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Гр. 11 «Захист України» 

Урок 30 «Способи зупинки кровотеч. Надання медичної допомоги в зоні 

тактичних умов». 

Мета уроку:  

вивчити способи зупинки кровотеч; 

засвоїти алгоритм поводження з пораненим у зоні тактичних умов.  

 

Хід уроку: 

Розгляньмо види кровотеч, які виникають унаслідок ураження 

людини. Визначмо, які з них можуть бути смертельно небезпечними, якщо 

вчасно не надати медичної допомоги. Кожна людина повинна вміти швидко їх 

визначити, щоб своїми правильними діями врятувати життя постраждалому.  

Одним з найбільш частих та небезпечних наслідків поранення, інших 

травм та опіків є кровотеча — вихід крові зі свого русла в тканини і порожнини 

організму (черевну, грудну, суглоби тощо) або назовні.  

У випадку поранення великих судин, що супроводжується значною 

крововтратою, може настати смерть через різке зниження кров’яного тиску, 

припинення циркуляції крові в мозку, серці, легенях та нестачі кисню для 

живлення тканин.  

Особливо чутливими до припинення кровопостачання є нервові клітини 

мозку, які безповоротно гинуть через кілька хвилин, що призводить до смерті 

від порушення функції життєво важливих центрів.   

Відомо, що зниження систолічного артеріального тиску до 80 мм рт. ст. 

внаслідок гострої крововтрати є дуже небезпечним для життя людини, так як 

компенсаторні механізми не встигають виникнути і попередити кисневе 

голодування мозку. Тяжкість кровотечі визначається не тільки абсолютною 

величиною крововтрати.  

Стан пригнічення, страху, втоми, голоду, виснаження від довготривалого 

захворювання погіршують наслідки кровотечі. Кількість крові в дорослої 

людини 4–6 л. Розрізняють три ступені гострої крововтрати: легкий ступінь — 

до 1 л; середньої тяжкості — до 1,5 л і тяжка крововтрата — понад 1,5 л крові. 

Швидка крововтрата — близько 1,5 л — небезпечна для життя; крововтрата 

понад 2,5 л крові є смертельною.  

Кровотеча буває зовнішньою, за якої кров із рани виливається назовні, й 

внутрішньою, коли кров із кровоносних судин та ушкоджених органів 



потрапляє в порожнину тіла або в тканини організму (крововилив). Внутрішня 

кровотеча зазвичай виникає під час травм унаслідок сильного удару 

постраждалого об тупий предмет, наприклад, під час падіння на руль у разі 

автомобільної аварії або падіння з великої висоти. При цьому може статися 

розрив внутрішніх органів, який найчастіше й зумовлює внутрішню кровотечу.  

Прихованою називають внутрішню кровотечу, коли не визначено місце 

ушкодження кровоносної судини. Загальні симптоми характерні для всіх видів 

кровотеч, у тому числі й для внутрішніх кровотеч у різні порожнини. Їм 

властиві блідість, запаморочення, частий слабкий пульс, прогресуюче зниження 

артеріального тиску. Залежно від того, яка судина ушкоджена, кажуть про 

кровотечу капілярну, венозну і артеріальну.  

За капілярної кровотечі кров сочиться з поверхні ушкодженої тканини. У 

цих випадках підняття ушкодженої частини тіла та накладання пов’язки 

достатні для зупинки кровотечі.  

Але варто пам’ятати, що зупинити велику капілярну кровотечу буває 

досить складно, особливо у випадку порушення зсідання крові. За венозної 

кровотечі кров має темно-червоне забарвлення; витікає вона не краплинами, а 

безперервно й повільно. Витікання струменем, що не пульсує, буває тільки у 

разі поранення великої вени. Для припинення її необхідно підняти ушкоджену 

кінцівку й накласти компресійну пов’язку. Якщо є можливість, до неї 

прикласти міхур з льодом на 10–15 хвилин.  

У момент вдиху у великих венах шиї тиск крові нижче за атмосферний, і 

тому внаслідок їх поранення можливе потрапляння туди бульбашок повітря. Це 

може спричинити закупорку мозкових судин або судин серця (повітряна 

емболія) і смерть пораненого.  

Артеріальна кровотеча виникає в разі порушення цілісності артерій: кров 

витікає з рани сильним пульсуючим струменем яскраво-червоного кольору. 

Така кровотеча може досить швидко призвести до гострого знекровлення. 

Самостійно така кровотеча зупиняється дуже рідко. Вона може досить швидко 

призвести до смерті у зв’язку з порушенням функцій мозку і серцево-судинної 

системи.  

Масивною називають таку кровотечу, яка є загрозливою для життя 

людини. Вона може бути артеріальною, венозною або з одночасним 

ушкодженням артерій і вен.  

Для масивної кровотечі властива наявність хоча б однієї із зазначених 

нижче ознак: ■ пульсуючий характер і постійне витікання крові з рани  



■ калюжа крові, що швидко збільшується на поверхні, де лежить 

постраждалий;  

■ інтенсивне просякання кров’ю одягу або пов’язки в ділянці рани ; 

■ утрата свідомості (повна або часткова) (сплутаний її стан) у пораненого 

за наявності кровотечі. 

Швидке виявлення масивної кровотечі скорочує час її зупинення, 

зменшує ймовірність розвитку шоку і створює передумови для збереження 

життя людини. Під час кровотечі зі шлунка може бути блювання, що зовнішнім 

виглядом нагадує кавову гущу.  

У таких випадках вживання їжі і пиття категорично забороняється, 

хворого вкладають на спину, кладуть міхур з льодом на підребер’я і 

викликають лікаря. Щадне транспортування, абсолютний спокій, холод на 

потилицю необхідні у випадках травмування голови, особливо за появи 

кровотечі з вух і носа.  

Внутрішню кровотечу виявити значно важче, ніж зовнішню, бо її ознаки 

не такі виразні й можуть з’явитися згодом. Обов’язковою умовою виникнення 

внутрішньої кровотечі є удар у ділянку грудної клітки і живота людини. На 

місці удару шкіра синіє.  

Можуть виникати ушкодження внутрішніх органів з кровотечею в 

порожнини тіла. У постраждалого спостерігають частий слабкий пульс, часте 

дихання, бліду шкіру, прохолодну або вологу на дотик, нудоту, блювання, 

відчуття спраги, зниження рівня свідомості.  

Можливою є виділення крові з природних отворів організму (рот, ніс, 

вушний прохід, пряма кишка тощо). За підозри на ушкодження внутрішніх 

органів потрібно забезпечити постраждалому спокій (положення лежачи) і 

викликати лікаря. Перед цим бажано накласти на живіт чи груди міхур з льодом 

чи холодною водою. Холодний компрес полегшує біль і знімає припухлість. 

Використовуючи лід, загорніть його в марлю, рушник або тканину, перш ніж 

прикладати до ушкодженої ділянки. Прикладайте холод на 15 хвилин через 

кожну годину. Не треба легковажно сприймати внутрішнє ушкодження як 

«простий синець».  

Огляньте постраждалого, намагаючись визначити, чи є в нього травми 

внутрішніх органів. Коли він скаржиться на сильний біль або не може 

поворухнути кінцівкою, а також коли ви вважаєте, що отримана травма 

достатньо серйозна і може викликати тяжкі внутрішні ушкодження, негайно 

викликайте «швидку медичну допомогу».  



При кровохарканні потрібно надати хворому напівсидяче положення, а на 

ніс покласти міхур з льодом. Розмовляти і вживати їжу хворому заборонено. 

Можна лише прополіскувати рот холодною підсоленою водою. Негайно 

подзвоніть «103». Таким чином, уміння своєчасно розпізнати зовнішню 

кровотечу, запідозрити внутрішню кровотечу дозволить вам усунути одну з 

найвірогідніших причин смерті.  

Техніка застосування прямого тиску на рану  

Щоб урятувати життя людини, у якої масивна кровотеча, треба 

якнайшвидше зупинити крововтрату. Медичну допомогу надають пацієнтам з 

масивною кровотечею негайно після отримання травми. Усунувши небезпеки, 

які виникають на місці події, необхідно застосувати прямий тиск на рану як 

першочерговий метод зупинки кровотечі. Для цього використовують не лише 

медичні засоби, але й підручні. 2 

Схема, що ілюструє інформацію про час, наявний у рятівника для 

допомоги постраждалому (залежно від пораненої частини тіла)  

■ Оглядаючи пораненого, важливо звернути увагу не на визначення типу 

кровотечі, а на методах її зупинки. У разі виявлення масивної кровотечі дійте 

швидко, відповідно до визначеного алгоритму, бо найближчі кілька хвилин 

життя пораненого в небезпеці. Оцініть ситуацію і переконайтеся у власній 

безпеці. Адже, якщо вас буде травмовано, ви не допоможете пораненому. 

Телефонуйте за номером «101» за наявності небезпеки природного або 

техногенного походження. Телефонуйте за номером «102», якщо є загроза 

кримінальної небезпеки.  

■ Обов’язково одягніть латексні рукавички (за їхньої відсутності — 

використовуйте звичайні поліетиленові пакети) і захисні окуляри та марлеву 

пов’язку. Ці засоби допоможуть попередити потрапляння крові на дрібні 

ушкодження шкіри рук та слизову оболонки ока; захистять вас від патогенних 

мікроорганізмів, що передаються через кров. Масивна кровотеча через рани 

шиї, стегна і пахової ділянки, плеча і пахвової ямки смерть настає протягом 

обличчя, волосистої частини голови, передпліччя, гомілки і тулуба двох хвилин 

однієї години. 

Одразу після надання домедичної допомоги добре помийте руки з милом, 

навіть якщо ви вдягали рукавички; якщо на слизову ока потрапила кров, 

необхідно промити його теплою чистою водою та звернутися за консультацією 

до лікаря. За офіційними даними, кожен сотий мешканець України заражений 

збудником хвороби, який передається через кров: вірусний гепатит, СНІД тощо. 

Під час надання домедичної допомоги подбайте про особисту безпеку.  



■ Розпочніть надання допомоги тоді, коли вам нічого не загрожує. Якщо 

ваша безпека під загрозою, то дійте згідно з алгоритмом і рекомендаціями 

 ■ Покиньте небезпечне місце, знайдіть укриття і за можливості 

перемістіть пораненого. 

 ■ Висловлюйте поради на відстані.  

■ Щоб перевірити, чи притомний поранений, запитайте про те, що 

потребує відповіді.  

■ Якщо людина відповідає, то порадьте йому самотужки зупинити 

кровотечу: накласти джгута чи здійснити прямий тиск на рану.  

■ Запропонуйте йому (якщо це можливо) переміститись у безпечне місце 

та продовжити надавати самодопомогу.  

■ Зателефонуйте до служби порятунку («101») або за єдиним 

безкоштовним телефонним номером виклику екстрених служб «112 

 ■ Підтримуйте контакт з пацієнтом до прибуття бригади швидкої 

допомоги; У випадку, коли місце події безпечне, дійте за алгоритмом ABC.  

(Alert) — Тривога покличте на допомогу; зателефонуйте «103» або «112» 

до екстреної (швидкої) медичної допомоги (або попросіть когось зробити це); 

служба забезпечить виїзд бригади на місце події  і, за потреби, наряду поліції 

(іл. 52.7);  

B (Bleeding) — Кровотеча забезпечте доступ до рани, знайдіть джерело 

кровотечі. Зніміть (послабте) одяг, розріжте його ножицями або ножем; рану 

оголіть, щоб можна було повністю її побачити і виявити поранення, які не були 

помічені відразу. Не намагайтеся повністю очистити рану. Одяг або інші 

предмети, які прилипли або застрягли в рані, мають там залишатися, щоб 

уникнути збільшення кровотечі. Якщо в рані застрягло стороннє тіло, не 

виймайте його. Перев’яжіть місце поранення навколо нього і обв’яжіть його 

ватно-марлевою пов’язкою. Поверх рани, для стабілізації, можна накласти 

фіксуючу пов’язку. Є чимало способів зупинки кровотечі, але вони мають 

спільну особливість — стискання кровоносних судин зупиняє кровотечу.  

C (Compress) — Притисни: застосуйте прямий тиск на рану для зупинки 

кровотечі. Якщо у вас немає медичних засобів, то закрийте рану будь-якою 

чистою тканиною (наприклад сорочкою) і накрийте рану, що є джерелом 

кровотечі; якщо під руками є марлеві серветки або бинт — використовуйте їх. 

Притисніть тканину до рани і натискайте з максимальною силою. Це допоможе 

стиснути ушкоджені кровоносні судини, надасть можливість крові згорнутися, 

виграти час для підготовки інших кровозупинних засобів (засоби для 



тампонування, джгут, турнікет) і забезпечить час для обміркування подальших 

дій. Чиніть тиск протягом не менше 3 хв. Якщо, унаслідок прямого тиску на 

рану, кровотеча зупинилася або незначна, накладіть компресійну пов’язку.  

Якщо кровотеча триває, а рана велика й глибока, спробуйте 

затампонувати — «заповнити» рану тканиною, бинтом або (якщо кровотеча 

внаслідок тампонування зупинилась чи незначна) накладіть компресійну 

пов’язку або утримуйте тиск на рану до прибуття допомоги. Норматив 

прибуття машини екстреної (швидкої) медичної допомоги: у місті — 10 хв; за 

межами міста — 20 хв.  

Можливий інший варіант здійснення прямого тиску на рану. Для цього 

необхідно, якщо можливо, надати травмованій кінцівці такого положення, за 

якого вам буде зручно максимально натиснути на рану пальцями або долонею, 

причому краще це зробити через стерильну марлю або шматок чистої тканини.  

Якщо поранений притомний, ви можете запропонувати йому самотужки 

здійснити прямий тиск на рану, якщо його стан дає змогу це зробити. Якщо 

через певний час кровотеча припиниться або значно зменшиться, накладіть 

компресійну пов’язку. Прямий тиск на рану застосовують і в разі поранень шиї.  

Після накладення чистої серветки на рану її притискають однією рукою 

рятувальника. Надалі можна здійснювати тиск на рану, використовуючи джгут, 

перекинутий через протилежне плече, або наклавши пов’язку через підпахвову 

ділянку.  

Техніка накладання турнікета на верхні та нижні кінцівки  

Накладання джгута-турнікета — один з основних методів зупинки 

масивних кровотеч на кінцівках. Його вважають основним у разі артеріальної 

кровотечі. Кожна людина повинна вміти його застосувати і як самодопомогу, і 

як взаємодопомогу.  

Алгоритм надання домедичної допомоги під час масивних кровотеч на 

кінцівках. Розгляньмо продовження алгоритму, бо з його початком ви 

ознайомилися на попередніх заняттях.  

Правила накладання джгута та джгута-турнікета. 

Ситуація. Після проведення прямого тиску на рану кінцівки протягом 3–5 

хвилин кровотеча продовжується; неможливо провести тампонування рани (або 

воно неефективне). Але на місці події є турнікет, джгут (джгут-закрутка з 

підручних засобів), тому подальша послідовність дій має відповідати 

алгоритмові, описаному нижче.  



■ Перевірте свідомість пораненого: – за допомогою запитання, яке 

потребує відповіді; – оцініть його реакцію на біль: щипніть за шкіру на 

відкритій ділянці тіла або натисніть на мочку вушної раковини; – якщо 

поранений не реагує, то дійте за алгоритмом АВС для визначення зупинки 

кровообігу та одночасно продовжуйте зупинку кровотечі; – якщо поранений 

реагує на подразники, продовжуйте лише заходи зупинки кровотечі;  

■ за наявності на місці події джгута або турнікета, його слід накласти на 

кінцівку (плече, передпліччя, стегно, гомілку) на 5–7 см вище джерела 

кровотечі; якщо ви не бачите джерела, накладайте максимально високо;  

■ накладайте джгут безпосередньо на одяг, не варто знімати чи розрізати 

його;  

■ накладаючи джгут, створіть необхідний тиск до повної зупинки 

кровотечі з рани;  

■ якщо ви наклали джгут і зупинили кровотечу, його не можна знімати до 

прибуття бригади швидкої допомоги;  

■ якщо кровотеча не зупинена після накладання джгута, слід перевірити 

правильність його накладання і, за наявності, накласти другий джгут вище 

першого поруч з ним;  

■ якщо кровотеча не зупинена, а джгута або турнікета немає, треба 

накласти джгут-закрутку з підручних засобів. Готуючи ці засоби, слід 

продовжити прямий тиск на рану із зусиллям, доповнивши його, якщо 

можливо, тампонуванням рани;  

■ навіть після повної зупинки кровотечі не залишайте пораненого без 

нагляду до приїзду бригади швидкої допомоги, перевіряючи кожні дві хвилини 

свідомість постраждалого, наявність у нього дихання і серцебиття.  

Отже, якщо кровотеча на кінцівці не зупинилась після прямого тиску на 

рану, компресійної пов’язки і тампонування рани, завершальним кроком має 

бути накладання джгута або джгута-турнікета.  

Найпоширеніші з них: джгут з еластичної гуми типу Есмарха, 

спеціальний джгут (турнікет)  українського виробництва СПАС або СІЧ і 

джгут-закрутка (турнікет) з підручного матеріалу.  

Накладання джгута-турнікета є простим і доволі ефективним методом 

зупинки артеріальної кровотечі на кінцівках. Проте людина, яка надає 

домедичну допомогу, має пам’ятати, що накладений джгут-турнікет на 

неампутовану кінцівку припиняє надходження крові до ділянок, які 

розташовані нижче місця накладання, і, у разі не виконання зазначених нижче 



правил, може призвести до ушкодження нервів, кровоносних судин і, як 

результат, — утрати кінцівки.  

■ Джгут-турнікет, накладений з метою зупинки кровотечі, можна 

безпечно тримати на верхній або нижній кінцівці не довше двох годин, 

незалежно від пори року. За цей період не виникають ускладнення, пов’язані з 

травмуванням нерва внаслідок тривалого стискання, можливого обмеження 

руху кінцівки і відмирання тканин нижче накладеного джгута. Хоча, в 

основному, це стається через неправильне накладання джгута-турнікета, 

наприклад — недостатньому тиску джгута-турнікета, що зупинив венозний 

відтік крові, одночасному збереженні артеріального кровотоку.  

■ Джгут-турнікет не слід періодично послаблювати для відновлення 

кровопостачання тканин. Є ризик різкого падіння артеріального тиску, а в 

деяких випадках і смерті внаслідок утрати крові малими об’ємами.  

■ У разі ампутації (відриву) кінцівки джгут-турнікет потрібно накласти 

вище місця ампутації на 5–6 см, і він у такому положенні може залишатись 

понад 2 год.  

■ Слід уникати накладання джгута-турнікета на коліно і лікоть, бо це не 

зупинить кровотечу (судини сховані між кістками), проте може травмувати 

шкіру навколо суглобу.  

■ Не накладайте джгут-турнікет на місця розташування кишень, бо речі, 

які там є (наприклад, ключі, мобільний телефон тощо) зменшують тиск на 

кінцівку і будуть перешкоджати зупинці кровотечі.  

Спеціальний кровоспинний джгут (Combat Application Tourniquet, САТ), 

розроблений у США, має вигляд стрічки з липучкою зі спеціальними 

пристосуваннями.  

У 2005 р. його назвали одним з десяти кращих винаходів року в армії 

США. Накладання САТ можливе і як самодопомога, і як взаємодопомога, як на 

руці, так і на нозі, як двома, так і однією рукою. Турнікет СПАС, або СІЧ, що 

виробляється в Україні, є аналогом турнікета типу САТ, його вважають 

найбільш оптимальним серед подібних засобів. СПАС накладають на кінцівку 

на 5–7 см вище джерела масивної кровотечі. Якщо неможливо швидко 

визначитись із місцем витікання крові, накладають турнікет якомога вище 

прямо поверх одягу.  

■ Послідовність зупинки кровотечі з ран кінцівок: прямий тиск на рану → 

компресійна пов’язка → тампонування рани. Джгут або джгут-турнікет 

потрібно накладати тільки в тому разі, якщо всі попередні заходи виявилися 

безуспішними.  



■ Джгут (турнікет) накладають тільки в разі артеріальних кровотеч на 

кінцівках, а також травматичних ампутацій (відривів) частин кінцівок. Техніка 

накладання спеціального джгута (турнікета) на верхні та нижні кінцівки.  

Надягніть на кінцівку підігнану під її товщину петлю стрічки-липучки 

турнікета або щільно обгорніть стрічку-липучку навколо кінцівки й просуньте 

через пряжку; на руці протягніть вільний кінець стрічки турнікета тільки через 

ближнє напівкільце пряжки, на нозі — крізь обидва отвори пряжки. Так 

турнікет не розпуститься, якщо його закрутити.  

Затягніть вільний кінець стрічкилипучки так, щоб не можна було 

провести кінчики трьох пальців між паском і пораненою кінцівкою, та надійно 

приклейте його до турнікета.  

• Розмістіть турнікет у верхній третині плеча або стегна.  

• Закрутіть стержень (переважно тричі), щоб кровотеча зупинилася. 

Перевірте відсутність пульсу нижче поранення.  

• Закріпіть закрутку в кліпсі (ріжках-фіксаторах).  

• Закріпить стрічку для написання часу і вільним кінцем стрічки 

обгорніть її залишок навколо кінцівки через кліпсу та поверх стержня.  

• Запишіть час, коли було накладено турнікет.  

• На рану кінцівки накладіть асептичну пов’язку.  

Послідовність накладання турнікета СПАС однією рукою. 

 Одягніть сформовану стрічкою-липучкою петлю турнікета на поранену 

кінцівку. Турнікет має бути на 6–8 см вище місця кровотечі Зафіксуйте стрічку 

навколо кінцівки до кліпси за допомогою двосторонньої липучки. Закрутіть 

стержень до зупинки артеріальної кровотечі та зникнення периферичного 

пульсу. Зафіксуйте стержень у кліпсі. Перевірте, чи зупинилася кровотеча, чи є 

пульс. Обгорніть залишок стрічки навколо кінцівки через кліпсу та поверх 

стержня. Зафіксуйте залишок стрічки за допомогою білої липучки. Напишіть 

час накладання турнікета на липучці. 

Послідовність застосування турнікета СПАС двома руками Одягніть 

турнікет навколо пораненої кінцівки. Розташуйте турнікет на 6–8 см вище 

місця кровотечі, протягніть край стрічки через внутрішній отвір пряжки. Міцно 

затягніть джгут. Протягніть край стрічки через зовнішній отвір пряжки. Міцно 

затягніть джгут. Зафіксуйте стрічку навколо кінцівки до кліпси за допомогою 

двосторонньої липучки. Закручуйте стержень до зупинки артеріальної 

(яскравочервоної) кровотечі й зникнення периферичного пульсу. Зафіксуйте 

стержень у кліпсі. Переконайтесь у відсутності кровотечі й периферичного 



пульсу. Якщо кровотеча не зупинилась, накладіть другий турнікет біля 

першого. Перевірте кровотечу та пульс. Напишіть час накладання турнікета на 

білій липучці. Підготуйте пораненого до транспортування. 

Правила накладання джгута з еластичної гуми типу Есмарха.  

Джгут потрібно накладати з боку пораненої кінцівки на розправлений 

одяг або на бинтову пов’язку, переконавшись, що місце накладання на 5 см 

вище за місце кровотечі. Потрібно обов’язково вказати час накладання джгута, 

для цього на видному місці роблять відповідний запис, наприклад маркером або 

кульковою ручкою на пов’язці, шкірі або на папері, який вкладають між турами 

джгута. Якщо джгут накладено правильно, то: кровотеча з рани припиняється, 

кінцівка стає блідою та холодною, нижче накладеного джгута пульс не 

визначається.  

Техніка накладання джгута з еластичної гуми типу Есмарха  

• Гумовий джгут просувають під кінцівкою і розтягують на рівні однієї і 

двох третин його довжини так, щоб одна рука перебувала вище, а інша — 

нижче за кінцівку.  

• Не послаблюючи, обгортають джгут довкола кінцівки і затягують до 

припинення кровотечі з рани. Наступні тури не ослаблюють, не допускаючи 

послаблення першого; кожний з них лягає на третину попереднього. Це 

зменшує тиск на м’які тканини кінцівки. Шкіра між сусідніми турами не 

защімлюється.  

• Вільні кінці джгута закріплюють спеціальними фіксаторами.  

• Записують час накладання джгута незмивним маркером: на клаптику 

паперу, який вкладають між турами джгута; на поверхні джгута; безпосередньо 

на шкірі кінцівки.  

• На рану кінцівки накладають асептичну пов’язку.  

Послідовність накладання джгута з еластичної гуми типу Есмарха . 

Вище місця кровотечі кінцівку обгорніть м’яким матеріалом (одяг, 

рушник, бинт) для того, щоб унаслідок накладання джгута не створювати 

складки шкіри, защемлення яких посилює біль. Джгут просовують під 

кінцівкою і максимально розтягують на рівні однієї і двох третин його 

довжини. Накладають перший тур, не послаблюючи джгут, наступними турами 

покривають на 1/3 попередній, дещо зменшуючи тиск, але так, щоб не 

допустити послаблення першого. Вільні кінці джгута закріплюються 

спеціальними фіксаторами.  



Якщо джгут накладено правильно, то нижче місця накладання зникає 

пульс, кінцівка блідне, стає холодною на дотик, припиняється кровотеча. На 

видному місці роблять відповідний запис, наприклад маркером або кульковою 

ручкою на пов’язці, шкірі або на папері, який вкладають між турами джгута. 

Постраждалого транспортують у лежачому положенні, здійснивши 

транспортну іммобілізацію. Накладають асептичну пов’язку, якщо треба, дають 

знеболювальне. Тривалість стискання джгутом кінцівки — до 2 годин, 

незалежно від пори року. За можливості, не накдладайте джгут (турнікет) на 

середині плеча, де можливе травмування плечового нерва з наступним 

обмеженням руху кінцівки.  

Техніка накладання джгута-закрутки (турнікета) з підручного матеріалу 

Для накладання закрутки використовують підручні засоби: смужки тканини, 

поясні паски, носові хустинки, косинки тощо, а для закручування — палки, 

гілки, металеві стержні, шматки товстого дроту. На підведеному під кінцівку 

матеріалі, що використовують як турнікет, роблять вузол таким чином, щоб 

були вільні кінці не менше 5–6 см, між поверхнею кінцівки і вузлом можна 

було ввести якийсь стержень (палку, ручку, ножиці) і зробити ним кілька витків 

закручування (до припинення кровотечі).  

Для запобігання розкручування закрутку фіксують до кінцівки бинтом 

або зав’язують вільними кінцями. Точний час записують на клаптику паперу 

або на шкірі. Треба враховувати можливість травмування м’яких тканин у разі 

використання тонких шнурків, дроту, кабелю, а також надто щільного 

закручування. Поранені з накладеним джгутом або закруткою потребують 

особливого догляду, а джгут має бути добре помітним. У холодну пору року, 

коли для зігрівання пораненого вкривають термопокривалом (ковдрою, 

пальтом, курткою), на них необхідно прикріпити мітку — клаптик бинта або 

білої тканини, змоченого червоною фарбою (кров’ю) або написати маркером на 

видному місці літеру Т (від слова турнікет).  

Алгоритм дій перед транспортуванням у разі артеріальної кровотечі на 

кінцівці наведено. 

Алгоритм дій у разі артеріальної кровотечі на кінцівці перед 

транспортуванням: а — припинити кровотечу накладанням джгута; б — 

накласти асептичну пов’язку на рану; в — іммобілізувати кінцівку; г — укутати 

пораненого; ґ— клаптик тканини, змочений кров’ю, прикріпити до одягу 

пораненого.  

Техніка тампонування рани  



За наявності масивних кровотеч на шиї, підпахвових і пахвинних 

ділянках основним методом зупинки крововтрати є тампонування рани. Воно 

передбачає щільне заповнення порожнини рани бинтом, звичайною марлею або 

чистою тканиною.  

Як спеціальний засіб для тампонування рани з метою зупинки кровотечі 

використовують стерильний бинт, який був просочений кровозупинними 

засобами та для зручності користування складений Z-подібно або 

«гармошкою». 

Завдяки широкому впровадженню джгутів для зупинки кровотечі з ран 

кінцівок вдалося значно знизити кількість смертей як серед 

військовослужбовців, так і серед цивільних осіб. Однак як під час ведення 

бойових дій, так і за терористичних актів, усе частіше використовують вибухові 

пристрої, що мають значну вражаючу силу. У цих умовах виникають поранення 

та кровотечі, що мають спеціальне визначення — «вузлові кровотечі», тобто 

кровотечі з місць приєднання кінцівок до тулубу (підпахвові й пахвинні 

ділянки) та основи шиї.  

Особливістю цих кровотеч є те, що в цих ділянках анатомічно неможливо 

використати стандартний джгут, що з успіхом використовується для зупинки 

кровотечі з ран кінцівок. Основними методами зупинки вузлової кровотечі є 

прямий тиск на рану та щільне тампонування (заповнення) рани, у тому числі 

кровозупинними бинтами. Кровозупинна дія бинта з одночасним притисканням 

кровоносних судин створює умови для тимчасової зупинки масивної кровотечі. 

Отже, тампонування рани є ефективним методом зупинки масивної зовнішньої 

кровотечі на шиї, підпахвових і пахвинних ділянках.  

Для тампонування рани з метою зупинки кровотечі слід використовувати 

спеціальний кровозупинний бинт — стерильний бинт, який був просочений 

кровозупинними засобами та для зручності користування складений Z-подібно 

або «гармошкою» типу Combat Gauze (бойова марля). Отже, якщо після 

проведення прямого тиску на рану шиї, підпахвових і пахвинних ділянок 

протягом 3-5 хвилин кровотеча продовжується, а у вас є перев’язувальні 

кровозупинні стерильні засоби або стерильний/чистий перев’язувальний 

матеріал (бинт, марля тощо), то подальша послідовність ваших дій має бути 

такою, як зазначено нижче.  

■ Перевірте, чи притомний постраждалий, поставивши запитання, що 

потребує відповіді.  

■ Оцініть реакцію постраждалого на біль під час ваших дій (щипання за 

шкіру на відкритій ділянці тіла, натискання на мочку вушної раковини): – якщо 

постраждалий не реагує, то дійте за алгоритмом АВС для визначення зупинки 



кровообігу та одночасно продовжуйте зупинку кровотечі; – якщо постраждалий 

реагує на подразники, продовжуйте лише заходи зупинки кровотечі;  

■ здійсніть щільне тампонування рани стерильним кровозупинним 

бинтом (бойовою марлею). Кровозупинні компоненти чинять дуже важливу, 

але все ж таки допоміжну дію. Вони зменшують час зсідання крові і, 

відповідно, зупинки кровотечі тільки тоді, коли кровозупинний бинт контактує 

з джерелом кровотечі в глибині рани, тобто у випадку щільного тампонування 

рани. Тому, за відсутності перев’язувальних засобів з такими компонентами 

проведіть тампонування стерильним перев’язувальним матеріалом.  

Притискання стегнової артерії власним коліном Якщо цього недостатньо, 

використайте другий кровозупинний або звичайний стерильний бинт, доки 

буде можливість втиснути їх усередину рани, та продовжте тиск на рану 

протягом щонайменше трьох хвилин. При тампонуванні потрібно дотримувати 

таких правил:  

– уважно огляньте рану і виявіть місце кровотечі;  

– своєю правою рукою притисніть судину в цьому місці до кістки в 

глибині рани, щоб зменшити кровотечу; якщо кровотеча з пахвинної ділянки, 

притисніть стегнову артерію на відстані (це можна зробити, притискаючи 

судинний пучок власним коліном і одночасно підготуйте кровозупинний або 

стерильний бинт до використання;  

– візьміть в ліву руку кілька петель бинта і підведіть його під пальці 

правої руки, якою продовжуйте тиск на судину з використанням підведених 

петель;  

– повторіть цей прийом до заповнення рани, не послаблюючи тиску 

правою рукою;  

– після повного тампонування рани, здійсніть прямий тиск на рану двома 

руками протягом щонайменше десяти хвилин за використання звичайного 

бинта і трьох хвилин — кровозупинного;  

■ після виконання маніпуляції обережно зменште тиск і огляньте рану; 

якщо промокання бинта кров’ю не збільшується і кровотеча зупинилась, 

накладіть поверх рани компресійну пов’язку 

 ■ у випадку, якщо кровотеча не зупинилась, слід продовжити прямий 

тиск на рану з максимальним зусиллям до приїзду бригади швидкої допомоги. 

Іноді (коли немає переломів кісток) для зупинки артеріальної кровотечі можна 

скористатися надмірним згинанням кінцівки в суглобі вище рани для стискання 

артерії. У разі кровотечі з носа постраждалого необхідно посадити, розстебнути 



комірець, на перенісся покласти шматочок льоду або міхур з холодною водою, 

голову дещо нахилити вперед, а не назад, затиснувши крила носа пальцями (на 

1–15 хв). Можна також щільно затампонувати носові ходи шматочком чистої 

вати.  

Техніка накладання компресійної пов’язки.  

Компресійна пов’язка створює додатковий тиск на кровоносні судини в 

рані і цим зупиняє венозну кровотечу. Великі венозні кровотечі небезпечні для 

життя, тому правильно накладена компресійна пов’язка може врятувати життя 

людини. Для її накладання використовують бинт, бажано еластичний, а також 

такі спеціальні перев’язувальні засоби, як індивідуальний перев’язувальний 

пакет та ізраїльський бандаж.  

Компресійну пов’язку як спосіб зупинки кровотечі застосовують:  

■ для зупинки венозної кровотечі  

■ для зупинки масивної кровотечі: - після прямого тиску на рану, якщо 

кровотеча зупинилась або незначна; - після тампонування рани, якщо кровотеча 

зупинилась або незначна. 

Схема-алгоритм накладання компресійної пов’язки  

■ Не затягуйте компресійну пов’язку настільки сильно, щоб вона 

перешкоджала кровообігу. Валик, що підкладається під бинт, стискає поранені 

кровоносні судини і зупиняє кровотечу. Якщо шкіра нижче компресійної 

пов’язки стає холодною на дотик, синіє або німіє, а пульс не відчувається після 

пальпування, вона затягнута занадто сильно. У разі таких порушень циркуляції 

крові послабте і перев’яжіть пов’язку. Періодично оглядайте кінцівку нижче 

рани (пальці рук або ніг), щоб переконатися в тому, що нормальна циркуляція 

крові збережена.  

■ Компресійна пов’язка має таку ж кровозупинну дію, як прямий тиск на 

рану. Але після її накладання руки рятівника звільняються і він може 

виконувати інші дії.  

■ Під час зупинки масивної кровотечі перевагу надають прямому тиску 

на рану, тампонуванню рани, компресійній пов’язці та їх поєднанню, а не 

накладанню турнікета (джгута). Сильне стискання м’яких тканин кінцівки, 

цілковите порушення кровообігу і виражений біль може сприяти розвитку 

шоку. Тому турнікет (джгут) накладають тільки тоді, коли зазначені вище 

заходи не зупинили кровотечу.  

■ У випадку, коли машина швидкої допомоги не зможе вчасно приїхати 

на місце події (наприклад, у лісі, у горах тощо), а також у разі самостійного 



транспортування постраждалого з масивною кровотечею до лікувального 

закладу, заміна турнікета (джгута) на інші засоби, у тому числі тампонування 

рани, компресійну пов’язку або їх поєднання, повинна проводитись медичними 

працівниками якомога швидше, якщо дозволяють умови, однак не пізніше двох 

годин після первинного накладання.  

 Отже, тривалість транспортування такого постраждалого до лікувального 

закладу не повинна перевищувати вказаний термін. Зупинка масивної кровотечі 

повинна здійснюватися шляхом прямого тиску на рану, накладанням 

компресійної пов’язки, тампонуванням рани, у тому числі стерильними 

перев’язувальними та кровоспинними засобами. Нерідко доводиться 

використовувати комбінацію цих способів. Якщо ці методи не зупиняють 

кровотечу, накладають турнікет (джгут).  

Використання (ІПП) як компресійної пов’язки Кожну з двох ватно-

марлевих подушечок згорніть у валики і накладіть так, щоб вони лежали 

поздовж кінцівки, накриваючи рану. Валики притисніть до рани турами 

бинтової пов’язки, спостерігаючи поступову зупинку кровотечі.  

Техніка винесення поранених  

Винесення поранених в умовах воєнного часу передбачає:  

• відтягування поранених із зони обстрілу;  

• винесення / перенесення поранених: а) на руках і за допомогою 

санітарної лямки із зони обстрілу та в зоні укриття одним санітаром; б) 

винесення / перенесення поранених на руках і за допомогою санітарної лямки із 

зони обстрілу та в зоні укриття двома санітарами; в) винесення / перенесення 

поранених на санітарних ношах в зоні укриття ланкою санітарів-носіїв. 

 Відтягування поранених із зони обстрілу. Військовослужбовець, який 

отримав поранення, перебуваючи в зоні обстрілу (червона зона), потребує 

евакуації за її межі. Масивна кровотеча, яка може виникнути через поранення, є 

основною причиною смерті на полі бою в перші хвилини. Тому, за її наявності, 

необхідно зупинити кровотечу і відтягнути пораненого за межі небезпечної 

зони.  

■ У разі масивної кровотечі поранений гине: – до 2 хв (рани шиї, стегна й 

пахвинної ділянки, плеча і пахвової ямки); – до 1 год (рани обличчя й частини 

голови, передпліччя, гомілки й тулуба).  

■ Основне завдання під час переміщення поранених в безпечну зону — 

запобігання виникненню інших постраждалих. Під час відтягування пораненого 



з небезпечної зони виникає ризик бути пораненим особі, яка надає допомогу. 

Зменшувати цю небезпеку можна різними шляхами.  

За можливості, поранені мають самі собі накласти турнікет (джгут) і 

самостійно відповзти чи навіть відбігти з небезпечного місця. Якщо цієї 

можливості немає, основним способом захисту санітара від поранення під час 

зупинки масивної кровотечі та відтягування пораненого з небезпечної зони є 

вогнева перевага воїнів свого підрозділу.  

Необхідно мати на увазі, що сучасні військові засоби індивідуального 

захисту (бронежилет, каска), зброя, боєприпаси, аварійне спорядження, вода, 

засоби зв’язку та інше устаткування зазвичай збільшують вагу солдата на 25–30 

кг. Відтягування пораненого здійснюють на невеликі відстані (10–20 м), одним 

або двома санітарами, з метою захисту від повторного ураження та проведення 

інших заходів домедичної допомоги в безпечних умовах. Вибираючи спосіб 

відтягування, беруть до уваги захисні властивості рельєфу місцевості та 

конкретні умови бойової обстановки. Для запобігання ураження 

супротивником, підповзаючи до пораненого, санітар не повинен підніматись 

вище його тіла.  

Відтягування пораненого одним санітаром. Один санітар може на собі 

відтягнути пораненого, залежно від характеру поранення, у положенні на боці 

або на спині, а також із застосуванням допоміжних засобів.  

Більш небезпечне для санітара — відтягування пораненого однією 

людиною стоячи або навприсядки, утримуючи за спорядження або за 

підпахвові ділянки. У цьому випадку він стає помітною мішенню для 

супротивника, а рух потребує великих енерговитрат, і тому його можна 

здійснювати на дуже обмежені відстані.  

Зазначені вище способи відтягування доступні для фізично міцного 

санітара. Застосуваня допоміжних засобів (санітарна лямка, мотузка та плащ-

намет) полегшують перетягування завдяки зменшенню тертя між тілом і 

землею. У випадку відтягування на плащ-наметі, після перевірки надійності 

закріплення лямки до плащ-намета, санітар перекидає петлю через ліве або 

праве плече і починає повзти, тягнучи за собою постраждалого або підтягуючи 

після переповзання на відстань у межах довжини лямки. Відтягування 

пораненого двома санітарами за спорядження  дає можливість виконувати це 

швидше, але надає змогу супротивнику обстрілювати відразу двох солдатів.  

Значно зручніше для рятувальників і пораненого відтягувати його на 

плащ-наметі або з використанням волокуш одним санітаром.  



Винесення (перенесення) пораненого на руках і за допомогою санітарної 

лямки із зони обстрілу та в зоні укриття одним санітаром-носієм. Від 

своєчасності й правильності організації винесення поранених з поля бою 

залежить їхнє життя. Необхідно швидко винести пораненого із зони обстрілу 

(червоної зони) в укриття (жовту зону). Але в більшості випадків перенесення 

поранених здійснюють в умовах відсутності прямого вогню супротивника, їх 

виносять на руках та з використанням допоміжних засобів. Залежно від рельєфу 

місцевості, відстані та інших умов ситуації, виносять постраждалого один, два і 

більше санітарів-носіїв.  

Якщо поранений притомний і може сприяти переміщенню, 

використовують спосіб підтримування пораненого одним санітаром. 

Перенесення на спині (метод Гауса) можна легко і швидко застосовувати, 

переміщуючись із червоної зони (обстрілу) в жовту (укриття). Захопіть 

зап’ясток і передпліччя пораненого солдата через плече і нахиліться вперед, 

відірвавши його від землі. У разі правильного виконання рятувальник може 

одночасно застосовувати зброю. Крім цього, санітар-носій може самостійно 

виносити поранених на руках перед собою, на спині  та плечах.  

Щоб винести пораненого на плечах, санітар надає йому напівсидячого 

положення, а сам стає на коліно і просовує голову під його праву руку, потім 

обхоплює тіло постраждалого і накочує його на своє праве плече.  

Цим способом добре переносити на малу відстань непритомного 

пораненого.  

Один санітар може переносити постраждалого за допомогою лямки 

санітарної двома способами — лямки, що складена кільцем, та у вигляді 

«вісімки». Лямка складається в кільце шляхом проходження вільного кінця 

через пряжку, відповідно до зросту санітара-носія. Довжина кільця має 

дорівнювати відстані від кисті однієї руки до кисті другої, коли вони розведені 

в боки на рівні плечей і одна з них зігнута в лікті під прямим кутом.  

Перетягування за допомогою лямки санітарної. Постраждалого санітар 

кладе на здоровий бік і просовує під нього лямку так, щоб одна половина кільця 

була під сідницями пораненого, а інша — пройшла під пахвами, на його спині. 

Тоді з кожного боку пораненого створюються петлі, зброя лежить біля нього на 

землі, збоку має бути вільний кінець лямки. Відтак санітар стає на коліна, 

одягає лямку, піднімається на весь зріст і тримається трохи нахиленим уперед. 

 Цей спосіб дає змогу переносити пораненого, який не може триматися за 

санітара; крім того, в останнього обидві руки вільні, що дає змогу нести зброю 

та полегшує рух. Але недоліком є значний тиск лямки на груди пораненого. У 

разі перенесення за допомогою лямки, що складена «вісімкою», вільний кінець 



її просовують між брезентовою накладкою, яка пришита на лямку ближче до 

середини, а потім через пряжку. «Вісімка» має за довжиною дорівнювати 

розведеним убік рукам санітара на рівні плечей. Поранений тримається за плечі 

санітара або його поясний ремінь, а санітар під час руху може тримати його за 

руки.  

Винесення (перенесення) на руках і за допомогою санітарної лямки із 

зони обстрілу та в зоні укриття двома санітарами (ланкою санітарів-носіїв). Два 

санітари-носії, які працюють разом, утворюють ланку. Вони мають уміти 

використовувати різні способи винесення постраждалих із поля бою і 

обов’язково враховувати характер поранення, щоб застосувати оптимальний, 

який не загрожує додатковою травматизацією або повторним пораненням. 

Винесення (перенесення) на руках двома санітарами (ланкою санітарів-носіїв). 

Перенесення на спині ланкою санітарів-носіїв подібне до перенесення на спині 

за методом Гауса. Цей спосіб перенесення можуть застосовувати в зоні 

обстрілу, бо він не потребує тривалої підготовки. Удвох робити це легше, ніж 

одному, але, у момент обстрілу, санітари й поранений створюють дуже зручну 

групову мішень.  

Спосіб винесення пораненого за плечі та ноги або «один за одним» не 

потребує часу на підготовку, і тому його доцільно застосувати в зоні обстрілу. 

Особливо він зручний для використання у вузьких місцях (ходи сполучення, 

траншеї, підвали тощо). 

Для винесення постраждалого на руках санітари створюють сидіння за 

допомогою двох, трьох або чотирьох рук. Якщо поранений непритомний або не 

може триматися за шиї санітарів, вони стають біля нього обличчям один до 

одного, кожний опускається на одне коліно (санітар з лівого боку — на ліве, з 

правого — на праве), підкладають під сідниці постраждалого по одній руці й 

міцно тримають їх одна за одну, двома іншими руками підтримують 

пораненого за спину і піднімаються для руху в повний зріст.  

Можна створити «замок» з трьох рук як сидіння, а четверта рука одного із 

санітарів, яка покладена на плече другого, буде опорою для спини 

постраждалого. Пораненого підсаджують на коліна санітарів, а потім підводять 

під сідниці руки.  

За відносно доброго стану пораненого, коли він може трохи підвестись, 

сісти на руки санітарів і триматися за шиї, застосовують для сидіння «замок» із 

чотирьох рук. На руках перед собою притомного пораненого несуть на 

невелику відстань.  

Винесення (перенесення) пораненого за допомогою лямки санітарної 

двома санітарами (ланкою санітарів-носіїв) Використовуючи спосіб «боком 



один до одного», петлі лямки просувають через протилежні плечі санітарів-

носіїв, а перехрест лямки, яка складена «вісімкою», сягає рівня їх кульшових 

суглобів. Винесення пораненого на санітарних ношах у зоні укриття ланкою 

санітарів Залежно від умов, що виникли на полі бою, рельєфу місцевості, 

відстані для перенесення постраждалих, ланка може складатися з 2–4 санітарів-

носіїв.  

На ношах пораненого несуть ногами вперед, щоб санітар, який іде ззаду, 

контролював його стан, спостерігаючи за обличчям. Під час підйому вгору 

пораненого несуть уперед головою, щоб не опускати її нижче ніг.  

Якщо санітарів двоє, старший іде позаду, якщо четверо — старший у 

найкращій позиції для спостереження за станом пораненого (біля його правого 

плеча).  

Перед перенесенням носії опускаються на коліно, яке ближче до нош, та 

беруться за ручки. За командою старшого, носії піднімають ноші і рухаються.  

Спосіб «на руках» подібний до способу винесення поранених на руках 

перед собою. Санітари-носії підходять до притомного пораненого з 

протилежного від нош боку, стають на одне або на обидва коліна і підкладають 

руки під пораненого: один — під спину і поперек, інший — під сідниці й 

гомілки.  

Після команди «Піднімай» санітари одночасно піднімають постраждалого 

і за командою «Опускай» обережно кладуть на ноші. 

Якщо поранений непритомний, укладання на ноші мають здійснювати 3 

санітари: перший підтримує голову і спину, другий — таз, третій — ноги . 

Спосіб піднімання «за одяг» полягає в тому, що перший санітар береться 

однією рукою за поясний ремінь, а другою підтримує голову, інший санітар 

однією рукою міцно бере за штани вище колін, а пальці другої пропускає під 

гомілки. Потім виконують такі самі дії, як і, піднімаючи «на руках». Укладання 

«накочуванням» доцільно застосовувати в разі великої маси тіла пораненого. У 

такому випадку ноші ставлять до здорового боку пораненого, санітари 

підходять з протилежного боку і підкладають руки під його спину, поперек, 

сідниці та гомілки, потім обережно перекочують пораненого на ноші. 

 Після того, як постраждалого поклали на ноші, а його зброю взяв один із 

санітарів, подають команду «Ланка на місце». Перший санітар стає біля ніг 

пораненого спиною до нього, а другий — біля голови, обличчям до нього. 

Наступна команда «На лямки» (лямки надягаються так, щоб петлі були по 

боках санітара-носія, а перехрест — на спині, на рівні лопаток). Санітари 



нахиляються і згинають ноги в колінах, аби надіти петлі лямок на ручки нош 

якнайближче до їх полотнища. 

За командою «Піднімай» піднімають ноші за ручки, спочатку головний 

кінець, і після команди «Ланко, руш» починають рух не в ногу, задля чого 

перший санітар починає крокувати з правої, а другий — із лівої ноги. Для 

зупинки подають команди «Ланко, стій», «Ноші поставити»; санітари ставлять 

ноші на землю. Для збереження горизонтального положення нош із пораненим 

на крутих підйомах та спусках ланка збільшується, як правило, до 3–4 

санітарів-носіїв. Залежно від характеру й локалізації поранення, треба створити 

умови для перенесення на ношах і перевезення в авто. Для перенесення 

постраждалого з підозрою на перелом хребта на ноші кладуть основу з твердого 

матеріалу (дошки тощо). За черепно-мозкової травми транспортують 

постраждалого з припіднятим головним кінцем нош і повернутою набік 

головою. Для запобігання шоку та покращання кровопостачання мозку 

головний кінець нош дещо опускають униз. Якщо це неможливо, ноги 

піднімають угору, руки вкладають на груди.  

У разі поранення живота чи підозри на перелом кісток таза поранений має 

лежати на спині, під коліна треба покласти речовий мішок.  

 

Контрольні питання: 

1. Які загальні ознаки кровотеч? Що таке масивна кровотеча і які її 

характерні ознаки?  

2. У чому полягає домедична допомога під час травм різних ділянок 

тіла з можливою внутрішньою кровотечею?  

3. Якими є правила особистої безпеки під час надання домедичної 

допомоги постраждалому із кровотечею?  

4. Яка послідовність надання домедичної допомоги постраждалому 

з масивною кровотечею в разі поранення кінцівки, якщо місце 

події безпечне.  

5. Яка послідовність надання домедичної допомоги постраждалому 

з масивною кровотечею в разі поранення шиї? 

6. Які особливості накладання турнікета на верхню та нижню 

кінцівку однією і двома руками в порядку само- і 

взаємодопомоги?  

7. Яка послідовність накладання джгута з еластичної гуми типу 

Есмарха?  

8. Як правильно провести тампонування рани?  

9. Яка послідовність накладання компресійної пов’язки?  

10. Які способи виносу поранених Ви знаєте? 



Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 51-57 підручнику «Захист Вітчизни». Рівень стандарту: 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ І.М.Герасимов, 

К.О.Пашко, М.М.Фука, Ю.П.Щирба. – Тернопіль: Астон, 2018.  

Для надсилання фотоконспектів прошу використовувати Viber +380934687823 

або e-mail: gypz42@gmail.com. До фото конспектів прошу додавати фото 

обкладинки зошиту для конспектування з прізвищем та номером групи. 
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