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Європейська рада реанімації 
(European Resuscitation Council) —
це міждисциплінарна організація, що 
спеціалізується на ресуститаційній медицині 
та екстреній медичній допомозі.

 

Ресусцитація
(серцево-легенева 

реанімація) — невідкладна 
комплексна процедура, 

спрямована на відновлення 
життєдіяльності організму 
та виведення його зі стану 

клінічної смерті.



 Ціль Європейської ради реанімації: 

Зберегти життя людей,
забезпечуючи якісну ресусцитацію 

для всіх



Представником Європейської 
ради реанімації в Україні є 

Всеукраїнська рада реанімації та 
екстреної медичної допомоги, що 

заснована у 2011 році.

Всього Європейська рада реанімації 
працює в 33 країнах Європи з 

національними радами реанімації.

Європейська рада 
реанімації розповсюджує 

свою діяльність через 
мережу національних рад 

ресусцитації. 

 

 Ігор Збишко 

Голова
Всеукраїнської
ради реанімації 

 Віталій Крилюк 

Медичний 
директор,
член Координаційної 
ради ВРР

 Макс Трембанчук 

Директор 
з розвитку 
BLS European 
Resuscitation Council 
в Україні 



Курс BLS (Basic Life Support)
 Програма сертифікованого курсу 

Розпізнавання 
ознак зупинки 
кровообігу

Проведення 
серцево-
легеневої 
реанімації

Використання 
автоматичного 
зовнішнього 
дефібрилятора 
(АЗД)

Відновлення 
прохідності 
дихальних 
шляхів при 
обструкції 
стороннім
тілом

Переведення 
постраждалого 
в безпечне 
положення

Особливості 
проведення 
серцево-
легеневої 
реанімації у 
дітей та при 
утопленні

1 2 3 4 5 6

Кожен курс та учасник курсу реєструється на офіційному сайті ERC
www.cosy.erc.edu/en/sessions/calendar

https://cosy.erc.edu/en/sessions/calendar


• Всі інструктори сертифіковані 
European Resuscitation Council  
та мають відповідне посвідчення

• Інструктори на курсі чітко 
дотримуються методології 
викладання курсу BLS, таймінгу  
та умов проведення курсу

• Контроль якості проведення курсу 
здійснюється директором курсу

Інструктори



Результат проходження курсу
BLS (Basic Life Support)
 Кожен учасник: 

Знає ознаки та 
вміє розпізнавати 
зупинку серця

Вміє викликати 
екстрену допомогу 
та організовувати 
проведення 
серцево-легеневої 
реанімації

Вміє якісно 
проводити серцево-
легеневу реанімацію

Вміє користуватись 
автоматичним 
зовнішнім 
дефібрилятором

Знає та вміє надавати 
допомогу при 
удавленні, утопленні 
та переводити 
постраждалого в 
безпечне положення

1 2 3 4 5



В разі успішного проходження 
курсу кожен учасник отримує 
міжнародний сертифікат, 
унікальний номер якого 
внесений в базу European 
Resuscitation Council

Сертифікат



Переваги курсу
BLS ERC для лікарів

Навчання на симуляційних тренінгах або 
тренінгах з опанування практичними навичками, 
в тому числі під час науково-практичних 
конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів:

Згідно наказу МОЗ №446 від 22.02.2019 “Деякі питання 
безперервного професійного розвитку лікарів”

 Одноденний захід, 
 сертифікований ERC/ILCOR/AHA 

30  безперервного 
 професійного розвитку 

БАЛІВ



Підготовка до курсу

Кожен учасник 
реєструється в системі ERC

На електронну адресу 
приходить доступ в 
систему онлайн-навчання

Кожен учасник може 
завантажити та 
прочитати офіційні 
матеріали курсу

Кожен учасник отримує 
чек-лист підготовки 
до курсу

1 2 3 4



• В день курсу учасники збираються в 
визначеному місці за 20 хв до початку 
курсу

• Кожен учасник за визначеною 
методологією ERC проходить навчання 
та засвоює практичні навички

• В кінці курсу інструктор підтверджує 
засвоєння матеріалу кожним учаником

• В особистому кабінеті на сайті ERC після 
курсу буде доступний міжнародний 
сертифікат з підписом курс-директора

Як проходить
навчання

 Курс триває 6-8 годин з перервами 
 На 1 інструктора максимально 8 учасників курсу 



За єдиним стандартом курс BLS проводиться в Данії, Швеції, Великій 
Британії чи будь-якій країні, де працює Європейська рада реанімації  

Ми гарантуємо стабільну якість проведення курсу та отримані 
знання в сертифікованих Європейською радою реанімації учбових 

центрах в Україні.


