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Вступ 

 

У результаті виникнення й розвитку будь-якої надзвичайної 
ситуації можуть з'явитися постраждалі або людські жертви. Характер 

надзвичайної ситуації не дає змогу заздалегідь підготувати ресурси, 

необхідні для надання медичної допомоги (медичний персонал, 

медикаменти, лікувальні установи, спеціалізований транспорт). У 

зв'язку з цим виникає питання надання першої медичної допомоги 

потерпілим. 

Перша медична допомога надається безпосередньо на місці 
поразки або поблизу від нього з використанням підручних засобів 

надання допомоги. Вчасно й правильно зроблена перша медична 

допомога рятує життя потерпілому і попереджає розвиток 

несприятливих результатів. У випадку відсутності поблизу людей 

потерпілий має сам подбати про себе. При організації першої 
медичної допомоги особливу увагу необхідно звернути на 

своєчасність її надання при травмах, що супроводжуються 

кровотечею, шоком, асфіксією, утратою свідомості, отруєнням окисом 

вуглецю. 

За даними ВООЗ, близько 30% осіб, які загинули внаслідок 

нещасних випадків та надзвичайних ситуацій, могли б бути врятовані, 
якби їм своєчасно і правильно надали першу долікарську допомогу, 

здійснили заходи щодо оживлення або своєчасно забезпечили 

доставку до медичного закладу. Своєчасно надана та правильно 

проведена перша долікарська допомога не лише рятує життя 

потерпілому, а й забезпечує подальше успішне лікування, запобігає 

розвиткові важких ускладнень, а після завершення лікування зменшує 

втрату працездатності або ступінь каліцтва.  

На сьогоднішній день існує три види медичної допомоги: 

1. Перша медична допомога (долікарська, тобто коли поміч 

надається не спеціалістами) існує у вигляді: 
� самодопомоги (потерпілий допомагає сам собі); 
� взаємодопомоги (допомога надається особою, що перебуває 

поряд) 

2. Кваліфікована медична допомога, що надається кваліфікованими 

медичними спеціалістами. 

3. Спеціалізована медична допомога, яка надається вузькими 

спеціалістами медичної галузі. 
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ТЕМА:  

НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ 

ПОТЕРПІЛОМУ 

 

 

Мета роботи: вивчити способи надання першої долікарської 
допомоги потерпілим при нещасних випадках. 

 

 

У результаті засвоєння матеріалу Ви повинні 
 

знати: 

� послідовність дій при наданні першої долікарської 
допомоги; 

� комплектацію аптечки першої допомоги; 

� підручні засоби для надання першої допомоги; 

� правила зупинення кровотечі та обробки ран; 

� правила і порядок дій при виведенні людини з 
непритомного стану та стану клінічної смерті; 

 

уміти: 

� зупиняти кровотечі та здійснювати обробку ран; 

� накладати шини при переломах; 

� виводити людину з непритомного стану та стану 

клінічної смерті; 
� здійснювати штучне дихання та проводити 

непрямий масаж серця. 

 

 

 

Хід роботи 

 

1. Отримати завдання для надання долікарської допомоги 

потерпілому для конкретного нещасного випадку. 

2. Надати допомогу. 

3. Скласти звіт, детально описавши прийоми і методи надання 

долікарської допомоги. 
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1. Перша долікарська допомога. Загальні положення 

 
Збереження здоров’я і навіть життя потерпілого значною мірою 

залежить від рівня відповідних знань та умінь тих, хто надає першу 

допомогу під час нещасних випадків. Тому прийомами само- та 

взаємодопомоги повинен володіти кожен. Адже відповідно до аксіоми 

про потенційну небезпеку нещасний випадок може статися будь-коли 

й з будь-ким і важливо, щоб у цей момент поруч були підготовлені 
люди, здатні швидко та кваліфіковано надати необхідну допомогу. 

При втраті свідомості, травмах, термічних впливах, отруєннях та 

особливих видах травм треба знати основні принципи надання першої 
долікарської допомоги. 

Перша долікарська допомога – це комплекс найпростіших, 

термінових та необхідних дій, які проводяться до прибуття лікаря чи 

доставлення потерпілого в медичний заклад і спрямовані на 

відновлення та збереження його життя та здоров'я. 

Від правильного та своєчасного надання першої допомоги 

залежить успіх наступної медичної допомоги та подальшого 

лікування, а інколи й життя потерпілого. Перша допомога надається 

людиною (людьми), що знаходяться на місці події, або ж самим 

потерпілим. Перш за все, необхідно зберігати спокій і не панікувати, 

оскільки непродумані, поспішні дії лише погіршують ситуацію. 

Надавати першу допомогу потерпілому необхідно швидко, однак так, 

щоб це жодним чином не відбилося на її якості. 
Отже, при наданні першої долікарської допомоги треба керуватися 

такими принципами: правильність, доцільність, швидкість, 

продуманість, рішучість, спокій, дотримуючись, як правило, наступної 
послідовності: 

� усунути вплив на організм чинників, що загрожують здоров'ю 

та життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести 

із зараженої атмосфери чи з приміщення, що горить, погасити 

палаючий одяг, дістати із води); 

� оцінити стан потерпілого, визначити характер і тяжкість 

травми, що становить найбільшу загрозу для життя потерпілого, і 
послідовність заходів щодо його спасіння; 

� виконати необхідні дії щодо спасіння потерпілого в порядку 

терміновості (забезпечити прохідність дихальних шляхів, провести 

штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, 

іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо); 
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� викликати швидку медичну допомогу чи лікаря або вжити 

заходів для транспортування потерпілого в найближчу медичну 

установу; 

� підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття 

медичного працівника, пам'ятаючи, що зробити висновок про смерть 

потерпілого має право лише лікар. 

Виконуючи перелічені вище дії, необхідно бути уважним і 
обережним, щоб не заподіяти шкоду собі і не завдати додаткової 
травми потерпілому. Особливо це стосується тих випадків, коли 

потерпілого необхідно звільнити з-під дії електричного струму, з-під 

завалу, винести з палаючого приміщення, при рятуванні утопленика. 

Якщо допомогу надають кілька осіб, деякі із зазначених вище дій 

можна виконувати паралельно. 

Людина, яка надає першу допомогу, повинна знати основні ознаки 

порушення життєво важливих функцій організму людини, загальні 
принципи надання першої долікарської допомоги та її прийоми 

стосовно характеру отриманих потерпілим пошкоджень. 

Людина, яка надає першу допомогу, повинна вміти: 

� оцінити стан потерпілого і визначити, якої допомоги 

насамперед той потребує; 

� забезпечити вільну прохідність верхніх дихальних шляхів; 

� виконати штучне дихання «із рота в рот» або «із рота в ніс» та 

зовнішній масаж серця і оцінити їх ефективність; 

� зупинити кровотечу накладанням джгута, стисної пов'язки або 

пальцевим притискуванням судин; 

� накласти пов'язку при пошкодженні (пораненні, опіку, 

відмороженні, ударі); 
� іммобілізувати пошкоджену частину тіла при переломі кісток, 

важкому забої, термічному ураженні; 
� надати допомогу при тепловому і сонячному ударах, 

утопленні, отруєнні, блюванні, втраті свідомості; 
� використати підручні засоби при перенесенні, навантаженні і 

транспортуванні потерпілого; 

� визначити необхідність вивезення потерпілого машиною 

швидкої допомоги чи попутним транспортом; 

� користуватися аптечкою швидкої допомоги. 

 

Аптечка швидкої допомоги з набором медикаментів і засобів, 

мінімальний перелік яких наведено в табл. 1, обов'язково повинна 
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бути на всіх транспортних засобах, а також на підприємствах, в 

організаціях та установах чи їх підрозділах, особливо тих, де 

проводяться небезпечні або шкідливі роботи. Такий набір 

медикаментів і засобів для надання долікарської допомоги бажано 

також мати вдома. 

Таблиця 1. 

 

Медикаменти і засоби для надання першої медичної допомоги 

 

Медикаменти і 
медичні засоби 

Мета використання Кількість, 

шт. 

1 2 3 
Індівідуальні перев'язні 
асептичні пакети  

Бинт  

Вата 

Накладання пов'язок 

 

Те саме 

Те саме 

5 

 

5 пачок по 

50 мг 
Ватно-марлевий бинт 

Джгут  

Шини 

Бинтування переломів  

Зупинення кровотечі 
Зміцнення переламаних і 
вивихнутих кінцівок 

3  

1 

3…4 

Гумовий пузир для 

льоду 

Охолодження пошкодженого 

місця внаслідок ударів, вивихів 

і переломів 

1 

Склянка 

 

 

Чайна ложка 

 

Прийом ліків, промивання 

очей, шлунка і приготування 

розчинів 

Приготування розчинів 

 

1 

 

 

1  

 
Йодна настойка (5%)  

 

Нашатирний спирт 

Змазування тканин біля ран, 

свіжих подряпин на шкірі тощо 

Допомога потерпілому у 

непритомному стані 

1 флакон  

(25 мл)  

1 флакон  

(30 мл) 
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Продовження таблиці 1 

 

1 2 3 

Борна кислота Приготування розчину для 

промивання очей та шкіри, 

полоскання ротової порожнини 

при опіках лугом, для 

примочок на очі при опіку 

вольтовою дугою 

1 пакет 

(25 г) 

Сода питна Приготування розчинів для 

промивання очей та шкіри, 

полоскання ротової порожнини 

при опіках кислотою 

1 пакет  

(25 г) 

Розчин пероксиду 

водню (3%) 

Зупинення кровотечі із носа 1 флакон 

(50 мл) 

Настійка валеріани 

 

Нітрогліцерин 

Заспокоєння нервової системи  

 

Під час сильних болів у зоні 
серця і за грудиною 

1 флакон 

(30мг)  
1 флакон 

 

 

Примітки. 

 

1. Розчин соди і борної кислоти передбачається тільки для 

робочих місць, де проводяться роботи з кислотами і лугами. 

2. У цехах і лабораторіях, де не виключена можливість отруєння 

газами та шкідливими речовинами, склад аптечки повинен бути 

відповідно доповнений. 

3. У набір для сумок першої допомоги не входять шини, гумовий 

пузир для льоду, склянка, чайна ложка, борна кислота і питна сода. 

Інші медикаменти комплектуються в кількості 50%, вказаних у 

списку. 

4. На внутрішніх дверцятах аптечки слід чітко вказати, які 
медикаменти застосовуються при тих чи інших травмах 

(наприклад, при кровотечі з носа — 3% розчин перекису водню 

тощо). 
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Для правильної організації надання першої медичної допомоги 

мають виконуватися такі умови: на кожному підприємстві, в цеху, 

слід призначити  відповідальних осіб за належний стан пристосувань і 
засобів для надання допомоги, що зберігаються в аптечках і сумках 

першої допомоги, і за систематичне їх поповнення. На цих же осіб 

покладається відповідальність за передачу аптечок і сумок по змінах з 
відміткою в спеціальному журналі. Керівник лікувально-

профілактичного закладу, що обслуговує це підприємство, має 

організувати суворий щорічний контроль щодо застосування правил 

першої медичної допомоги, а також стану і поповнення аптечок і 
сумок потрібними пристосуваннями і засобами для надання першої 
допомоги.  

Якщо допомога потерпілому, яка надається немедичними 

працівниками, повинна суворо обмежуватися певними її видами 

(заходами щодо оживлення при клінічній смерті, зупинкою кровотечі, 
перев'язкою рани, опіку чи відмороженої ділянки, виведенням з 
непритомного стану, іммобілізацією перелому, перенесенням і 
транспортуванням потерпілого тощо). 

Одним із головних етапів у комплексі заходів по наданню першої 
медичної допомоги є швидке визначення ознак життя і смерті у 

людини, що потрапила в біду. 

Ознаки, за якими можна швидко оцінити стан потерпілого, 

наступні: 
� свідомість: ясна, порушена, відсутня; 

� дихання: нормальне, порушене, відсутнє; 

� серцеві скорочування: добре визначаються, погано 

визначаються, відсутні; 
� зіниці: розширені, звужені; 
� колір шкіри та видимих слизових оболонок: рожеві, бліді, 

синюшні. 
Таким чином, за вищевказаними ознаками можна швидко (20-40 с) 

оцінити стан потерпілого та чітко намітити, яку допомогу йому 

потрібно надати. Лише після проведення заходів першої необхідності 
слід доставити потерпілого в медичний заклад. 
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2. Перша допомога при враженні діяльності мозку, 

зупинці дихання та серцевої діяльності 
 

Внаслідок різного виду травм, сильного болю, втрати крові, нестачі 
кисню в організмі, при замерзанні та перегріві тощо можливе 

ураження центру свідомості – мозку. Враження мозку призводить до 

різного роду станів організму, починаючи від шоку, памороків, 

непритомності та закінчуючи зупинкою серця і смертю, а ознаки 

такого ураження проявляються широким спектром симптомів. 

Оскільки характер допомоги, як правило, визначається станом 

потерпілого, спочатку розглянемо порядок і правила надання 

долікарської допомоги при загальних розладах організму, викликаних 

ураженням мозку, зупинкою дихання та зупинкою діяльності серця, а 

далі розглянемо окремі види ураження організму та допомогу при 

них. 

Втрата свідомості – це стан, коли людина не реагує ні на що, 

нерухома, не відповідає на запитання. 

Причини можуть бути різні, але всі вони пов'язані з ураженням 

центру свідомості – мозку (при травмах, нестачі кисню, замерзанні 
тощо).  

Ознаки втрати свідомості виявляються у широкому спектрі 
симптомів, починаючи від шоку, непритомності і закінчуючи станом 

клінічної смерті. 
При втраті свідомості небезпеку для життя потерпілого становить 

западання язика і потрапляння блювотних мас у дихальні шляхи, що 

призводить до їх закупорювання. 

Допомога. Передусім потерпілого потрібно винести з місця події, 
потім звільнити дихальні шляхи, покласти потерпілого на бік. У разі 
зупинення дихання і серцебиття треба розпочати допомогу методом 

штучного дихання і закритого масажу серця. Людину, що втратила 

свідомість, не можна намагатися напоїти, транспортувати її треба 

у фіксованому стані на боці. 

Відсутність свідомості у потерпілого визначають візуально. Так, 

серцебиття визначається прослуховуванням грудної клітки та за 

пульсом – прощупуванням сонної або променевої артерії. Дихання 

визначається за рухами грудної клітки, за зволоженням дзеркала, 

прикладеного до носа потерпілого, за звуженням зіниць під час 

раптового освітлення очей або після їх затемнення рукою.  

Після встановлення ознак життя треба негайно розпочати надання 
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допомоги. Але навіть і за відсутності перелічених ознак до тих пір ,  

поки немає повної впевненості у смерті потерпілого, потрібно 

надавати йому допомогу у повному обсязі.  
Вченими доведено, що живий організм не помирає одночасно з 

припиненням дихання і зупинкою роботи серця. Після зупинки їх 

роботи організм продовжує жити певний час: одні клітини довше, 

інші коротше. Найменше живуть клітини головного мозку – 6-8 хв. 

Саме цим визначається тривалість клінічної смерті. 
У людини смерть – не одномоментний процес. Розрізняють два 

етапи – клінічна і біологічна смерть. Ознакою клінічної смерті є 

припинення найважливіших життєвих функцій організму: втрата 

свідомості, відсутність серцебиття і дихання. Проте у цей час 

більшість клітин та органів ще залишаються живими. У них ще 

відбуваються процеси самооновлення. Отже, є можливість повернути 

організм до життя – оживити (реанімувати). Оживлення складається з 
двох основних процедур: відновлення дихання (штучне дихання) та 

серцевої діяльності (зовнішній масаж серця). Звичайно, повернути до 

життя зі стану клінічної смерті можна лише тоді, коли не ушкоджені 
життєво важливі органи. Внутрішню будову людини наведено на   

рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Внутрішня будова людини 
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Клінічна смерть є першим етапом припинення життєдіяльності 
організму, його загибелі. Другим етапом є біологічна смерть, або 

істинна смерть, – незворотне припинення фізіологічних процесів у 

клітинах і тканинах. Перші ознаки біологічної смерті – це помутніння 

рогівки, деформація зіниці під час здавлювання, трупне задубіння, 

трупні синюваті плями.  

Тому, хто надає допомогу, необхідно знати ознаки життя і смерті 
та вміти розрізняти ці два стани організму.  

Єдиним способом недопущення переходу клінічної смерті в 

біологічну є негайне проведення серцево-легеневої реанімації, до якої 
належать такі заходи: звільнення дихальних шляхів від сторонніх 

речовин чи предметів при їх закупорці, штучне дихання, непрямий 

(закритий) масаж серця. 

Штучне дихання. Найефективнішим способом штучного дихання 

є дихання «з легень у легені», яке проводиться «з рота в рот» або «з 
рота в ніс». Людина, яка надає допомогу, робить видих із своїх легень 

у легені потерпілого безпосередньо в його рот чи ніс. Попередньо 

потерпілого необхідно покласти спиною на тверду рівну поверхню, 

звільнити від стискаючого одягу, підкласти під лопатки невеликий 

валик з будь-якого матеріалу, відхилити голову максимально назад 

(рис. 2). При такому положенні голови вхід у гортань відкривається 

(рис. 2, г), забезпечуючи тим самим необхідні умови для проведення 

штучного дихання. Відхиливши голову потерпілого максимально 

назад, пальцями затискають ніс (або губи). Роблять глибокий вдих, 

притискають свої губи до губ потерпілого і швидко роблять глибокий 

видих йому в рот. Вдування повторюють кілька разів з частотою 

приблизно 12 разів на хвилину, тобто кожні 5 секунд (рис. 3). З 

гігієнічною метою рекомендується рот потерпілого прикрити 

шматком тонкої тканини.  

Аналогічно проводиться штучне дихання способом «з рота в ніс», 

при цьому вдувають повітря через ніс, а рот потерпілого повинен бути 

закритим. 

Якщо пошкоджено обличчя і проводити штучне дихання «з легень 

у легені» неможливо, треба застосувати метод стиснення і розширення 

грудної клітки шляхом складання і притискання рук потерпілого до 

грудної клітки з їх наступним розведенням у боки. 
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Рис. 2. Правильне положення голови потерпілого перед проведенням 

штучного дихання: 

а – початкове положення голови потерпілого: вхід у гортань 1 перекритий 

надгортанником 2 та запалим язиком 3; б – рятівник відхиляє голову 

потерпілого лівою рукою, одночасно підтримуючи його шию правою;             

в – рятівник утримує голову потерпілого у відхиленому положенні лівою 

рукою, відтягуючи одночасно нижню щелепу правою; г – положення 

голови потерпілого перед проведенням штучного дихання 

 

 

 
 

Рис. 3. Штучне дихання способом «з рота в рот»: 

а – вдування повітря в рот потерпілого; б – рятівник вдихає свіже 

повітря, в той час як потерпілий видихає використане повітря 
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Слід зазначити, що є спеціальні апарати для проведення штучного 

дихання, які, перш за все, дозволяють уникнути прямого контакту між 

ротом потерпілого та ротом рятівника.  

Апарат штучного дихання ручний портативний, модель 120. 

Апарат призначений для поновлення відсутнього чи послабленого 

дихання потерпілого ритмічним вдуванням у легені через маску 

атмосферного повітря, збагаченого киснем. Вдування максимального 

об'єму повітря за один цикл не менше 1,5 л (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Аппарат для штучного дихання: 

1 – ручка; 2 – гофрований міх; 3 – нереверсивний клапан;                 

4 – запобіжний клапан; 5 – гофрований клапан; 6 – кутник; 7– клапан 

забору повітря 

 

Опір видиху при постійному потоці газу 25 л/хв. – не більше         

10 мм. рт. ст. (98,7 Па). Маса апарата 2,5 кг. 
Апарат складається із гумового гофрованого міха 2, 

нереверсивного клапана 3, запобіжного клапана тиску 4, клапана 

забору повітря із атмосфери 7, клапана подачі в міх кисню і комплекту 

елементів для підключення апарата до потерпілого. Гумовий 

гофрований міх закріплений між верхньою та нижньою кришками 

апарата. У центрі нижньої кришки апарата – конусна втулка, в яку 

безпосередньо чи за допомогою кутника 6 і гофрованого шланга 5 

встановлюється нереверсивний клапан. Штучне дихання здійснюється 

стисненням і розтягненням міха. Міх розтягується ручкою 1, 
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закріпленою на верхній кришці апарата. Під час стиснення міха 

повітря надходить у нереверсивний клапан і далі – в легені 
потерпілого. 

У комплект апарата для штучного дихання входить набір 

дихальних трубок, що дає змогу проводити штучне дихання способом 

«із рота в рот» і «з рота в ніс». 

Підготовка апарата і порядок його роботи. До початку штучної 
вентиляції легенів потрібно розкрити рот потерпілого, швидко 

оглянути його, перевірити пальцями порожнину рота, глотку і вхід у 

гортань. Потім підібрати відповідний шланг для подачі повітря, 

ввести його в рот і зафіксувати липким пластиром чи бинтом. 

До апарата приєднати маску потрібного розміру і щільно 

притиснути її до обличчя потерпілого. Для герметичності шкіру в 

місці накладання маски попередньо змазати вазеліном. Той, хто надає 

допомогу, одну руку кладе на верхню кришку дихального апарата, а 

другою фіксує маску на обличчі потерпілого. Частота вдування для 

дорослих 15-18, для дітей від 2 до 10 років – 20-30 раз на 1 хвилину. 

Непрямий масаж серця здійснюється у разі його зупинення. При 

цьому робиться його ритмічне стискання між грудиною та хребтом. 

На нижню частину грудини кладуть внутрішньою стороною зап'ястя 

одну руку, на яку з силою натискають (з частотою 1 раз на секунду) 

покладеною зверху другою рукою. Натискання потрібно робити 

прямими руками, використовуючи при цьому вагу власного тіла, і з 
такою силою, щоб грудина здавлювалась на глибину 4-5 см в сторону 

до хребта (рис. 5, рис. 6, рис. 7). 

 

 
 

Рис. 5. Схематичне зображення непрямого масажу серця:  

суцільна стрілка вказує напрямок натискання на грудину;  

пунктирна – напрямок руху крові при здавлюванні серця 
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Рис. 6. Непрямий масаж серця:  

а) положення серця під час піднімання рук;  

б) положення серця під час натискання рук 

 

 

 

Рис. 7. Місце розташування рук при проведенні непрямого масажу серця  

 

Масаж серця доцільно проводити паралельно зі штучним 

диханням, для чого після 2-3 штучних вдихів роблять 4-6 натискань на 

грудну клітку. 

При правильному масажі серця під час натискання на грудину 

відчуватиметься легкий поштовх сонної артерії і протягом кількох 

секунд звузяться зіниці, а також порожевіють шкіра обличчя і губи, 

з'явиться самостійне дихання. Але не потрібно втрачати пильності, не 

забувати про можливість зупинення серця або дихання. 

Під час надання першої допомоги треба бути готовим до раптового 

другого приступу. Щоб його не пропустити, потрібно стежити за 

зіницями, кольором шкіри і диханням, регулярно перевіряти частоту і 
ритмічність пульсу. 
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Шок. Причини – сильний біль, втрата крові, утворення у 

пошкоджених тканинах шкідливих продуктів, що призводять до 

виснаження захисних можливостей організму, внаслідок чого 

виникають порушення кровообігу, дихання, обміну речовин.  

Ознаки – блідість, холодний піт, розширені зіниці, короткочасна 

втрата свідомості, посилені дихання і пульс, зниження артеріального 

тиску. Під час тяжкого шоку – блювання, спрага, попелястий колір 

обличчя, посиніння губ, мочок і вух, кінчиків пальців. Інколи може 

спостерігатися мимовільне сечовиділення. Потерпілий байдужий до 

оточення, але свідомість зберігає, хоча можливі короткочасні 
знепритомніння. 

Допомога. Запобіганням розвитку шоку є своєчасна й ефективна 

допомога, яка надається при будь-якому пораненні. Якщо шок 

посилився, потрібно надати допомогу, яка відповідає виду поранення 

(наприклад, зупинити кровотечу, іммобілізувати переломи тощо). 

Потім потерпілого треба закутати у ковдру, покласти в горизонтальне 

положення з дещо опущеною головою. У разі спраги, коли немає 

пошкоджень внутрішніх органів, дають пити воду. Заходами, що 

перешкоджають виникненню шоку, є: тиша, тепло (але не 

перегрівання), зменшення болю, пиття рідини. Коли є підозра на удар 

живота та пошкодження черевної порожнини, не можна 

потерпілому давати пити. 

Непритомність. Причини – раптова недостатність 

кровонаповнення мозку під впливом: емоційного збудження, страху, 

болю, нестачі свіжого повітря тощо. Ці чинники сприяють 

рефлекторному розширенню м'язових судин, внаслідок чого 

знекровлюється мозок.  

Ознаки – настання раптової непритомності, але інколи перед нею 

буває блідість, блювання, слабкість, позіхання, посилене 

потовиділення. У цей період пульс прискорюється, артеріальний тиск 

знижується. Під час непритомності пульс уповільнюється до 50-40 

ударів на хвилину. Велику небезпеку для життя потерпілого під час 

непритомності становить западання язика і потрапляння блювотних 

мас у дихальні шляхи, що призводить до їх закупорювання. 

Допомога. Непритомного треба покласти на спину, трохи підняти 

(на 15-20 см) нижні кінцівки для поліпшення кровообігу мозку. Потім 

вивільнити шию і груди від одягу, який їх здавлює, поплескати по 

щоках, полити обличчя, груди холодною водою, дати понюхати 

нашатирний спирт. Якщо потерпілий починає дихати з хрипінням або 
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дихання немає, треба перевірити, чи не запав язик. У крайньому разі 
вживаються заходи до оживлення. 

Струс мозку. Причини – травматичне пошкодження тканини і 
діяльності мозку внаслідок падіння на голову, ударів і забиття голови. 

При цьому можуть виникати дрібні крововиливи і набряк мозкової 
тканини.  

Ознаки – миттєва втрата свідомості, яка може бути короткочасною 

або тривати кілька годин, а той й кілька днів. Можуть спостерігатися 

порушення дихання, пульсу, нудота, блювання. 

Допомога. Для запобігання удушення потерпілого у несвідомому 

стані через западання язика або блювотних мас його кладуть на бік 

або на спину, при цьому голова має бути повернута вбік. На голову 

кладуть охолоджувальні компреси, за відсутності або порушення 

дихання проводять штучне оживлення. Потерпілого ні в якому разі не 

можна намагатися напоїти! Потерпілого треба негайно 

транспортувати до лікувального закладу у супроводі особи, яка вміє 
надавати допомогу для оживлення. 

 

3. Перша допомога при механічних ушкодженнях 

3.1. Перша допомога при кровотечах 

 

Кровотечі. Причини – порушення цілості кровоносних судин 

внаслідок механічного або патологічного пошкодження.  

Ознаки. При артеріальній кровотечі, якій характерне яскраво-

червоне забарвлення крові, кров б’є сильним струменем, поштовхами; 

під час капілярної кровотечі кров виділяється краплями, або сочиться 

з усієї поверхні рани; венозна кров має темно-червоне забарвлення, 

витікає з рани безперервно і повільно. 

Допомога. Кровотечу необхідно якнайшвидше зупинити. 

Артеріальну кровотечу зупиняють за допомогою стискувальної 
пов'язки. Під час кровотечі з великої артерії для зупинення припливу 

крові до ділянки рани придавлюють артерію пальцем вище місця 

поранення, а потім накладають стискувальну пов'язку. При кровотечі з 
головної шийної (сонної) артерії рану по можливості здавлюють 

пальцем, після чого набивають великою кількістю марлі, тобто 

роблять тампонування. Найбільш ефективні місця пальцьового 

притискання артерій при кровотечі вказані на рис. 8. 
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Рис. 8. Місця пальцевого натискування для зупинки артеріальної 
кровотечі: 

1 – сонна артерія; 2 – підключична артерія; 3 – ліктьова артерія;            

4 – плечова артерія; 5 – пахова артерія; 6 – підколінна артерія;                 

7 – гомілкова артерія 

 

Кровотечу кінцівки можна спинити шляхом згинання її у суглобі 
вище місця ушкодження, якщо немає перелому цієї кінцівки (рис. 9). 

  

 
 

Рис. 9. Тимчасова зупинка кровотечі шляхом згинання кінцівки 
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Так для тимчасової зупинки кровотечі при пораненні передпліччя 

використовують різке згинання руки в ліктьовому суглобі, а у 

випадках пошкодження судин на нозі нижче коліна – різке згинання 

ноги у колінному суглобі, підклавши в ліктьову чи підколінну ямку 

пакунок чи згорток з марлі, вати тощо. Таким чином перетискається 

артерія, якою до рани надходить кров. Зігнуту кінцівку в такому 

положенні прибинтовують до тулуба. 

При сильній кровотечі на ушкоджену кінцівку необхідно накласти 

джгут або закрутку (рис. 10). Для цього можна використовувати все, 

що є під рукою: гумову трубку, пружну еластичну тканину, підтяжки, 

ремінь, рушник тощо. 

 
 

Рис. 10. Зупинка кровотечі джгутом (а) та закруткою (б) 

 

Найнадійнішим методом тимчасової зупинки артеріальної 
кровотечі з поранених кінцівок є накладання гумового джгута 

(трубки). Під час кровотечі зі стегнової артерії накладають джгут 

вище місця кровотечі. Під джгут підкладають шар марлі, щоб не 

пошкодити шкіру і нерви та вставляють записку із зазначенням часу 

його накладання. Кінці джгута скріплюють за допомогою ланцюжка з 
крючком, а в разі їх відсутності – зв’язують (рис. 11). Якщо джгут 

накладено правильно, пульс нижче місця накладання зникає. 
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Рис. 11. Накладання джгута:  

1) на гомілку; 2) на стегно; 3) на передпліччя;4) на плече; 5) на плече високо з 
прикріпленням до тулуба; 6) на стегно високо з прикріпленням до тулуба 
 

Тривалість використання джгута обмежується двома годинами, а 

взимку – однією годиною, у противному разі змертвіє кінцівка. Якщо 

протягом цього періоду немає можливості забезпечити додаткову 

допомогу, то через 1,5-2,0 год. джгут на кілька хвилин відпускають 

(до почервоніння шкіри), кровотечу при цьому зменшують іншими 

способами (наприклад, стискувальним тампоном), потім знову 

затягують джгут.  

Після накладання джгута чи закрутки потерпілого потрібно 

якомога швидше доставити в медичний заклад. 

Капілярна кровотеча добре зупиняється стискувальною 

пов'язкою, після чого шкіру навколо рани обробляють розчином йоду, 

спирту, горілки, одеколону. Якщо з рани виступає сторонній предмет, 

у місці локалізації його треба зробити в пов'язці отвір, інакше цей 

предмет може ще глибше проникнути всередину та викликати 

ускладнення. 

Венозну кровотечу зупинити значно легше, ніж артеріальну. Часто 

досить підняти кінцівку, максимально зігнути її в суглобі, накласти 

стискувальну пов'язку. 

Якщо потерпілий відкашлюється яскраво-червоною спіненою 

кров'ю – кровотеча в легенях. При цьому дихання ускладнене. 

Хворого кладуть у напівлежаче положення, під спину підкладають 

валик, на груди кладуть холодний компрес. Забороняється говорити і 
рухатися, потрібна госпіталізація. 

Кровотеча травного тракту характеризується блюванням темно-

червоною кров'ю, що зсілася. Положення потерпілому забезпечується 

те саме, що й під час кровотечі з легень, але ноги згинаються в 

колінах. При звичайній втраті крові може розвинутися гостре 
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недокрів'я, виникнути шок. 

Перш за все треба зупинити кровотечу, по можливості напоїти 

чаєм. Потім тілу потерпілого надають такого положення, в якому 

голова для нормального її кровозабезпечення має бути дещо нижче 

тулуба. 

Надзвичайно небезпечна є внутрішня кровотеча, оскільки кров 

витікає у внутрішню порожнину й зупинити таку кровотечу 

практично неможливо. Розпізнається вона за зовнішнім виглядом 

потерпілого: шкіра стає блідою, пульс частішає, настає загальна 

слабкість, на шкірі виступає липкий піт. 

Потерпілого необхідно покласти на ліжко (диван) або надати йому 

сидяче положення, підклавши подушку під спину, забезпечити йому 

цілковитий спокій, прикласти до імовірного місця кровотечі “холод” і 
терміново викликати лікаря. 

Велика небезпека для життя потерпілого настає при значній втраті 

крові, що призводить до настання гострого малокрів’я. При цьому 

потерпілий скаржиться на слабкість, у нього відзначається блідість 

шкіри, запалі очі, пульс стає слабким і прискореним, знижується 

кров’яний тиск (рис. 12), на чолі виступає холодний піт. Далі 
потерпілий стає апатичним, а потім втрачає свідомість. 

 

 

 
 

Рис. 12. Динаміка погіршення стану потерпілого при втраті крові 
 

Необхідно пам’ятати, що потерпілого, котрий втратив значну 

кількість крові, можна врятувати, однак для цього необхідно 

терміново вжити заходів щодо надання першої допомоги. 
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Джерелом кровотечі є рана. Рана – порушення цілісності шкіри і 
слизових оболонок. Вони різноманітні за розмірами, формою, 

глибиною. Залежно від предмета, яким нанесено рану, розрізнять рани 

колоті, різані, рубані, забиті, вогнепальні, від укусів тощо. 

Практично будь-яке поранення супроводжується кровотечею. Це 

може викликати втрату великого обсягу крові й інфікування рани. 

Самостійно можна лікувати тільки невеликі рані (колоті й різані, 
ширина яких не перевищує 0,5-1,0 см). В усіх інших випадках 

необхідно звернутися до лікаря. 

Перша допомога при пораненні має на меті зупинити кровотечу, 

запобігти забрудненню, створити спокій ушкодженій кінцівці. 
Захист рани від забруднення й зараження мікробами найкраще 

досягається накладенням пов’язки. Розрізняють наступні види 

пов’язок: 

� закріплюючі, призначені для закріплення перев’язувального 

матеріалу на поверхні тіла; 

� іммобілізуючі (фіксуючі), призначені для утримування 

кінцівки чи іншої частини тіла в нерухомому стані. 
На рис. 13 наведено приклади накладання пов’язки при пораненні 

різних частин тіла. 

 

 

 
 

Рис. 13. Приклади накладання пов'язки при пораненні різних частин 

тіла (цифрами та літерами вказано послідовність бинтування) 
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3.2. Перша допомога при розтягуваннях і розривах зв’язок, 

вивихах та при переломах кісток 

 

Ушкодження опорно-рухової системи. Причини – виконання 

фізичної роботи, занять спортом, побутової діяльності, при падінні, 
дорожньо-транспортних пригодах тощо. 

При розтягах та ударах м'язи і зв'язки перерозтягуються. Окремі 
волокна сухожиль і м'язів можуть розриватися. Розтягування та 

розривання зв’язок найчастіше буває в ділянці гомілкостопного 

суглоба.  

Ознаки – різкий, гострий біль у суглобі в місці закріплення 

ушкодженої зв’язки; рухомість в цьому місці обмежена і 
супроводжується значними болями; припухлість в ділянці суглоба. 

Допомога. Треба негайно прикласти до ушкодженого місця холод, 

наприклад, мішечок з льодом чи снігом, тканину, змочену холодною 

водою, потім щільно забинтувати суглоб (в разі необхідності – 

накладання транспортної шини на кінцівку) і звернутися до 

травматологічного пункту.  

Вивих. Причини – вихід суглобової головки із суглобової западини, 

що супроводжується розривом суглобової сумки, розтягами зв'язок та 

м'язів внаслідок різких, надмірних рухів у суглобі, падіння з висоти на 

витягнуту кінцівку, в результаті сильного удару в ділянку суглоба. 

Часто вивихи супроводжуються переломами. 

Ознаки – біль в ділянці ушкодженого суглоба, втрата звичайної 
рухливості в суглобі, вимушене положення кінцівки, зміна форми 

кінцівки в ділянці суглоба. 

Допомога. Потерпілого необхідно якнайшвидше доставити до 

медичного закладу, де йому вправлять суглоб. Ні в якому разі не слід 

вправляти суглоб самостійно. Це може спричинити розрив судин і 
нервових волокон.  

На час транспортування потерпілого до медичного закладу на 

ушкоджений суглоб потрібно накласти транспортну шину чи 

пов’язку, що надійно фіксує кінцівку. 

Перелом кісток. Причини – порушення цілісності кісток внаслідок 

сильної механічної дії (удар, падіння, защемлення, згин тощо). 

Найчастіше бувають переломи кісток кінцівок. Рідше – кісток черепа, 

ключиці, тазового поясу. Переломи бувають закриті і відкриті. Закриті 
переломи інколи складно діагностувати.  

Ознаки. Загальний стан потерпілого залежить від характеру 
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перелому і може бути досить важким, часто підвищується 

температура тіла. 

При закритих переломах кінцівок відчувається сильний біль, 

ушкоджене місце набрякає. Інколи спостерігається зміна форми 

кінцівки внаслідок зміщення зламаної кістки. 

При відкритих переломах гострі кінці зламаної кістки розривають 

м'язи, кровоносні судини, нервові волокна, шкіру. Виникають 

кровотечі. 
Слід пам’ятати, що деякі з перелічених ознак іноді можуть бути 

відсутні. Тому, коли є підозра на перелом, пошкодження слід 

розцінювати як перелом і надавати потерпілому відповідну допомогу. 

Допомога. При закритих переломах кінцівок необхідно 

забезпечити нерухомість ушкодженої кістки. Це потрібно, щоб під час 

рухів запобігти розриву кровоносних, нервових волокон її уламками. 

Для цього накладають шину з різних твердих предметів (дошки, 

палиці тощо). Щоб шина не тиснула на місце перелому, під неї 
підкладають м'яку тканину. Фіксувати потрібно два суглоби (для 

плеча фіксують плечовий, ліктьовий і променево-зап'ястний, а для 

стегна – кульковий, колінний і голіностопний суглоби). Приклади 

накладання шини при переломі представлені на рис.14. 

 

 
Рис. 14. Приклади накладання шини при переломі: 

а) передпліччя; б) гомілки; в) стегна. 

 

Якщо шини немає, поламану руку прибинтовують до тулуба чи 

підвішують на хустині до шиї або на полі піджака (рис. 15), а 

поламану ногу прибинтовують до здорової ноги. 
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в 

Рис. 15. Способи фіксування ушкодженої руки за допомогою: 

а) пов'язки; б) хустини; в) поли піджака 

 

При відкритих переломах передусім необхідно зупинити 

кровотечу, закрити рану чистою пов'язкою, а вже потім накласти 

шину. 

Переломи деяких кісток вимагають особливого підходу до надання 

першої допомоги. 

При переломі ключиці в пахвову ямку кладуть великий жмут 

щільно скрученої вати, руки згинають у лікті під прямим кутом і 
щільно прибинтовують до тулуба, передпліччя підвішують на косинці 
до шиї. 

При переломах ребер грудну клітку туго перев'язують, щоб 

обмежити рухи ребер при диханні. 
Переломи черепа і хребта дуже небезпечні. У таких випадках 

краще викликати «швидку допомогу» і не рухати потерпілого. Якщо ж 

це неможливо, потерпілого з переломом хребта треба обережно 

покласти на живіт на тверду рівну поверхню, наприклад дошку. Під 

голову і плечі підкласти що-небудь м'яке, щоб їх підняти. З переломом 

черепа потерпілого переносять на ношах, фіксуючи при цьому голову, 

якнайобережніше транспортують до лікарні. 
При переломі шийної частини хребта голову у потерпілого, який 

лежить долі, фіксують ватною пов’язкою у вигляді нашийника або 

великої підкови довкола голови, а потім кладуть його на ноші. 
При переломах щелепи треба прикрити рот, після чого зафіксувати 

щелепу пращеподібною пов’язкою. 

При переломі кісток тазу потерпілого потрібно укласти на спину, 

зігнути ноги в колінах і покласти під колінні суглоби згорнуте пальто, 

подушку тощо, щоб зменшити напруженість м’язів живота.  
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При переломі плечової кістки передпліччя потрібно зігнути під 

прямим кутом у ліктьовому суглобі, а на зламану кістку плеча 

накласти по можливості дві шини: одну – із зовнішнього боку плеча 

так, щоб один її кінець був вище плечового суглоба, другу – трохи 

нижче ліктьового, а третю – від пахвової западини до ліктьового 

суглоба. Потім обидві шини прибинтовують до плеча. Зігнуте 

передпліччя підвішують на ремінь або косинку. 

При переломі стегна для накладення шинної пов’язки необхідно 

мати принаймні дві великі шини. Одну шину слід накласти по 

зовнішній поверхні ушкодженої кінцівки. При цьому шина має бути 

такої довжини, щоб один її кінець був під пахвою, а другий трохи 

виступав за стопу. Другу шину накладають по внутрішній поверхні 
ноги з таким розрахунком, щоб один кінець її досягав місця 

промежини, а другий – трохи виступав за край стопи (підошви). У 

такому положенні шини прибинтовуються. Верхня частина 

зовнішньої шини широким бинтом, поясним ременем або рушником 

має прикріплюватися до тулуба. 

При переломі гомілки перша допомога надається так само, як і при 

переломі стегна. 

 

4. Перша допомога різних нещасних випадках 

4.1. Перша допомога при термічних впливах 

 

Відхилення температури навколишнього середовища від 

допустимих значень становить небезпеку для людини. Ця небезпека 

тим більша, чим більше відхилення температури середовища чи речей, 

з якими контактує людина, від допустимих значень.  

Переохолодження. Причини – порушення процесів терморегуляції 
під час дії на організм холодового чинника і розладу функцій життєво 

важливих систем організму. Спричиняється втомою, малорухливістю. 

Ознаки. На початковому етапі потерпілого морозить, 

прискорюється дихання і пульс, підвищується артеріальний тиск, 

потім настає переохолодження, рідшає пульс, дихання, знижується 

температура тіла. При зниженні температури тіла до 34-32°С 

затьмарюється свідомість, припиняється довільне дихання, мова стає 

неусвідомленою. Після припинення дихання серце може ще деякий 

час (від 5 до 45 хв.) скорочуватися, а потім зупиняється, і настає 
смерть. 

Допомога. При легкому ступені переохолодження тіло розігрівають 
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розтиранням, дають випити кілька склянок теплої рідини. 

При середньому і тяжкому ступенях енергійно розтирають тіло 

вовняною тканиною до почервоніння шкіри, дають багато гарячого 

пиття, в тому числі молоко з додаванням цукру чи 100-150 г 40% 

спирту – ректифікату. Якщо потерпілий слабо дихає, треба розпочати 

штучне дихання. Після зігрівання потерпілого і відновлення життєвих 

функцій створюють спокій, закутують у теплий одяг. 
Відмороження. Причини – тривала дія холоду внаслідок 

доторкання тіла до холодного металу на морозі, із зрідженим і 
стисненим повітрям або сухою вуглекислотою, при підвищеній 

вологості і сильному вітрі з не дуже низькою температурою повітря 

(навіть близько 0°С). Сприяє відмороженню загальне ослаблення 

організму внаслідок голодування, втоми або захворювання. 

Найчастіше відморожуються пальці ніг і рук, а також ніс, вуха, щоки. 

Ознаки. Залежно від тяжкості розрізняють чотири ступені 
відмороження тканини: І – почервоніння і набряк; ІІ – утворення 

пухирів; ІІІ – змертвіння шкіри й утворення струпа; ІV – омертвіння 

частини тіла. 

Допомога. Розтирання і зігрівання на місці події. Бажано помістити 

потерпілого біля джерела тепла і тут продовжувати розтирання. 

Краще розтирати відморожену частину спиртом, горілкою, 

одеколоном, а якщо їх немає, то м'якою рукавицею, хутровим 

коміром. Не можна розтирати снігом. Після появи рожевого кольору, 

відморожене місце витирають насухо, змочують спиртом, горілкою 

або одеколоном і утеплюють ватою або тканиною. Одяг і взуття із 
відморожених частин тіла знімати треба дуже акуратно, якщо ж це 

зробити не вдається, треба розпороти ножем ту частину одягу або 

взуття, які ускладнюють доступ до ушкоджених ділянок тіла. 

Перегрівання. Причини – тривале перебування на сонці без 
захисного одягу, при фізичному навантаженні у нерухомому вологому 

повітрі. Розрізняють кілька ступенів перегрівання. 

Ознаки. Легкий ступінь – загальна слабкість, нездужання, 

запаморочення, нудота, підвищена спрага, шкіра обличчя червона, 

вкрита потом, пульс і дихання прискорюються, температура тіла 37,5-

38,9°С.  

Середній ступінь (температура тіла 39,0-40,0°С) – сильний 

головний біль, різка м'язова слабкість, миготіння в очах, шум у вухах, 

болі в ділянці серця, виражене почервоніння шкіри; сильне 

потовиділення, посиніння губ, прискорення пульсу до 120-130 уд./хв., 
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часте і поверхневе дихання. Спостерігається також блювання, пронос. 

Тяжчі ступені перегрівання тіла кваліфікуються по-різному: якщо 

температура повітря висока і його вологість підвищена, йдеться про 

тепловий удар; якщо довго діяли сонячні промені – про сонячний 

удар. При цьому температура тіла піднімається вище 40°С, 

непритомність і втрата свідомості, шкіра потерпілого стає сухою, у 

нього починаються судоми, порушується серцева діяльність, може 

спостерігатися мимовільне сечовиділення, припиняється дихання. 

Допомога. В легких випадках потерпілого покласти в затіненому 

місці, давати необмежену кількість пиття. В тяжких випадках 

перенести його в затемнене прохолодне місце, роздягнути, обмити 

тіло прохолодною водою. На голову, шию, ділянку серця покласти 

холодний компрес, дати прохолодне пиття, піднести до носа ватку, 

змочену нашатирним спиртом. Якщо різко порушується серцева 

діяльність, зупиняється дихання, слід зробити штучне дихання. 

Викликати швидку медичну допомогу або, після надання першої 
допомоги, доставити потерпілого в медичний заклад. 

 

4.2. Перша допомога при опіках 

 

Причини – ушкодження тканин тіла внаслідок термічної дії високої 
температури або їдких хімічних речовин.  

Термічні опіки. Виникають внаслідок дії на відкриті ділянки тіла 

високої температури (полум'я, потрапляння на шкіру гарячої рідини, 

розжарених предметів тощо).  

Ознаки. Залежно від тяжкості розрізняють чотири ступені опіку 

(рис. 16): І – почервоніння шкіри та її набряк; ІІ – пухирі, наповнені 
жовтуватою рідиною; ІІІ – утворення некрозу шкіри (струпів); ІV – 

обвуглювання тканини.  

 

 
 

Рис. 16. Опіки кисті:  
а – І ступеня; б – ІІ ступеня; в – ІІІ ступеня; г – ІV ступеня 
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Опіки завжди супроводжуються сильними болями в пошкодженій 

частині тіла. Чим більше обпечена поверхня і чим глибше 

пошкодження тканин, тим важчий опік. Опіки будь-якого ступеня 

площею понад 30% поверхні тіла небезпечні для здоров’я. При 

значних опіках виникає шок. 

Допомога. Необхідно швидко вивести або винести потерпілого із 
зони вогню, припинити контакт з гарячими речовинами. При займанні 
одягу треба негайно його загасити та зняти тліючі залишки. При 

необхідності одяг розрізають. Частини одягу, якщо вони пристали до 

тіла, не зривають, а обережно зрізують ножицями. До обпечених 

ділянок не можна торкатися руками, не можна проколювати пухирі. 

При великих опіках після зняття одягу постраждалого необхідно 

загорнути в чисте простирадло, а зверху – в теплу ковдру. Далі вжити 

заходів проти шоку та направити його в лікувальний заклад. 

При опіках окремих частин тіла шкіру навколо опіку слід протерти 

спиртом, одеколоном, водою, а на обпалену поверхню накласти суху 

стерильну пов'язку. Змазувати обпалену поверхню жиром або якою-

небудь маззю не треба. 

При невеликих опіках І ступеня на почервонілу шкіру слід 

накласти марлеву серветку, змочену спиртом. Перший час печіння й 

біль трохи підсиляться, але незабаром біль стихне, почервоніння 

зменшиться. 

Потерпілі зі значними опіками, які супроводжуються тяжким 

загальним станом, повинні отримувати необмежену кількість пиття. 

Для зменшення болю дати потерпілому таблетку знеболюючого або 

100-150 мл вина чи горілки. У разі зупинення дихання треба зробити 

штучне дихання. Таких потерпілих, а також потерпілих з опіками III і 
IV ступенів, незалежно від площі пошкодження, після надання першої 
допомоги необхідно направити в лікувальний заклад. Під час 

транспортування не допускається переохолодження потерпілого.  

Хімічні опіки. Виникають внаслідок дії на дихальні шляхи, шкіру і 
слизові оболонки концентрованих неорганічних та органічних кислот, 

лугів, фосфору, інших речовин. При горінні або вибухах хімічних 

речовин утворюються термохімічні опіки.  

Ознаки. Основні зовнішні ознаки хімічних опіків аналогічні 
термічним опікам. За глибиною ураження тканин хімічні опіки 

поділяються на чотири ступені: І – чітко виражене почервоніння 

шкіри, легкий набряк, що супроводжується болем і відчуттям печії; ІІ 
– великий набряк, утворений пухирів різного розміру і форми; ІІІ – 
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потемніння тканини або почервоніння через кілька хвилин, годин; 

шкіра припухає, виникають різкі болі; ІV – глибоке омертвіння не 

лише шкіри, а й підшкірної жирової клітковини, м'язів, зв'язкового 

апарату суглобів. 

Опіки кислотами дуже глибокі. На місці опіку утворюється сухий 

струп. При опіках лугами тканини вологі, тому ці опіки переносяться 

складніше, ніж опіки кислотами. 

Допомога. Якщо одяг потерпілого просочився хімічною 

речовиною, його треба швидко зняти, розрізати чи розірвати на місці 
події. Потім механічно видалити речовини, що потрапили на шкіру, 

енергійно змити їх струменем води (не менше 10-15 хв.), доки не 

зникне специфічний запах.  

При потраплянні хімічної речовини у дихальні шляхи потрібно 

прополоскати горло водним 3% розчином борної кислоти, цим же 

розчином промити очі.  
Не можна змивати хімічні речовини, які займаються або 

вибухають при сполученні з водою. Якщо невідомо, яка хімічна 

речовина викликала опік, треба накласти чисту суху пов'язку. 

Потерпілих з хімічними опіками необхідно негайно направити в 

медичний заклад. 

 

4.3. Перша допомога при ураженні електричним струмом та 

блискавкою 

Згідно із статистичними даними щороку в Україні гине близько 

1500 чоловік внаслідок ураження електричним струмом. Ця кількість 

була б меншою при своєчасному та кваліфікованому наданні 
допомоги. 

Ураження електричним струмом. Причина – робота з технічними 

електричними засобами, прямий дотик до провідника або джерела 

струму і непряме – за індукцією. Змінний струм уже під напругою  

220 В викликає дуже тяжке ураження організму, яке посилюється при 

мокрих взутті та руках.  

Ознаки. Електричний струм викликає зміни в нервовій системі, її 
подразнення, параліч, спазми м'язів, опіки. Може статися судомний 

спазм діафрагми – головного дихального м'яза і серця. Внаслідок 

цього зупиняється серце і дихання. 

Допомога. Треба негайно звільнити потерпілого від дії 
електричного струму. Для цього необхідно виключити струм або 

видалити провід із тіла ураженого, строго дотримуючись при цьому 
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правил безпеки. Людини, що перебуває під струмом, не можна 

торкатися незахищеними руками. Відкидати провід можна тільки за 

допомогою сухого ціпка, дошки або рукою, захищеною гумовою 

рукавичкою. Під ноги потрібно покласти суху дошку або скло, у 

крайньому випадку потерпілого можна відтягнути від проводів за 

одяг. Щоб не бути ураженим, на руки необхідно надягти сухі 
рукавички або обмотати їх сухими ганчірками.  

Тим, хто надає допомогу, необхідно пам’ятати про небезпеку так 

званої крокової напруги, що виникає за певних умов на обмеженій 

ділянці землі. За наявності замикання на землю забороняється 

наближатися до місця замикання ближче 8 м поза приміщенням і 4 м 

в приміщенні без застосування засобів захисту. 

Правильне пересування в зоні розтікання струму по землі без 
засобів захисту показано на рис. 17. 

 
Рис. 17. Пересування в зоні розтікання струму: 

а – напрям пересування; б – положення ніг при пересуванні 
 

Після усунення дії на потерпілого електричного струму його 

укладають на спину, злегка піднімають тулуб, розстібають пояс і 
комір. Непритомного потерпілого приводять у свідомість. Якщо у 

потерпілого зупинилося дихання, слід терміново розпочати оживлення 

(штучне дихання, непрямий масаж серця) до повного відновлення 

функцій життєдіяльності, принаймні до прибуття на місце пригоди 

медичних працівників. Ділянки ураження електричним струмом 

закривають сухою стерильною пов'язкою. 

Ураження блискавкою. Ознаки, подібні до ознак ураження 

електричним струмом і явищ електричного опіку. 

Допомога. Дії, аналогічні діям при ураженні електричним струмом. 

При цьому слід пам’ятати, що потерпілого не можна закопувати в 

землю або обкладати землею. Це не тільки даремно, а й шкідливо, 
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оскільки забруднюються рани та обпалені місця, охолоджується 

організм і ускладнюється дихання. У той же час від своєчасності та 

правильності реанімаційних заходів, які повинні початися 

якнайшвидше, залежить життя потерпілого. 

 

4.4. Перша допомога при утопленні 
 

Утоплення. Причини – тривале пірнання, коли кількість кисню в 

організмі зменшується до рівня, що не відповідає потребам мозку; 

потрапляння рідини в легені (75-95% всіх утоплень); механічна 

асфікція (5-20% утоплень), що супроводжується рефлекторним 

звуженням голосової щілини; первинна зупинка серця і дихання 

внаслідок травми, температурного шоку тощо. 

Залежно від того, наповнились легені потерпілого водою чи ні, 
розрізняють два види утоплення – істинне (мокре) та асфіктичне 

(сухе). 

Ознаки. При мокрому утопленні, коли потерпілого рятують зразу 

після занурення під воду, у початковий період після його підняття на 

поверхню відмічається загальмований або збуджений стан, шкірні 
покриви і поверхневі слизові губ бліді, дихання супроводжується 

кашлем, пульс прискорений, потерпілого морозить. Верхня частина 

живота здута, нерідко буває блювання шлунковим вмістом з 
проковтнутою водою. Ці ознаки можуть швидко зникнути, але інколи 

слабкість, запаморочення, біль у грудях та кашель зберігаються 

протягом кількох днів. Якщо тривалість остаточного занурення 

потерпілого під воду становила не більше кількох хвилин і після 

витягнення з води він був непритомний, шкірні покриви синюваті, з 
рота і носа витікає пінна рідина рожевого забарвлення, зіниці слабо 

реагують на світло, щелепи міцно стиснуті, дихання уривчасте або 

відсутнє, пульс слабий, неритмічний, стан організму характеризується 

як у стадії агонії. Коли після остаточного занурення потерпілого під 

воду минуло 2-4 хв., самостійне дихання і серцева діяльність, як 

правило, відсутні, зіниці розширені і не реагують на світло, шкірні 
покриви синюшні. Всі ці ознаки свідчать про настання клінічної 
смерті. 

При сухому утопленні посиніння шкіри виражене менше, в стадії 
агонії відсутнє витікання пінистої рідини з рота, тривалість клінічної 
смерті складає 4-6 хв. 

Утоплення, що розвинулося внаслідок первинної зупинки серця і 
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серцевої діяльності, характеризується різкою блідістю шкіри, 

відсутністю рідини в порожнині рота і носа, зупинкою дихання і 
серця, розширенням зіниць. У таких утоплеників клінічна смерть 

може тривати до 10-12 хв. 

Допомога. Рятувати утопленика треба швидко, бо смерть настає 
через 4-6 хв. після утоплення. Підпливши до утопаючого ззаду, треба 

взяти його під пахви так, щоб голова була над водою, повернута 

обличчям догори, і пливти з ним до берега. 

Потім якнайшвидше треба очистити порожнини рота і глотки 

потерпілого від слизу, мулу та піску, швидко видалити воду з 
дихальних шляхів: перевернути потерпілого на живіт (рис. 18, а), 

перегнути через коліно, щоб голова звисала вниз і кілька разів 

енергійно надавити на спину (рис. 18, б).  

 
Рис. 18. Деякі способи видалення води з легень при утопленні 

 

Після цього потерпілого перевертають обличчям догори і 
починають оживляти.  

Оживлення необхідно проводити наполегливо та безперервно. 

Відомі випадки повернення до життя через 1-2 год. від початку 

надання допомоги. Факт смерті може встановити лише лікар.  

Коли потерпілий врятований у початковому періоді утоплення, 

треба перш за все вжити заходів щодо усунення емоційного стресу – 

зняти мокрий одяг, досуха обтерти тіло, заспокоїти. Якщо потерпілий 

без свідомості при досить спонтанному диханні, його кладуть 

горизонтально, піднімають ноги на 40°–50°, дають понюхати ватку з 
нашатирним спиртом. Одночасно потерпілого зігрівають, роблять 

масаж грудної клітки, розтирають руки і ноги та забезпечують 

цілковитий спокій до прибуття швидкої допомоги чи лікаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

4.5. Перша допомога при отруєнні 
 

При отруєнні, особливо невідомими хімічними речовинами, 

необхідно негайно викликати лікаря. Але ще до його прибуття слід 

правильно подати потерпілому допомогу. 

До прибуття лікаря перша допомога при будь-якому отруєнні 
полягає в якнайшвидшому припиненні контакту потерпілого з 
токсичною речовиною та у видаленні отрути з організму або у 

нейтралізації її в організмі. 
Отрути можуть потрапляти в організм трьома шляхами – через 

шлунково-кишковий тракт, органи дихання та шкіру або слизові 
оболонки. Цим і визначатиметься характер першої допомоги. 

Якщо отрута (за винятком кислот чи лугів) потрапила у шлунково-

кишковий тракт, потерпілому негайно кілька разів промивають 

шлунок до появи чистих промивних вод. Для цього його примушують 

випити 1,5-2,0 л води ледь підфарбованої марганцевокислим калієм 

або води з питною содою, а потім викликають блювання 

подразненням кореня язика. Потім дають чай, каву, але не їжу.  

Потрібно постійно стежити за хворим для запобігання зупиненню 

дихання та кровообігу. 

У разі потрапляння отруйних газів або випарів у дихальні шляхи 

потерпілому необхідно забезпечити приплив свіжого повітря, 

звільнити його від одягу, який ускладнює дихання, дати понюхати 

нашатирний спирт (при запамороченні чи непритомності). У разі 
припинення дихання треба робити штучне дихання. 

При потраплянні отруйних речовин на шкіру необхідно вимити 

ділянку тіла водою з милом. Якщо ці речовини мають до того ж 

агресивну дію, необхідно діяти як зазначено при хімічних опіках. 

Отруєння харчовими продуктами. Причина – вживання 

несвіжих, неякісних або заражених хвороботворними бактеріями 

продуктів. Захворювання, як правило, починається через 1-2 год після 

вживання заражених продуктів, інколи через 20-26 год.  

Ознаки – нездужання, нудота, блювання (неодноразове), біль у 

животі, часте рідке випорожнення, блідість, підвищення температури 

до 38-40°С, частий слабкий пульс, судоми. Блювання і пронос 

зневоднюють організм, сприяють втраті солей. 

Допомога. Діяти як при потраплянні отрути у шлунково-кишковий 

тракт. 

Отруєння кислотами та лугами. Причини – ненавмисне 
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потрапляння хімічних речовин в організм. 

Ознаки – різкі болі в ротовій порожнині, стравоході та в шлунку, 

опік (набряк) слизових, блювання з домішкою крові, труднощі під час 

ковтання. Іноді характерний запах з рота. Потерпілі часто збуджені, 
можливий набряк гортані з розвитком асфіксії, непритомність. 

Допомога. Негайно видалити слину та слиз з рота потерпілого, 

протерти ротову порожнину. Промивати шлунок водою не можна, 

оскільки це може викликати блювання і призвести до потрапляння 

отрути у дихальні шляхи. Можна лише дати потерпілому 2-3 склянки 

води, щоб розбавити кислоту чи луг і зменшити тим самим їх 

агресивну дію. Не можна також нейтралізувати кислоту, що 

потрапила у шлунок, лугом і навпаки, оскільки при цьому 

утворюється велика кількість вуглекислого газу, що призводить до 

розтягування шлунка, посилення болю та кровотечі. Якщо виникли 

ознаки задухи, проводять штучне дихання. Краще способом «з рота в 

ніс», оскільки слизова оболонка рота потерпілого обпечена. 

Отруєння окисом вуглецю. Причини – вдихання чадного газу, 

генераторного газу, продуктів згоряння, диму, внаслідок чого в крові 
блокується зв'язок гемоглобіну з киснем і обмежуються умови для 

його перенесення кров'ю від легень до тканин.  

Ознаки. При легкому отруєнні шкіра яскраво-рожева, 

запаморочення, шум у вухах, загальна слабкість, нудота, блювання, 

слабкий пульс, непритомність.  

При тяжкому отруєнні – нерухомість, судоми, порушення зору, 

дихання, роботи серця, втрата свідомості протягом години і навіть діб.  

Допомога. Діяти як при потраплянні отрути у дихальні шляхи. 

Отруєння технічними рідинами. Причини – використання 

бензину, керосину, розчинників фарб.  

Ознаки – головний біль, нудота, блювання, послаблення дихання, із 
ротової порожнини йде запах бензину або іншої отрути. Отруєння 

розчинниками викликає почуття сп’яніння, запаморочення, блювання 

з подальшою втратою свідомості.  
Допомога. Потерпілого необхідно вивести та покласти на свіжому 

повітрі і викликати у нього блювання. При такому отруєнні дають 

багато чаю (1-2 л) та сечогінних засобів, які сприяють виведенню 

отрути. 

Отруєння нікотином. Причини – викурювання великої кількості 
цигарок та у початківців.  

Ознаки – нудота, блювання, звуження зіниць, сповільнення пульсу. 
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Допомога. Потерпілого необхідно вивести на свіже повітря, 

заставити глибоко дихати та дати випити чорної кави. 

Отруєння ліками, алкогольними та наркотичними 

речовинами. Особливість першої допомоги полягає в тому, що 

потерпілого ні в якому разі не можна  залишати самого, оскільки в 

нього можуть спостерігатися порушення роботи центральної нервової 
системи – гальмування або збудження її, параліч дихання, 

непритомність, клінічна смерть. 

 

5. Перша допомога при деяких хворобливих станах 

 

Гіпоксія (кисневе голодування). Причини – зниження напруги 

кисню у крові. Виникає в усіх випадках, коли є зниження 

парціального тиску у дихальному середовищі, а також під час 

запалення легень, інших порушень легеневої тканини, редукції 
гемоглобіну внаслідок отруєння чадним газом. Гостра гіпоксія може 

виникнути внаслідок тривалої затримки дихання під час пірнання, 

внаслідок інтенсивного фізичного навантаження.  

Ознаки проявляються залежно від швидкості падіння парціального 

тиску кисню у дихальній суміші. 
Розрізняють чотири стадії: 
1. Збільшення легеневої вентиляції, прискорення пульсу, легке 

запаморочення, підвищення артеріального тиску. 

2. Послаблення мислення, дихання і пульс часті, стук у скронях, 

запаморочення. Інколи настає періодичне дихання. 

3. Посиніння шкірних покривів, сплутаність мислення, нудота, 

блювання, клінічні судоми, непритомність. 

4. Знепритомнення, можливе зупинення дихання, після чого ще 

деякий час серце продовжує скорочуватися. Відсутність чітких ознак 

кисневого голодування робить його особливо небезпечним. 

Допомога. Максимально швидко забезпечують умови для 

нормального дихання атмосферним повітрям, по можливості дають 

вдихати чистий кисень. Якщо гіпоксія супроводжується 

знепритомненням і зупиненням дихання, роблять штучне дихання, 

непрямий масаж серця. Після успішного здійснення реанімаційних 

заходів створюють спокій, зігрівають потерпілого. 

Стенокардія (грудна жаба) – найбільш поширена форма 

ішемічної хвороби серця. Причини – тимчасова невідповідність між 

припливом крові до серця по коронарних артеріях і потребами 
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серцевого м'яза, тобто гостра недостатність коронарного кровообігу. 

Приступи болю при стенокардії найчастіше виникають під час 

швидкої ходьби, фізичної праці, перегріванні та в інших випадках, 

коли зростає потреба серцевого м'яза в поживних речовинах. 

Ознаки – раптові приступи (напади) сильних стискувальних болів у 

ділянці серця. Іноді біль відчувається в центрі грудної клітки або у 

лівому плечі та руці. Приступ болю має чітко виражений початок і 
кінець, триває від кількох хвилин до півгодини. Якщо ж він триває 

довше, слід запідозрити розвиток такого тяжкого захворювання, як 

інфаркт міокарда. 

Допомога. До прибуття лікаря допомога хворому на стенокардію у 

разі приступу болю полягає в якнайшвидшому його припиненні та 

запобіганні повторним приступам. При легких приступах хворому 

кладуть під язик для смоктання таблетку валідолу, при сильному болю 

– таблетку нітрогліцерину. Потрібно знати, що в деяких людей після 

приймання нітрогліцерину з'являється відчуття розпирання голови 

внаслідок розширення судин головного мозку та інших органів. 

Можна випити настоянку валеріани (10-15 крапель) або корвалол, 

поставити гірчичник на ділянку серця. Усі ці ліки при необхідності 
вживають кілька разів підряд. Якщо біль продовжується, хворого 

треба доставити в лікарню санітарним транспортом у присутності 
медпрацівника. 

Епілепсія – вроджене чи набуте захворювання, що проявляється 

приступами (нападами) судом із втратою свідомості. 
Ознаки епілепсії різноманітні. Найбільш типовим для цього 

захворювання є великий судомний напад – падіння з раптовою 

непритомністю та судомами всього тіла (м'язи багаторазово то 

напружуються, то розслаблюються). 

Допомога. При виникненні у хворого на епілепсію приступу 

необхідно підкласти під нього м'яку підстилку, щоб він не забився під 

час судом. Під голову також слід покласти щось м'яке. Хворого треба 

повернути набік, розстебнувши йому комір і ремінь. Щоб уникнути 

прикусу язика під час приступу, в рот потрібно вставити ложку або 

паличку, загорнуту в чисту тканину (бинт) або носову хусточку. При 

цьому необхідно забезпечити вільний доступ до хворого повітря. 

Під час приступу судом хворого треба притримувати, оберігати 

голову. Її слід тримати так, щоб вона рухалась разом із тулубом при 

судомах. Жорстка фіксація голови нерідко призводить до вивихів у 

шийній ділянці хребта. 
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Після приступу хворому треба полежати, відпочити, заснути. 

Будити його, торсати, намагатися привести до тями, особливо даючи 

понюхати розчин аміаку, ні в якому разі не можна, бо це може 

викликати новий приступ. Іноді після приступу хворий стає 

неспокійним. У цьому випадку не можна лишати його самого, треба за 

ним встановити нагляд до повного прояснення у нього свідомості. 
При дуже частих приступах у хворого на епілепсію слід негайно 

викликати до нього медичного працівника. 

 

Таким чином, описані причини, ознаки і дії щодо надання першої 
допомоги потерпілим в умовах боротьби за виживання, відіграють 

свою позитивну роль у складних та екстремальних ситуаціях 

виробничої сфери, а також у побуті. Але слід пам'ятати, що 

важливо точно визначити симптоми, прийняти рішення щодо дії 

і, не втрачаючи часу, починати надавати допомогу, чітко 

додержуючись основних принципів: правильність і доцільність, 

швидкість, продуманість, рішучість і спокій. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Які дві основні процедури входять до оживлення? 

2. Як зробити штучне дихання? 

3. Як улаштований і діє апарат штучного дихання? 

4. Як зробити непрямий масаж серця? 

5. Яка допомога надається в стані шоку? 

6. Яка допомога надається в стані непритомності? 

7. Яка допомога надається в стані струсу мозку? 

8. Яка допомога надається при втраті свідомості? 

9. Яка допомога надається під час кровотечі? 

10.Яка допомога надається при ушкодженні опорно-рухової 
системи? 

11.Яка допомога надається в стані термічних впливів?  

12.Яка допомога надається в стані хімічних опіків? 

13.Яка допомога надається в стані ураження електричним струмом 

та блискавкою? 

14.Яка допомога надається при утопленні? 

15.Яка допомога надається в стані отруєння? 

16.Яка допомога надається при наступних хворобливих станах: 

гіпоксія, стенокардія, епілепсія? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

Тести для самоконтролю 

 
1. До догоспітальних видів медичної допомоги належать: 

1. Кваліфікована, спеціалізована, долікарська, перша медична. 

2. Долікарська, лікарська, перша медична. 

3. Спеціалізована, долікарська, перша медична. 

4. Перша медична. 

2. Реанімаційні заходи (у загальних випадках) проводять не менше: 

1. 5-6 хвилин. 

2. 10 хвилин. 

3. 20 хвилин. 

4. 60 хвилин. 

3. Що необхідно робити, якщо потерпілий непритомний? 

1. Дати йому води. 

2. Покласти на спину або на бік, відкинути голову, викликати лікаря. 

3 Струснути за плечі, шльопати по щокам, намагатись вивести з такого 

стану. 

4. Для забезпечення прохідності дихальних шляхів під час проведення 

штучного дихання необхідно: 

1. Підняти ноги під кутом близько 50˚. 

2. Закинути голову потерпілого максимально назад. 

3. Підкласти валик під лопатки і закинути голову потерпілого 

максимально назад. 

4. Підкласти валик під голову потерпілого нагнути голову потерпілого 

максимально вперед. 

5. На яку область грудної клітин кладуть руки під час проведення 

непрямого масажу серця? 

а) На ліву половину грудної клітини. 

б) На нижню третину грудини. 

6. Як запобігти шоку? 

1. Надати потерпілому, якому загрожує шок, положення, щоб ноги були 

вище, ніж голова і тіло. 

2. Дати випити води. 

7. При термічному опіку вражене місце (пухирі) можна змастити та 

накласти стерильну пов’язку: 

1. Будь яким жиром. 

2. Розчином оцту. 

3. Спиртом. 

4. Розчином солі або соди. 

8. Якщо встановлений для накладення джгута час закінчився, тоді 
необхідно: 

1. Зняти джгут. 

2. Зняти джгут на 10-15 хвилин і при відновленні кровотечі накласти його 
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знову. 

3. Зняти джгут на 5-10 хвилин і обов’язково накласти його знову. 

4. Ні в якому разі не знімаючи джгут робити розтирання кінцівки. 

9. При переломах іммобілізацію кінцівок проводять з метою: 

1. Уникнення зміщення переламаних костей. 

2. Уникнення зміщення переламаних костей та зменшення болю. 

3. Зменшення рухової активності потерпілого. 

4. Уникнення зміщення переламаних костей та зменшення рухової 
активності потерпілого. 

10. Який найбільш ефективний спосіб зупинення кровотечі? 

1. Перетягування шарфом, краваткою, тобто імпровізованим джгутом. 

2. Накладання пов’язки. 

3. Накладання джгута та підняття пораненої кінцівки вверх. 

11. Як правильно обробити обпечену поверхню? 

1. Змазати опік рослинним масло. 

2. Проколоти пухирці. 
3. Закрити обпечену поверхню чистим бинтом. 

12. Як обробляти місця пошкодження концентрованою кислотою? 

1. Замазати 5% розчином йоду спиртовим. 

2. Облити слабким розчином натрію гідрокарбонату, якщо його немає, 

холодною водою. 

3. Змазати місце опіку якою-небудь маззю. 

13. Яка послідовність дій щодо надання першої допомоги при 

ураженні електричним струмом? 

1. Викликати лікаря або швидку медичну допомогу. 

2. Викликати лікаря та надати долікарську допомогу. 

3. Звільнити потерпілого від дії електричного струму, викликати лікаря (за 

можливістю), надати долікарську допомогу. 

4. Звільнити потерпілого від дій електричного струму та викликати лікаря. 

14. Перша медична допомога при харчовому отруєнні? 

1. Напоїти водою та викликати рвоту. 

2. Напоїти молоком та рідкою кашею. 

3. Дати спиртні напої для дезинфекції шлунка. 

15. Кому в першу чергу необхідно надати допомогу при масових 

травмах? 

1. Пацієнтам у непритомному стані. 
2. З масивною кровотечею. 

3. Тим, які задихаються. 
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