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ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ДІЙ

ОЦІНИТИ СТАН ПОТЕРПІЛОГО ТА ОДЯГНУТИ ЗАХИСНІ 
РУКАВИЧКИ

ЗА НЕОБХІДНОСТІ ВИКЛИКАТИ ШВИДКУ

 КРИТИЧНА КРОВОТЕЧА 
ПРИСУТНЯ

 КРИТИЧНА КРОВОТЕЧА 
ВІДСУТНЯ

ЗУПИНИТИ КРОВОТЕЧУ ЗАПИТАТИ ЧИ ПОТРІБНА 
ДОПОМОГА

ВІДПОВІДАЄ 
(СВІДОМОСТЬ ПРИСУТНЯ)

НЕ ВІДПОВІДАЄ 
(ПЕРЕВІРКА ДИХАННЯ)

ДИХАННЯ Є
(БОКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ)

ДИХАННЯ ВІДСУТНЄ (СЛР)

ПО МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧАТИ СВІДКІВ ПО ДОПОМОГУ

До приїзду швидкої потерпілий повинен перебувати під наглядом.

ВИКЛИК ШВИДКОЇ (103)

Говорити спокійно, чітко й виразно.

Відповісти на всі питання диспетчера. Чітко дотримуватись 
вказівок. 

Диспетчер перший кладе трубку.

Повідомити адресу виклику (якщо не знаєте адресу то 
повідомити найбільш помітні орієнтири місця пригоди).

Назвати своє прізвище, стать, вік потерпілого. 

Якщо потерпілий не один, повідомити про кількість 
постраждалих та описати їх стан. По протоколам на одного 
потерпілого виїзджає одна машина швидкої допомоги.

Чітко та стисло передати диспетчеру скаргу або причину 
виклику. 

По можливості залишати свій номер телефону. Якщо 
звонить стороння особа просимо його залишитись на місці 
до приїзду медиків. 

Залучати сторонніх осіб до допомоги. (Принести 
аптечку,викликати швидку, допомогти проводити 
реанімаційні заходи).

Якщо стан постраждалого змінився (погіршився) до приїзду 
швидкої, повторно зателефонуйте в 103.

До приїзду медиків залишатись на місці пригоди 
та контролювати стан потерпілого.
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КРИТИЧНА КРОВОТЕЧА.
ПРО ГОЛОВНЕ!СКЛАД АПТЕЧКИ ДЛЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Ознаки артеріальної кровотечі:
Кров яскраво-червоного кольору витікає пульсуючим потоком.

Явні ознаки критичної кровотечі:

Пляма крові на землі або на одягу збільшується.

Кров яскраво-червона витікає поштовхами.
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Аптечки бувають індивідуальні, бойові, автомобільні та ті, які 
використовують на підприємствах та організаціях.
Вміст аптечки комплектується в залежності від сфери діяльності, 
небезпечних факторів на конкретному місці, та кількості людей.
Потрібно пам’ятати! Таблетки є індивідуальним засобом, які потрібно 
приймати за призначенням лікаря, тому їх потрібно комплектувати 
окремо від основної аптечки. Стороннім особам заборонено ними 
користуватись.

Додаткові засоби: Окуляри, світловідбиваючий жилет, трикутник для 
позначення місця ДТП, оклюзійна наліпка при пораненні грудної 
клітини, грілка-пакет, охолоджуючий пакет.

Джгут САТ, СІЧ, СПАС 2 шт
Маска — клапан для СЛР 1 шт
Ножниці для розрізання 
одягу 1 шт
Індивідуальний 
Перев’язувальний Пакет 2 шт
Еластичний бинт 5-8 м 1 шт
Пластир в рулоні 1 шт
Хлоргексидин в пластику 1 уп
Кровоспинний засіб 
КРОВОСПАС 1 уп

Шина для фіксації кінцівок 1 шт
Протиопіковий засіб 
ОПІКУН 1шт
Захисні рукавички 2 пар
Бинт 5х10,7х14 4 шт
Серветки 1 уп
Бандаж ізраїльський, 
СІЧ 6 “ 1шт
Косинка марлева 1шт
Термоковдра 1 уп
Маркер 1шт

Рекомендації щодо вмісту аптечки для домедичної допомоги 
(1 людина):

Аптечка домедичної допомоги.

1 2
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КРИТИЧНА КРОВОТЕЧА.
ПРО ГОЛОВНЕ!

Критичний час для потерпілого від 1,5 до 3 хв.
Критична втрата крові 1,5-2 літра.
При роботі з біологічними рідинами потерпілого, обов’язково 
одягати захисні рукавички.
При масивних кровотечах заборонено постраждалого садити, 
давати ліки, колоти обезболюючі препарати, дозволяти рухатись, 
витягувати будь-які предмети, які стирчать з тіла.
Потрібно максимально швидко зупинити кровотечу, записати час 
накладання джгута, передати потерпілого кваліфікованим медикам, 
та не залишати його без нагляду до їх приїзду.

При наявності однієї із цих ознак максимально швидко на верхню третину 
плеча, або стегна накладається джгут для зупинки критичної кровотечі.

Травматична ампутація кінцівки.
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ЗУПИНКА АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВОТЕЧІ З КІНЦІВОК 
 ЗА ДОПОМОГОЮ ДЖГУТА ЕСМАРХА

Алгоритм дій:

Визначити місце критичної кровотечі.

Безпека.
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ЗУПИНКА АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВОТЕЧІ З КІНЦІВОК 
 ЗА ДОПОМОГОЮ ДЖГУТА ЕСМАРХА

Дістати джгут та перевірити його цілістність, адже він часто рветься, 
пересихає, перемерзає.

Створити тиск на рану.
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ЗУПИНКА АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВОТЕЧІ З КІНЦІВОК 
 ЗА ДОПОМОГОЮ ДЖГУТА ЕСМАРХА

Джгут потрібно затягувати без щілин та перехрещування.

Накласти джгут на верхню третину стегна або плеча, слідкуючи щоб джгут 
не лягав на оголену шкіру та під джгутом не було сторонніх предметів.
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ЗУПИНКА АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВОТЕЧІ З КІНЦІВОК 
 ЗА ДОПОМОГОЮ ДЖГУТА ЕСМАРХА

Кінці джгута закріпити у вузол. Кліпси, так як вони не надійні, ні в якому разі 
не використовують.

На тілі потерпілого маркером зафіксувати час накладання джгута.

Перевірити зупинку кровотечі та відсутність пульсу нижче місця 
накладання.
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ЗУПИНКА АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВОТЕЧІ З КІНЦІВОК 
 ЗА ДОПОМОГОЮ ДЖГУТА ЕСМАРХА

Ознаки правильно накладеного джгута:

Джут без шкоди для здоров’я може знаходитись на кінцівці, 
незалежно від пори року, до 2 годин.

Зупинка кровотечі. Побіліла кінцівка. Відсутність пульсу.
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ЗУПИНКА КРИТИЧНОЇ КРОВОТЕЧІ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТУРНІКЕТА ТИПУ САТ

Турнікет САТ та український аналог СІЧ, СПАС є більш сучасним 
і надійним засобом для зупинки критичної кровотечі з кінцівок. 

САТ

СІЧ

СПАС

ЗУПИНКА КРИТИЧНОЇ КРОВОТЕЧІ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТУРНІКЕТА ТИПУ САТ

Склад турнікета САТ.

1. Самоклеюча стрічка.
2. Пряжка з двома отворами.
3. Фіксатор.
4. Вороток.
5. Фіксуюча стрічка.
Відмінності між турнікетом типу САТ та джгутом Есмарха:

4
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Пряжка з двома 
отворами

Вороток

Фіксатор

Фіксуюча
стрічка

Самоклеюча
стрічка
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ВІДМІННОСТІ МІЖ ТУРНІКЕТОМ ТА ДЖГУТОМ ЕСМАРХА

Турнікет типу САТ є більш зручним та сучасним у використанні, та 
менш травматичним для кінцівок ніж джгут Есмарха.
Турнікет САТ, СІЧ, СПАС, так як і джгут Есмарха одягається на верхню 
третину стегна, або плеча.

Матеріал з якого виготовлений турнікет та джгут Есмарха:
• Турнікет типу САТ-тканина, Есмарха-гума;
Спосіб накладання його на кінцівку:
• турнікет типу САТ фіксується через пряжку двохсторонньою 

липучкою, джгут Есмарха зав’язують у вузол.

Турнікет можна одягати як на оголену кінцівку, так і на одяг. Джгут 
Есмарха тільки на одяг.

Турнікет не рветься, не пересихає, не перемерзає, його легко можна 
накласти однією рукою при самодопомозі.

Джгут Есмарха рветься, пересихає, перемерзає. Він являється 
ненадійним та застарілим засобом для зупинки критичної кровотечі 
з кінцівок.

Джгут та турнікет без шкоди для здоров’я може знаходитись 
на кінцівках, незалежно від пори року, не більше 2 годин.

ЗУПИНКА КРИТИЧНОЇ КРОВОТЕЧІ З ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТУРНІКЕТА ТИПУ САТ

При роботі з кровотечами обов’язково одягнути захисні рукавички.
Визначити місце кровотечі та створити тиск на рану.
Дістати турнікет, відкрити та сформувати робочу петлю.
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ЗУПИНКА КРИТИЧНОЇ КРОВОТЕЧІ З ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТУРНІКЕТА ТИПУ САТ

Сформований турнікет одягнути на верхню третину плеча.

Взявшись однією рукою за край стрічки затягнути турнікет навколо 
кінцівки до фіксатора за допомогою двосторонньої липучки так, щоб між 
тілом і стрічкою не було щілин, а фіксатор з воротком знаходився зверху.
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ЗУПИНКА КРИТИЧНОЇ КРОВОТЕЧІ З ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТУРНІКЕТА ТИПУ САТ

Закрутити вороток до зупинки кровотечі.

Зафіксувати вороток у фіксаторі.
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ЗУПИНКА КРИТИЧНОЇ КРОВОТЕЧІ З ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТУРНІКЕТА ТИПУ САТ

Залишок стрічки обернути навколо кінцівки поверх воротка через 
фіксатор, та закріпити білою фіксуючою стрічкою.

На тілі постраждалого написати час накладання джгута.

Правильно накладений турнікет:
• зупинка кровотечі;
• побіліла кінцівка;
• відсутність пульсу нижче місця накладання турнікета.
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ЗУПИНКА КРИТИЧНОЇ КРОВОТЕЧІ З НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТУРНІКЕТА ТИПУ САТ

Одягнути захисні рукавички.

Створити тиск на рану.

Заводську петлю турнікету повністю розпустити.
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ЗУПИНКА КРИТИЧНОЇ КРОВОТЕЧІ З НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТУРНІКЕТА ТИПУ САТ

Одягнути турнікет на верхню третину стегна.

Протягнути край стрічки спочатку через внутрішній отвір пряжки, а потім 
через зовнішній отвір та затягнути так, щоб між тілом і стрічкою був 

мінімальний просвіт.
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ЗУПИНКА КРИТИЧНОЇ КРОВОТЕЧІ З НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТУРНІКЕТА ТИПУ САТ

Обернути стрічку навколо кінцівки до фіксатора за допомогою 
двохсторонньої липучки.

Закрутити вороток до зупинки критичної кровотечі.
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ЗУПИНКА КРИТИЧНОЇ КРОВОТЕЧІ З НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТУРНІКЕТА ТИПУ САТ

Зафіксувати вороток у фіксатор,та закріпити фіксуючою стрічкою.

Написати час накладання турнікета (краще продублювати на тілі).
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Турнікет може знаходитись на кінцівці до 2 годин. Після 2 годин 
відбуваються незворотні процеси, які загрожують здоров’ю.

ЗУПИНКА КРИТИЧНОЇ КРОВОТЕЧІ
ЗА ДОПОМОГОЮ ІМПРОВІЗОВАНОГО ДЖГУТА

Якщо при надані домедичної допомоги відсутній механічний 
засіб для зупинки кровотечі (джгут, турнікет) потрібно створити 
з підручних засобів імпровізований джгут.

Косинка з аптечки,шарф,марля,шматок футболки, відірваний від одягу 
рукав, м’який ремінь.

Заборонено використовувати дріт, шнурки від черевиків, мотузку. В цьому 
випадку кровотеча не зупиняється, та травмуються нервові закінчення .
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ЗУПИНКА КРИТИЧНОЇ КРОВОТЕЧІ
ЗА ДОПОМОГОЮ ІМПРОВІЗОВАНОГО ДЖГУТА

Підготовка імпровізованого джгута:

Заборонено:

Шматок тканини скласти таким чином, щоб вийшла стрічка шириною 
не менше 5 см.
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Накласти імпровізований джгут на кінцівку
(верхня третина плеча або стегна)

Зав’язати міцно у вузол. 
Між тілом та стрічкою вставити будь-який жорсткий предмет

(палиця, арматура, ножниці).
Круговими обертами затягнути до зупинки кровотечі.
Краями стрічки зафіксувати імпровізований вороток.

5

6

ЗУПИНКА КРИТИЧНОЇ КРОВОТЕЧІ
ЗА ІМПРОВІЗОВАНОГО ДЖГУТА

Після фіксації написати час накладання, та до приїзду швидкої 
контролювати стан потерпілого.
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1

СТОРОННІЙ ПРЕДМЕТ В РАНІ.
НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Заборонено виймати предмет з тіла, є загроза пошкодження судин.

БЕЗПЕКА

ЗОВНІШНЯ КРОВОТЕЧА 
ПРИСУТНЯ

ЗОВНІШНЯ КРОВОТЕЧА 
ВІДСУТНЯ

ЗУПИНКА КРОВОТЕЧІ ВИКЛИК ШВИДКОЇ

ФІКСАЦІЯ ПРЕДМЕТА

2

3

 Сторонній предмет в тілі фіксується таким чином, щоб пов’язка не тиснула 
на предмет і не завдавала додаткове травмування.

СТОРОННІЙ ПРЕДМЕТ В РАНІ.
НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Алгоритм дій:

Обов ‘язково одягнути захисні рукавички.
Залучати сторонніх осіб до допомоги (викликати швидку, допомагати 
при наданні допомоги, принести аптечку).
При ознаках зовнішньої критичної кровотечі накласти джгут.
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4

5

Сторонній предмет в рані знерухомити валиками з бинта чи тканини.

Зафіксувати будь-якою пов’язкою сторонній предмет таким чином, щоб він 
не рухався, та додатково не травмував потерпілого.

СТОРОННІЙ ПРЕДМЕТ В РАНІ.
НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

При проникаючій травмі стороннім предметом, завжди є загроза 
пошкодження внутрішніх органів та судин, що може призвести до 
загрозливого стану постраждалого.

СТИСЛА ПОВ’ЯЗКА ПРИ ВЕНОЗНІЙ КРОВОТЕЧІ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ІЗРАЇЛЬСЬКОГО БАНДАЖА

Ознаки венозної кровотечі:

2

1

Кров темно-червоного кольору витікає повільно. Зупиняється тиснучою 
пов’язкою.

Накладання тиснучої пов’язки на рану:
Звільнити рану від одягу (якщо потрібно зрізаємо).
Якщо в наявності є хлоргексидин обробляємо рану

(перекись водню —очищає рану, хлоргексидин-вбиває бактерії).
Спирт, йод, мазі заборонено.
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СТИСЛА ПОВ’ЯЗКА ПРИ ВЕНОЗНІЙ КРОВОТЕЧІ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ІЗРАЇЛЬСЬКОГО БАНДАЖА

3

4

На рану накласти стерильну серветку.

Поверх серветки покласти будь-який жорсткий предмет, який буде більший 
ніж сама рана (телефон, бинт, шматок тканини).

5

Зверху зафіксувати будь-яким бинтом (бинт, еластичний бинт, тканина, 
ізраїльський бандаж), створюючи тиск, який зупинить кровотечу.

Ізраїльський бандаж універсальний, сучасний засіб для зупинки 
та контролю кровотеч.

Перевірити пульс. Пов’язка не повинна перекривати кровоток.

СТИСЛА ПОВ’ЯЗКА ПРИ ВЕНОЗНІЙ КРОВОТЕЧІ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ІЗРАЇЛЬСЬКОГО БАНДАЖА

Використання Ізраїльського бандажа 
для зупинки кровотечі. 

6
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7

8

Український аналог, бандаж СІЧ.

Стерильний еластичний бинт, в який вшита поглинаюча подушка, яка 
не прилипає до рани.

СТИСЛА ПОВ’ЯЗКА ПРИ ВЕНОЗНІЙ КРОВОТЕЧІ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ІЗРАЇЛЬСЬКОГО БАНДАЖА

Складається:

9

10

Тиснучий елемент, який створює тиск на рану, та дозволяє змінювати 
напрям перев’язки.

Пластиковий фіксатор, за допомогою якого можна зафіксувати пов’язку.

СТИСЛА ПОВ’ЯЗКА ПРИ ВЕНОЗНІЙ КРОВОТЕЧІ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ІЗРАЇЛЬСЬКОГО БАНДАЖА
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СТИСЛА ПОВ’ЯЗКА ПРИ ВЕНОЗНІЙ КРОВОТЕЧІ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ІЗРАЇЛЬСЬКОГО БАНДАЖА

Спосіб накладання ізраїльського бандажа 
на кінцівку:

а

в

д

б

г

ж

НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛОМУ БЕЗ СВІДОМОСТІ

БЕЗПЕКА

СПИТАТИ ЧИ ПОТРІБНА ДОПОМОГА

РЕАГУЄ НА ГОЛОС
ТА НА ДОТИКИ НЕ РЕАГУЄ НА ГОЛОС

СВІДОМІСТЬ ПРИСУТНЯ ПОТРЯСТИ ЗА ПЛЕЧЕ

НЕ РЕАГУЄ НА ДОТИКИ

ПЕРЕВІРИТИ НАЯВНІСТЬ 
ДИХАННЯ

ДИХАННЯ ПРИСУТНЄ

СТАБІЛЬНО-БОКОВЕ 
ПОЛОЖЕННЯ

ЯКЩО ВИНИКАЄ ПОТРЕБА, ВИКЛИКАТИ ШВИДКУ
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НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛОМУ БЕЗ СВІДОМОСТІ

Алгоритм дій:

Безпечне положення

Переконатись в безпечності місця події. 

Спитати чи потрібна допомога, якщо не відповідає — потрясти 
за плече та перепитати ще раз.

Якщо не реагує ні на голос, ні на дотики, перевірити дихання
(чую, бачу, відчуваю почувши за 10 сек 2-3 подиха).

Дихання присутнє — перевести в стабільне бокове положення.

Викликати швидку 103.

МЕТОДИ ВІДКРИТТЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ.
АЛГОРИТМ ПЕРЕВІРКИ ДИХАННЯ (ЧУЮ, БАЧУ, ВІДЧУВАЮ)

При втраті свідомості м’язи розслабляються і корінь язика може 
перекрити дихальні шляхи, особливо якщо потерпілий лежить на 
спині. Для запобігання цієї проблеми існує
стандартний метод відкриття дихальних шляхів та переведення 
потерпілого в стабільно-бокове положення.

1

2

Після того як пересвідчились, що потерпілий без свідомості, зайняти 
положення збоку від потерпілого, та взявшись однією рукою за чоло 
припідняти підборіддя,це дозволить дихальним шляхам залишатись 

відкритими.

Перевірити дихання, для цього потрібно нахилитись щокою до обличчя, 
почути дихання, побачити як підіймається грудна клітина та відчути подих. 

(ЧУЮ, БАЧУ, ВІДЧУВАЮ).

Алгоритм дій:
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МЕТОДИ ВІДКРИТТЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ.
АЛГОРИТМ ПЕРЕВІРКИ ДИХАННЯ (ЧУЮ, БАЧУ, ВІДЧУВАЮ)

За 10 сек повинно бути 2-3 дихальних рухів.
На пульс не орієнтуємось,так як його можна не відчути, або відчути 
тільки свій пульс.

Якщо при перевірці дихальних шляхів потерпілого є підозра, що в 
ротовій порожнині наявність блювотних мас, землі тощо, потрібно 
спочатку звільнити дихальні шляхи від сторонніх предметів, та після 
чого перевірити дихання.
Заборонено: видаляти предмет пальцями. Для цього 
використовують валик бинта, шматок тканини, будь що.
Обов’язково з біологічними рідинами потерпілого працювати 
в захисних рукавичках.

3

При підозрі на травму хребта перерозгинання голови може призвести 
до додаткового травмування, тому для того щоб відкрити дихальні шляхи, 

використовуємо метод висування нижньої щелепи.

СТАБІЛЬНО БОКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

Стабільно бокове положення дасть змогу при втраті свідомості 
дихальним шляхам залишатись відкритими, а рідині вільно витікати 
з ротової порожнини.

Алгоритм дій:

1

Руку потерпілого, яка ближче до вас, розташувати над головою, 
паралельно його тілу.

Дальню руку перекласти через груди та помістити її на плече зовнішньою 
стороною долоні до щоки потерпілого.

2
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СТАБІЛЬНО-БОКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

4

Взяти за коліно з зовнішньої сторони дальню від вас ногу, підтягнути її 
вгору так, щоб стопа стала рівно на підлогу.

Після чого повернути потерпілого до себе єдиним рухом.

СТАБІЛЬНО-БОКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

При підозрі на травму хребта стабільно-бокове положення 
заборонено. Для підтримки дихальних шляхів, якщо потерпілий 
без свідомості використовувати Метод висування щелепи, який 
дозволить без додаткового травмування тримати дихальні шляхи 
відкритими.

5

Розташувати лікоть та ноги так, щоб вони стабілізували тіло, та перевірити, 
щоб нічого не заважало диханню.
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НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРИ СУДОМАХ

Переконатися у відсутності небезпеки.
Забрати всі предмети, які можуть травмувати потерпілого, під голову 
підкласти м’які речі з метою попередження травмування. 
Заборонено насильно стримувати судомні рухи постраждалого, 
силою відкривати щелепу, вливати воду, давати ліки та всовувати 
в ротову порожнину пальці, палки, ложки, ножі.
Після припинення судом оглянути постраждалого, очистити ротову 
порожнину від слизу, визначити наявність свідомості та дихання. 
Якщо дихання присутнє повернути постраждалого на бік, 
для попередження потрапляння до верхніх дихальних шляхів слини, 
крові, та сторонніх предметів.
Якщо дихання відсутнє, розпочати СЛР. 
До приїзду швидкої не залишати потерпілого без нагляду.
При погіршенні стану потерпілого, до приїзду медиків повторно 
зателефонувати диспетчеру швидкої, та виконувати їхні вказівки.
Якщо напад більше 5 хв, обов’язково викликати швидку.
Обов’язково при наданні допомоги працювати в захисних 
рукавичках, та дотримуватись правил безпеки.

Алгоритм дій:

СЕРЦЕВО ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ (СЛР).
АЛГОРИТМ ДІЙ

БЕЗПЕКА

СПИТАТИ ЧИ ПОТРІБНА ДОПОМОГА

ПОТЕРПІЛИЙ НЕ ВІДПОВІДАЄ, ТА НЕ РЕАГУЄ НА ДОТИКИ

ПОЗВАТИ ПО ДОПОМОГУ

ПЕРЕВІРИТИ ДИХАННЯ (ЧУЮ, БАЧУ, ВІДЧУВАЮ)

ДИХАННЯ ВІДСУТНЄ

ВИКЛИКАТИ ШВИДКУ

РОЗПОЧАТИ СЛР

30 НАТИСКАНЬ 2 ДИХАННЯ 

(100-120 НАТИСКАНЬ ЗА 1 ХВ)
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ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛОМУ ПРИ ЗУПИНЦІ ДИХАННЯ

БЕЗПЕКА

КОНТРОЛЬ
1

ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛОМУ ПРИ ЗУПИНЦІ ДИХАННЯ

Спитати чи потрібна допомога?

Не відповідає,потрясти за плече і перепитати ще раз.

Не реагує ні на голос, ні на дотики.

Позвати на допомогу оточуючих. Ці люди допоможуть викликати 
швидку та реанімувати постраждалого.

Відкрити дихальні шляхи взявшись однією рукою за чоло, другою 
за підборіддя, припідняти голову. 

Перевірити дихання (нахилитись вухом до обличчя потерпілого, 
почути дихання, побачити як піднімається грудна клітина, відчути 
дихання. (Чую-Бачу-Відчуваю).

При наданні допомоги постраждалому, завжди використовувати 
захисні рукавички та маску-клапан для проведення Серцево 
Легеневої Реанімації,та слідкувати щоб нічого не загрожувало вашій 
безпеці.

Дихання відсутнє. Зателефонувати в 103 або попросити свідків 
викликати швидку.

Приступити до проведення СЛР, залучаючи свідків до допомоги.

ДЗВІНОК

МАСАЖ

44 45



ПРОВЕДЕННЯ СЕРЦЕВО ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАНІМАЦІЇ

Звільнити грудну клітину від тиснучого одягу.

1

2

Стоячи на колінах збоку від потерпілого, вибрати точку натискання (центр 
грудної клітини).

3

4

Скласти пальці в замок, лікті прямі. Плечі над точкою натискання.

Під прямим кутом на глибину 5-6 см зробити 30 натискань на грудну 
клітину (частота 100-120 за 1 хв, 30 натискань за 15 сек). 

Тиск створювати рівномірно не відриваючи руки від грудної клітини, 
з однаковим темпом та не зміщуючи долоні на ребра. 

ПРОВЕДЕННЯ СЕРЦЕВО ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАНІМАЦІЇ
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5

6

Після чого зробити два штучних вдиха. Запрокинути голову потерпілому. 
Вставити в ротову порожнину маску-клапан з захисною плівкою.

ПРОВЕДЕННЯ СЕРЦЕВО ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАНІМАЦІЇ

7

Затиснути ніс постраждалого і зробити вдих як при звичайному диханні, 
слідкуючи за рухом його грудної клітини.

Одразу після двох вдихів відновити натискання на грудну клітину. 
Якщо маски-клапан немає, робимо тільки безперервні натискання 
без дихання. 

Якщо відчули хруст, не зупинятися, зламане ребро не є причиною 
зупинки СЛР.

По можливості залучати свідків до допомоги. Одна людина робить 
натискання, друга дихальні рухи, після втоми змінюватись.

Припиняємо реанімацію в трьох випадках: 
• Приїхала швидка.
• Потерпілий прийшов до тями.
• Ті хто надає допомогу фізично виснажились. 

ПРОВЕДЕННЯ СЕРЦЕВО ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАНІМАЦІЇ
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1

Цей стан може тривати від декілька годин до декілька днів. При 
сучасному розвитку медицини інфаркт успішно лікують, а люди живуть 
довго і повноцінно. Головне вчасно розпізнати симптоми та передати 

постраждалого медикам.

Інфаркт міокарда — це ураження серцевого м’яза, викликане 
гострим порушенням його кровопостачання.

Неперервна пекуча біль за грудиною, яка віддає на ліву сторону 
грудної клітини, руку або лопатку.

Часте поверхневе дихання, задуха.

Слабкість, нудота, холодний липкий піт. 

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ІНФАРКТ

Симптоми:

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ІНФАРКТ

Викликати швидку. 

Забезпечити хворому спокій.

Розтебнути тиснучий одяг, дати доступ свіжому повітрю.

Посадити або положити так, щоб верхня частина тулуба була трохи 
вища за нижню.

Дати розжувати 1 таблетку аспірину 300 мг для зниження 
згортання крові, якщо немає алергії на ліки. Але завжди краще 
проконсультуватись з сімейним лікарем.

Якщо втрата свідомості — перевести в стабільне бокове положення 
і слідкувати за дихальними шляхами.

Якщо зупинка дихання — до приїзду швидкої проводити Серцево 
Легеневу Реанімацію.

Переміщати хворого тільки на ношах.

Допомога:
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ІНСУЛЬТ

Інсульт — гостре порушення мозкового кровообігу внаслідок якого 
виникає пошкодження частини головного мозку.

Асиметрія обличчя. (Попросити посміхнутись, куточок губ з однієї 
сторони буде опущений).
Порушення мови. (Мова нерозбірлива, спутана).
Порушення координації та раптова слабкість в кінцівках. (Попросити 
підняти обидві руки, одна рука буде погано функціонувати).
Інтенсивна головна біль.

Викликати якнайшвидше швидку в перші 2-3 години від початку 
приступу, зволікання може призвести до погіршення стану.
Напівлежаче зручне положення, доступ свіжого повітря. 
Ні в якому разі не давати їжі, води, та ліків.
Не залишати без нагляду. 
Втрата свідомості — бокове положення.
Зупинка дихання — Серцево Легенева Реанімація.
При приїзді швидкої потерпілого переміщати тільки на ношах.

1

Симптоми інсульту:

Допомога при інсульті:

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОРУШЕНІ ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ.
ПОВНЕ ТА НЕПОВНЕ ПЕРЕКРИТТЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ СТОРОННІМ ПРЕДМЕТОМ

Непрохідність дихальних шляхів може бути викликана попаданням 
в них сторонніх предметів або рідини. Цей стан потребує негайної 
допомоги.
Розрізняють повне та неповне порушення прохідності дихальних 
шляхів.
Для того, щоб зрозуміти чи є загроза дихальним шляхам, достатньо 
задати питання. Ви подавились?
Якщо людина відповідає — загрози немає.
Не відповідає, не може зробити повний вдих — загроза є.
Ознаки не повного порушення прохідності дихальних шляхів. 
Постраждалий може говорити, кашляти, дихати.

1

Допомога полягає в заохочувані продовжувати кашляти.
Цей стан не несе загрози життю.
Бити по спині, в момент коли людина кашляє, заборонено, ці дії 
можуть нашкодити.

Допомога:
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОРУШЕНІ ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ.
ПОВНЕ ТА НЕПОВНЕ ПЕРЕКРИТТЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ СТОРОННІМ ПРЕДМЕТОМ

Постраждалий здійснює безмовні спроби кашляти, не може 
говорити, та не може дихати. Може втратити свідомість і якщо 
не надати допомогу, то через 5 хв зупинка дихання, смерть.

Прийом Геймліха:
Нахилити потерпілого вперед та стоячи збоку нанести 5 ковзаючих ударів 

зверху вниз між лопатками. Якщо це не допомогло зробити 5 натискань 
в верхній частині черевної порожнини, всередину та вгору під кутом 45° 

чередуючи удари з натисканням.

Заборонено при повному перекритті дихальних шляхів давати воду, 
та бити по спині згори вниз.

2

Допомога:

Ознаки повного порушення прохідності 
дихальних шляхів.

ДОПОМОГА ПРИ ПОВНОМУ ПЕРЕКРИТТЮ ДИХАЛЬНИХ
ШЛЯХІВ СТОРОННІМ ПРЕДМЕТОМ

Прийом Геймліха:

Стати збоку постраждалого підтримуючи за плечі однією рукою, 
нахилити постраждалого вперед на 90° і нанести 5 різких ковзаючих 
ударів між лопатками основою долоні щоб сторонній предмет 
вийшов назовні.

1

Алгоритм дій:
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ДОПОМОГА ПРИ ПОВНОМУ ПЕРЕКРИТТЮ ДИХАЛЬНИХ
ШЛЯХІВ СТОРОННІМ ПРЕДМЕТОМ

Стиснути долоню в кулак та розвернути його горизонтально до 
тулуба постраждалого. Захопити цю руку другою рукою зверху, 
та виконати 5 різких натискань, водночас всередину та вгору, під 
кутом 45°.

2 3

4

По необхідності повторювати:
5 ударів між лопатками та 5 натискань.
Потерпілого обов’язково передати кваліфікованим медикам, адже 
можуть бути ускладнення.

При втраті свідомості:
Допомога полягає в переміщені постраждалого в горизонтальне 
положення та визначенні наявності дихання. 

Дихання відсутнє:
Розпочати Серцево Легеневу Реанімацію.
До приїзду швидкої не залишати потерпілого без нагляду.

ДОПОМОГА ПРИ ПОВНОМУ ПЕРЕКРИТТЮ ДИХАЛЬНИХ
ШЛЯХІВ СТОРОННІМ ПРЕДМЕТОМ

Якщо це не допомогло, стати позаду постраждалого в стійке 
положення, обхопити обома руками верхню частину його черевної 
порожнини (між діафрагмою і пупком).
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ УТОПЛЕННІ

Ознаки, які вказують, що людина тоне:

Допомога при утопленні:

Хаотичні рухи в вертикальному положені. Спроби відштовхнутись 
від води руками.
Спроби вдихнути повітря.
Безмовне відкриття рота.
Оскільки утопаючий витрачає сили на те, щоб зробити вдих, 
то покликати на допомогу він не може. Свої дії потерпілі не 
усвідомлюють, і в паніці дуже часто топлять своїх рятувальників.

Допомога при утопленні заключається у тому, щоб дотримуючись 
безпеки, якнайшвидше розпізнати загрозливий стан і витягнути 
потерпілого на поверхню.
Безпека.
До постраждалого підпливати тільки зі спини.
Максимально швидко витягнути з води на поверхню.
Викликати швидку.

1

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ УТОПЛЕННІ

Якщо постраждалий в свідомості.

Якщо потерпілий без свідомості.

Дихання присутнє:

Дихання відсутнє:

Відправити обов’язково в лікарню, тому що може бути ускладнення 
зі здоров’ям.

Очистити дихальні шляхи, відкрити їх, та перевірити дихання (чую, 
бачу, відчуваю).

До приїзду швидкої перевести в стабільно-бокове положення, 
але якщо є підозра на травму хребта, використовувати метод 
висовування нижньої щелепи та максимально знерухомити 
постраждалого, особливо шийний відділ хребта,використовуючи для 
цього підручні або спеціальні засоби.

Розпочати СЛР.
Так як в крові потерпілого залишилось мало кисню починаємо СЛР 
не з компресії, а з 5 вдихів. 
Далі за алгоритмом СЛР 30:2.
Продовжувати до приїзду швидкої і залучати свідків до допомоги. 
Заборонено витрачати час на натискання на живіт, щоб усунути воду 
з тіла потерпілого, або перевертати вниз головою.
При утопленні завжди підозрюйте травму хребта, тому відкриття 
дихальних шляхів проводити методом висування щелепи.
Не допускати переохолодження.
Обов’язково постраждалого доправити в лікарню, навіть якщо він в 
свідомості.
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КІНЦІВОК

Ознаки закритого перелому:
Цілісність шкіри збережена. Біль, набряк, порушення функцій 
кінцівок. Кінцівка в неприродньому положенні, під руками 
відчувається рухливість та хрускіт кісток.

Переломи бувають:
закриті

відкриті

1

2

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КІНЦІВОК

Допомога:
Переконатися у відсутності небезпеки. 
Допомогти прийняти зручне положення, зняти всі прикраси, 
розрізати одяг, взуття.
Визначити місце перелому. 
Знерухомити кінцівку з фіксацією двох суглобів нижче і вище місця 
перелому. Якщо перелом вище коліна, або вище ліктя, фіксується три 
суглоби.

3

4
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КІНЦІВОК

Для фіксації використовують стандартні шини, або будь-які підручні 
засоби (дошки, палиці, косинки, картон). Спочатку виміряти 
потрібний розмір та форму на здоровій кінцівці, а потім перенести 
вже готову конструкцію на ушкоджену кінцівку, це зменшує біль, 
обмежує рух кінцівки, та запобігає подальшому пошкодженню 
тканин. За відсутністю інших засобів, знерухоміти верхню кінцівку 
можна фіксацією її до тулуба, а нижню — до здорової ноги.

5

6

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КІНЦІВОК

Після накладання шини обов’язково перевірити колір шкіри 
та наявність пульсу. Закріплена шина не повинна порушувати 
кровопостачання кінцівки. 
До приїзду швидкої не залишати потерпілого без нагляду.

Б

В
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КІНЦІВОК

Безпека.
Зупинити кровотечу, та написати час накладання джгута.
Зняти всі прикраси, годинник, браслети, обручки, та розрізати, якщо 
потрібно, одяг, взуття.
Накласти стерильну пов’язку на рану так, щоб обломки кісток, які 
видно з рани, не рухались та не завдавали додаткове травмування. 
Знерухомити пошкоджену кінцівку за допомогою шин або підручних 
засобів.
Перевірити наявність пульсу ((його не повинно бути, так як на 
кінцівку накладений джгут для зупинки критичної кровотечі)).
Забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття 
медиків.
При погіршенні його стану повторно зателефонувати диспетчеру 
швидкої.

Допомога:

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КІНЦІВОК

9

Дозволяти рухати ушкодженою кінцівкою, здавлювати її та зіставляти 
уламки кісток, вони можуть пошкодити м’язи, судини, та нервові 
стовбури. Слід поводитись обережно, щоб не завдати додаткове 
травмування.
Знімати одяг зі зламаної кінцівки. Допускається тільки розрізання 
одягу, взуття.
Прикладати тепло до місця перелому, давати ліки 
та використовувати мазі.
Переміщати потерпілого не наклавши шини, та залишати без нагляду 
до приїзду швидкої.

10

Заборонено при закритому, та при 
відкритому переломах:

Наявність кровотечі, відкрита рана, обломки кісток які видно.

Ознаки відкритого перелому:
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НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРИ ОПІКАХ

Розрізняють 4 ступені опіків:
I ступінь — поверхневе ураження, без порушення цілостності шкіри 

(сонячний опік). Ознаки: почервоніння та набряк.

II ступінь — характеризується появою пухирів, заповнених прозорою 
рідиною.

1

2

НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРИ ОПІКАХ

III ступінь — глибокий опік з пошкодженням на всю товщину шкіри. Деякі 
участки можуть бути обвуглені до чорного або білого кольору.

IV ступінь — супроводжується обвуглюванням тканин з ушкодженням 
шкіри, м’язів, сухожиль та кісток.

3

4
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НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРИ ОПІКАХ

Замість води можна використати спеціальну протиопікову серветку 
Українського виробника ОПІКУН.

5

6

НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРИ ОПІКАХ

Зняти прикраси.
Зрізати будь-який одяг, що знаходиться поблизу ділянки опіку. 
Прикрити рану стерильною пов’язкою.
Давати пити багато води, щоб уникнути зневоднення.
Закутати потерпілого в термоковдру, щоб не було переохолодження.
До приїзду швидкої слідкувати за дихальними шляхами, так як 
потерпілий може отруїтись чадним газом.

Використовувати Пантенол. При серйозних опіках він тільки 
зашкодить (створює плівку, яка не дає шкірі охолоджуватись).

Прикладати лід до обпеченої ділянки.

Проколювати пухирі, які утворились.

Обробляти опік спиртом та рідинами, які містять спиртовий 
розчин, рослинними та вершковими маслами, сипучими ліками та 
присипками.

Речі, які прилипли до тіла, ні в якому разі не зривати, тільки обрізати.

Давати будь-які ліки та робити ін’єкції.

Використовувати пластирі та перев’язувальні матеріали на клеєвій 
основі

Ні в якому разі до приїзду швидкої не залишати потерпілого без 
нагляду.

Заборонено:

Перша допомога при опіку:
Безпека.
Забрати потерпілого з місця пригоди на свіже повітря.
Визначити рівень свідомості, дихання та ушкодження.
Охолодити опік прохолодною водою на протязі 10-15 хв. Це не 
дозволить опіку поширитися в глибокі шари шкіри.
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ОБМОРОЖЕННІ

Розрізняють чотири ступеня відмороження:

Обмороження 1-го ступеню. 

Обмороження 2-го ступеню. 

Незначний набряк, шкіра бліда, поколювання, оніміння та втрата чутливості 
шкірних покровів.

Характеризується більш глибоким ураженням. Шкіра синюшного кольору, 
інтенсивна біль, утворюється набряк та пухирі з прозорою рідиною.

1

2

Обмороження -ушкодження тканин та органів, яке виникає під дією 
низьких температур та вологи. Найчастіше уражаються ніс, вушні 
раковини, пальці рук та ніг.

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ОБМОРОЖЕННІ

Обмороження 3-го ступеню. 

Обмороження 4-го ступеню. 

Глибоке пошкодження тканин, втрата чутливості, пухирі наповнені темно-
бурою рідиною, навколо яких розвивається запалення. 

Характеризується омертвінням м’яких тканин та кісток. При цьому 
розвиваються незворотні явища, які загрожують життю. 

3

4
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ОБМОРОЖЕННІ

Зняти всі прикраси. 
Переодягнути постраждалого в сухий теплий одяг, взуття краще 
розрізати, дати гарячій напій. 
Зігрівати потрібно поступово на протязі 15-30 хв. Для зігрівання 
слід використовувати теплу воду, температура якої повинна бути 
не більше 40 °С. Цей процес може викликати значний біль, проте 
дозволить врятувати тканини.
Можна зігрівати з допомогою тепла долонь, тіла, термо-пакетів, 
термоодіяла.

5

6

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ОБМОРОЖЕННІ

На крайній випадок, в пластикові пляшки залити воду температурою 
40 °С, прикласти до місць, де судини знаходяться максимально 
близько до поверхні (пах, пахви) та зверху закутати в термоковдру. 
В такий спосіб можна підняти температуру тіла потерпілого, 
та усунути загрозливий стан.

Розтирати обморожені ділянки снігом.
Від переохолодження судини спазмуються і стають крихкими.
Розтираючи обморожену ділянку можна нанести мікротравми, 
поламати та пошкодити судини, нерви. Це може призвести 
до відмирання ушкодженої ділянки шкіри.

Проколювати пухирі.
Це загрожує висиханням шкіри та подальшим пошкодженням 
тканин.

Зігрівати ушкоджену ділянку в гарячій воді.
Розвивається тромбоз судин. 

Використовувати спиртні напої, як в середину, так і зовні.
Алкоголь змушує судини кінцівок і шкіри розширюватись. 
В результаті чого людині стає тепло. Це посилює тепловіддачу 
і організм починає швидше охолоджуватись.

Зігрівати біля відкритого полум’я.
Розвиваються глибокі ураження через нерівномірне прогрівання 
тканин. 

При всіх випадках обмороження обов’язково звернутися до лікарні, 
так як несвоєчасна допомога може призвести до погіршення стану 
потерпілого.

Категорично забороняється:

Допомога при обмороженні:
Усунути дію негативного фактору — холоду.
Перевірити наявність свідомості, дихання та провести огляд 
потерпілого.
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ТРАВМУ ГОЛОВИ. ЧМТ

За характером травмувань ЧМТ бувають закриті та відкриті.

Рани, деформація та гематоми на голові.
Втрата свідомості, сонливість, амнезія, сплутаність, дезорієнтація.
Головна біль.
Нудота, блювання.
Порушення зору та слуху.

1

2

Ознаки травми голови:

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ТРАВМУ ГОЛОВИ. ЧМТ

Безпека. 
Визначити рівень свідомості та дихання.
Викликати швидку.
Якщо є видимі кровотечі, накласти пов’язку яка не тисне, так як може 
бути порушена цілістність кісток черепа.
Якщо є підозра на травму хребта, накласти шийний комір, якщо він є.

Якщо шийного коміра немає: 
Не рухати, щоб не завдати додатково травмування, та слідкувати 
за дихальними шляхами.
Якщо виникає втрата свідомості при підозрі на травму хребта, 
підтримувати дихальні шляхи способом ВИСУВАННЯ ЩЕЛЕПИ.
Якщо потерпілий в свідомості та видимих травм хребта немає і йому 
зручно сидіти — не забороняти цього робити. Але якщо виникає 
блювота, краще положити в безпечне положення, для запобігання 
перекриття дихальних шляхів.
Якщо зупинка дихання — Серцево Легенева Реанімація.

Допомога:

3

Розлади дихання, судоми.
Витікання крові або напівпрозорої рідини (ліквор) з носа, вух.
Втрата чутливості або рухових функцій в кінцівках.
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ТРАВМУ ГОЛОВИ. ЧМТ

Заборонено давати будь-які ліки, накладати тиснучу пов’язку 
та витягати кісткові уламки з голови.

Дуже часто травма голови поєднується з травмою ока.

4

5

До приїзду медиків не залишати потерпілого без нагляду.
Навіть незначні на вигляд травми голови можуть призвести 
до серйозних проблем зі здоров’ям.

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ТРАВМУ ГОЛОВИ. ЧМТ

Закрити травмоване око будь-яким жостким щитком (пластиковий стакан, 
телефон, рулон від скотча).

Допомога:

6

7
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Це робиться для того, щоб пов’язка не торкалась слизової ока, 
та не завдавала додаткового травмування.

8

9

Рекомендується здорове око теж закривати пов’язкою, адже очі 
синхронно рухаються і виникає загроза травмованому органу зору.
Заборонено самостійно виймати сторонні предмети з 
ока,накривати цей предмет пов’язкою без щитка (є загроза 
додаткового травмування), та залишати постраждалого без нагляду 
до приїзду швидкої.

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ТРАВМУ ГОЛОВИ. ЧМТ

При травмі грудної клітини виникає загроза пневмотораксу. 
Скупчення повітря в плевральній порожнині, який стискає легеню 
в здорову сторону і отже порушується дихання та кровообіг. Цей 
стан є небезпечним для життя і при відсутності своєчасної допомоги 
може призвести до смерті.

Відкритий пневмоторакс (відкрита рана грудної клітини). 
Обов’язково перевірити спину, особливо якщо це кульове 
поранення. 
Закритий (відсутність будь-якої рани). 
Можна розпізнати за ознаками пневмоторакса та гематом на грудній 
клітині.
Клапанний (напружений) пневмоторакс (з тканин рани утворюється 
клапан, який на вдиху пропускає повітря в плевральну порожнину, 
а назад не випускає, що призводить до поступового наростання 
повітря в грудній порожнині).

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ТРАВМІ ГРУДНОЇ КЛІТИНИ

1

Розрізняють:
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ТРАВМІ ГРУДНОЇ КЛІТИНИ

Ознаки пневмотораксу:

Допомога:

2

Біль в області грудної клітини.
Можливе кровохаркання (кров яскраво-червона).
Всмоктуючі звуки та піниста кровотеча з рани. 
Прискорене дихання. 
Побіління обличчя та посиніння носо-губного трикутника.
Набрякання вен на шиї.
Асиметрія грудної клітини (уражена сторона буде випукла).
Відсутність дихання на ураженій стороні.
Підшкірна емфізема (повітря накопичується під шкірою і якщо 
провести рукою, буде відчуватись хрускіт).

1. Безпека (при кровотечах обов’язково працювати в захисних 
рукавичках).

2. Обов’язково перевірити наявність вихідного отвору.
3. Не зривати одяг (обрізати), та не витягати предмет, який стирчить 

в рані.
4. Герметично закрити рану за допомогою спеціальних 

самоклеючих наліпок типу:

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ТРАВМІ ГРУДНОЇ КЛІТИНИ

Halo, Asherman Chest Seal, HyFin (клеїться на видиху) вони бувають як 
з клапаном так і без. Або за допомогою плівки, яка не пропускає повітря 

(файл, пакет, обгортка від ІПП).

А

Б

В

80 81



Клеїться за допомогою скотчу або лейкопластиря  П-образна пов’язка.
Три сторони закриваються наглухо, одна сторона залишається для того,

щоб зайве повітря з плевральної порожнини виходило назовні.

Імпровізована наліпка

До приїзду лікарів потерпілий повинен сидіти в зручному положені 
напівсидячи, або лежати в стабільно-боковому положені на ушкодженій 

стороні легень.

3

4

Зі спини рана закривається наглухо, так як повітря збирається 
на передній частині грудної клітини.
Головне! Максимально швидко закрити отвори герметичною 
пов’язкою, та доставити потерпілого в лікарню.

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ТРАВМІ ГРУДНОЇ КЛІТИНИ

Розрізняють закриту та відкриту травму живота.

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ТРАВМУ ЖИВОТА

1

2

3
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ТРАВМУ ЖИВОТА

Ознаки:

Допомога:

Якщо травма живота закрита:

Якщо травма живота відкрита:

Часте дихання, шкіра бліда, холодна на дотик. 
Нудота, блювання та слабкість.
Відчуття спраги та можлива втрата свідомості.
На місці травми гематома або синці (закрита травма).
Біль в ділянці ушкодження.
Випуклість або твердий живіт при натискані.
Розсічення або випадіння внутрішніх органів (відкрита травма).
Наявність сторонніх предметів в тілі.

Безпека.
Перевірка рівня свідомості та дихання.
Виклик швидкої.

Виклик швидкої.
Зручне положення.
Холод на місце ушкодження.
Слідкувати за дихальними шляхами та рівнем свідомості.
Не залишати без нагляду, та максимально швидко доставити 
в лікарню.

(наявність випадіння внутрішніх органів)
Виклик швидкої.
Зручне положення.
Не тиснуча волога пов’язка. Оскільки органи всередині знаходяться 
в вологому середовищі, повязка повинна бути зволожена 
стерильним розчином (хлоргексидин, фізрозчин), щоб запобігти 
пересихання кишківника.

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ТРАВМУ ЖИВОТА

Заборонено:
Вправляти органи та витягати предмет, який стирчить з тіла. 
Накладати тиснучу пов’язку.
Використовувати спиртові розчини та перекись водню.
Поливати органи водою, давати пити воду, та ліки.

При роботі з біологічними рідинами людини надавати допомогу слід 
в захисних рукавичках.

До приїзду швидкої не залишати без нагляду та слідкувати 
за дихальними шляхами.

По можливості використовувати термоковдру для запобігання 
переохолодженню.

4

84 85



ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ТРАВМУ ХРЕБТА

Травма хребта може виникнути при падінні з висоти, стрибків у воду, ударів 
в тулуб та голову, ДТП. Найчастіше травмуються шийні хребці.

1

Ознаки травми хребта:

Допомога:

Сильна біль, печія та відчуття тиску в місці травмування.
Розлади дихання та свідомості, судоми.
Деформація шиї, випуклі або вдавлені ділянки хребта.
Поколювання або втрата чутливості та рухових функцій в кінцівках.
Втрата контролю над кишечником та сечовим міхуром.

Безпека.
Перевірити наявність свідомості та дихання.
Викликати швидку.

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ТРАВМУ ХРЕБТА

Фіксація шийного відділа хребта шийним комірцем. Якщо його немає, 
ручна фіксація, або фіксація підручними засобами (шина, одяг, картон).

2

3

Заборонено рухати, щоб не завдати додаткового травмування.
До приїзду швидкої слідкувати за дихальними шляхами, вкрити 
термо-ковдрою, та забезпечити психологічну підтримку.
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА ТРАВМУ ХРЕБТА

ВИСУВАННЯ ЩЕЛЕПИ.

4

При зупинці дихання — Серцево Легенева Реанімація.
Ні в якому разі не залишати потерпілого без нагляду.
Переміщати тільки при явній загрозі життя (пожар, задимлення, 
проїздна частина дороги) і тільки на жорстких ношах з фіксацією тіла 
та шийного відділу хребта.

При втраті свідомості для підтримки дихальних шляхів 
використовувати метод:

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА АЛЕРГІЧНУ РЕАКЦІЮ

Алергія — це підвищена чутливість організму на алерген. 
Алергічні реакції можуть бути, як легкі так і важкі.

Харчові продукти (цитрусові, кава, арахіс, молоко, морепродукти).
Лікарські засоби та косметика.
Укуси комах.
Пил та спори рослин, шерсть тварин.
Хімічні та косметичні засоби.

Чхання та кашель.
Висип, свербіж, почервоніння. 
Сльозотеча, закладеність носу.

Причини алергії.

Основні симптоми легкої алергічної реакції:

1
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА АЛЕРГІЧНУ РЕАКЦІЮ

Важка алергічна реакція:

2

Припинити контакт з алергеном.
Якщо це — пилок амброзії, полину, соняшнику, забрати потерпілого 
з місця де ця рослина росте. 
Якщо це їжа — промити шлунок.
Якщо це укус бджоли — обережно вийняти жало разом з мішечком, 
в якому ще є отрута.
Викликати, якщо потрібно, швидку. 
Прикласти холод до місця укусу. 
Давати багато пити.
Легка алергічна реакція ліквідується прийомом антигістамінного 
препарату, але краще проконсультуватись з сімейним лікарем або 
диспетчером швидкої.

Допомога:

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПІДОЗРІ НА АЛЕРГІЧНУ РЕАКЦІЮ

Так званий анафілактичний шок, розвиток якого від декілька 
секунд до 2 годин після контакту з алергеном, в 10-20% випадків 
закінчується смертю, якщо не вжити заходів.

Набряк (особливо дуже небезпечний набряк язика та гортані).
Утруднене дихання.
Головна біль, можлива втрата свідомості, нудота, блювання.
Біль у животі та діарея. 
Різке зниження артеріального тиску.

Негайно припинити дію алергену.
Викликати швидку.
Прикласти холод.
Слідкувати за дихальними шляхами. 
У разі втрати свідомості до приїзду швидкої, допомога — положення 
на бік. 
У разі зупинки дихання — Серцево Легенева Реанімація. 
До приїзду швидкої не залишати постраждалого без нагляду.
При погіршенні стану потерпілого перезвонити ще раз в 103, 
повідомити диспечера швидкої та дотримуватись їх вказівок.

Ознаки важкої алергічної реакції:

Допомога:
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ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ УКУСАХ ТВАРИН, КОМАХ ТА ПЛАЗУНІВ

При укусах тварин, комах, та плазунів може виникнути алергічна 
реакція та є загроза заразитись Сказом чи Хворобою Лайма.

Інкубаційний період від 10 днів до 3 місяців, навіть років.

Укуси тварин:

1

Укуси тварин є джерелом інфекції гострого вірусного захворювання СКАЗ, 
яке пошкоджує центральну нервову систему. 

2

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ УКУСАХ ТВАРИН, КОМАХ ТА ПЛАЗУНІВ

Підвищення температури, озноб.
Депресія, збудження, безсоння.
Сверблячка, тягуча біль, жар в ділянці укуса.
Через 3 дні водобоязнь, ускладнення дихання, судоми, зорові 
та слухові галюцинації, збудженість, агресія, параліч.
Закінчується 100% смертю.
Правильна та своєчасна допомога дає шанс вилікуватись.

Безпека.
Тварину, яка вас вкусила, бажано ізолювати та доправити 
в найближчу ветеринарну клініку.
Рану промити мильним розчином протягом 10-15 хв.
Накласти пов’язку.
Звернутись в обов’язковому порядку в лікарню, вакцинуватись 
від СКАЗУ, та дотримуватись вказівок лікарів.

Укуси кліщів загрожують такими хворобами, як кліщовий бореліоз 
(хвороба Лайма), кліщовий вірусний енцефаліт, та марсельська 
гарячка.

Ознаки:

Допомога:

Укуси кліщів:

3
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Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз):

Основна клінічна ознака хвороби Лайма:

4

Підступність хвороби Лайма-бореліозу полягає у тому, що 
наслідки хвороби можуть проявитися через місяці, а то й роки 
після інфікування. При відсутності своєчасного лікування може 
привести до інвалідності (втрата зору, паралічі, захворювання серця 
та суглобів, атрофія кінцівок).
В Україні щороку хворобою Лайма уражається близько 500 осіб.
Передача інфекції здійснюється при укусі кліща, та при 
неправильному його видаленні збудник може потрапити в рану. 

На місці укуса кліща з’являється червона пляма кільцеподібної 
форми 1-10 см, іноді і більше. В центрі п’ятна з’являється синюшність 
гаряча, болюча на дотик, часто супроводжується свербінням.
Перші 7 днів характерні симптоми інфекційного захворювання: 
• Головний біль.
• Температура до 40 °С.
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Допомога:

• Озноб, нудота.
• Болі в м’язах і суглобах. 
• Слабкість, швидка стомлюваність, сонливість.
Якщо захворювання Лайма не лікувати, приблизно через 10-14 днів 
почервоніння шкіри проходить. Патоген разом з кровотоком з шкіри 
потрапляє в органи. Через 1-1,5 місяця викликає хронічну форму 
захворювання, яка проявляється порушенням функцій нервової, 
серцево-судинної системи, ураженням суглобів та порушенням 
функцій зору.
Затяжний перебіг захворювання іноді призводить до часткової, або 
повної втрати працездатності. Він потребує пожиттєвого лікування.

Безпека полягає в дотриманні заходів індивідуального захисту 
від нападу кліщів.
Велике значення для профілактики зараження має правильне 
видалення кліща. Спеціальним пінцетом захвачують голову 
кліща біля краю хоботка та видаляють його із шкіри обережними 
коливальними або обертальними рухами. Не допускайте його 
розриву.
Пошкоджену шкіру та руки обробити антисептиком.
При укусі кліщем слід якнайшвидше звернутися до лікаря-
інфекціоніста.
По можливості кліща, якого зняли з потерпілого, доставити 
в лабораторію (бажано, щоб він був живим).
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Гадюка звичайна
(найбільш розповсюджена).

Гадюка степова.

Гадюка Нікольського.

6 7

8
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Симптоми:

Почервоніння, біль та набряк, можливий некроз на місці укусу.
Загальна слабкість, запаморочення, нудота.
Проблеми з дихальними шляхами, можлива анафілактична реакція 
на отруту.

9

9а

Укуси плазунів та павуків:
В Україні існує три види отруйних гадюк, укус яких рідко призводить 
до смерті, але можуть бути серйозні наслідки, особливо для дітей 
та людей похилого віку.
Отрута викликає руйнування червоних кров’яних тілець, 
пошкодження нирок та алергічну реакцію.
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Павуки:

5

10

Укус паука.

Каракурт (чорна вдова).

Укус каракурта викликає судоми, задуху і важке отруєння.
Людина починає відчувати сильний біль в місці укусу, який потім 
охоплює весь тулуб, німіють ноги, відчувається нестача повітря, може 
з’явитися блювота. 
Симптоми зазвичай зберігаються до двох діб, потім настає одужання.
Укус небезпечний для дітей та людей з хронічними захворюваннями, 
може викликати алергічну реакцію.
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11

12

Тарантул.

Аргіопи (павук-оса).

При укусі тарантула виникає набряк, лихоманка, підвищення 
температури, нудота, слабкість, біль у м’язах, набухають лімфовузли.
Ознаки можуть зберігатись декілька діб, може викликати алергічну 
реакцію.

На місці укуса виникає запалення, нарив, може виникнути алергічна 
реакція.
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Допомога при укусах плазунів та павуків:

Заборонено:

Безпека.
По можливості запам’ятати, сфотографувати плазуна чи комаху, що 
Вас вкусила. Це дуже важливо. 
Викликати швидку.
Забезпечити фізичний та психічний спокій.
Зняти всі прикраси, годинник, браслети.
Накласти стерильну пов’язку. 
Знерухомити кінцівку.
Давати пити багато рідини.
До приїзду швидкої слідкувати за дихальними шляхами та 
не залишати без нагляду.
У разі втрати свідомості перевести потерпілого у стабільно-бокове 
положення. 
При зупинці дихання, провести Серцево Легеневу Реанімацію.
У разі погіршення стану, повторно зателефонувати у швидку 
та дотримуватись вказівок диспетчера.

Припалювати.
Накладати джгут, розрізати шкіру, висмоктувати отруту.
Давати ліки без консультації лікарів, використовувати спиртові 
розчини, як зовні, так у середину. 
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