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Останніми	 роками	 УЗД	 набуває	 характер	 високоінформативного	 допоміжного	 методу	 в	 практиці	 лікарів,	 які	

займаються	 ургентною	 медициною	 (анестезіологи,	 лікарі	 відділень	 інтенсивної	 терапії,	 хірурги).	 Швидка	 вчасна	
діагностика,	 наприклад,	 внутрішньочеревної	 кровотечі,	 не	 чекаючи	 УЗД-спеціаліста,	 дозволяє	 лікарю	 будь-якої	
спеціальності,	 особливо	 анестезіологу,	 виграти	 час,	 втрата	 якого	 являється	 основним	 предиктором	 летальності	
травмованих	пацієнтів.	Відомо,	що	пацієнти	з	гіпотензією	або	шоком	мають	високий	рівень	смертності,	окрім	того	інколи	
традиційні	 фізикальні	 методи	 обстеження	 можуть	 вводити	 в	 оману.	 Діагностика	 і	 первинна	 допомога	 повинні	 бути	
точними	і	надавати	можливість	оперативно	об'єктивізувати	тяжкість	стану.	

Саме	ультразвук	є	 ідеальним	швидким	обстеженням	для	оцінки	критично	хворих	пацієнтів	в	стані	шоку,	згідно	
рекомендацій	 American	 Colleagues	 of	 Emergency	 Physicians.	 На	 сьогодні	 окреслена	 нова	 категорія	 ультразвукового	
обстеження	–	«Реанімаційний	ультразвук»,	що	дозволяє	за	рахунок	прямої	візуалізації	диференціювати	шокові	стани.	
	

Основні	питання,	які	розглядатимуться	під	час	майстер-класу:	
1. Основні	методики	та	протоколи	проведення	швидкої	діагностики	вільної	рідини	у	черевній	порожнині	шляхом	

засвоєння	і	відпрацювання	протоколу	FAST.	
2. Принципи	проведення	 та	основні	анатомо-структурні	орієнтири	для	діагностики	 типу	легеневого	враження	

внаслідок	травми.		
3. Основи	проведення	«реанімаційного	протоколу»	RUSH	з	метою	диференційної	діагностики	причини	шокового	

стану.	
4. Орієнтири	для	візуалізації	центральних	венозних	судин	на	добровольцях.		

	

	 	 	
		

Практичні	навики,	які	бажано	освоїти	на	цьому	майстер-классі:	
	

1. Вивчити	основні	правила	і	точки	при	проведенні	УЗ-огляду	за	протоколами	RUSH,	FAST	та	BLUE.	
2. Навчитися	розрізняти	патологічні	утворення	у	грудній	клітці	за	протоколами	BLUE	та	extend-FAST.	
3. Навчитися	візуалізувати	із	допомогою	УЗД	основні	магістральні	судини	під	час	їх	катетеризації.	

Figure 1. Planes of ultrasound visualization for vascular access procedures. Panel A shows a long-axis,
“in-plane” view of the needle. Although it may be more difficult to keep the needle and structure of inter-
est in view, the long-axis view is advantageous because it shows the entire needle, including the tip
(ultrasound image at right). Panel B shows a short-axis approach, with the characteristic “target sign” of
the needle in the vessel lumen. The ultrasound image also shows a reverberation artifact, which
occurred in this case when the ultrasound beam struck a metallic object. The artifact appears as closely
spaced, tapering lines below the needle. Although the visualized portion of the needle is centered in the
lumen, the disadvantage of the short axis is that the plane of the ultrasound may cut through the needle
shaft proximally, underestimating the depth of the tip (figure and legend used with permission from the
New England Journal of Medicine 1).
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