, який розвивається внаслідок різкого 

зниження вмісту цукру в крові. Найчастіше причиною гіпоглікемічної коми є різке зниження 

вмісту цукру в крові внаслідок передозування інсуліну чи вживання недостатньої кількості 

їжі після його введення. Рідше до гіпоглікемічної коми спричиняються пухлини острівкового 

апарату підшлункової залози (інсуломи), які виробляють надлишок інсуліну. При 

передозуванні інсуліну гіпоглікемія розвивається через 1-2 год після ін'єкції.  

Легкі прояви гіпоглікемії у хворих на цукровий діабет нерідко зустрічаються навіть 

при ретельному проведенні інсулінотерапії. Це відчуття голоду, ознобу, загальної слабкості 

та. пітливості. Щоб ліквідувати ці явища, достатньо з'їсти 2-3 шматочки цукру чи шматочок 

білого хліба. 

При гіпоглікемічних станах середньої важкості бувають відчуття голоду, неспокою, 

загальна слабкість, запаморочення, озноб, сповільнення пульсу, ЧСС, зниження 

артеріального тиску, пітливість, двоїння в очах і розширення зіниць. Часом виникає 

збудження, посіпування м'язів обличчя, тремор, гіперкінези. З розвитком гіпоглікемічної 

коми з'являється виражена вологість шкірних покривів, гіперемія або блідість, дихання стає 

прискореним і поверхневим. Пульс прискорений, іноді сповільнений. Артеріальний тиск 

знижений, але може залишатися нормальним. Зіниці, як правило, розширені, рефлекси на 

світло мляві. Тонус очних яблук збережений, м'язи ригідні.  

Гіпоглікемічна кома розвивається досить бурхливо: від перших симптомів 

гіпоглікемічного стану (слабкість, озноб, відчуття голоду) до втрати свідомості проходить 

інколи всього кілька хвилин. У хворих, які багато років страждають на цукровий діабет, 

період провісників гіпоглікемічної коми скорочується настільки, що, буває, легка 

гіпоглікемія вже супроводжується втратою свідомості і розвитком коми. Терапія 

гіпоглікемічного стану залежить від вираженості симптомів. При збереженій свідомості у 



хворого легкі симптоми гіпоглікемії можна погасити введенням легкозасвоюваних 

вуглеводів (2-3 шматочки цукру, солодкий чай, 100 г білого хліба). При важчих формах 

терміново слід нанести і втерти в ясна мед або варення. Коли до хворого повертається 

свідомість, можна дати солодкий чай. Після надання невідкладної допомоги хворого з 

гіпоглікемією необхідно госпіталізувати, оскільки часто після коми треба змінювати дозу 

інсуліну. 


