
Категорії складності походів з різних видів туризму повинні від-
повідати затвердженим вимогам або розраховуватись за "Методи-
кою визначення категорії складності". Окрім цього, можливе прове-
дення комбінованих спортивних походів. Саме таке поступове зрос-
тання досвіду участі у походах сприяє підвищенню безпеки в туриз-
мі. 

Визначальним у проведенні змагань різного рівня представництва 
є "категорія (ступінь) складності туристського спортивного походу", 
це - класифікаційна характеристика спортивної складності туристсько-
го походу, що залежить від технічної складності перешкод, довжини 
маршруту та тривалості походу, які встановлюються Правилами. 

У підсумку можемо наголосити на важливості функціонування те-
риторіальних структур ФСТУ у розв язанні статутних завдань з ор-
ганізації та проведення спортивних туристських заходів: всеукраїн-
ських і регіональних змагань з видів туризму, а також спортивних ту-
ристських походів на підставі Правил змагань зі спортивного туризму. 
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НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ. ПЕРША ДОПОМОГА 
Віра Будзин, Львіяв, ЛДУФК 

Однією з особливостей дорожньо-транспортних травм є те, ЩО 
перша допомога потерпілим не завжди надається своєчасно. Втім, 
своєчасне і кваліфіковане її надання часто визначає успіх лікування 
потерпілого, а часом від цього залежить і його життя. 

Дуже важливо, щоб водії, учасники руху і працівники ДАІ вміли 
в разі потреби надавати своєчасно і кваліфіковано першу допомогу. 
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Мета першої медичної допомоги - попередити подальші пошко-
дження під час транспортування, зняти біль для попередження розви-
тку больового шоку і своєчасно транспортувати потерпілого до ліку-
вального закладу. Цього можна досягти, якщо перша допомога нада-
на правильно і ефективно. 

Невігластво і незнання прийомів першої медичної допомоги час-
то призводить до фатальних наслідків. Знання цих прийомів набуває 
особливого значення тоді, коли через стихійне лихо або катастрофу 
дороги стають аварійними. Зростання кількості автотранспорту від-
бувається стрімкими темпами, що призводить до збільшення чисель-
ності аварій 3 жалем доводиться констатувати, що рівень дорожньо-
транспортного травматизму залишається високим. 

Причини дорожньо-транспортних пригод різноманітні За даними 
статистики, близько 70% їх відбувається з вини водіїв. Це стосується 
зіткнення автомобілів і їхнього перевертання; наїздів на пішоходів, на 
різні перешкоди, випадання пасажирів з транспортних засобів, які ру-
чаються. 

Також важливе володіння прийомами першої медичної допомоги 
і в тому разі, коли своєчасно забезпечити кваліфікованою медичною 
допомогою всіх потерпілих неможливо. При аварії можуть виникати 
ситуації, коли вдавлення всередину дверей чи інших частин автомо-
біля перешкоджає вийманню потерпілих із автомобіля. В такому разі 
потрібно користуватись тросами, прикріпленими до механічної тяги, 
для витягування вдавлених дверей чи стінок автомобіля. При здавлен-
ні частин тіла потерпілого - наприклад, стегна або гомілки між кер-
мом, арматурою і сидінням для звільнення травмованої людини часом 
доводиться використовувати навіть зварювальний апарат. 

Завдання водія, який опинився на місці пригоди, полягає не в най-
швидшому відправленні потерпілого будь-яким транспортом, а в на-
данні йому невідкладної медичної допомоги на місці і виклику будь-
яким способом машини швидкої допомоги для транспортування по-
терпілого в ліку вальний заклад. Можливе перевезення і будь-яким ін-
шим транспортом, якщо виклик машини швидкої допомоги потребує 
великої затрати часу чи неможливий. 

На дорогах встановлюються дорожні знаки "6.1 "і "6.2", за яки-
ми водій орієнтується щодо місця знаходження медичного закладу. 
Це може бути як багатогалузева лікарня (знак "6.2"), так і фельдшер-
ський пункт ("6.1"). 
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Якщо на автодорозі неподалік від місця аварії знаходиться насе-
лений пункт, де є лікарня з хірургічним чи травматологічним відді-
ленням, туди швидко доправляють потерпілого після надання першої 
медичної допомоги. Але якщо до лікарні далеко, потерпілого тран-
спортують до фельдшерського пункту. Там медичний працівник спри-
яє виведенню потерпілого з тяжкого стану (шок та ін.), готує його до 
подальшого транспортування до стаціонару санітарною машиною, в 
супроводі медичного працівника. 

Вибір місця транспортування потерпшого в лікувальний заклад ви-
рішується залежно від багаггьох факторів: відстані, якості дороги, ха-
рактеру пошкоджень у потерпілого, стану транспортного засобу та ін. 

Важкі пошкодження бувають при переломах довгих трубчатих кіс-
ток (стегно, плече), кісток тазу, кровотечі з ран, пошкодженні грудної 
клітки, черепно-мозковій травмі. 

Організація медичної допомоги при автодорожніх травмах ділить-
ся на три етапи. Для водія автотранспорту особливо цінним є її пер-
ший етап - надання допомоги на місці події. 

Другий етап медичної допомоги - допомога під час транспорту-
вання в лікувальний заклад, куди найчастіше потерпілого доставля-
ють. Вона може бути раціонально надана при транспортуванні потер-
пілого санітарною машиною. 

Третій етап - надання медичної допомоги в лікувальному закладі. 
Вона надається в повному обсязі в хірургічному або травматологічно-
му стаціонарі. 

Але найважливішим є невідкладна допомога при зупинці крово-
обігу та дихання. Тоді ми приступаємо якнайшвидше до реанімацій-
них заходів. 

Реаніматологія - наука, що вивчає закономірності згасання жит-
тєвих функцій організму, методи їх активного відновлення та трива-
лої підтримки, а також заходи щодо запобігання розвитку терміналь-
них станів 

Для життєдіяльності організму потрібне безперервне надходжен-
ня та споживання ним кисню та виділення вуглекислоти Ці проце-
си забезпечують системи органів дихання, кровообігу під контро-
лем центральної нервової системи. Тому їхнє ураження п р и з в о д и т ь 

до смерті. Доведено, що організм людини продовжує жити і після 
зупинки дихання та серцевої діяльності. Однак припиняється забез-
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печення клітин киснем, без якого неможливе існування живого ор-
ганізму. Різні тканини по різному реагують на відсутність постачан-
ня до них. крові та кисню, і їхня загибель відбувається не в один і 
той же час. 

Головні ознаки клінічної смерті: відсутність пульсу на сонних 
артеріях; відсутність самостійного дихання (відсутність екскурсій 
грудної клітки - визначається візуально); розширення зіниць (зіниці 
розширюються через 30-60 с після зупинки серця). Це - сигнал ката-
строфи. 

Діагноз клінічної смерті повинен бути поставлений протягом 7-10 с. 
Допоміжні ознаки клінічної смерті: відсутність свідомості, тоб-

то стан непритомності (через 15-30с), що зумовлено високою чутли-
вістю мозку до гіпоксії. Під час раптової зупинки кровообігу мо-
зок здатний виконувати свої функції ще протягом кількох секунд, а 
потім настає глибокий розлад, непритомність Блідість або ціаноз 
шкірних покривів, але інколи ця ознака може бути не цілком пев-
ною. Ціаноз не розвивається при отруєнні чадним газом, ціаніда-
ми (зберігається рожевий відтінок шкірних покривів), при масив-
ній крововтраті. Також спостерігаються арефлексія, адинамія. Жит-
тя людини, котра перебуває у стані клінічної смерті, може бути від-
новленим. 

Послідовність виконання заходів щодо оживлення потерпілого відпо-
відає азбуці оживлення А-В-С (початкові літери англійських термінів): 

А - Air Way (дихальні шляхи) - звшьнення дихальних шляхів від 
слизу та сторонніх предметів. 

В - Breath (дихання) - проведення штучного дихання. 
С - Circulation (кровообіг) - відновлення кровообігу шляхом про-

ведення непрямого масажу. 
Методи підтримання і відновлення кровообігу. Найпростішим 

і найефективнішим способом відновлення кровообігу є масаж серця 
> одночасно проведення ШВЛ, що забезпечує циркуляцію оксигено-
воної крові, достатньої для запобігання розвитку незворотніх змін у 
життєво важливих органах і системах. У цьому разі відновлення ко-
ронарного кровотоку і механічне подразнення міокарда сприяють від-
новленню серцевої діяльності. Сприятливий прогноз може бути тоді, 
коли масаж починають не пізніше, ніж через 4 хв. від часу раптово-
г° припинення кровообігу. Перед масажем серця треба нанести "пе-
Рикардіальний удар". 
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Існують два види масажу серця: закритий (непрямий, зовнішній) 
і відкритий (прямий, внутрішній). Суть закритого масажу полягає у 
тому, що серце, зафіксоване в середостінні між грудниною і хребтом, 
при натискання на грудну клітку в передньо-задньому напрямі стис-
кається і з його порожнини кров виганяється в судини великого і ма-
лого кровообігу. До того ж, під час натискання на грудну клітку кров 
із легеневих судин поступає в серце. Після припинення натискання на 
грудну клітку вона внаслідок своєї еластичності розправляється і сер-
це знову заповнюється кров'ю. Часто це дає змогу підтримувати сис-
толічний тиск протягом кількох годин на рівні 60-70 мм рт. ст. Але та-
кий кровообіг не допомагає позбутися гіпоксії тканин і її наслідків. 
Більше того, за цих умов кисневий голод організму і метаболічний 
ацидоз продовжують наростати. Масаж серця в поєднанні з ШВЛ і де-
якими іншими лікувальними заходами дає змогу лише зберегти жит-
тєдіяльність організму протягом кількох годин. 

Методи підтримання дихання. Під час проведення дихання че-
рез ніс рукою, що підтримувала нижню щелепу, закривають рот і по-
вітря вду вають через ніс. Під час проведення ШВЛ особа, яка надає 
допомогу, накриває рот хворого серветкою, робить глибокий вдих, 
широко відкриває рот потерпілого і щільно притискуючись губа-
ми кругом його рота (або охоплюючи губами його ніс, а у немовля-
ти - ніс і рот), вдуває повітря в легені потерпілому. Одночасно краєм 
ока контролює, як піднімається грудна клітка при вдуванні повітря. 
ШВЛ через ніс проводять тоді, коли щелепи хворого щільно стисну-
ті або важко домогтися герметизації під час проведення дихання ме-
тодом "із рота в ніс", а також під час поранення губ, порожнини рота, 
нижньої щелепи. 

Внаслідок повернення до вихідного положення еластичних струк-
тур легень видих проходить пасивно. Під час видиху, зберігаючи ро-
зігнуте положення голови, відкривають рот і ніс пацієнта. Якщо вду-
вання повітря неефективне і грудна клітка залишається нерухомою, 
доцільно звільнити пальцем, обмотаним носовою хусточкою, порож-
нину рота від слизу, блювотних мас. 

Не можна занадто форсовано проводити вдих, бо при частковому 
перекритті дихальних шляхів роздувається шлунок і можуть спосте-
рігатися регургітація і аспірація шлункового вмісту в легені. 

На сучасному рівні співвідношення компресій до видихів викону-
ється з частотою 30 компресій до 2 видихів. 
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