
Перша домедична 

допомога 

Значення першої домедичної 

допомоги 



• Нещасний випадок це  тілесні 

пошкодження або смерть, інколи 

пошкодження майна, причиною 

яких з'явився несподіваний збіг 

обставин.  

 



Типовими прикладами є: 

 

 

 

 

•   



автомобільна катастрофа (або 

попадання під машину), 

 



падіння з висоти, 

 



попадання предметів в дихальне 

горло, 

 



падіння предметів (цеглини, 

бурульки) на голову,  

 
 



враження електричним струмом. 

Чинниками ризику можуть бути 

недотримання техніки безпеки, 

 



Попередження нещасних випадків 

Попредженням нещасних випадків слід 

вважати:  

• профілактику захворювань,  

  

• зменшення індивідуального ризику 

кожного члена суспільства.  



Ця мета може бути досягнута 

такими засобами: 

 

• попередженням виникнення і розповсюдження масових 
інфекційних захворювань серед населення;  

• забезпеченням належного санітарного стану в житлових 
помешканнях і на підприємствах;  

• профілактикою травматизму, особливо серед дітей;  

• поширенням серед населення елементарних медичних 
знань;  

• своєчасним поданням усіх видів медичної допомоги 
хворим та потерпілим, їх лікуванням з метою 
якнайшвидшого відновлення здоров'я 



 



Завдання першої медичної 

допомоги 

Завдання першої медичної допомоги полягає 

в тому, 

•  щоб найпростішими засобами врятувати 

життя потерпілому, 

•  полегшити його страждання,  

• запобігти розвитку можливих ускладнень, 

•  зменшити тяжкість перебігу травми чи 

захворювання.  



 



Невідкладна медична допомога 

може бути різною; у залежності від 

того, хто її надає, розрізняють: 

 • першу медичну некваліфіковану допомогу, яка 
здійснюється немедичним працівником, який часто не 
має необхідних засобів та медикаментів;  

• першу медичну кваліфіковану (долікарську) 
допомогу, яка здійснюється медичним працівником, 
який пройшов спеціальну підготовку з надання першої 
допомоги (фельдшер, медична сестра, лаборант, 
зубний технік і т.д.);  

• першу лікарську медичну допомогу, яка здійснюється 
лікарем, який має у своєму розпорядженні необхідні 
інструменти, апарати, медикаменти, кров та 
кровозамінники та інше).  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1


 



• Перша медична допомога може бути надана на 

місці ураження самим потерпілим (самодопомога) 

чи його товаришем (взаємодопомога).  

• Це – тимчасова зупинка кровотечі, накладання 

стерильної пов’язки на рану або опікову поверхню, 

штучне дихання, непрямий масаж серця, уведення 

заспокійливих ліків, гасіння одягу, що загорівся, 

транспортна іммобілізація, надівання протигаза, 

виведення (винесення) потерпілого із зараженого 

місця, часткова санітарна обробка.  



 



• Надання першої медичної допомоги якомога 

швидше має вирішальне значення для 

врятування життя і подальшого перебігу 

ураження.  

• Першочергову допомогу надають дітям і тим 

потерпілим, які можуть загинути, якщо не 

допомогти їм вчасно.  



Значення першої медичної 

допомоги 

 
• Значення першої медичної допомоги важко переоцінити.  

• Своєчасне надання та правильне проведення медичної допомоги 
не тільки рятує життя постраждалому, але й забезпечує подальше 
успішне лікування хвороби або ушкодження, попереджує 
розвиток тяжких ускладнень (шок, нагноєння рани, загальне 
зараження крові), зменшує втрату працездатності.  

• Будь-який медичний працівник зобов'язаний за першим 
викликом прийти на допомогу постраждалому на вулиці, у 
дорозі, громадських місцях, на дому та вміти правильно надати 
першу медичну допомогу при нещасних випадках та раптових 
захворюваннях.  



• Медичні працівники, які порушили 

професійні обов'язки, несуть 

встановлену законом дисциплінарну 

відповідальність, якщо ці порушення не 

призводять до кримінальної 

відповідальності. 

 


