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ІНСТРУКЦІЯ №  

з надання домедичної допомоги при виробничих травмах та нещасних 

випадках 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. 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» (п. 4 

ст. 1 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 № 5081-VI). 

1.2.  Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, 

курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на 

підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці, надання домедичної допомоги при виробничих травмах та нещасних випадках 

(п. 3.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

хорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15; НПАОП 

0.00-4.12-05). При цьому типова програма навчання з питань охорони праці посадових осіб 

передбачає тему «Надання першої допомоги потерпілим у разі настання нещасного випадку» 

(додаток 4 до Типового положення). 

1.3. Той, хто подає, допомогу повинен знати: 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………... 

1.4. Той, хто надає допомогу, повинен уміти: 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………..; 

1.5. Послідовність подання першої допомоги: 

2. ……………………………………………………………………………………..; 

2.1. В місцях постійної роботи виробничого персоналу повинна бути: 

2.1.1. Аптечка необхідних медикаментів і засобів для подання першої допомоги: 

№№ Медикаменти і медичні засоби Призначення 

1 2 3 
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1 
Індивідуальні перев'язувальні асептичні 

пакети 
Для накладення пов'язок 

2 Бинти Те ж 

3 Вата Теж  

4 Йодна настойка (5%-на) 
Для змащування тканин, навколо свіжих ран, 

подряпин на шкірі тощо 

5 Настоянка зелені брильянтової Теж  

6 Нашатирний спирт Для застосування при непритомному стані 

7 Розчин перекису водню Для зупинки кровотечі з носу, промивання ран 

8 Настойка валеріани Для заспокоєння нервової системи 

9 Нітрогліцерин 
Для прийому при сильних болях в області 

серця і за грудиною 

10 Лейкопластир бактерицидний 
Для накладення на рани марлевим тампоном 

після зняття захисної плівки 

11 Цитрамон 

Застосовується для зняття болю, як слабкий 

засіб для зниження температури і як 

протизапальний засіб 

12 Активоване вугілля Приймають при отруєннях, порушенні травлення 

13 Аспірин  
Приймають для зниження температури і як 

протизапальний засіб 

14 Валідол Приймають при неврозах, стенокардії 

15 Анальгін Приймають при болях різкого походження 

16 Фуразолідон 
Приймають при дизентерії, харчових токсикозах 

і ентероколітах 

17 НО-Шпа (дротаверін) 
Приймають при спазмах шлунку і кишечника, 

приступах жовчо-камˊяної болі 

18 Харчова сода (гідрокарбонат натрію) Нейтралізує дію кислоти 

19 
Марганцевокислий калій або 

перманганат калію (1 трубка) 

 для промивання ран, полоскання гортані при 

ларингітах та промиванні шлунку при харчових 

отруєннях (нейтралізує дію лугу); 

20 Кислота борна у порошку 
для полоскання рота і промивання очей (1 

чайна ложка на склянку теплої води); 

21 Джгут кровоспинний гумовий – 1 шт.  

22 
Стаканчик для приймання ліків (1 шт.), 

ножиці хірургічні 
 

2.1.2. Плакати, на яких вказані правила подання першої допомоги, виконання 

штучного дихання і зовнішнього масажу серця. Плакати повинні бути вивішені на видних 

місцях. 

2.2. Медичну аптечку з набором медикаментів слід розташовувати у шафі із 

дверцятами, що закриваються, та на внутрішній поверхні яких знаходиться опис наявних 

медикаментів. Медикаменти для внутрішнього та зовнішнього використання, перев’язочні 

матеріали мають зберігатись на окремих полицях шафи. Наявність та термін придатності 

лікарських засобів необхідно періодично контролювати. 

2.3. Відповідальність за утримання та укомплектованість медичної аптечки та 

засобів для надання першої домедичної допомоги несе керівник Товариства. 
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3. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 

3.1. При ураженні електричним струмом; необхідно якомога скоріше звільнити 

потерпілого від дії струму, бо від тривалості цієї дії залежить тяжкість травми. 

3.2. Дотик до струмовідних частин, які знаходяться під напругою, викликає в 

більшості випадків мимовільне скорочення м’язів і загальне збудження, що може призвести до 

порушення і навіть повного припинення діяльності органів дихання і кровообігу.  

3.3. В усіх випадках той, хто подає допомогу, не повинен торкатися до потерпілого 

без належних застережних заходів, бо це небезпечно для життя. Він повинен стежити і за тим, 

щоб самому не опинитися в контакті з струмоведучою частиною і під напругою кроку. 

3.4. Напруга до 1000В 

3.4.1. ………………………………………………………………………………. 

3.4.2. ………………………………………………………………………………. 

3.4.3. ………………………………………………………………………………. 

3.4.4. ………………………………………………………………………………. 

3.4.5. ………………………………………………………………………………. 

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ПРИ 

УРАЖЕННI ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 

4.1. Послiдовнiсть дiй при наданнi домедичної допомоги постраждалим при 

ураженнi електричним струмом: 

1) ………………………………………………………………………………………….; 

2) ………………………………………………………………………………………….; 

3) ………………………………………………………………………………………….; 

4) ………………………………………………………………………………………….; 

5) ………………………………………………………………………………………….; 

6) ………………………………………………………………………………………….; 

7) ………………………………………………………………………………………….; 

8) ………………………………………………………………………………………….; 

9) ………………………………………………………………………………………….; 

10) ………………………………………………………………………………………….; 

11) ………………………………………………………………………………………….; 

 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ПРИ 

РАПТОВIЙ ЗУПИНЦI СЕРЦЯ 

5.1. У цьому Порядку термiн «раптова зупинка серця» вживається у такому значеннi 

– це природна (ненасильницька) смерть, що настала несподiвано в межах 6 годин вiд початку 

гострих симптомiв. 

5.2. Послiдовнiсть дiй при наданнi домедичної допомоги постраждалим при 

раптовiй зупинцi серця не медичними працiвниками: 

1) …………………………………………………………………………………; 

2) …………………………………………………………………………………; 

3) якщо постраждалий реагує: 

a) якщо постраждалому нiчого не загрожує, залишити його в 

попередньому положеннi; 

b) …………………………………………………………………………………; 



 

5 

c) …………………………………………………………………………………; 

d) …………………………………………………………………………………; 

e) …………………………………………………………………………………; 

f) …………………………………………………………………………………; 

g) …………………………………………………………………………………; 

4) якщо постраждалий не реагує: 

a) …………………………………………………………………………………; 

b) …………………………………………………………………………………; 

c) …………………………………………………………………………………; 

d) …………………………………………………………………………………; 

e) …………………………………………………………………………………; 

f) …………………………………………………………………………………; 

5) якщо постраждалий дихає, при вiдсутностi свiдомостi: 

a) …………………………………………………………………………………; 

b) …………………………………………………………………………………; 

c) …………………………………………………………………………………; 

d) …………………………………………………………………………………; 

e) …………………………………………………………………………………; 

f) …………………………………………………………………………………; 

6) якщо дихання вiдсутнє: 

a) викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

b) …………………………………………………………………………: 

 …………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………; 

7) …………………………………………………………………………………; 

8) …………………………………………………………………………………. 

 

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ПРИ 

ПIДОЗРI НА ПЕРЕЛОМ КIСТОК КIНЦIВОК 

6.1. Цей Порядок визначає механiзм надання домедичної допомоги постраждалим 

при пiдозрi на перелом кiсток кiнцiвок не медичними працiвниками. 

6.2. У цьому Порядку термiни вживаються у такому значеннi: 

 …………………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………………; 

 iммобiлiзацiя (знерухомлення) – фiксацiя перелому кiстки шляхом використання 

стандартних шин чи iмпровiзованих засобiв. 

6.3. …………………………………………………………………………………. 

6.4. Ознаки закритого перелому кiсток кiнцiвки: неприродне положення кiнцiвки; 

бiль в областi рани/деформацiї кiнцiвки; патологiчна рухливiсть в кiнцiвцi; крепiтацiя 

(хрускiт) в мiсцi перелому; гематома в областi перелому (збiльшення кiнцiвки в об’ємI); 

порушення функцiй ушкодженої кiнцiвки. 

6.5. …………………………………………………………………………………: 

1) переконатися у вiдсутностi небезпеки; 

2) …………………………………………………………………………………; 
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3) …………………………………………………………………………………; 

4) …………………………………………………………………………………; 

5) …………………………………………………………………………………; 

a. ……………………………………………………; 

b. ……………………………………………………; 

c. ……………………………………………………; 

d. ……………………………………………………; 

e. ……………………………………………………; 

f. ……………………………………………………; 

g. ……………………………………………………; 

6) якщо у постраждалого ознаки закритого перелому: 

a. ……………………………………………………; 

b. ……………………………………………………; 

c. ……………………………………………………; 

d. ……………………………………………………; 

e. ……………………………………………………; 

7) при погiршеннi стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) 

медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги. 

 

7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ПРИ 

РАНI КIНЦIВКИ, В ТОМУ ЧИСЛI УСКЛАДНЕНIЙ КРОВОТЕЧЕЮ 

7.1. Цей Порядок визначає механiзм надання домедичної допомоги постраждалим 

при ранi кiнцiвки, в тому числi ускладненi кровотечею, не медичними працiвниками. 

7.2. У цьому Порядку термiн «кровотеча» вживається у такому значеннi – це 

витiкання кровi iз кровоносних судин при порушеннi їхньої цiлiсностi. 

7.3. Ознаки артерiальної кровотечi: швидка та значна кровотеча (кров «б’є 

фонтаном», пульсує, яскраво-червоного кольору) призводить до значної крововтрати протягом 

короткого часу. 

7.4. Ознаки венозної кровотечi з рани: кров безперервно витiкає з рани, темно-

червоного кольору; залежно вiд дiаметру пошкодженої вени кровотеча може бути вiд 

незначної до iнтенсивної. 

7.5. Послiдовнiсть дiй при наданнi домедичної допомоги постраждалим при ранi 

кiнцiвки, в тому числi ускладненiй кровотечею, не медичними працiвниками: 

1) переконатися у вiдсутностi небезпеки; 

2) провести огляд постраждалого, визначити наявнiсть свiдомостi, дихання; 

3) викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

4) якщо у постраждалого вiдсутнє дихання, розпочати проведення серцево-

легеневої реанiмацiї; 

5) якщо у постраждалого наявна рана без кровотечi: 

a. ……………………………………………………; 

b. ……………………………………………………; 

1) якщо у постраждалого наявна рана з ознаками артерiальної кровотечi: 

a. ……………………………………………………; 

b. ……………………………………………………; 

1) якщо у постраждалого рана з ознаками венозної кровотечi: 

a. ……………………………………………………; 
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b. ……………………………………………………; 

 

8. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ З 

ОПIКАМИ 

 

9. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ПРИ 

ПIДОЗРI НА ТРАВМУ ГОЛОВИ (ЧЕРЕПНО-МОЗКОВА ТРАВМА) 

 

10. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ БЕЗ 

СВIДОМОСТI 

 

11. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ПРИ 

ПIДОЗРI НА ТРАВМУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ 

 

12. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ПРИ 

ТРАВМАХ ТА ПОШКОДЖЕННЯХ ОЧЕЙ 

 

12. ВИКЛИК ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

12.1. Швидка медична допомога викликається за телефоном 103 або іншим 

телефоном найближчого медичного закладу (травмпункту).  

12.2. Після негайного надання домедичної допомоги треба відправити потерпілого у 

найближчу лікарню доступним транспортним засобом. До цієї інструкції додати перелік 

місцевих медичних закладів (травмпунктів) із зазначенням телефонів приймальних відділень 

та їх місцезнаходження. 

 

 

Розробив: 


