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Традиційно склалось, що фельдшер першим починає нада-
вати невідкладну допомогу пацієнту, оперативно розв’язувати 
важливі питання діагностики невідкладних станів, проведен-
ня екстрених медичних маніпуляцій. Це вимагає детального 
розуміння суті невідкладного стану і патологічних процесів, 
які відбуваються в організмі, раціонального і логічного плану 
надання невідкладної допомоги, лікування, прогнозу захворю-
вання, розпізнавання індивідуальних особливостей пацієнта. 
При цьому необхідно проявляти максимальну увагу до пацієн-
та і його близьких, бути тактовним, дотримуватися принципів 
медичної деонтології.

Метою створення підручника є формування фахівця — фельд-
шера практичної охорони здоров’я.

Для якісного професійного засвоєння навчального матері-
алу в кожному розділі підручника вказано не тільки діагнос-
тичні критерії оцінювання стану пацієнта, а й раціональну 
послідовність дій медичного персоналу у вигляді типових ал-
горитмів надання невідкладної допомоги та обсяг необхідних 
діагностично-лікувальних заходів. При цьому пацієнт повинен 
отримати правильну медичну допомогу з огляду на характер 
основного захворювання, тяжкість стану, обставини виникнен-
ня травми (захворювання).

При масових ушкодженнях медичний працівник повинен 
уміти визначити черговість надання допомоги, послідовність 
проведення та обсяг лікувально-діагностичних заходів, вирі-
шити питання необхідності госпіталізації і збереження конфі-
денційності даних.

Підручник складено відповідно до навчальної програми 
дисципліни «Невідкладні стани в хірургії».

Передмова
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Розділ 1

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ХІРУРГІЇ,  
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Організація роботи ФАПу та служби  
швидкої медичної допомоги  
з надання медичної допомоги хворим  
із невідкладними станами в хірургії

Досить часто гострі хірургічні захворювання та травматич-
ні ушкодження вимагають термінової медичної допомоги, від 
своєчасності та якості якої залежить доля людини. Комплекс 
термінових медичних заходів, які здійснюють при раптових за-
хворюваннях, ушкодженнях на місці пригоди або під час тран-
спортування хворого (потерпілого) в лікувальний заклад, нази-
вають першою медичною допомогою. Залежно від умов її надання 
на догоспітальному етапі, вона може мати вигляд само-, взаємо-
допомоги або долікарської і першої лікарської допомоги (нада-
ється медичними працівниками). 

Рівні надання першої медичної допомоги. Розрізняють такі рівні 
надання першої медичної допомоги: а) перша медична некваліфі-
кована допомога надається не медиком (само- або взаємодопомо-
га) або медичним працівником, який не має спеціальних засобів 
і медикаментозних засобів; б) перша медична долікарська допо-
мога, здійснюється медичним працівником, який має спеціальну 
підготовку з надання невідкладної допомоги; в) перша лікарська 
медична допомога надається лікарем, який має у своєму розпоря-
дженні необхідні апарати, інструменти, лікарські засоби, крово-
замінники тощо.
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Невідкладні стани в хірургії, мета та завдання

Екстрена (швидка) медична допомога (ЕМД) — вид най-
більш масової, доступної, безплатної позалікарняної медич-
ної допомоги при станах, що загрожують здоров’ю і життю 
людини.

З метою наблизити першу медичну допомогу до населення 
в Україні створено широку мережу служби швидкої медичної до-
помоги, до складу якої входять станції, лікарні швидкої допо-
моги, санітарна авіація та науково-дослідні інститути. Основне 
навантаження при наданні першої медичної допомоги лягає 
на станції швидкої медичної допомоги створені в усіх містах і сіль-
ських адміністративних районах.

Служба ЕМД має свою виробничу базу й укомплектована 
медичним персоналом, який пройшов підготовку для надан-
ня допомоги при всіх невідкладних станах на догоспітальному 
етапі.

Основною структурною одиницею служби ЕМД є станція 
швидкої медичної допомоги.

Головні вимоги до організації роботи станції ЕМД:
• доступність швидкої медичної допомоги для населення в 

будь-який час доби;
• висока оперативність і своєчасність надання всіх видів 

медичної допомоги на догоспітальному етапі;
• постійне піклування про високу кваліфікацію медичного 

персоналу з метою надати медичну допомогу в потрібному 
обсязі всім категоріям хворих і потерпілих;

• забезпечення швидкої госпіталізації в медичні заклади 
залежно від характеру захворювання або ушкодження.

Станцію ЕМД організовують у містах з населенням понад 
50 тис. осіб, вона є самостійним лікувально-профілактичним 
закладом або, за рішенням місцевих органів охорони здоров’я, 
входить до складу міської лікарні ЕМД на правах її структур-
ного підрозділу. У містах із меншою кількістю населення орга-
нізовуються відділення ЕМД при міській, центральній район-
ній та інших лікарнях. У кожному місті може бути тільки одна 
станція або відділення ЕМД.

У сільських районах швидку допомогу надають відповід-
ні відділення центральних районних лікарень або самостійні 
станції ЕМД.
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Для наближення швидкої медичної допомоги до населення 
і підвищення оперативності роботи бригад формують мережу 
підстанцій на правах відділень ЕМД. У сільській місцевості 
для цього можуть бути створені висувні опорні пункти ЕМД 
(філіали станцій, відділень центральної районної лікарні).

Підстанції (філіали відділень) ЕМД дислокуються в геоме-
тричному центрі території, що обслуговується, поблизу тран-
спортних магістралей, з урахуванням розташування закла-
дів, які здійснюють екстрену госпіталізацію. Також беруть до 

уваги розташування житлових масивів, промислових і куль-
турних центрів, місць масового скупчення людей, потоки їх 
руху тощо.

Критеріями визначення меж зони обслуговування є довжи-
на найдовшого маршруту (радіуса), що орієнтовно становить у 
міській місцевості 5—7 км, у сільській — 20 км, і витрачений 
на дорогу час, який не має перевищувати відповідно 10 і 20 хв.

У важкодоступних районах, а також у районах з низькою 
густотою населення і великою протяжністю організовують об-
ласні, крайові, республіканські центри ЕМД із службою сані-
тарної авіації.

Основні функції станції ЕМД:
• надання в найкоротший термін медичної допомоги хво-

рим і потерпілим на місці події і під час транспортування 
в стаціонар;

• максимально швидке доставлення хворих і потерпілих у 
лікувальні заклади відповідного профілю;

• транспортування в лікувальні заклади хворих, потерпі-
лих, породіль і недоношених дітей, які потребують спеці-
ального транспорту й супроводу медичного працівника;

• вивчення причин нещасних випадків і раптового виник-
нення станів, що загрожують життю, а також розробка 
пропозицій щодо запобігання їм для органів охорони 
здоров’я та інших зацікавлених організацій.

Одним із найважливіших завдань станції ЕМД є надання 
медичної допомоги за екстреними показаннями. Виділяють 
п’ять груп станів, які потребують негайного надання допомоги:

1) є безпосередня загроза життю, і відсутність своєчасної ме-
дичної допомоги може призвести до летального наслідку;




