
Додаток 1 

Небезпека космічних об`єктів та атмосферної електрики 

 к л  Тор  но – шкала для оцінки ступеня небезпеки, пов’язаної з 

навколоземними небесними тілами (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Шкала Торіно 

 

Таблиця 1.1 

Пояснення до шк ли Тор но 

№ 

зони 
Опис зони з ткнення 

Ризику нем є (б л  зон ) 

0. 

Імовірність зіткнення нульова або настільки низька, що її можна вважати 

нульовою. Також стосується невеликих об’єктів, які згоряють в атмосфері, і 

метеоритів, що досягають поверхні Землі, але надзвичайно рідко призводять до 

пошкоджень. 

Норм льн  (зелен  зон ): под ї, що з слуговують обережної перев рки 

1. 

Пересічне відкриття космічного об’єкта, що проходить поблизу Землі, рух якого не 

становить загрози. Поточні розрахунки свідчать, що шанс зіткнення надзвичайно 

низький і немає ніяких підстав для загострення суспільної уваги. Нові 

спостереження швидше за все призведуть до призначення цій події рівня 0. 

З слуговують ув ги  строном в (жовт  зон ) 

2. 

Відкриття, що можуть призвести до програми розширених досліджень, тому що 

об’єкт проходить дещо ближче від Землі, хоча не становить собою чогось 

надзвичайного. Поки що заслуговує уваги астрономів, немає причин для 

хвилювання та загострення суспільної уваги, оскільки зіткнення малоймовірне. 

Нові спостереження швидше за все призведуть до призначення події рівня 0. 



3. 

Тісне зближення, заслуговує уваги астрономів. Поточні розрахунки свідчать про 

шанс 1 % або більше, що зіткнення може спричинити місцеві руйнування на 

поверхні Землі. Однак, імовірніше, що нові спостереження призведуть до 

призначення події рівня 0. Заслуговує уваги суспільства й представників влади, 

якщо зближення відбудеться протягом найближчого десятиріччя. 

4. 

Тісне зближення, заслуговує уваги астрономів. Поточні розрахунки свідчать про 

шанс 1 % або більше, що зіткнення може спричинити регіональні руйнування. 

Однак, імовірніше, що нові спостереження призведуть до призначення події рівня 

0. Заслуговує уваги суспільства й представників влади, якщо зближення 

відбудеться протягом найближчого десятиріччя. 

З гроз  (пом р нчев  зон ) 

5. 

Тісне зближення, що становить серйозну, але остаточно не визначену загрозу 

регіонального спустошення. Надзвичайна увага астрономів необхідна для 

остаточного визначення: відбудеться зіткнення чи ні. Якщо зіткнення відбудеться 

протягом найближчих десяти років має бути гарантована розробка державних 

планів усунення загрози. 

6. 

Тісне зближення з великим об’єктом, що становить серйозну, але остаточно не 

визначену загрозу глобальної катастрофи. Надзвичайна увага астрономів 

необхідна для остаточного визначення відбудеться: зіткнення чи ні. Якщо 

зіткнення відбудеться менш, ніж за три десятиріччя, має бути гарантована 

розробка державних планів усунення загрози. 

7. 

Дуже тісне зближення з великим об’єктом, яке має відбутися протягом сторіччя, та 

несе безпрецедентну, але остаточно не визначену загрозу глобальної катастрофи. 

Для таких загроз у поточному столітті має бути гарантованим міжнародне 

планування на випадок надзвичайної ситуації, особливо термінове визначення та 

підтвердження: відбудеться зіткнення чи ні. 

В рог дн  з ткнення (червон  зон ) 

8. 

Вірогідне зіткнення, здатне викликати місцеві руйнування (у разі падіння на суші) 

або цунамі (якщо падіння відбудеться неподалік берега). Такі події настають десь 

раз на сто чи на тисячу років. 

9. 

Вірогідне зіткнення, здатне викликати безпрецедентне спустошення цілого регіону 

у разі падіння на суші або велике цунамі у випадку падіння в океан. Такі події 

стаються у середньому раз на 10 000 –100 000 років. 

10. 

Вірогідне зіткнення, здатне викликати глобальну кліматичну катастрофу, що 

загрожує майбутньому цивілізації, незалежно від того, де станеться падіння – в 

океані чи на поверхні суші. Такі події настають рідше, ніж раз на 100 000 років (у 

середньому). 
 

 

Розпочалися регулярні огляди неба з метою виявлення навколоземних 

астероїдів, які загрожують зіткненням із нашою планетою (LINEAR, NEAT, 



Каталінський огляд (англ. Catalina Sky Survey, CSS) – це проект з пошуку 

комет та астероїдів, у тому числі навколоземних об’єктів, особливо тих, що 

становлять загрозу зіткнення з космічним тілом). 

Деяк  в дом  метеорити: 

– 9 червня 1866 року падіння метеориту «Княгиня» на Закарпатті, 

Україна; було зібрано до тисячі його масивних уламків, найбільша частина 

вагою 286 кг – нині є експонатом Віденського музею природничої історії 

(Австрія) (рис. 1.2); загальна маса усіх уламків метеориту становить 500 кг; 

уламки зберігаються в історичних та природничих музеях 115 міст світу; на 

місці падіння найбільшого уламку встановлено пам’ятний знак, а в урочище 

прокладено туристичний маршрут. 

 

Рис. 1.2. Уламок метеориту «Княгиня» 
 

– 30 червня 1908 року падіння Тунгуського метеориту в басейні річки 

Підкам’яна Тунгуска (Росія, Сибір); вибухнув на висоті 7-10 км над 

незаселеним районом тайги, потужність вибуху – 10-20 Мт (у тротиловому 

еквіваленті); з розсіювання частинок, їх концентрації та передбачуваної 

потужності вибуху вчені оцінили вагу в 5 млн. тонн (Додаток 1, рис. 1.3); 
 



 

Рис. 1.3. Уламок Тунгуського метеориту 
 

– 1920 року знайдено метеорит Гоба (англ. Hoba) в південно-західній 

Африці, в Намібії, поблизу ферми Гоба-Уест – найбільший із знайдених, впав 

приблизно 80 тисяч років тому, вважається, що первісна маса його при 

падінні на Землю становила близько 90 тонн, містить 84 % заліза, 16 % –  

нікелю та невеликі домішки кобальту і вважається найбільшим самородком 

заліза, знайдених на Землі; в 1955 році його оголошено національним 

пам’ятником Намібії (Додаток 1, рис. 1.4); 
 

 

Рис. 1.4. Метеорит Гоба, Намібія 
 

– 12 лютого 1947 року падіння Сіхоте-Алінського метеориту біля 

с. Бейцухе в Уссурійській тайзі в горах Сіхоте-Алінь, Китай (зараз Росія), яке 

супроводжувалося вогняною кулею, димним слідом та гучним звуком; 



загальна маса оцінюється в 100 тонн, зруйнувався в атмосфері на висоті від 

25 до 6 км і випав залізним дощем на площі 20 км
2
 (Додаток 1, рис. 1.5); 

 

 

Рис. 1.5. Уламок Сіхоте-Алінського метеориту 
 

– 28 вересня 1969 року падіння Мерчисонського метеориту (англ. 

Murchison meteorite) неподалік с. Мерчисон, штат Вікторія, Австралія; його 

називають «живим» оскільки він складається з більш ніж 14 тисяч 

різноманітних органічних сполук і понад 70 амінокислот, завдяки ньому 

вдалося довести, що амінокислоти існують і за межами нашої планети; було 

досліджено його вік – 4,65 мільярда років – це значить, що він утворився ще 

раніше Сонця (Додаток 1, рис. 1.6); 

 

 

Рис. 1.6. Уламок Мерчисонського метеориту 
 



– 15 лютого 2013 року падіння метеориту поблизу м. Челябінська, 

Урал, Росія; до входу в атмосферу Землі мав діаметр близько 17 м, масу до 

10000 т і рухався зі швидкістю 18 км/с., вибухнув на висоті від 19 до 24 км і 

мав потужність близько 500 кт; поранено близько 1600 осіб, пошкоджено 

майже три тисячі багатоквартирних будинків, 34 лікарні, 361 дитячий заклад 

(Додаток 1, рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7. Уламок Челябінського метеориту 

 

Атмосферн  електрик  
 

 

Рис. 1.8. Блискавки 
 



 

Рис. 1.9. Слід від удару блискавки: 

1 – на полі для гольфу, 2 – на дереві, 3 – на тілі людини 



Додаток 2 
 

Таблиця 2.1  

Небезпечн  флор   

Рослин  
Ч с 

поч тку д ї 
Х р ктеристик  впливу н  орг н зм людини 

Блекота 

чорна 
через 30-40 хв. 

Почервоніння обличчя і шиї, збуджений стан, судоми рук 

та ніг, галюцинації, розширення зіниць, слинотеча, а 

згодом сухість у роті тощо 

Цикута через 5 хв. 
Часте блювання, сильна слинотеча, запаморочення, 

блідість шкіри, з’являються сильні судоми 

Гриби 
від 15 хв. 

до 2-3 діб 

Нестерпний біль під грудьми, постійне блювання, 

згущення крові, судоми, призводить до летальних 

випадків 

 

 
Наперстянка 

 
Олеандр 

 

Вороняче око 

 
Аконіт 



 

Блекота чорна 

 
Цикута 

 

Беладона звичайна 

 

Дурман звичайний 

 
Вовчі ягоди 

 
Борщівник Сосновського 

 

Мухомор червоний 

 

Бліда поганка 



 
Чортів гриб 

 
Несправжні опеньки 

Рис. 2.1. Отруйні рослини та гриби 
 



 
 

Таблиця 2.2 

Небезпечн  ф ун  

Тв ринний орг н зм Д я н  орг н зм людини 

Павук (каракурт, 

тарантул) 

Укуси, надзвичайно сильні больові відчуття, головний біль, 

слабкість, порушення свідомості, судоми, тахікардія, 

підвищення тиску, летальні випадки 

Кліщ Укуси, почервоніння, стан загального отруєння 

Комахи (оса, бджола, 

джміль, шершень, мошка, 

жуки) 

Укуси, алергічні реакції, анафілактичний шок, неврози 

шкіри, запалення, больові відчуття, летальні випадки 

Риби (скат, чорноморська 

скорпена) 

Уколи, слабкість, деколи втрата свідомості, діарея, судоми, 

порушення дихання, зниження тиску, летальні випадки 

Отруйні змії (гадюка 

звичайна, гадюка чорна) 

Укуси, параліч скелетної й дихальної мускулатури, 

пригнічення функцій центральної нервової та дихальної 

систем, кволість, апатія, гальмування рефлексів, 

патологічний сон, летальні випадки 

Хижі тварини, здичавілі 

собаки 

Рвані укуси, знекровлення внаслідок кровотечі, загроза 

зараження сказом 

 

 

 

Каракурт 

 

Тарантул 



 

Джміль 

 

Шершень 

 

Чорноморська скорпена 

 

Скат 

 

Гадюка звичайна 

 

Гадюка чорна 

 

Рис. 2.2. Деякі отруйні тваринні організми України. 
 

 



 

Додаток 3 

Таблиця 3.1 

 видк сть руху людського потоку, м/хв. в з лежност  в д 

щ льност  н товпу 

Щ льн сть потоку 

D, м2/м2 
Горизонт льний шлях Сходи вниз Сходи вгору 

0,01 100 100 60 

0,05 100 100 60 

0,1 80 95 53 

0,2 60 68 40 

0,3 47 52 32 

0,4 40 40 26 

0,5 33 31 22 

0,6 27 24 18 

0,7 23 18 15 

0,8 19 13 13 

0,9 і більше 15 8 11 



Додаток 4 

Реанімаційні заходи 

 при шокових станах, непритомності, струсу мозку та асфіксії 

 

Перш  допомог  при шокових ст н х 

Причини шокового стану – надзвичайний емоційний вплив, сильний 

біль, втрата крові, утворення у пошкоджених тканинах шкідливих продуктів, 

що призводить до виснаження захисних можливостей організму, внаслідок 

чого виникають порушення кровообігу, дихання, обміну речовин. 

Спричиняти розвиток шоку можуть голод, спрага, переохолодження, 

перевтома, трясіння в момент транспортування після травми тощо.  

 ок – це серйозна реакція організму на поранення, що становить 

велику небезпеку для життя потерпілого. Іноді шок виникає відразу ж 

(миттєвий), в інших випадках – через 2-4 години після травми, коли функції 

життєво важливих органів тіла загальмовуються і виснажуються в результаті 

боротьби з наслідками травми. 

Ознаками шокового стану є те, що потерпілий у стані шоку блідий, не 

сприймає навколишнє середовище, чоло покривається холодним потом, 

зіниці розширені, подих і пульс прискорені, кров’яний тиск падає. При 

важкому шоковому стані спостерігаються блювота, сильна спрага, колір 

обличчя стає попелястим, губи, мочки вух і кінчики пальців набувають 

синюшного відтінку. Такий стан може перейти в несвідоме і закінчитися 

смертю. 

Перш  допомог  

Швидка і ефективна перша допомога, яка надається при будь-якому 

важкому пораненні, попереджає виникнення шоку. Однак якщо в 

постраждалого вже розвився шок, йому необхідно надати допомогу, що 

відповідає, насамперед виду поранення, а саме: зупинити кровотечу, 

іммобілізувати перелом і т.п. Потім його вкутують у ковдру та вкладають у 

горизонтальному положенні із трохи опущеною головою. Якщо потерпілий 

відчуває спрагу і при цьому немає підозри на ушкодження черевних органів, 

йому дають попити мінеральної води. 

Транспортування потерпілого в шоковому стані в лікувальну установу 

повинно проводитися винятково дбайливо. Всі заходи, що перешкоджають 

виникненню шоку, полягають у наступному: створення тиші, спокій, тепло 

(але не перегрівання), зменшення болів, прийом рідини (тільки при 

кровотечах і опіках, але в жодному разі при пораненнях травного тракту), 

швидке транспортування. 

 

Непритомн сть 

Причини – раптова  недостатність кровонаповнення мозку під впливом 

нервово-емоційного збудження, страху, падіння тіла, болю, нестачі свіжого 

повітря тощо. Ці фактори спричиняє рефлекторне розширення м'язових 

судин, внаслідок чого знекровлюється мозок. 

Часто непритомність настає раптово, але інколи перед нею бувають 



памороки, блювання, позиви до 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 масу дихальні шляхи, 

що призводить до їх закупорювання. 

Перш  допомог  

При непритомності потерпілого треба покласти на спину, трохи 

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

вивільнити шию і груди від одягу, який їх ущільнює, поплескати по щоках, 

побризкати обличчя, груди холодною водою, дати понюхати нашатирний 

спирт. Якщо потерпілий починає дихати з хрипінням або дихання немає, 

треба перевірити, чи не запав язик. У крайньому разі вживаються заходи до 

оживлення. 

 

Струс мозку 

Причина – травматичне пошкодження тканин і діяльності мозку 

внаслідок падіння на голову, при ударах і стисненні голови. При цьому 

можуть виникати кровотечі, крововиливи і набряк мозкової тканини. Інколи 

такі пошкодження поєднуються з переломом кісток черепа. 

Ознаки – миттєва втрата свідомості, яка може бути короткочасною або 

тривати кілька годин, а то й кілька днів. Можуть спостерігатися порушення 

дихання, пульсу, нудота, блювання. Удар та стиснення мозку можуть 

призвести також до порушення чутливості, втрати мови, судом, паралічу та 

інших важких наслідків. 

Перш  допомог  

повинна надаватися дуже обережно, щоб не погіршити стан 

потерпілого. Піднімати його необхідно у горизонтальному положенні, 

підтримуючи голову. Потерпілий потребує повного спокою, а тому не 

потрібно турбувати його, намагаючись вивести з непритомного стану. Для 

запобігання удушенню від западання язика або блювотних мас потерпілого 

кладуть на бік. Якщо потерпілий лежить на спині, голова його має бути 

повернутою набік. На голову кладуть охолоджувальні компреси. Потерпілого 

ні в якому разі не можна намагатися напоїти! При першій можливості його 

треба негайно транспортувати до лікувального закладу у супроводі особи, 

яка вміє надавати допомогу для оживлення. 

 

Асф кс я 

Асф кс я – задуха, викликана кисневим голодуванням з наступним 

накопиченням надлишку вуглекислого газу в крові та тканинах, настає через 

припинення надходження повітря в легені протягом 2-3 хвилин. Людина, як 

правило, непритомніє. Далі може зупинитись серце і наступити смерть. 

Причини асфіксії – западання язика; закриття верхніх дихальних 

шляхів чужорідним тілом, блювотними масами, кров’яним згустком, 

слизовими масами, землею та ін.; алергічний набряк гортані; здавлення 



задніх відділів гортані гематомою; стискання гортані і трахеї (задушення); 

затоплення гортані і трахеї водою (утоплення); параліч дихального центру 

від отрути, вуглекислого газу, снодійних засобів; травми головного мозку; 

захворювання на дифтерію, грип, ангіну. 

Ознака – відсутність дихання, наявність якого встановлюється за 

рухами грудної клітини або за зволоженням дзеркала, прикладеного до носа 

чи рота потерпілого. 

Перш  допомог  

полягає в тому, що потерпілому необхідно витягнути язик, 

якнайшвидше вичистити порожнину рота від слизу, крові, харчових 

продуктів, землі тощо, розстебнути комір, пояс, верхній одяг – все, що може 

заважати диханню, і здійснювати штучне дихання. Інколи через набряк 

гортані виконувати штучне дихання стає неможливим. Щоб зменшити 

набряк, накладають холодний компрес на кадик, ноги ставлять у гарячу воду. 



Додаток 5 

Перша допомога при кровотечах та пораненнях м’яких тканин 

 

Кровотеч  – це витікання крові з судин, що наступає найчастіше в 

результаті їхнього ушкодження. 

Кл сиф к ц я т  визн чення зовн шньої кровотеч  (рис. 1.13). 

 
Рис 1.13. Зовнішні кровотечі 

 

При кровотечах головна небезпека пов’язана із втратою крові і 

виникненням у зв’язку із цим гострого недостатнього кровопостачання 

тканин. Недостатнє постачання органів киснем викликає порушення їхньої 

діяльності; у першу чергу це стосується мозку, серця і легенів. 

 

Перш  допомог  при к п лярн й кровотеч  

При капілярній кровотечі втрата крові порівняно невелика. Таку 

кровотечу можна швидко зупинити, наклавши на ділянку, що кровоточить, 

чисту марлю, поверх марлі – шар вати і перев’язавши рану. Якщо під рукою 

немає ні марлі, ні бинта, то місце, що кровоточить, можна перев'язати чистою 

носовою хусткою. Накладати прямо на рану волохату тканину не можна, 

тому що на її ворсинках перебувають численні бактерії, які можуть 

викликати зараження рани. З цієї же причини безпосередньо на відкриту рану 

не можна накладати й вату. 

 

Перш  допомог  при венозн й кровотеч  

Венозна кровотеча, поряд зі значною втратою крові, таїть у собі 

небезпеку того, що при пораненнях вен, особливо шийних, може відбутися 

усмоктування повітря в судини через ушкоджені місця. Повітря, яке 

проникає в судину, може потім потрапити і в серце. В таких випадках 

виникає повітряна емболія, небезпечна для життя потерпілого тому 

необхідно притиснути підключичну вену до ключиці. 

Венозна кровотеча найкраще зупиняється пов’язкою, що давить. 

Початок бинта фіксують на кінцівці лівою рукою, а правою, натягуючи, 

Зовнішні 

кровотечі 

кровотечі, при яких кров витікає з рани або ж природних отворів тіла 

назовні 

Капілярна 

Венозна 

Артеріальна 

Змішана 

виникає при поверхневих ранах; кров з рани витікає по краплях 

відбувається при більш глибоких ранах, наприклад різаних, 

колотих; при цьому виді кровотечі спостерігається рясне 

витікання крові темно-червоного кольору 

виникає при глибоких рубаних, колотих ранах; артеріальна 

кров яскраво-червоного кольору, б’є струменем з ушкоджених 

артерій, у яких вона перебуває під тиском 

спостерігається в тих випадках, коли в рані кровоточать 

одночасно вени й артерії 



розмотують бинт зліва направо. Спочатку накладають 2-3 кругові фіксуючі 

тури один на другий. Потім тури бинта ведуть в косому (спіральному) 

напрямі, на 1/2 або на 2/3 прикриваючи попередній хід. (рис. 1.14). 

 
Рис. 1.14. Накладання пов’язки 

1 – на лікоть; 2 – на колінний суглоб; 3 – на зовнішню частину кисті; 4 – на 

палець; 5 – на область кульшового суглобу та на верхню частину стегна 

 

Н д ння першої допомоги: 

– обережно зняти бруд зі шкіри навколо рани, в напрямку від рани; 

– очищену ділянку шкіри обробити йодом; 

– накрити рану стерильною або будь-якою чистою серветкою 

повністю прикривши краї рани; 

– поверх серветки накласти валик з вати (тканини) і щільно 

прибинтувати (витки бинта повинні йти від низу доверху – від пальців до 

тулуба); 

– накласти давлючу пов’язку з бинта або чистої пропрасованої 

несинтетичної тканини; 

– кінцівці надати підвищеного положення, що додатково сприятиме 

зменшенню набряку, зупинці венозної кровотечі; 

– дати знеболювальне (1-2 таблетки анальгіну); 

– викликати лікаря або терміново доставити постраждалого до 

лікарні. 

З бороняється: 

– накладати джгут при венозній кровотечі; 

– промивати рану водою; 

– лити у рану спиртові або будь-які інші розчини; 

– обробляти йодом саму рану; 

– прикладати вату безпосередньо до рани; 

– не звернутися до лікаря, якщо: 

- рана розміром більше 1,0-1,5 см; 

- велика кровотеча з рани; 

- у потерпілого немає щеплення проти правця; 

- рана розташована на пальцях кисті або стопи; 

- рана сильно болить; 

- виникло почервоніння і набряк шкіри навколо рани, 

підвищилася температура тіла; 

- при будь-яких укушених або забруднених землею ранах. 

Якщо при наданні допомоги немає під рукою пов’язки, що давить, а в 



потерпілого сильна кровотеча з ушкодженої вени, місце, яке кровоточить 

треба відразу пригорнути пальцями. Але у всіх випадках на рану варто 

накласти пов’язку. Найбільш зручним для таких цілей є індивідуальний 

перев’язний пакет, що знаходиться в аптечці першої допомоги. 

Перш  допомог  при  ртер  льн й кровотеч  

Артеріальна кровотеча є самим небезпечним із всіх видів кровотеч, 

тому що при ній може швидко наступити повне знекровлювання потерпілого. 

При кровотечах із сонної, стегнової або ж пахвової артерій людина може 

загинути через три або навіть через дві з половиною хвилини. 

Артеріальну кровотечу , як і венозну, можна зупинити за допомогою 

пов’язки, що давить. При кровотечі з великої артерії варто негайно зупинити 

приплив крові до ушкодженої ділянки, придавивши артерію пальцем вище 

місця поранення. Однак ця міра є тимчасовою; артерію притискають пальцем 

доти, поки не підготують і не накладуть пов’язку, що давить. 

Артер  льн  кровотеч  притиск нням п льцем зупиняється 

н ступним чином: (рис. 1.15) 

точка 1 – скроневої артерії перед козелком вуха 

при пораненнях лоба та скронь; 

точка 2 – потиличної артерії при пораненні 

потилиці; 

точка 3 – зовнішньої щелепної артерії до 

нижньої щелепи якщо рана на підборідді або 

щоці; 

точки 4 та 5 – сонних артерій до шийних 

хребців при пораненнях голови або шиї; 

точка 6 – підключичної артерії до кістки при 

пораненні плеча (біля плечового суглобу); 

точка 7 – підпахової артерії при пораненні 

передпліччя; 

точка 8 –плечової артерії – рана посередині 

плеча з внутрішнього боку; 

точки 9 і 10 – променевої та ліктьової артерії в 

нижній третині передпліччя біля кисті – рани 

кисті та пальців руки; 

точка 11 – стегнової артерії у паху – рани 

стегна; 

точка 11 – стегнової артерії в середині стегна 

(або підколінної артерії) – рани гомілки; 

точка 12 – задньої великогомілкової артерії при пораненні ступні  

точка 13 – тильної артерії ступні – рани пальців ноги. 

При кровотечі зі стегнової артерії накладення однієї пов’язки, що 

давить, іноді виявляється недостатнім, доводиться накладати петлю або 

джгут. Якщо ж під рукою немає стандартного джгута, то замість нього можна 

застосувати імпровізований джгут – косинку, носову хустку, краватку, 

ремінь, підтяжки. зручно використовувати індивідуальний перев’язний пакет. 



Щоб не зашкодити шкіру і нерви, місце накладення джгута або петлі 

покривають шаром марлі. 

Тимчасово можна зупинити кровотечу згинанням кінцівки в колінному 

та кульшовому суглобах. Цей метод застосовують до накладання джгута або 

в період транспортування постраждалого (рис. 1.16). 
 

 
Рис. 1.16. Тимчасова зупинка згинанням в суглобах при артеріальній 

кровотечі з: підключичних артерій, передпліччя, стегна, гомілки 

 

Джгут або петлю на кінцівку накладають відразу ж вище місця 

кровотечі. 

Накладений джгут або петля повністю припиняють приплив крові в 

кінцівку (рис. 1.16). Тому якщо їх залишити на кінцівці на тривалий час, то 

може відбутися її омертвіння. У зв’язку із цим їх застосовують тільки у 

виняткових випадках, зокрема на плечі й стегні (при відриві частини 

кінцівки, при ампутаціях). 

Потерпілого з накладеним джгутом або петлею протягом двох годин 

обов’язково варто доставити в лікувальну установу для спеціальної 

хірургічної обробки. 

 
Рисунок 1.15. Типові місця накладення джгута для зупинки кровотечі 

1 – на гомілку; 2 – на стегно; 3 – плече; 4 – плече з фіксацією до тулуба; 

5 – на стегно з фіксацією до тулуба 
 

З бороняється: 

– гаяти час на звільнення постраждалої кінцівки від одягу; 



– маскувати джгут під одяг (джгут повинен бути добре помітним!); 

– накладати джгут у разі посиніння кінцівки та з’явлення набряку; 

– накладати джгут при переломах кінцівки (зупиняти кровотечу на ній 

необхідно максимальним фіксованим згинанням). 

При кровотечі з головної шийної артерії – сонної – варто негайно 

пригорнути рану пальцями або ж кулаком; після цього рану набивають 

більшою кількістю чистої марлі. Цей спосіб зупинки кровотечі називається 

тампонуванням. 

Після перев’язки судин, що кровоточать, постраждалого варто напоїти 

яким-небудь безалкогольним напоєм і якомога швидше доставити в 

лікувальну установу. 

 

Перш  допомог  при  нших зовн шн х кровотеч х. 

Першу допомогу доводиться робити не тільки при кровотечах з ран, 

але й при деяких інших видах зовнішніх кровотеч. 

Кровотеч  з нос  виникає при ударі в ніс, сильному чханні, при 

важких травмах черепа, а також при деяких захворюваннях, наприклад при 

грипі. 

Потерпілого укладають на спину із трохи піднятою головою; на 

перенісся, шию і область серця кладуть холодні компреси або лід. 

Потерпілий стискає пальцями крила носа. При носовій кровотечі не можна 

промивати ніс водою. Кров, що стікає в носоглотку, потрібно випльовувати. 

Кровотеч  з вух  спостерігається при пораненнях зовнішнього 

слухового проходу і при переломах черепа. На поранене вухо накладають 

чисту марлю, а потім перев’язують. Потерпілий лежить із трохи піднятою 

головою на здоровому боці. Робити промивання вуха не можна. 

Кровотечу п сля вид лення зуб  можна зупинити, поклавши на місце 

вилученого зуба марлеві кульки, що хворий затискає зубами. 

 

Перш  допомог  при внутр шн х кровотеч х 

Потерпілого укладають у напівсидячому положенні із зігнутими в 

колінах ногами. На черевну область кладуть холодний компрес. Потерпілому 

не можна пити та їсти. Необхідний повний спокій. При кровотечах із 

травного тракту необхідно термінове хірургічне втручання. 

Кл сиф к ц я т  визн чення внутр шньої кровотеч  (рис. 1.17). 

 

Рис. 1.17. Внутрішні кровотечі 
 

Внутрішні 

кровотечі 

кровотечі, при яких кров збирається в порожнинах тіла 

людини 

Внутрішньочеревна 

У плевральну 

порожнину 

У більшості випадків виникає при розриві 

печінки й селезінки 

У більшості випадків виникає при ураженнях 

грудної клітини 



Перш  допомог  при внутр шньочеревних кровотеч х 

Потерпілого укладають на спину в положенні з трохи піднятим 

узголів’ям із зігнутими в колінах ногами, на область живота кладуть 

холодний компрес. Не можна давати пити і їсти, тільки змочувати водою 

губи. Необхідно забезпечити негайне транспортування хворого в лікувальну 

установу. 

Не можн  впр вляти вип л  нутрощ  в черевну порожнину! Їх сл д 

вкрити стерильними серветк ми, змоченими теплим розчином 

фур цил ну. Пов’язк , як  прикрив є вип л  нутрощ , повинн  бути 

пост йно вологою. 

 

Перш  допомог  при кровотеч х у плевр льну порожнину 

При кровотечі в плевральну порожнину дихання утруднене, при 

значній кровотечі потерпілий задихається. Його укладають у напівсидячому 

положенні із зігнутими нижніми кінцівками, на грудну клітку кладуть 

холодний компрес. Хворий потребує термінової госпіталізації. 

 

Кровотеч  з леген в виникає при сильних ударах у грудну клітку, 

переломах ребер, при туберкульозі. Потерпілий відкашлює яскраво-червону 

пінисту кров; дихання при цьому утруднене. Потерпілого укладають у 

напівсидячому положенні, під спину йому підкладають валик, на який він 

може обпертися. На відкриті груди кладуть холодний компрес. Хворому 

забороняють говорити й рухатися. Хворий потребує термінової 

госпіталізації. 

 

Перш  допомог  при тр вм  голови 

Травми голови можуть супроводжуватись струсом мозку, переломом 

кісток черепа. При струсі мозку може бути короткочасна втрата свідомості, 

порушення дихання і серцевої діяльності. Перелом кісток черепа 

супроводжується втратою свідомості, кровотечею із вушних раковин, носа, 

рота. Пізніше можуть з’явитися синьці навколо очей (симптом «окулярів»). 

Н д ння першої допомоги: 

– очистити область навколо рани, обробити йодом; 

– накласти стерильну пов’язку вид якої залежить від розташування 

рани (рис. 1.16); 

– покладіть постраждалого на спину; 

– підкладіть під голову валик з одягу, згорнутий у вигляді кільця, такі 

ж самі валики покладіть з обох боків голови для забезпечення її нерухомості; 

– якщо потерпілий непритомний, поверніть голову на лівий бік; 

– очистіть рот постраждалого від сторонніх тіл, слизу, блювотних мас; 

– покладіть на голову холод (міхур з льодом, рушник, змочений у 

холодній воді); 

– викличте швидку допомогу; 

– при відсутності пульсу на сонній артерії приступіть до непрямого 

масажу серця та штучного дихання. 



З бороняється: 

– не викликати швидку допомогу; 

– виймати частки кісток або сторонні предмети з рани; 

– залишати постраждалого без догляду (загроза виникнення шоку); 

– залишити постраждалого у стані коми лежати на спині; 

– намагатися транспортувати постраждалого самостійно. 

Основні види пов’язок на область голови показано на рисунку 1.18. 
 

 
Рис. 1.18. Основні види пов’язок на область голови 

а – чепець; б – шапочка; в – на одне око; г – на обидва ока; д – на вухо; 

є – пов’язка на потиличну область і шию; ж –на підборіддя й нижню щелепу 

(вуздечка); з – пов’язка сітчатотрубчатим бинтом; 

шапочка Гіппократа: і – початок; к – загальний вигляд; 

пращевидні пов’язки: л – на ніс; м – на підборіддя; н – косинка на тім’яну область; о – 

косинка на потилицю; п – контурна пов’язка на щоку 
 

Перш  допомог  при пор ненн  м’яких тк нин 
Озн к ми з бою м’яких тк нин є болісні відчуття у місці удару, 

набряк (крововилив), обмежена рухомість ушкодженої частини тіла. 

Перша допомога у випадку пошкодження м’яких тканин за умови 

відсутності в цьому місці перелому чи вивиху – холод на місце забою 

(рушник, змочений холодною водою, ємність з льодом чи снігом) і туга 

пов’язка на місце крововиливу та спокій ушкодженій частині тіла. 



Стиск ння м’яких тк нин може стати причиною розвитку загального 

тяжкого стану потерпілого. Такі ушкодження трапляються в разі обвалів 

породи, снігових завалів, руйнування будівель. 

Озн ки стиск ння м’яких тк нин т к : 

– кінцівка, яку звільнили від стискування, бліда, холодніша за здорову 

кінцівку; 

– пульс у нижній частиш кінцівки не відчувається; 

– спочатку, після вивільнення з-під дії предметів, які тиснуть, 

загальний стан потерпілого задовільний; 

– через 6-8 годин настає різке погіршення загального стану: 

підвищується температура тіла, настає розлад дихання та серцевої діяльності, 

спрага, блювання; кінцівки холодні, набрякають, набувають синього кольору, 

на шкірі з’являються крововиливи, пухирі; 

– кінцівка втрачає чутливість. 

Перша допомога, як у випадку пошкодження м’яких тканин, але 

потерпілого потрібно якомога швидше доставити до медичного закладу. 



Додаток 6 

1.6.5. Перша допомога при травмах опорно-рухового апарату 

 

Перша допомога при розтягненнях і вивихах 

Розтягнення – хворобливі ушкодження зв’язок в області суглобів. 

Розтягування та розривання зв’язок найчастіше буває в ділянці 

гомілковостопного суглоба. 

Озн к ми т кого ст ну є: 

– різкий, гострий біль у суглобі у місці закріплення ушкодженої 

зв'язки; 

– рухливість у цьому місці обмежена і супроводжується значними 

болями; 

– припухлість у ділянці суглоба (крововилив у порожнину суглоба). 

Перш  допомог  при розтягненнях 

При будь-якому розтягненні необхідно, перш за все, зменшити біль у 

постраждалого. Потім необхідно іммобілізувати поранений суглоб. Для цього 

при невеликій пухлині можна застосувати еластичний бинт. В перші 

3 години прикладати холод. Звернутися за допомогою до лікаря, тому що при 

такому ушкодженні не виключена тріщина кістки. 

Вивих – це стійке зміщення суглобних кінців кісток за межі їх 

нормальної рухомості, інколи з розривом суглобної сумки і зв’язок та 

виходом однієї з кісток з сумки. 

Вивихи ст ються вн сл док: 

– різких, надмірних рухів у суглобі; 

– у випадках падіння з висоти на витягнуту кінцівку; 

– у результаті сильного удару в ділянку суглоба. Часто вивихи 

супроводжуються переломами кісток. 

Озн к ми вивиху є: 

– біль у ділянці ушкодженого суглоба; 

– втрата звичайної рухливості в суглобі; 

– вимушене положення кінцівки; 

– зміна форми кінцівки в ділянці суглоба. 

Перш  допомог  при вивих х 

Вивихнута кінцівка вимагає дуже обережного обходження. Її 

іммобілізують у тому положенні, яке вона прийняла після травми. Не можна 

самим уживати яких-небудь спроб до вправляння вивихнутої кінцівки, 

оскільки будь-який змушений рух заподіює сильний біль і, крім того, при 

вивиху можливий перелом кістки. Тому, не відкладаючи, треба звернутися по 

допомогу до лікаря. 

 

Перша допомога при переломах 

Перелом – це порушення цілісності кісток. Кістка хоча і є найбільш 

твердою із всіх тканин організму, але її міцність також має певні межи. 



Загальний стан потерпілого залежить від характеру перелому і може 

бути досить важким (особливо в разі переломів кісток черепа, таза, стегна 

тощо), часто підвищується температура тіла. 

Кл сиф к ц я перелом в т  визн чення їх вид в (рис. 1.19). 

 
Рис. 1.19. Класифікація переломів. 

Озн ки перелому: 

– біль постійний чи такий, що виникає в разі навантаження на 

ушкоджену кінцівку або при обмацуванні місця перелому; 

– рухи сусідніх суглобів супроводжуються сильним колючим болем у 

місці перелому; 

– неможливість рухів в ушкодженій ділянці; 

– зміна зовнішнього вигляду ушкодженої частини тіла (кінцівки) у 

ділянці перелому (пухлина, скривлення), крововиливи; 

– ненормальна рухомість кістки в місці перелому. 

Перш  допомог  при з критих перелом х 

Перелом кістки є важким пораненням і вимагає негайного надання 

першої допомоги. Переламаною кінцівкою в жодному разі не можна робити 

різких рухів, за неї не можна тягти. Одним із симптомів перелому є хрускіт 

(крепітація) у місці перелому, однак перевіряти цей симптом шляхом 

несильного впливу на переламані кістки не можна. Біль при переломі 

обумовлюється пораненням окістя, досить багатої нервовими закінченнями. 

Надання потерпілому відповідної допомоги полягає у забезпеченні 

повного спокою пошкодженої частини тіла (кінцівки) та усуненні рухомості 

уламків кісток у місці перелому. На місце закритого перелому накладається 

компрес із препаратом оцтовокислого алюмінію. Потім переламану кінцівку 

або ж частину тіла іммобілізують накладанням фіксувальної пов’язки, або ще 

краще, транспортної шини, що забезпечує її нерухомість (рис. 1.20). 
 

Перелом 

таке ушкодження кістки, при якому 
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вона виступає на поверхню 
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Відкритий 



 
 

Рис. 1.20. Способи накладання шини при окремих видах переломів 

При іммобілізації підручними засобами: 

– верхньої кінцівки використовують ремінь, поділ сорочки, піджак; її 

фіксацією найчастіше роблять в середньофізіологічному положенні до 

тулуба, а також накладанням косинкової пов’язки. 

– нижньої кінцівки це роблять фіксацією ушкодженої кінцівки до 

здорової за допомогою дошки і ременя для брюк. 

Якщо потерпілого мучить спрага, то його варто напоїти, найкраще 

якою-небудь мінеральною водою. Після ретельної іммобілізації переламаної 

ділянки тіла постраждалого варто доставити в лікувальну установу для 

хірургічної обробки. 

З бороняється: 

– дозволяти постраждалому рухати ушкодженою кінцівкою; 

– знімати одяг із зламаної кінцівки; 

– прикладати тепло до місця перелому; 

– транспортувати потерпілого не наклавши шину. 

 

Перш  допомог  при в дкритих перелом х 

При відкритому переломі уламки кісток не можна заштовхувати в рану. 

Відкритий перелом спочатку обробляють за принципом обробки ран, а потім 

уже як перелом. Зупинити кровотечу: або накладенням давлючої пов’язки на 

рану, якщо не пошкоджені великі судини і кровотеча не виражена, або 

накладенням джгута, відступивши п’ять-шість сантиметрів вгору від рани. 

При накладенні пов’язки використання вати небажано, використовують 

марлеві тампони і серветки. Джгут накладається досить туго, в ідеалі до 

зупинки кровотечі. Обов’язково відзначають час накладення джгута. У 

побутових умовах, якщо немає гумового джгута – використовують ремені, 

смуги тканини тощо. 

Знеболити потерпілого доступними анальгетиками з аптечки (анальгін, 

кетанов, дексалгін, баралгін, диклофенак), в ідеалі звичайно, це повинна бути 



внутрішньом’язова ін’єкція буторфанолу тартрат 0,2 %, 1 мл у шприці-

тюбику. 

Іммобілізація кінцівки при наданні першої допомоги при відкритому 

переломі досягається за допомогою фіксації кінцівки до твердого матеріалу, 

мета іммобілізації – створити постійне положення, щоб виключити додаткове 

зміщення кісткових відламків. Це можуть бути сходові шини, дошка, гілка 

дерева, рукоятка лопати та ін. Довжини шини повинно вистачити для 

фіксації і двох – трьох сусідніх від місця перелому суглобів. 

Після ретельної іммобілізації переламаної ділянки тіла постраждалого 

необхідно доставити в лікувальну установу для хірургічної обробки. 

З бороняється: 

– не зупинити кровотечу; 

– накладати шину на оголену кінцівку або безпосередньо на рану; 

– дозволяти постраждалому рухати пошкодженою кінцівкою; 

– торкатися рани, вправляти або видаляти уламки кістки. 

 

Тр вми хребт  
Травми хребта належать до числа важких ушкоджень організму, що 

обумовлено складністю його будови, великою протяжністю, високою 

функціональною значимістю як його самого, так і пов’язаних з ним структур.  

Озн ки   х р ктерн  риси гострої тр вми хребт : 

1. Дуже небезпечні ушкодження шийного відділу, на який припадає до 

20 % всіх травм хребта. Своєрідним видом, характерним тільки для шийного 

відділу хребта, є «хлистова» травма, коли при раптовому гальмуванні 

рухомого транспорту поштовх передається людині, що сидить у кабіні. У 

цьому випадку характерна поява гострого болю в шийному відділі, 

обмеження рухливості голови. 

2. При більшості пошкоджень будь-якого відділу хребта характерний 

гострий біль та/або неможливість здійснювати рухи в хребті. 

3. При переломах хребта може бути пошкоджений спинний мозок, що 

викликає паралічі кінцівок і органів тазу. 

4. Ознакою важких переломів кісток тазу, ушкодження кульшового 

суглобу, стегнових кісток, ушкодження попереково-куприкового відділу 

хребта є поза постраждалого «жаба», коли постраждалий не може змінити 

положення ніг (симптом прилиплої п’яти). Стопи його розгорнуті назовні, 

коліна трохи підняті, розведені назовні. 

Н д ння першої допомоги: 

Необх дно якомог  швидше виклик ти швидку допомогу! 

До її приїзду: 

– перевірити наявність ознак життя; 

– зупинити зовнішню кровотечу у разі її наявності; 

– якщо необхідно потерпілого пересунути або оглянути, то його 

обов’язково потрібно обережно (вдвох або втрьох) укласти на спину на 

тверду рівну поверхню (асфальт або землю, можна використати щит, дверне 

полотно), імобілізувавши голову постраждалого руками з двох боків у тому 



положенні, в якому він знайден та утримуючи його тіло у горизонтальному 

положенні; 

– під шию покласти щільний валик з одягу; 

– якщо потерпілий перебуває у позі «жаба», під коліна покласти валик 

з одягу, ковдри, подушки (у такому положенні постраждалий повинен 

перебувати до приїзду лікаря); 

– слідкувати за наявністю свідомості та дихання; 

– підтримувати нормальну температуру тіла постраждалого (вкрити 

теплим одягом, ковдрою тощо при пониженій температурі повітря); 

З бороняється: 

– використовувати шини, якщо потерпілий лежить у позі «жаби»; 

– робити штучне дихання із розгинанням голови у разі травми 

шийного відділу хребта; 

– транспортувати постраждалого на спині на м’яких ношах (на руках 

або на ковдрі), це може погіршити його стан; взагалі, транспортування 

постраждалого має виконувати бригада швидкої допомоги. 



Додаток 7 

Долікарська допомога при термічних впливах та хімічних опіках 

 

Перша допомога при відмороженнях 

В дмороження – ушкодження тканин організму, викликане впливом 

низької температури. 

Найчастіше відмороженню піддаються ніс, вуха, пальці рук і ніг. При 

відмороженні спочатку відчувається мерзлякуватість, відчуття холоду, 

змінювані онімінням. 

Розр зняють чотири ступен  в дмороження 

I ступень – характерною ознакою є збліднення шкіри, різке зниження 

або повна відсутність чутливості. Цей ступінь відмороження оборотний і при 

зігріванні синюшно-червоний відтінок шкіри, почуття печіння, набряклість 

тканин, а також тупі болі звичайно проходять через кілька днів. Загальний 

стан потерпілого погіршується незначно. 

II ступень – після зігрівання на шкірі з’являються пухирі із прозорою 

білою або кров’янистою рідиною. Значно погіршується загальний стан: 

підвищується температура, турбує озноб, знижується апетит і порушується 

сон. Шкіра тривалий час залишається синюшної зі зниженою чутливістю. 

III ступень – характерно омертвіння всіх шарів шкіри й м’яких тканин 

(при цьому навколо вогнища утвориться запальний вал, а через 3-5 днів може 

розвитися гангрена), озноб, рясний піт, апатія. 

IV ступень – наступає омертвіння не тільки м’яких тканин, але й 

кістки. 

Перш  допомог  при в дмороженнях 

Передбачає зігрівання як відмороженої частини тіла, так і всього 

організму. Необхідно якнайшвидше перенести (або перевезти) хворого у 

тепле приміщення, напоїти гарячим міцним чаєм, кавою або молоком. 

Відморожену частину обережно розтирають чистими руками (руки потрібно 

добре вимити, протерти спиртом або одеколоном). 

Коли відновиться кровообіг, з’являться чутливість, почервоніння, 

відчуття тепла, уражену ділянку протирають спиртом чи одеколоном і 

накладають стерильну пов’язку. В цьому випадку зігрівати можна за 

допомогою теплих ванн, поступово (протягом 30 хв.) підвищуючи 

температуру води з 20
о
 до 40

о
 С. 

Не можна розтирати відморожені ділянки тіла снігом, бо це може бути 

причиною додаткового ушкодження і занесення інфекції, а також розтирати і 

масажувати шкіру з пухирями. 

Після цих процедур уражену ділянку тіла треба насухо протерти, 

закрити чистою (краще стерильною) серветкою або пов'язкою і укутати чим-

небудь теплим. На відморожену ділянку, на якій є змертвіння шкіри, слід 

тільки накласти стерильну пов’язку. Жиром і різними мазями місце 

відмороження змазувати не можна. 

 

Перша допомога при опіках 



Оп к – ушкодження тканин організму, викликане впливом високої 

температури, деяких хімічних речовин, електричного струму або радіаційних 

променів. 

Кл сиф к ц я оп к в в з лежност  в д ф ктор в що їх виклик ли 

(рис. 1.21). 

 
Рис. 1.21. Класифікація опіків 

 

Незалежно від факторів, які викликали появу опіку, розрізняють 

чотири ступен  оп к в: 

I почервоніння і набряк шкіри, стійка гіперемія; 

II відшаровування епідермісу й поява пухирів, наповнених 

жовтуватою рідиною – плазмою крові; 

III вигоряння власне шкіри (дерми), утворення струпів як результат 

місцевого некрозу тканин (IIIа – поверхневі, IIIб –глибокі); 

IV обвуглювання тканин. 

Опіки І-ІІ ступеня належать до поверхневих і гояться без утворення 

рубців. Опіки ІІІ ступеня є глибокими, супроводжуються рубцюванням. Для 

їхнього загоєння нерідко доводиться застосовувати вільну пластику шкіри. 

При опіках IV ступеня може настати некроз кінцівки, що вимагає ампутації. 

Великі опіки (поверхневі – більш 30 % площі шкірних покривів, 

глибокі – більш 10 %) ускладнюються оп ковим шоком, що відрізняється 

тривалою еректильною фазою з психомоторним порушенням, помірно 

підвищеним артеріальним тиском. Потерпілі сильно страждають від болю, 

намагаються втікати, погано орієнтуються у місці й обстановці. Порушення 

змінюється прострацією з падінням артеріального тиску. Для опікового шоку 

характерне згущення крові внаслідок великих плазмовтрат. Сечі мало, вона 

значно концентрована, а при важких опіках – темного кольору за рахунок 

домішок гемолізованої крові. 

Перш  допомог  при терм чних   променевих оп к х 

Насамперед, постраждалого варто винести із зони дії джерела високої 

температури, загасити палаючі частини одягу за допомогою простирадл, 

ковдр, пальто або ж води. 

Обробка обпалених поверхонь тіла повинна проводитися в чистих 

умовах. Рот і ніс потерпілого повинні бути по можливості закриті марлею або 

хоча б чистою носовою хусткою або косинкою для того, щоб при розмові й 

подиху з рота й носа на обпалені місця не попадали хвороботворні бактерії, 

здатні викликати зараження. 

До обпалених місць не можна доторкатися руками; не слід 

проколювати пухирі, відривати прилиплі до місць опіку частини одягу. 
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Обпалені місця потрібно обробити 33 % розчином спирту та прикрити 

чистою марлею; при великих опіках для цих цілей використовують чисті 

пропрасовані простирадла. У вигляді виключення замість марлі можна 

використати чисті носові хустки. Дуже зручно для цих цілей застосовувати 

спеціальні ватно-марлеві пакети. 

При наявності різкого болю уводять усередину м’язів знеболювальні 

засоби (1-2 мл 1 % розчину морфіну, 1 мл 2 % розчину пантопону чи 

промедолу), а при збудженні – 2 мл седуксену Усередину м’язів чи 

внутрішньовенно вводять антигістамінні препарати (димедрол, супрастин). 

При затримці госпіталізації на опікові поверхні накладають пов’язки з 

0,2 % фурациліновою маззю, 5 % стрептоцидовою маззю чи 1 % 

синтоміциновою емульсією. У разі сильного болю перед накладанням мазі 

обпечені поверхні в місцях, де розкриті пухирі, обробляють 0,5 % розчином 

новокаїну зі шприца через тонку голку. Зрошення роблять протягом 5-10 хв. 

до стихання болю. 

Постраждалого варто укутати в ковдру, але не перегрівати його, 

напоїти великою кількістю рідини – чаєм, мінеральною водою, після чого 

негайно транспортувати в лікувальну установу. Обпалену поверхню 

забороняється змазувати мазями і засипати порошками. 

 

Перш  допомог  при х м чних оп к х 

Особливістю хімічних опіків є тривала дія на шкірні покриви хімічного 

агента, якщо вчасно не надана перша допомога. Тому опік може істотно 

заглибитися за 20-30 хвилин. Його поглибленню і поширенню сприяє 

просочений хімічною речовиною одяг. 

При хімічних опіках рідко виникають пухирі, тому що, здебільшого, 

вони належать до опіків III чи IV ступенів. При опіках кислотами 

утворюється струп, а при опіках міцними лугами – колікваційний некроз. 

Важливо не тільки встановити ступінь і площу опіку, але й з’ясувати, чи 

належить хімічний агент до кислот чи лугів, а також встановити його 

загальний отруйний вплив на організм. 

Характер надання першої допомоги при хімічних опіках залежить від 

того, якою речовиною вони викликаються, але завжди негайно видаляють 

обривки одягу, просочені хімічним агентом. Шкіру ретельно миють 

проточною водою протягом 10-30 хвилин, краще під струменем води. 

 

При оп к х кислотою на уражену поверхню накладають стерильні 

серветки, змочені 4 % розчином гідрокарбонату натрію (одна ложка питної 

соди на склянку води). 

 

При оп к х лугом серветки змочують слабким розчином (1-2 %) 

хлороводневої, лимонної чи оцтової кислоти. 

 

Оп к нег шеним в пном обмив ти водою не можн . Потрібно 

ретельне видалення вапна з поверхні тіла за допомогою шматка чистої 



тканини, потім обробка будь-яким рослинним маслом. На уражену область 

потрібно накласти суху стерильну пов’язку. 

Вводять внутрішньом’язово знеболювальні речовини (2 мл анальгіну 

або 1 мл 2 % розчину промедолу, пантопону). 

Після цього проводиться негайна госпіталізація в опікове відділення, а 

при явищах загального отруєння – у токсикологічне. 



Додаток 8 

Перша допомога при гострих отруєннях 

 

Отруєння – група захворювань, які обумовлені впливом на організм 

отрути різного походження. 

Отрут  – це шкідлива речовина, яка згубно діє на функціонування 

організму, порушує обмін речовин. Дія отрути проявляється у вигляді 

отруєння, результат якого може бути смертельним. 

Кл сиф к ц я отруєнь в з лежност  в д ф ктор в що їх виклик ли 

(рис. 1.22). 

 
Рис. 1.22. Класифікація отруєнь 

Перш  допомог  при отруєннях г з ми 

Окис вуглецю (СО) утворюється при неповному згоранні вугілля; ця 

сполука міститься у світильному газі і вихлопних газах автомобілів. 

Отруєння окисом вуглецю наступає у випадках опалювання приміщення 

вугіллям при передчасному закритті грубної труби, при впливі світильного 

газу, а також у закритих гаражах при працюючому моторі. 

Потрапляючи в організм при вдиханні, газ швидко проникає в червоні 

кров’яні тільця, тим самим перешкоджаючи надходженню в них кисню. 

Отруєння окисом вуглецю проявляється головними болями, слабістю, 

запамороченням, шумом у вухах, нудотою й блювотою, втратою свідомості й 

нарешті смертю. Потерпілого потрібно винести на свіже повітря і негайно 

почати проводити заходи щодо оживлення. 

Небезпека отруєння вуглекислим г зом (д оксидом вуглецю – СО2) 

виникає при горінні, бродінні у виноробних підвалах, колодязях. 

Проявляється серцебиттям, шумом у вухах, почуттям тиску за грудиною, 

втратою свідомості. Потерпілого потрібно винести на свіже повітря й 

негайно почати проводити заходи щодо оживлення. 

 

Перш  допомог  при отруєннях х рчовими продукт ми 

У побуті найчастіше спостерігається отруєння гриб ми. Навіть їстівні 

гриби можуть стати шкідливими при повторному підігріванні. Шкідлива дія 

отрутних грибів залежно від їхнього виду різна. Органи травлення можуть 

бути уражені блідою поганкою й іншими отруйними грибами. 

На печінку і нирки шкідливо діють зелена і бліда поганки. Симптоми 

отруєння наступають через 6-12 годин після вживання. Спочатку з’являються 

болі в животі, діарея, потім – слабість, почуття повної знемоги, зменшення 

кількості відокремлюваної сечі. 

На нервову систему негативно впливають отруєння мухомором 

червоним. Уже через півгодини після їхнього вживання в їжу з’являються 
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головні болі, шум у вухах, припливи жару до обличчя, збудження, 

багатослівність і, нарешті, втрата свідомості. 

Усі види отруєння грибами вимагають термінової допомоги. Необхідно 

відразу ж викликати блювоту, дати потерпілому активоване вугілля, молоко і 

викликають швидку допомогу. 
 

У старих м’ясних консервах, зіпсованих копченостях, м’ясі може 

утвориться м’ясн  отрут , як  н зив ється ботул ничним токсином. 

Ознаки отруєння з’являються через 12-30 годин після вживання в їжу 

зіпсованих продуктів у вигляді блювоти, поносу, головних болів, 

роздвоєного бачення, порушення ковтання, паралічу кінцівок. Може 

наступити смерть через ослаблення серцевої діяльності і паралічу дихального 

центру. 

При отруєнні ботулотоксином варто негайно викликати блювоту, 

напоїти отруєного молоком, дати йому активоване вугілля (карболен) і 

відразу ж викликати швидку допомогу. 

С льмонельоз виникає при вживанні в їжу заражених сальмонелою 

продуктів. 

Сальмонела дуже стійка і здатна довго зберігатися у зовнішньому 

середовищі: у водоймах – 120 днів, у ґрунті до 1,5 років, у приміщеннях в 

пилу – до 500 днів, в морській воді – 200 днів. У продуктах харчування: в 

молоці – 20 днів, в ковбасних продуктах – 2-4 місяці, в кефірі – 2 місяці, в 

замороженому м’ясі – від півроку до року, у вершковому маслі – 120 днів, у 

пиві – 2 місяці, в сирах – майже рік. Ні копчення, ні соління не вбивають 

сальмонелу, заморожування тільки сприяє продовженню терміну виживання 

цих мікроорганізмів у продуктах, тільки термічна обробка здатна її знищити. 

Може виникнути діарея, що супроводжується болями в животі. 

Постраждалому варто дати активоване вугілля і викликати швидку допомогу. 

 

Перш  допомог  при отруєнн  х м чними речовин ми 

У випадках, коли кислот  поп д є усередину організму людини, на 

обличчі з’являється опік (на губах, у кутах рота). Слизова оболонка 

порожнини рота набуває білі кольори, потерпілий скаржиться на сильний 

біль на всьому протязі шлункового тракту, голос стає хрипким, з’являється 

задишка, може наступити колапс. 

Перш  допомог  при отруєнн  кислот ми полягає в промиванні 

шлунка великою кількістю води з додаванням паленої магнезії (30 г на 

200 мл води), рясному питві води зі шматочками льоду. Добре давати 

постраждалому молоко, сирий яєчний білок, відвар лляного насіння, 

соняшникове масло. 

Якщо усередину потр пил  лужн  речовин , виникає опік слизової; 

з’являються блювота маслянистими масами чорних кольорів, сильне 

слиновиділення, біль у роті, глотці й стравоході, ковтання порушується. 

Насамперед необхідно промити шлунок підкисленою водою (100 мл розчину 

оцту на 1 л води) до припинення блювоти. Потерпілому дають пити у 



великих кількостях молоко, лимонний й апельсиновий сік, 1 % -вий розчин 

лимонної або оцтової кислоти зі шматочками льоду. 

У випадку потр пляння п р в бензину усередину орг н зму людини 

з’являються головні болі, запаморочення, слабість, нудота, блювота, 

судороги, ослаблення дихання. 

Постраждалого варто негайно винести на свіже повітря; якщо подих 

ослаблений, то треба відразу ж приступити до штучного дихання. Доцільно 

викликати в потерпілого блювоту. 

У випадку потр пляння розчинник в усередину орг н зму ці речовини 

шкідливо впливають на нирки і печінку. Спочатку вони викликають почуття 

сп'яніння, потім запаморочення, блювоту, пізніше – втрату свідомості. 

Розчинники впливають і на дихальний центр. 

У постраждалого варто відразу ж викликати блювоту, напоїти молоком 

і якомога швидше доставити в лікувальну установу. 

При конт кт   з ртуттю виникають отруєння, що проявляються 

ушкодженням печінки, нирок і кишківнику. Потерпілий відчуває пекучий 

біль у шлунку, спостерігаються блювота, інтенсивний кривавий понос, 

зменшується виділення сечі. 

Потерпілому необхідно дати активоване вугілля, сирий яєчний білок, 

молоко і негайно транспортують у лікувальну установу. 

 

Перш  допомог  при отруєннях н ркотичними з соб ми 

Алкоголь уживається у вигляді етилового спирту, який міститься в 

спиртних напоях, а також у вигляді метилового спирту (денатурату). 

Смертельна доза етилового спирту – 7-8 г на 1 кг ваги людини. Але 

отруєння етиловим спиртом викликають і більш низькі дози. Алкоголь, 

діючи на судини, розширює їх, завдяки чому виникає відчуття тепла; крім 

того, він викликає порушення слизуватої оболонки шлунка. Найбільший 

вплив спирт здійснює на мозок. Людина, що перебуває у важкій стадії 

сп’яніння, засинає; сон переходить у несвідомий стан і у результаті паралічу 

центрів дихання і кровообігу може наступити смерть. 

Метиловий спирт як алкогольний напій уживають найчастіше ті 

алкоголіки, які по роботі мають до нього доступ. Доза 10 мл метилового 

спирту може виявитися смертельною. Через 10-12 годин після вживання 

виникають головні болі, запаморочення, біль у животі і очах, блювота. Зір 

порушується, розвивається сліпота. Далі наступає втрата свідомості і смерть. 

Отруєного алкоголем варто винести на свіже повітря, викликати в 

нього блювоту, при припиненні дихальної діяльності треба робити штучне 

дихання. Якщо свідомість збережена, корисно дати випити чорної кави. 

Н котин – це отрута, що міститься в тютюнових листах і впливає на 

вегетативну нервову систему, на мозок. Смертельна разова доза становить 

0,05 г. Отруєння нікотином може спостерігатися не тільки в початківців, але і 

у курців зі стажем. Проявляється це слабістю, слинотечею, нудотою, 

блювотою, позивами на низ. Зіниці при цьому звужені, пульс уповільнений. 

Постраждалого варто напоїти чорною кавою, порадити глибоко дихати 



свіжим повітрям. 

 

Перш  допомог  при отруєннях л к рськими преп р т ми 

Болез спок йлив    ж рознижуюч  з соби 
До цих засобів насамперед відносяться бутадіон, промедол, анальгін і 

т.п. Дія цих ліків викликає гальмування центральної нервової системи та 

посилення віддачі тепла розширеними шкірними судинами. Прийом великих 

доз цих препаратів обумовлює значне потіння, сонливість і глибокий сон, що 

може перейти в несвідомий стан. 

При наданні першої допомоги велику роль відіграє швидкість доставки 

потерпілого в лікувальну установу; у випадках порушення дихання і серцевої 

діяльності варто негайно почати робити штучне дихання. 

Снод йн  з соби 

Уживання великих доз гексобарбіталу, фенобарбіталу, циклобарбіталу 

та інших снодійних засобів викликає глибоке гальмування мозкової 

діяльності; наступає сон, з якого потерпілий більше не приходить у себе, 

розвивається параліч дихального центру і центру кровообігу. Смерть 

наступає в результаті зупинки серця і паралічу дихальних м’язів. Першими 

ознаками отруєння є почуття втоми, слабість і сонливість. У важкій стадії 

отруєння спостерігаються хрипіння, неправильне дихання, синюшність 

шкірних покривів. 

Перша допомога аналогічна зазначеній вище. Якщо потерпілий у 

свідомості, у нього викликають блювоту. 

Н ркотичн  з соби знеболюючої д ї – морфін, опій і т.п. – дуже 

потрібні в медицині ліки. Призначення цих ліків строго контролюється, але 

проте люди, що страждають морфінізмом, дістають їх незаконними шляхами 

і тайком їх уживають. Морфін і опій придушують біль, викликають приємні 

відчуття, прекрасний настрій. Отруєння цими речовинами проявляється 

запамороченням, глибоким сном, навіть втратою свідомості, порушенням 

дихання, звуженням зіниць. 

При наданні першої допомоги, насамперед, варто провести штучне 

дихання; якщо свідомість збережена, потерпілого рекомендується напоїти 

чорною кавою і швидко доставити в лікувальну установу. 

 

Перш  допомог  при укус х отруйних  стот 

Укуси ком х 

Органи комах містять отруйні речовини, що викликають набряк у місці 

укусу, а пізніше – під впливом бактерій – і інфекцію. 

Якщо людину вжалить оса, бджола або шершень, то перш за все варто 

видалити жало, а потім пальцями видавити з ранки отруту. Місця укусу 

протирають йодною настойкою або ж розведеним нашатирним спиртом. 

Якщо не вдається видалити з ранки жало, то цю процедуру залишають 

лікареві. 

Місця укусів комарів, мух, ґедзів протирають нашатирним спиртом або 

ж змочують мильним розчином. 



При укусі бджоли в язик у результаті удушення може наступити 

смерть. У таких випадках потерпілому необхідна термінова допомога: у рот 

йому кладуть шматки льоду, дають морозиво або хоча б рекомендують 

обполіскувати порожнина рота холодною водою. 

Укуси зм й 

Однією із самих небезпечних отрутних змій є гадюка звичайна. Улітку 

випадки укусів гадюкою досить часті. В місці укусу, найчастіше в області 

гомілки, видно дві маленькі криваві крапки. Це сліди від зубів гадюки. Над 

двома передніми зубами в неї розташовується мішечок з отрутою. При укусі 

отрута проникає в рану і з місця укусу поширюється далі по всьому 

організмі. 

Основне при л кув нн  н сл дк в укусу отруйних зм й – це введення 

протиотрути в медичному з кл д  не п зн ш як через дв  години п сля 

укусу. 

При першій допомозі з рани та навколишніх ділянок прагнуть видавити 

або відсмоктати якнайбільше крові й промивають ранку розчином 

марганцевокислого калію, після чого перев’язують. Потерпілому треба дати 

випити побільше рідини, корисна при цьому чорна кава. 

Укуси тв рин 

Рани від укусів тварин обробляються відповідно до загальних правил 

обробки рваних ран, але при цьому їх завжди варто вважати ранами 

інфікованими. При укусах лісових тварин, головним чином диких кішок і 

лисиць, а іноді й невідомих, підозріло агресивних собак, особливо в польових 

умовах, виникає підозра на сказ. У таких випадках рану варто обробити так 

само, як і при укусі гадюки. 

 

 

 



Додаток 9 

Перша допомога при комбінованих травмах 

 

Ур ження електричним струмом 

Детально питання впливу електричного струму на організм людини та 

надання першої допомоги потерпілому від ураження електричним струмом 

розглядаються в частині 2 цього навчального посібника. 

Ур ження блиск вкою призводить до клінічної смерті (потерпілий 

схожий на померлого) – усі заходи реанімації як при важкому ступені 

важкості ураження електричним струмом. 

Грубою помилкою вважається закопування потерпілого в землю при 

ураженні його блискавкою або електричним струмом. 

У вс х вип дк х людину п сля ур ження електричним струмом чи 

блиск вкою необх дно дост вити в л кув льну уст нову. 

Уражених електричним струмом без свідомості, але збереженому 

диханні і кровообігу транспортують в лікувальну установу лише у лежачому 

положенні на боку. Поряд повинна знаходитися людина яка може надати 

допомогу при порушенні дихання і кровообігу. 

 

Перш  допомог  при утопленн  
Утоплення – це вид механічної асфіксії, яка відбувається у будь-якій 

рідині. 

Утоплення виник є: 

1. Із-за невміння плавати. 

2. Від травми, отриманій у воді. 

3. При патологічному стані (раптовій зупинці серця, порушенні 

мозкового кровообігу). 

4. При спазмі гортані та неможливості вдиху і видиху: 

– від страху; 

– із-за різкого переохолодження при раптовому попаданні в дуже 

холодну воду. 

При рятув нн  потопаючого його не можна хапати за волосся або за 

голову. Необхідно обхопити його під пахви, повернути до себе спиною і 

плисти до берега, намагаючись, щоб голова потерпілого була над водою 

(рис. 1.23.). 
 



 
Рисунок 1.23. Метод транспортування потопаючого на берег 

 

Види утоплення 

Первинне  бо «сине» ( стинне) утоплення 

Є найбільш частим різновидом нещасних випадків на воді. 

Потопаючий не відразу занурюється у воду, а намагається втриматися на 

поверхні, у паніці він робить безладні рухи руками і ногами, заковтує велику 

кількість води, яка переповнює шлунок, потрапляючи при цьому в дихальні 

шляхи і легені, а потім надходить у кров. Людина втрачає свідомість і 

занурюється на дно. Кисневе голодування – гіпоксія – надає шкірі синюшний 

колір, тому цей вид утоплення ще називають «синім». 

При утопленні в пр сн й вод , швидко відбувається розведення крові 

водою, збільшується загальний об'єм циркулюючої крові, руйнуються 

еритроцити, порушується баланс солей в організмі (внаслідок чого різко 

знижується вміст кисню в крові), серцева діяльність припиняється раніше, 

ніж зупинка дихання; після порятунку потопаючого і надання йому першої 

допомоги часто протягом перших діб відзначають явище запалення легень, 

плевриту, при якому з рота йде кривава піна; стан ускладнюється 

порушенням роботи нирок у вигляді появи крові в сечі із-за вираженого 

розпаду еритроцитів, розвивається гостра ниркова недостатність. 

При утопленні в морськ й вод  внаслідок потрапляння морської води в 

організм людини кількість солей в крові збільшується, що веде до її згущення 

(у морській воді концентрація солей вище, ніж у плазми людської крові), 

серцева діяльність зберігається після зупинки дихання, швидко розвивається 

набряк легенів, а із рота виділяється біла «пухнаста» піна. 

Перш  допомог  

Необхідно в першу чергу швидко видалити воду з дихальних шляхів. 

Для цього, стоячи на одному коліні, покласти потерпілого на другу зігнуту 

ногу так, щоб на нього спиралася нижня частина грудної клітини, а верхня 

частина тулуба і голова звисали вниз. Після цього треба однією рукою 

відкрити рот потерпілого, а інший плавно натискати на ребра з боку спини на 

рівні лопаток. Повторювати ці дії необхідно до припинення бурхливого 

витікання води. 



Потім зробити штучне дихання і закритий масаж серця. штучне 

дихання, необхідно продовжувати, навіть якщо у постраждалого з'являється 

самостійне дихання, але є ознаки набряку легень. Штучне дихання проводять 

і тоді, коли у потерпілого є порушення дихання (тобто його частота – понад 

40 в 1 хвилину, неритмічне дихання і різке посиніння шкірних покровів). 

Якщо дихання збережено, то хворому треба дати подихати парами 

нашатирного спирту. Необхідно попередження аспірації при можливому 

блюванні. Якщо порятунок потерпілого пройшов успішно, але його б’є 

озноб, треба розтерти шкіру, перевдягнути у сухий одяг, обернути його 

сухими теплими ковдрами. Не можна застосовувати грілки при відсутності 

або порушенні свідомості. 

 

«Сухе» утоплення 

Також зустрічається досить часто. При цьому різновиді утоплення 

відбувається рефлекторний спазм гортані. Зазвичай це відбувається від 

страху у дітей і жінок, а також, при раптовому попаданні в брудну або дуже 

холодну воду. Вода не надходить в нижні відділи дихальних шляхів, але у 

великій кількості потрапляє в шлунок. 

Перш  допомог  

Періодичні видихи в ніс постраждалого починають відразу після того, 

як його обличчя буде піднято рятувальником над водою, у більшості 

випадків вдається подолати ларингоспазм, якщо це не вдається протягом 5 

хвилин – проводять трахеотомію; закритий масаж серця. 

 

Вторинне  бо «б ле» утоплення 

Для вторинного утоплення характерний виражений спазм 

периферичних кровоносних судин, прискорене серцебиття, зіниці розширені, 

хрипке прискорене дихання, набряк легенів, як правило, не розвивається. 

Шкірні покриви відрізняються підвищеною блідістю, звідси й назва типу. 

Це утоплення відбувається: 

– із-за зупинки серця, коли потерпілий потрапляє в холодну воду – 

«крижаний шок» – в основі цього лежить рефлекторна реакція організму на 

потрапляння води в дихальне горло, або у вухо, коли є пошкодження 

барабанної перетинки; 

– якщо людина не намагається або не може боротися за своє життя і 

швидко йде до дна; 

– під час корабельних аварій на морі, перевороту човнів, плотів, коли 

людина занурюється у воду в стані панічного страху (якщо вода ще холодна, 

то це може призвести до подразнення глотки і гортані, що в свою чергу часто 

призводить до раптової зупинки серця і дихання); 

– у випадку, якщо у людини, що знаходиться у воді, сталася травма 

голови або вона вже потрапила у воду з нею (в такому випадку відбувається 

швидка втрата свідомості). 

Перш  допомог  



Потрібно відразу ж робити штучне дихання, а при зупинці серця – 

закритий масаж для виведення із шоку, стану клінічної смерті. При травмі 

голови: зупинити кровотечу, обробити шкіру навколо рани і накласти 

стерильну пов’язку, що тисне; прикласти до місця травми холод; укласти 

потерпілого на спину, підклавши під голову і плечі валик з м’якої тканини, а 

якщо він непритомний – укласти його на бік (щоб запобігти попаданню 

блювотних мас у дихальні шляхи). 

Забезпечити повний спокій потерпілому (неприпустиме самостійне 

пересування) і постійне спостереження за його станом до прибуття медичних 

працівників; коли допомогу надає одна людина, слід запобігти вторинним 

травматичним ушкодженням голови та/або шиї, а саме – виключити 

рухливість шиї, надівши шийний комір (два валика з м’якої тканини по бокам 

голови). 

Трив л сть помир ння п д водою може досяг ти 20 хвилин! 

Тому реанімаційні заходи необхідно проводити в усіх випадках, коли в 

утопаючого немає ознак біологічної смерті. 

Стан потерпілого залежить від терміну перебування під водою, виду 

утоплення, властивостей води, ступеню охолодження організму, стану 

центральної нервової системи людини під час утоплення – збуджена чи 

загальмована. 

Незалежно від виду утоплення допомога повинна бути надана негайно, 

інакше настають незворотні зміни мозку. При істинному утопленні це 

відбувається протягом 4-5 хвилин, в інших випадках – через 10-12 хвилин. 

Постраждалого обов’язково необхідно доправляти до медичного 

закладу для виключення ускладнень у вигляді повторної зупинки серця або 

набряку легенів. 

 

Тр вмув ння вн сл док дорожньо-тр нспортної под ї 

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я щорічно на 

земній кулі внаслідок дорожньо-транспортних подій (ДТП) гине близько 3 

мільйонів осіб, 20 % з яких могли б бути врятовані, при наданні першої 

долікарської допомоги у перші 30 хвилин після аварії, а використання 

протишокових заходів у перші 6 годин після травмування дозволило б 

зменшити летальність ще на 25-30 %. 

Тр вмув ння при н їзд  тр нспортного з собу н  п шоход  

Фази травмування та механізм ушкоджень залежать від того, нижче 

або вище центра ваги людини нанесений первинний удар. 

Травмування складається з декількох етапів: 

– первинний уд р ч стини тр нспортного з собу, що рух вся, по 

т лу п шоход ; легковий автомобіль частіше завдає удар нижче центра ваги 

пішохода, при цьому частіше травмуються ноги, область тазу, внутрішні 

органи на рівні тих частин автомашини, якими вони були нанесені; 

вантажний автомобіль, автобус тощо, завдає удар поблизу центру ваги 

пішохода, при цьому тіло відкидається вперед, виникають множинні 

переломи ребер, пошкоджуються печінка, легені, нирки та селезінка; 



– п д ння т л  н  к пот легкового  втомоб ля – додаткові 

ушкодження голови, тулуба, верхніх кінцівок, струс тіла від удару об лобове 

скло (можливе потрапляння пішохода усередину салону автомобіля або 

відкидання убік, іноді на багато метрів); 

– в дкид ння т  п д ння т л  н  землю – забиття, переломи, струс 

головного мозку; 

– перек чув ння  бо протягув ння т л  по земл  – забиття. 

Тр вмув ння мотоцикл ст в при ДТП 

Частіше всього бувають травми черепа, нижніх кінцівок і тазу. 

Тр вмув ння вод я т  п с жир в при ДТП 

Водій перебуває у більш вигідному положенні ніж пасажири, бо його 

увага сконцентрована, а тіло більш фіксоване. Пасажири не завжди 

встигають зрозуміти що сталося і відреагувати. Найнебезпечніше місце в 

автомобілі – сидіння поряд з водієм. 

Х р ктерн  ушкодження вод я т  п с жир в: 

вн сл док фронт льного з ткнення з зустр чним тр нспортом  бо 

нерухомою перешкодою: 

– ушкодження ніг, в першу чергу стоп, від взаємодії з педалями та 

підлогою транспортного засобу; 

– ушкодження тіла від взаємодії з кермом; 

– ушкодження від деталей автомобіля (у водія страждає частіше ліва 

половина тіла, у пасажирів – права); 

– ушкодження від ременів безпеки (у водія це ушкодження частини 

лівого плечового поясу, лівої половини грудної клітки, правої половини 

черевної порожнини); 

– при різкому згинанні або перерозгинанні голови виникають травми 

голови та шийного відділу хребта; 

– пасажир, що знаходиться на передньому сидінні часто отримує 

травми обличчя та шийного відділу хребта; 

– від удару об кермо можуть виникати переломи ребер, грудини, забій 

серця, розриви задньої поверхні легень. 

вн сл док бокового з ткнення: 

– травми різного ступеня важкості тих, хто знаходився на стороні 

удару, ремені безпеки значення не мають. 

вн сл док перекид ння тр нспортного з собу: 

– переломи, травми голови і хребта; 

вн сл док зм щення ременя безпеки вверх: 

– травмування органів черевної порожнини, поперекового відділу 

хребта, внаслідок того, що під час різкого гальмування при великій 

швидкості тіло людини може зміщуватись униз, вдавлюючись в сидіння, 

зсуваючи ремінь безпеки, а потім вперед. 

вн сл док спр цюв ння подушки безпеки: 

– травмування обличчя та грудної клітини у людей низького зросту, 

дітей на передньому сидінні; 



– можливі травми шийного відділу хребта, переломи кісток основи 

черепа, пошкодження внутрішніх органів грудної та черевної порожнини, 

внаслідок того, що під час зіткнення потерпівший не використовував ремінь 

безпеки, а подушка відкривається назустріч грудній клітці та обличчю зі 

швидкістю 300 км/год; 

– додаткові травми якщо на постраждалому були окуляри. 

Нев дкл дн  д ї 

– якщо Ви за кермом автомобіля, наближайтеся до місця події 

обережно, не поспішаючи, щоб не ускладнити ситуацію; 

– зупинить машину в безпечному місці, включить аварійну 

сигналізацію; передні фари використовуйте для освітлення місця події, якщо 

це сталося вночі; огляньте місце події й оцініть ступінь небезпеки; 

– розподіліть обов’язки між іншими очевидцями або не травмованими 

пасажирами щоб вони: 

- розставили аварійні знаки (трикутники) на дорозі за 30-50 м 

від місця події; 

- викликали бригаду швидкої медичної допомоги (т. 103); 

- повідомили поліцію (т. 102); 

- записали прізвища й адреси свідків; 

- не допускали до місця аварії просто зацікавлених; 

- допомогли в наданні першої медичної допомоги; 

– у розбитих автомобілях виключить запалювання; 

б ля  втомоб ля який поп в в  в р ю к тегорично з бороняється 

п лити, щоб не спричинити вибух. 

Перш  допомог  

Використовуйте для надання допомоги засоби автомобільної аптечки. 

Визначте хто з потерпілих знаходиться у найтяжчому стані й потребує 

негайної допомоги, надайте першу допомогу всередині автомобіля. За 

наявності ран зупинити кровотечу будь-яким з відомих методів. 

Якщо в момент огляду потерпілий знаходиться в свідомості і його 

життю ніщо не загрожує, його можна не витягати з машини, тому що 

неправильні дії призводять до погіршення стану. 

Якщо є загроза для потерпілого, що знаходиться в автомобілі 

(загоряння автомобіля, загроза його сповзання або перекидання) немає 

можливості надати першу допомогу всередині автомобіля або потерпілий у 

тяжкому стані (ядуха, кровотеча, здавлювання тіла, припинення кровообігу і 

дихання) необхідно негайно його витягти. 

Особлива обережність необхідна при підозрі на ушкодження хребта. 

Евакуація проводиться силами 3-4 людей в тому положенні в якому 

перебуває потерпілий, уникаючи зміни положення тіла і голови. Необхідно 

надягнути на потерпілого комірець для фіксування шиї. 

Якщо є ушкодження кісток тазу або нижньої кінцівки, не рухаючи 

потерпілого з місця, зафіксувати ушкоджену кінцівку до неушкодженої і 

після цього евакуювати. 



Якщо є ушкодження грудної клітки, надягнути на потерпілого комірець 

для фіксування шиї та евакуювати утримуючи руками під пахви. За 

відсутності фіксуючого комірця і неможливості зробити його з підручних 

засобів (кусок картону або журнал обгорнуті серветкою), постраждалого 

евакуюють з допомогою другої людини, яка утримує голову постраждалого 

запобігаючи згинанню чи розгинанню в шийному відділі. 

Екстрене вилучення постраждалих з автомобіля здійснюється методом 

Раутека 1 якщо потерпілий знаходиться у свідомості. 

Витягув ння потерп лого, що зн ходиться в св домост , з легкового 

 втомоб ля через передн  двер : 
 

 

– для вилучення потерпілого, що знаходиться в 

свідомості, з легкового автомобіля слід відкрити 

двері... 

 

– просунути руки йому під пахви і захопити його 

передпліччя однією рукою... 

 

– потім захопити передпліччя потерпілого другою 

рукою... 

 

– обережно потягнути потерпілого з автомобіля 

назовні... 

 

– продовжуючи утримувати потерпілого за 

передпліччя, витягти його з автомобіля... 



 

– попросити помічника підхопити потерпілого за 

ноги, разом віднести потерпілого на безпечну 

відстань від автомобіля 

 

Якщо постраждалий знаходиться без свідомості його витягують 

назовні методом Раутека 2. 

Витягув ння потерп лого, що зн ходиться без св домост , з 

легкового  втомоб ля через передн  двер  
 

 

– для вилучення потерпілого, що знаходиться без 

свідомості, з легкового автомобіля слід відкрити 

двері... 

 

– просунути обидві руки йому під пахви... 

 

– і захопити його передпліччя однією рукою... 

 

– потім захопити нижню щелепу потерпілого 

другою рукою і зафіксувати голову... 

 

– продовжуючи утримувати потерпілого за 

передпліччя і фіксуючи його голову, обережно 

потягнути його назовні і витягти з автомобіля... 

 

– попросити помічника підхопити потерпілого за 

ноги та разом віднести потерпілого на безпечну 

відстань від автомобіля. 

 



Витягув ння потерп лого, що зн ходиться без св домост , з 

легкового  втомоб ля через з дн  двер  
 

 

– у разі, якщо передні двері заблоковано, 

необхідно спробувати витягти постраждалого через 

задні двері 

 

– переконатися у відсутності свідомості у 

постраждалого... 

 

– повільно відкинути спинку крісла назад... 

 

– акуратно укласти постраждалого... 

 

– просунути обидві руки йому під пахви і 

захопити його передпліччя однією рукою... 

 

– потім захопити нижню щелепу потерпілого 

другою рукою, зафіксувати його голову і потягнути 

потерпілого з автомобіля назовні, щоб витягти його 

з автомобіля 

Евакуйованого потерпілого перенести в безпечне місце, покласти на 

тверду поверхню, надати першу допомогу відповідно до виявлених травм, 

провести протишокові заходи, укрити від холоду, спеки чи дощу, 

спостерігати за станом. 

 

Положення постр жд лого до прибуття бриг ди швидкої медичної 

допомоги  бо н  ет п  тр нспортув ння 
 



 

Потерпілий, у якого відсутні ознаки свідомості (але 

збережені дихання і кровообіг), повинен 

знаходитися в стійкому бічному положенні 

 

 

Якщо у потерпілого підозрюється травма живота або 

тазу, бажано, щоб він знаходився в положенні на 

спині з зігнутими в колінах і розведеними ногами з 

холодом на животі («поза жаби»), при цьому під 

колінами повинна знаходитися м’яка опора 

(згорнутий валиком одяг тощо) 

 

Потерпілому з травмою грудної клітки при 

транспортуванні або очікуванні медичної допомоги 

переважно перебувати у напівсидячому положенні 

(по можливості з нахилом у бік ураженої половини 

грудей) 

 

При травмі поперекового відділу хребта – в положенні лежачи на 

животі на твердій основі. 

При закритій черепно-мозковій травмі – в положенні лежачи на спині з 

поверненою на бік головою, це попередить западання язика, потрапляння 

блювотних мас, а також слини в дихальні шляхи потерпілого. 

При відкритій черепно-мозковій травмі транспортування 

постраждалого до медичного закладу тільки машиною швидкої допомоги. 

 

Перш  допомог  при тр вм тичн й  мпут ц ї 

Тр вм тичн   мпут ц я – відторгнення, відсікання кінцівки, або її 

частини, чи іншої частини тіла внаслідок механічної дії. 

Види пошкоджень: 

– неповне відчленування; 

– повне відчленування; 

– обширне пошкодження кісток і м’яких тканин. 

Причини тр вм тичної  мпут ц ї: 

– внаслідок вибуху; 

– переїзд колесом трамвая або поїзда – рейкова травма; 

– відсікання циркулярною пилкою; 

– потрапляння кінцівки в рухомі частини механізмів; 

– падіння на кінцівку важкого предмета. 

Найбільш небезпечні ускладнення: 

– травматичний шок; 

– пошкодження внутрішніх органів, які можуть домінувати в 

клінічній картині і визначати прогноз; 

– гостра ниркова недостатність, жирова емболія, тромбоемболія; 



– гнійно-септичні інфекції; 

– остеомієліт; 

– правець. 

Необхідно оцінити механізм травми, час, що пройшов з моменту 

травми, важкість загального стану, об’єм крововтрати, присутність інших 

ушкоджень (можливі переломи, вивихи вище рівня ампутації). 

Для успішного відновлення ампутованої кінцівки має значення 

своєчасне та кваліфіковане надання допомоги потерпілому, виконання умов 

зберігання і транспортування ампутованого сегменту. 

Ампутований сегмент повинен знаходитися при достатньо низькій 

температурі, але не повинен безпосередньо стикатися з холодним матеріалом, 

оскільки може виникнути руйнування тканин. Неприпустимо зберігання 

сегментів в морозильних камерах, а також при мінусовій температурі 

повітря. 

Основний метод консерв ц ї тк нин – охолодження до +4
0
 С 

( ле не нижче 0
0
 С) 

При ампутації без розтрощування м’яких тканин можлива 

ре мпл нт ц я кінцівки. Чим більше ушкоджень, тим проблематичніше 

відновлення функцій. 

Приблизний інтервал часу, в перебіг якого постраждалий має бути 

доправлений в центр реплантацій: 

– для пальців, кісті, стопи – до 24 годин (без охолоджування – 12-

14 годин); 

– для передпліччя і гомілки – до 20-24 годин (без охолоджування – 10-

12 годин); 

– для плеча і стегна – 12-16 годин (без охолоджування – 6-8 годин). 

Перш  допомог  

Спочатку необхідно подбати про потерпілого, а потім вжити заходів 

щодо консервації ампутованого сегменту: 

– припинити дію травмуючого фактора; 

– зупинити кровотечу (пальцеве притиснення, накладання джгута); 

якщо рана дуже забруднена – промити її 0,9 % NaCl, а в крайньому випадку 

питною водою (не використовувати перекис водню чи дезінфікуючі засоби); 

затиснути культю стерильною марлею, а потім тісно накласти пов’язку 

(найкраще еластичну), пересуваючи наступні пасма від периферії кінцівки в 

сторону тулуба, а джгут, якщо накладався, зразу зняти; пошкоджену кінцівку 

тримати в піднесеному положенні; 

– провести протишокові заходи (вколоти або дати випити 

знеболююче); 

– викликати бригаду швидкої медичної допомоги (тел. 103 або 112) та 

повідомити про можливість реімплантації; 

– укласти потерпілого або надати йому найбільш зручного 

положення; напоїти міцним чаєм; 

– ампутований сегмент спочатку загорнути в суху чисту серветку (не 

очищувати і не промивати), розмістити в поліетиленовий пакет, перекрити 



доступ повітря, занурити в другий, більший за розміром, який заповнити 

водою з льодом або снігом; прикріпити записку із зазначеним часом травми; 

транспортувати в підвішеному стані; 

– при неповній ампутації провести іммобілізацію всієї кінцівки і 

охолодження відірваної частини; 

– контролювати у потерпілого життєво важливі функції, стежити за 

тим, щоб він не втратив свідомість. 

 


