
ТРЕНІНГ 
З НАДАННЯ 
ПЕРШОЇ 
ДОМЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ
«ЗБЕРЕЖИ ЖИТТЯ»



ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА

Домедична допомога — невідкладні дії та організаційні заходи,
спрямовані на врятування та збереження життя людини
у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого
стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події особами, які
не мають медичної освіти, але за своїми службовими
обов’язками повинні володіти основними практичними
навичками з рятування та збереження життя людини, яка
перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону
зобов’язані здійснювати такі дії та заходи.



Особи, які зобов’язані надавати домедичну
допомогу

Стаття 12 Закону України «Про екстренну медичну 
допомогу»

Особами, які зобов’язані надавати домедичну допомогу людині
у невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних
служб, працівники державної пожежної охорони, поліцейські,
фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів,
бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але
за своїми службовими обов’язками повинні володіти
практичними навичками надання домедичної допомоги.



Право на екстрену медичну допомогу та 
загальні засади її надання

Стаття 3 Закону України «Про екстренну медичну допомогу»

У разі виявлення людини у невідкладному стані, яка не може
особисто звернутися за наданням екстреної медичної допомоги, та
за відсутності медичних працівників на місці події громадянин
України або будь-яка інша особа, які виявили таку людину,
зобов’язані:

- негайно здійснити виклик екстреної медичної допомоги або
повідомити про виявлену людину у невідкладному стані та
про місце події працівників найближчого закладу охорони здоров’я
чи будь-яку особу, яка зобов’язана надавати домедичну
допомогу та знаходиться поблизу місця події;

- за можливості надати виявленій людині у невідкладному стані
необхідну допомогу, у тому числі шляхом перевезення такої людини до
найближчого до місця події відділення ЕМД;



Навчання з надання першої медичної допомоги

▪ Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» від 
14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ, «працівники під час прийняття на 
роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок 
роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з 
надання першої медичної допомоги1 потерпілим від нещасних 
випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії».



Ненадання допомоги особі, яка перебуває в 
небезпечному для життя стані

Ст. 136 Кримінального кодексу України

Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для
життя стані, при можливості надати таку допомогу, або
неповідомлення про такий стан особи належним установам чи
особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження, –
караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на
строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на
строк до шести місяців».



Алгоритм дій під час раптової зупинки серця

Без свідомості, не дихає нормально

Подзвонити до служби ЕМД

30 натискань на грудну клітку

2 рятівні вдихи

Продовжувати СЛР 30:2 до приїзду ЕМД



Етапи зупинки життєдіяльності ( смерті) 

Клінічна смерть – це такий стан організму, який виникає на протязі декількох 
хвилин від 3 до 6 хвилин після зупинки дихання та кровообігу, коли зникають 

всі зовнішні прояви життєдіяльності, але в найбільш чутливих до гіпоксії 
органах та тканина незворотних змін ще не відбулося.

Соціальна смерть – оборотний стан, при якому зберігаються вегетативні 
функції організму, проте відбувається втрата функцій кори головного мозку.

Виникає від 6 до 8 хвилин після зупинки дихання та кровообігу.

Біологічна смерть – необоротний стан, при якому відбувається процес загибелі 
клітин і оживлення організму неможливо.

Виникає з 9 хвилини після зупинки дихання та кровообігу



Апарат, що рятує життя - дефібрилятор

Дефібрилятор - спеціальний апарат, що впливає на серце
короткочасним потужним електроімпульсом. Він необхідний
для серцево-легеневої реанімації, яку потрібно зробити до приїзду
ЕМД. Прилад сам аналізує стан людини. Запорукою порятунку
пацієнтів є дефібриляція на перших п'яти хвилинах після зупинки

кровообігу.



Переведення постраждалого у стабільне 
положення



Відновлення прохідності дихальних шляхів при 
обструкції стороннім тілом у дорослих

Місце безпечне?

Обструкція неповна
Обструкція повна

5 ковзних ударів по спині

5 абдомінальних поштовхів 
у живіт

Заохочуйте постраждалого кашляти.
Спроби відкашлятись вдалі?

так

Стороннє тіло видалено
такОгляньте постраждалого. За 

необхідності викличте бригаду ЕМД

Постраждалий втратив свідомість.
Розпочати серцево-легеневу реанімацію

ні



Види зовнішніх кровотеч



Алгоритм дій при зовнішній кровотечі

Місце безпечне?
так

Ознаки життєво небезпечної зовнішньої кровотечі
так

Зупинка кровотечі відповідно до локалізації рани

Продовжити обстеження (прохідність дихальних шляхів, дихання), надати допомогу у 
разі необхідності

Інформування служби ЕМД

Швидкий термоогляд ( наявність інших ран та незначних кровотеч)

Перевірити ефективність зупинки масивної кровотечі

Протишокове положення (за необхідності).Повторний огляд. Попередження гіпотермії.
Психологічна підтримка. 



Додайте заголовок слайда – 3



Порядок надання домедичної допомоги 
постраждалому у разі судом ( епілепсії)

Викликати бригаду ЕМД

Вкласти постраждалого на рівну поверхню, попередньо підклавши під голову м'які речі

Розстібнути одяг, забезпечити доступ свіжого повітря

У разі необхідності повернути постраждалого на бік – для попередження потрапляння 
до верхніх дихальних шляхів слини, крові, блювотних мас

Постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади ЕМД



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Пам’ятайте - Ваші руки 
можуть врятувати життя 

людини!


