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Проведення первинного огляду потерпілого

Безпека. Переконайтеся у відсутності небезпеки для себе, 
потерпілого.

Оцінка свідомості та стану потерпілого. Перевірте реакцію 
потерпілого. Голосно запитайте: «Що з вами?» та акуратно струсніть 
його за плечі. Якщо потерпілий реагує, залиште його у тому положенні, 
в якому він був знайдений, забезпечивши безпеку. Спробуйте з'ясувати 
причину того, що сталося, і викличте бригаду екстреної медичної 
допомоги. Перевірте чи є у потерпілого критична кровотеча та у разі 
наявності зупиніть її.

Якщо потерпілий не реагує, 
перевірте дихання.

Щоб перевірити дихання, потрібно 
звільнити прохідність дихальних 
шляхів. У людини без свідомості язик 
може западати назад і блокувати ди
хальні шляхи. Прохідність дихальних 
шляхів може бути забезпечена шляхом 
розгинання голови й підйому під
боріддя, що підтягує язик вперед від 
задньої стінки глотки.

Важливо! При підозрі на травму 
ш и й н о г о  в ід д іл у  х р е б т а  с л ід  
обмежитись тільки висуванням нижньої 
щелепи та відкриванням рота. Голову 
назад не закидати.

Дихання: дивіться, слухайте і 
відчувайте. Спостерігайте за рухами 
грудної клітки, слухайте дихання 
постраждалого, відчувайте подих на 
своїй щоці. Робіть це приблизно 10 
секунд, щоб визначити наявність 
нормального дихання. Якщо виникли сумніви, що є дихання, вважати, 
що дихання відсутнє.

Якщо постраждалий дихає, а свідомість відсутня. Необхідно 
перемістити постраждалого в стабільне положення, викликати 
бригаду екстреної медичної допомоги, забезпечити нагляд за 
постраждалим до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

Якщо дихання відсутнє. Викликати бригаду екстреної медичної 
допомоги, проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття 
бригади екстреної медичної допомоги або до відновлення у 
постраждалого дихання, рухової активності.



Стабільне бокове положення -  це положення, в яке 
поміщається людина в несвідомому стані, але з наявністю 
дихання, в очікуванні приїзду швидкої допомоги. Таке положення 
буде забезпечувати прохідність дихальних шляхів.

Переводити людину в стабільне положення рекомендується при 
непритомності або втраті свідомості, під час коми невідомого 
походження, при отруєнні наркотиками, у стані алкогольної коми 
тощо.

При травмах хребта, переломах кінцівок та кровотечах переводити 
людину в таке положення не рекомендується.

Руку постраждалого, яка ближче 
до рятувальника, -  перемістити до 
голови в розігнутому положенні.

□  Зігнути дальшу від рятувальника 
руку постраждалого в ліктьовому 
суглобі.

@  Підтримати своєю рукою руку 
постраждалого біля голови та шиї.

0  Зігнути дальшу від ряту
вальника ногу постраждалого в 
колінному суглобі.

0  Підтримуючи своєю рукою 
руку постраждалого біля голови 
та шиї, -  другою рукою взяти за зігнуте коліно і перевернути 
постраждалого на себе.

в ) Повернути постраждалого на 
бік з виставленим вперед коліном 
так, щоб його стегно знаходилось 
під прямим кутом, -  таким чином 
у н и к а є т ь с я  п е р е в е р т а н н я  
постраждалого на живіт.
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Проведення серцево-легеневої реанімації

Серцево-легенева реанімація -  невідкладна процедура, 
спрямована на відновлення життєдіяльності організму та виведення 
його зі стану клінічної смерті. Передбачає компресію грудної клітки 
(непрямий масаж серця) та штучну вентиляцію легенів (штучне 
дихання).

Як робити серцево-легеневу реанімацію:
виконати ЗО натискань на грудну клітку (точка натиснення -  середина 

грудної клітки) глибиною не менше 5 см (не більше 6 см), з частотою 100 
натискань (не більше 120) за хвилину. Дітям виконувати натискання 
однією рукою глибиною близько 5 см;

^  виконати 2 вдихи з використанням маски-кпапану, дихальної маски 
тощо. Для цього необхідно затиснути ніс постраждалого та зробити вдих 
«рот до рота», відпустити крила носа і повторити вдих, знову затискаючи 
ніс. Виконання двох вдихів повинно тривати не більше 5 секунд. При 
відсутності захисних засобів можна не виконувати штучне дихання, а 
проводити тільки натискання на грудну клітку;
Н^поперемінно повторювати 
попередні два пункти до приїзду 
швидкої;
^ з м і н ю в а т и  о с о б у ,  що 
проводить натискання на 
грудну клітку, кожні 2 хвилини;
^ •п р и п и ни ти  проведення 
серцево-легеневої реанімації 
до прибуття бригади екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 
п р и  в і д н о в л е н н і  у 
постраж далого  дихання,  
рухової активності.



Домедична допомога постраждалому
при порушенні прохідності дихальних шляхів

Порушення прохідності  дихальних шляхів -
це патологічний стан, викликаний повним або частковим 
закупорюванням трахеї та бронхів стороннім тілом.

Порушення прохідності дихальних шляхів

ПОВНЕ НЕПОВНЕ
постраждалий не може постраждалий може
говорити, не може дихати, хрипить, говорити, кашляти, дихати
здійснює безмовні спроби кашляти, 
може втратити свідомість

При наданні домедичної допомоги постраждалим 
при порушенні прохідності дихальних шляхів необхідно:

при неповній обструкції дихальних шляхів:
заохочувати постраждалого продовжувати кашляти;

^ • у  випадку, якщо спроби відкашлятись були вдалими, прохідність 
дихальних шляхів відновлено, оглянути постраждалого, викликати бригаду 
екстреної (швидкої) медичної допомоги;

при повній обструкції дихальних шляхів:
нанести п'ять ударів по спині;

^■якщо обструкція дихальних шляхів не усунена, виконати п'ять 
абдомінальних поштовхів;

якщо обструкція дихальних шляхів не усунена, почергово повторювати 
п'ять ударів по спині та п'ять абдомінальних поштовхів;

при втраті свідомості постраждалим:
перемістити постраждалого в горизонтальне положення;
визначити наявність дихання та при його відсутності розпочати 

серцево-легеневу реанімацію;
^•забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги.
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Домедична допомога постраждалому
при порушенні прохідності дихальних шляхів

Абдомінальні поштовхи
— Станьте позаду постраждалого.
— Стисніть долоню в кулак та покладіть її на животі постраждалого 

приблизно посередині між пупком та основою грудної клітки (мал. 1).
— Покладіть долоню другої руки на кулак (мал. 2).
— Виконайте п'ять різких поштовхів, спрямовуючи їх силу водночас 

всередину та вгору (мал. 3).

Надання домедичної допомоги постраждалому при 
підозрі на травму голови (черепно-мозкова травма)

Черепно-мозкова травма -  це травматичне ушкодження 
головного мозку, його оболонок, судин, кісток черепа та зовнішніх 
покривів голови.

Травму голови слід підозрювати за таких обставин: падіння з висоти; 
стрибки у воду; сильний удар по голові або тулубу; дорожньо- 
транспортні пригоди; ураження блискавкою; ураження електричним 
струмом; вибух.

При наданні домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму 
голови (черепно-мозкова травма) необхідно:

•  зафіксувати шийний відділ хребта (шийний комірець, м'яка шина, 
фіксація руками);

•  провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, 
дихання;

•  викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;
•  якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення 

серцево-легеневої реанімації;
•  якщо у постраждалого наявні рани в області голови та інші 

пошкодження, накласти пов'язки на рани;
•  вкрити постраждалого термопокривалом/ковдрою;
•  підтримати постраждалого психологічно;
•  забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.



Надання домедичної допомоги
при ранах і кровотечах

Кровотеча -  це витікання крові із кровоносних судин при порушенні 
їхньої цілісності.

Ознаки артеріальної кровотечі: швидка та значна кровотеча 
(кров «б'є фонтаном», пульсує, яскраво-червоного кольору) призводить 
до значної крововтрати протягом короткого часу.

Ознаки венозної кровотечі з рани: кров безперервно витікає з 
рани, темно-червоного кольору; залежно від діаметру пошкодженої 
вени кровотеча може бути від незначної до інтенсивної.

При наданні домедичної допомоги постраждалим при рані 
кінцівки, втому числі ускладненій кровотечею, необхідно:

•  провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, 
дихання;

•  викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;
•  якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення 

серцево-легеневої реанімації;

•  якщо у постраждалого наявна рана без кровотечі:
— одягнути рукавички;
— надати кінцівці підвищеного положення;
— накласти на рану чисту, стерильну серветку;
— накласти на рану бинтову пов'язку;
— вкрити постраждалого термопокривалом/покривалом;
— забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;



І
•  якщо у постраждалого наявна рана з ознаками артеріальної 

кровотечі:
— одягнути рукавички;
— накласти на рану чисту, стерильну серветку та здійснити тиск 

безпосередньо на рану;
— надати кінцівці підвищеного положення;
— якщо кровотеча не зупинена, накласти на рану пов'язку, що тисне, 

та при можливості одночасно здійснити притиснення артерії на відстані;
— якщо кровотеча не зупинена, накласти джгут;
— надати постраждалому протишокове положення (покласти 

постраждалого, покласти під ноги постраждалого ящик, валик з одягу 
тощо таким чином, щоб ступні ніг знаходились на рівні його підборіддя, 
підкласти під голову постраждалого одяг/подушку);

— вкрити постраждалого термопокривалом/покривалом;
— забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бри

гади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

•  якщо у постраждалого рана з ознаками венозної кровотечі:
— одягнути рукавички;
— накласти на рану чисту, стерильну серветку та здійснити тиск 

безпосередньо на рану;
— надати кінцівці підвищеного положення;
“ якщо кровотеча не зупинена, накласти на рану пов'язку;
— надати постраждалому протишокове положення*;
— вкрити постраждалого термопокривалом/покривалом; 
—забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бри

гади екстреної (швидкоїї медичної допомоги.

*  протишокове положення
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Домедична допомога при переломах

Відкритий перелом -  часткове або повне порушення цілісності кістки з 
одночасним пошкодженням шкірних покровів у проекції перелому.

Ознаки відкритого перелому кісток кінцівки: наявність рани в місці 
перелому; кровотеча з рани; біль в області рани; порушення функції 
ушкодженої кінцівки; неприродне положення кінцівки; патологічна рухливість у 
кінцівці; своєрідний хрускіт у місці перелому; наявність уламків кістки в рані.

Закритий перелом -  часткове або повне порушення цілісності кістки без 
пошкодження шкірних покровів у проекції перелому.

Ознаки закритого перелому кісток кінцівки: неприродне положення 
кінцівки; біль в області деформації кінцівки; патологічна рухливість у кінцівці; 
хрускіт в місці перелому; гематома в області перелому (збільшення кінцівки в 
об'ємі); порушення функцій ушкодженої кінцівки.

Види переломів

закритий відкритий

При ознаках відкритого перелому необхідно:
— розрізати одяг над раною;
— зупинити кровотечу;
— накласти стерильну, чисту пов'язку на рану;
— допомогти постраждалому прийняти зручне положення (таке, яке завдає 
найменше болю);
— іммобілізувати (знерухомити) пошкоджену кінцівку за допомогою шин чи 
підручних засобів;
— вкрити постраждалоготермопокривалом/покривалом;
™ забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомоги.

При ознаках закритого перелому необхідно:
— допомогти постраждалому прийняти зручне положення (таке, яке завдає 
найменше болю);
— іммобілізувати (знерухомити) пошкоджену кінцівку за допомогою шин чи 
підручних засобів;
— вкрити постраждалоготермопокривалом/покривалом;
™ забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомоги.

При підозрі на перелом хребта:
— забезпечити максимальну нерухомість;
— під постраждалого слід покласти щільний фанерний щит або дошку, 

обгорнуту ковдрою.



Надання домедичної допомоги при опіках

Опік -  це травма м'язової тканини або шкіри, викликана дією тепла, 
електроенергії, хімічних речовин, тертя або випромінювання.

При наданні домедичної допомоги розрізняють 
опіки чотирьох ступенів:

I ступінь (еритема) -  почервоніння шкіри, набряклість і біль;
II ступінь (утворення пухирів) -  сильний біль із інтенсивним 

почервонінням, відшаруванням епідермісу з утворенням міхурів, наповнених 
прозорою або каламутною рідиною;

III ступінь-некроз всієї товщі шкіри з утворенням щільного струпу, під яким 
перебувають ушкоджені тканини;

IV ступінь (обвуглення) -  виникає при впливі на тканини дуже високих 
температур (полум'я, розплавлений метал тощо); частіше при пожежах та 
аваріях на автотранспорті (ДТП), в літаках, нещасних випадках на шахтах; 
результат таких опіків-ушкодження м'язів, сухожиль, кісток.

При наданні домедичної допомоги постраждалим 
з опіками необхідно:

•  провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, дихання;
•  викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;
•якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення серцево-легеневої 

реанімації;
•якщо у постраждалого опіки першого і/або другого ступеня:

— охолодити місце опіку прохолодною водою;
— після охолодження накрити пошкоджену ділянку чистою вологою серветкою;
— не спід спеціально проколювати пухирі;
■ якщо пухирі розірвались, накласти чисту, стерильну пов'язку;

•якщо у постраждалого опіки третього і/або четвертого ступеня:
— накрити місце опіку чистою, стерильною серветкою;
-з а  наявності ознак шоку надати постраждалому протишокове положення 

(перевести постраждалого в горизонтальне положення; покласти під ноги 
постраждалого ящик, валик з одягу тощо таким чином, щоб ступні ніг знаходились на 
рівні його підборіддя; підкласти під голову постраждалого одяг/подушку; вкрити 
постраждалого термопокривалом/покривалом);

•не  використовувати при опіках мазі, гелі та інші засоби до прибуття бригади екстреної 
(швидкої) медичної допомоги;

•при опіках, викликаних хімічними речовинами, місце враження постійно промивати 
чистою водою кімнатної температури до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги;

•  забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної 
(швидкої) медичної допомоги.



Домедична допомога при тепловому
і сонячному ударах

Тепловий удар відрізняється від сонячного тим, що під час нього 
перегрівається все тіло, а не лише голова.

Сонячний удар провокує тривале перебування на сонці. Тепловий 
удар — підвищена температура повітря і надмірна вологість.

Симптоми теплового удару:
•  носова коровотеча; •  підвищення температури
•  блювота, жага; тіла до 39°С;
•  утруднене дихання; •  суха та гаряча шкіра
•  біль у мязах; •  втрата свідомості.

Симптоми сонячного удару:
•  сильний головний біль; •  нудота;
•  потемніння в очах; •  почервоніння шкіри.
•  запаморочення;

Перша допомога
— Перенести постраждалогоу тінь або в прохолодне приміщення;
— покласти людину на спину, при тепловому ударі голову підняти, при 

сонячному-опустити, піднявши дещо ноги;
— на голову покласти холодний компрес;
— зняти або розстебнути одяг;
— тіло обтерти холодною водою, обгорнути вологим простирадлом;
— дати випити прохолодну негазовану воду або підсолену воду (1/2 

ч.л. солі на 0,5 л води);
— у разі блювання покласти потерпілого на бік;
— якщо відсутній пульс, а зіниці розширені і не реагують на світло, 

потрібно провести штучне дихання і непрямий масаж серця;
— викликати бригаду швидкої медичної допомоги.



Допомога при переохолодженні та обмороженн і
Переохолодження - загальний стан людини, коли на всю поверхню 

тіла впливає холод, а температура тіла при цьому падає нижче 35°С.
Обмороження - ушкодження тканин організму з розвитком місцевих 

та системних змін під дією холоду.
При наданні домедичної допомоги розрізняють 

чотири ступені обмороження:
І ступінь -  шкіра постраждалого блідого кольору, незначно набрякла, 

чутливість знижена або повністю відсутня;
II ступінь-уділянці відмороження утворюються пухирі, наповнені прозорою 

або білою рідиною; характерні підвищення температури тіла, охолодження;
III ступінь-омертвіння шкіри: з'являються пухирі, наповнені рідиною темно- 

червоного або темно-бурого кольору; навколо омертвілої ділянки розвивається 
запальний вал; характерний розвиток інтоксикації - охолодження, 
потовиділення, значне погіршення самопочуття;

IV ступінь -  поява пухирів, наповнених чорною рідиною. У  постраждалого 
присутні ознаки шоку.

Послідовність дій при наданні домедичної допомоги 
постраждалим з переохолодженням/обмороженням:

-провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, дихання;
-викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;
-  якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення серцево- 

легеневої реанімації;
-  при можливості усунути дію холоду: перемістити постраждалого в тепле 

приміщення. Взуття та одяг знімати обережно, без зусиль, щоб не ушкодити 
вражені ділянки тіла (краще розрізати взуття та одяг);

-  якщо постраждалий у свідомості, зігріти його: дати безалкогольні гарячі 
напої. Не рекомендується інтенсивне розтирання і масаж відмороженої 
частини тіла;

-  накласти на ушкоджену ділянку чисту пов'язку;
-  забезпечити нерухомість переохолоджених пальців, кистей і стоп. При 

необхідності виконати іммобілізацію за допомогою імпровізованих або 
стандартних шин;

-  якщо постраждалий без свідомості, але у нього збережене нормальне 
дихання, перевести у стабільне положення;

-накрити постраждалого термопокривалом/ковдрою;
-забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстре

ної (швидкої) медичної допомоги.
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Домедична допомога постраждалим при
ураженні електричним струмом та блискавкою

У результаті впливу електричного струму великої сили або 
розряду блискавки виникає «електротравма», що характеризується 
місцевими і загальними пошкодженнями.

Місцеві пошкодження проявляються опіками тканини в місцях 
виходу і входу електричного струму.

За впливу змінного струму силою 15 мА у постраждалого 
виникають судоми (так званий струм, що не відпускає). У випадку 
враження струмом силою 25-50 мА настає зупинка дихання. Через 
спазм голосових зв'язок постраждалий не може крикнути (можлива 
також короткотривала втрата слуху) й покликати на допомогу.

При ураженні електричним струмом 
та блискавкою необхідно: 

у разі перебування постраждалого під дією електричного струму 
припинити його дію: вимкнути джерело струму, відкинути електричний 
провід за допомогою сухої дерев 'яної  палиці чи іншого 
електронепровідного засобу;

-► провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, 
дихання;

-► викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;
-► якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення 

серцево-легеневої реанімації;
-► якщо постраждалий без свідомості, але дихання збережене, 

надати постраждалому стабільного положення;
накласти на місця опіку чисті, стерильні пов'язки;

-► забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду 
бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Рекомендація. Обов'язково необхідно госпіталізувати 
постраждалого навіть за вітсутності виражених скарг.



Надання допомоги при утопленні

Якщо постраждалий у воді:
► кинути рятувальний засіб (рятувальний круг, м'яч тощо);
► підпливаючи до постраждалого, користуватись рятувальним жиле

том або іншими засобами, що дозволять утримуватись на воді 
(рятувальний круг, надувний матрац тощо). Підпливати до 
постраждалого зі спини. При наближенні до постраждалого попросити 
його заспокоїтись та пояснити, що Ви в змозі надати допомогу;
► якщо постраждалий без свідомості та перебуває у воді, перевернути 

його на спину та транспортувати до берега. При витягуванні 
постраждалого з води при можливості залучати 2-3 людини, щоб 
фіксувати шийний відділ хребта.

Якщо постраждалого витягли на берег:
► у постраждалого без свідомості перевірити наявність дихання;
► викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;
► якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення 

серцево-легеневої реанімації;
► якщо постраждалий дихає, до прибуття бригади екстреної (швидкої) 

медичної допомоги фіксувати шийний відділ хребта, забезпечити 
прохідність дихальних шляхів;
► забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги.

■
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Надання домедичної допомоги постраждалим 
при підозрі на гостре отруєння невідомою речовиною

Гостре отруєння - це швидке порушення функцій чи ушкодження 
органів внаслідок дії отрути чи токсинів, що проникли в організм або 
утворилися в ньому.

Шляхи потрапляння токсичних речовин 
в організм постраждалих:

^  шлунково-кишковий тракт: при вживанні їжі або при контакті отруйних 
речовин зі слизовою оболонкою ротової порожнини (ліки, припікаючі речовини, 
мийні засоби, пестициди, гриби, рослини та інші різноманітні хімічні речовини);

дихальні шляхи: вдихання отруйних газів, парів та аерозолів (чадний 
газ; окис азоту; пари хлору, аміаку, клею, барвників, органічних розчинників 
тощо);

шкіра та слизові оболонки: при потраплянні на шкіру та в очі отруйних 
речовин у вигляді рідини, аерозолю (розчинники, пестициди тощо);

^  ін'єкції: укуси комах, тварин або змій. Під час ін'єкційного введення ліків 
або наркотичних речовин.

Ознаки, що вказують на гостре отруєння: відчуття "піску" або різь в очах, 
світлобоязнь; опіки на губах, на язиці або шкірі; біль у роті, горлі, грудях або 
животі, яка посилюється при ковтанні та диханні; підвищене слиновиділення, 
нудота, блювота (зі специфічним запахом, залишками отруйних речовин, 
кров'ю); порушення дихання (задуха, гучне дихання, зміна тембру голосу, 
кашель); пітливість, діарея, незвичайна поведінка постраждалого (збудження, 
марення); м'язові посмикування, судоми, втрата свідомості; незвичайний колір 
шкіри (бліда, малинова, синюшна).



При наданні домедичної допомоги постраждалим 
при підозрі на гостре отруєння 

невідомою речовиною необхідно:
► при огляді місця події звернути увагу на ознаки, які можуть свідчити про 

гостре отруєння: неприємний різкий запах, полум'я, дим, відкриті чи перекинуті 
ємності, ємності з-під ліків та алкогольних напоїв, відкрита аптечка, використані 
шприци тощо;

► уточнити, що саме та в якій кількості приймав постраждайий;
► провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, 

дихання;
► викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;
► якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення 

серцево-легеневої реанімації;
► якщо постраждалий без свідомості, але у нього збережене нормальне 

дихання, перевести постраждалого в стабільне положення. Забезпечити 
постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) 
медичної допомоги;

► якщо постраждалий перебуває в свідомості та відомо, що отрута була 
прийнята перорально (через рот), промити шлунок «ресторанним» або 
блювотним методом до отримання чистих промивних вод: дорослому 
необхідно випити 500-700 мл (2-3 стакани) чистої, холодної (18°С) води, потім 
необхідно викликати блювоту; повторювати промивання до отримання чистих 
промивних вод;

► після промивання шлунка дати постраждалому ентеросорбент 
(наприклад, до 50 грам активованого вугілля) та проносне (дорослим - 50 мл 
вазелінового масла). Однак, при отруєнні припікаючими речовинами 
(наприклад, бензином) та порушенні/відсутності свідомості забороняється 
викликати блювоту у постраждалого;

► при потраплянні отруйної речовини в очі та/або на шкіру промити 
уражену ділянку великою кількістю чистої, холодної (18°С) води. За наявності 
хімічних опіків (після промивання водою) накласти стерильну пов'язку на місце 
опіку;

► забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомоги;

► при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної 
(швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної 
медичної допомоги.



Домедична допомога при укусі гадюки

Симптоми укусу гадюки: двохточкова болюча рана з 
оточуючим її набряком; червонувато-синюшнє забарвлення шкіри 
в ділянці рани; швидке наростання набряку, що охоплює всю 
кінцівку і навіть більшу частину тіла. Як наслідок інтоксикації - 
запаморочення, нудота, озноб, прискорене серцебиття.

Після укусу потрібно:
зберігати спокій та менше рухатись;

-► продезінфікувати місце укусу;
-► зняти з ураженої кінцівки обручку, 
браслет, годинник, щільний одяг, взуття;
-►пити багато рідини, щоб зменшити 
концентрацію отрути в організмі;
-►зробити іммобілізацію ураженої 
кінцівки, наклавши шину з підручних 
матеріалів на найближчі до місця укусу 
суглоби;
-► на рану покласти лід, загорнутий у 
тканину, або щось холодне, щоб зменшити больові відчуття;
-► потерпілого доставити в найближчий лікарняний заклад.

Забороняється:
X накладати на уражену кінцівку джгут;
X робити надрізи в місці укусу або припікати;
X вживати алкоголь.

Надання допомоги при укусах тварин

•  Промити місце укусу водою з господарським милом.
•  Обробити шкіру навколо рани дезінфікуючим розчином.
•  Накласти стерильну пов'язку.
•  За наявності рани та інтенсивної кровотечі зупинити кровотечу 

та накласти на рану стерильну пов'язку.
•  Викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги.
•  Якщо тварина домашня, то дізнатися чи щеплена вона проти 

сказу.



Допомога при укусі кліща і
Іксодові кліщі є переносниками багатьох вірусних та інфекційних 

захворювань людей та тварин (енцефаліта, бореліоза або хвороби 
Лайматощо).

Для успішного видалення кліща необхідно:
^ -з а  можливістю звернутися до медичної установи;

у разі самостійного видалення кліща треба взяти пальцями якомога ближче 
до шкіри та викручувати за годинниковою стрілкою, тягнучи його вгору;

^  видаляючи кліща пінцетом, петлею з міц
ної нитки, розгойдувати його з боку в бік і  ̂ ^

І

поступово витягати короткими і легенькими 
посмикуваннями;

^•якщ о  залишилася частина кліща, його 
видаляють стерильною голкою;

місце укусу протерти антисептичним  
засобом;

^  вимити руки з милом.
Не можна:

X  відривати кліща від себе різким рухом, тому що голівка комахи 
може відірватися й залишитися в шкірі, а це небезпечно;

X роздавлювати кліща під час видалення.
У будь-якому випадку після укусу кліща треба звернутися до лікаря!

Як допомогти при укусі комах 
(оси, бджоли, шершня, джмеля) і

•  Якщо жало знаходиться в шкірі, необхідно 
акуратно видалити його, не стискаючи крихітний 
мішечок з отрутою, що прикріплений до стрижня 
жала;

•  продезінфікувати місце укусу будь-яким 
спиртовим розчином, перекисом водню або 
розчином нашатирного спирту з водою у 
відношенні 1/5;

•  у разі відсутності антисептика промити ранку 
водою з милом;

•  для зменшення свербіння та набряку можна застосувати холодні содові або 
сольові примочки;

•  при алергії слід прийняти антигістамінний препарат.
Коли звертатися до лікаря

— покусали одночасно кілька джмелів або бджіл;
— укус стався в очне яблуко або слизову оболонку рота;
— колишні укуси комах викликали алергічну реакцію;
— є симптоми інфекції: сильний озноб, набряк, біль, місце укусу стає гнійним.
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Департамент з питань оборонної роботи, 
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обласної ради»
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