
















Рекомендована ізоляція. Лікування проводиться антибіотика
ми. Для профілактики захворювання рекомендується викорис
тання комбінованої вакцини (дифтерія, правець, кашлюк).

§ Дифтерія (бактеріальне).

Ознаки і симптоми:
• Біль у горлі, висока температура
• Утруднене ковтання, нудота, блювання
• Наліт в горлі може призвести до непрохідності дихальних шляхів

Спосіб передачі захворювання______________
Повітряно-крапельний, при прямому контакті.

Спеціальна інформація^
Інкубаційний період від 2 до 5 днів. В разі непроведення своє
часного лікування є великий ризик розвитку тяжкого стану 
пацієнта та його смерті. Важкий перебіг захворювання спо
стерігається у  дітей та людей похилого віку. Рекомендована 
ізоляція. Лікування за призначенням лікаря. Для профілактики 
захворювання рекомендується використання комбінованої вак
цини (дифтерія, правець, кашлюк).

виникнення захворювання на його ранній стадії. Проводиться 
комплексне лікування протитуберкульозними препаратами. 
Для профілактики захворювання проводиться імунізація з ви
користанням вакцини БЦЖ.

§ Гепатит В (вірусне).

Ознаки і симптоми:
Слабкість, в’ялість, висока температура, нудота, блювання, по
жовтіння шкіри. Може протікати безсимптомно. Може призвес
ти до серйозного ураження печінки.

Спосіб передачі захворювання
Прямий і непрямий контакт.

Спеціальна інформація:
Інкубаційний період може продовжуватися від кількох тижнів до 
декількох місяців. Надзвичайно заразний при контакті з кров’ю, 
слизом (також передається статевим шляхом). Іноді може 
призводити до смерті хворого. Для профілактики захворювання 
проводиться імунізація з використанням вакцини НВ1С.

§ Туберкульоз (бактеріальне).

Ознаки і симптоми:
Почуття втоми, пітливість в нічний час, незначне підвищення 
температури, біль в грудях, чхання, кашель без мокротиння, 
можлива поява мокротиння з кров’ю, якщо не проводиться 
лікування.

Спосіб передачі захворювання
Повітряно-крапельний, при прямому і непрямому контакті.

Спеціальна інформація:
Надзвичайно небезпечне в період активної стадії. Ознаки захворю
вання проявляються поступово, тому пацієнт може не помітити
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Спеціальна інформація:
Інкубаційний період продовжується від 1 до 3 днів. Без лікування 
рівень смертності перевищує 50%. Для попередження розпо
всюдження дуже важливо проводити контроль за місцями зливу 
випорожнень та очисткою води.______________________________

§ Малярія (паразитарне).

Ознаки і симптоми:
Схожі з симптомами при грипі: підвищена температура, голо- 
вний біль, слабкість. Біль у м’язах, озноб_______________________

Спосіб передачі захворювання
Через комах-носіїв (укус комара).

Спеціальна інформація:
Інкубаційний період від 2 до 4 тижнів. Для профілактики 
необхідно застосовувати засоби проти укусів комах, носити 
відповідний одяг.___________

§ Грип (вірусне)

Ознаки і симптоми:
Інфекція верхніх дихальних шляхів часто викликає подразнення 
очей, носоглотки, кашель, головний біль, підвищення темпера
тури, слабкість, помірний біль у м’язах. Симптоми проходять на 
протязі 5-10 днів.

Спосіб передачі захворювання.
Повітряно-крапельний, при прямому контакті.

Спеціальна інформація.
Часто виникає у  вигляді епідемій. Інкубаційний період -  декіль
ка днів. Представляє небезпеку для літніх людей та дітей ран
нього віку. Лікування симптоматичне. Питання можливого

§ Холера (вірусне).

Ознаки і симптоми:
Ранні ознаки -  раптова поява безболісного водянистого проносу 
та блювоти. Стрімко настає зневоднення організму, з’являються 
судоми м’язів, слабкість. Без лікування розвивається гостра 
серцева недостатність, шкіра та слизові оболонки набувають си- 
нього відтінку, знижується рівень свідомості.____________

Спосіб передачі захворювання ______
Непрямий контакт (вода, їжа, зараження випорожненнями 
людини).
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застосування протигрипозної вакцини необхідно обговорювати 
з лікарем!

§ Генітальний герпес (вірусне).

Ознаки і симптоми:
Відчуття поколювання або печіння в ураженій області, поява 
невеликих пухирців, які згодом лопаються і утворюють неглибо
кі болючі виразки.

Спосіб передачі захворювання.
Прямий контакт, зазвичай статевий.

Спеціальна інформація
Інфекція зберігається протягом всього життя і повторно про
являється у  вигляді генітальних виразок. Дієвого лікування не 
існує, необхідно утримувати уражені місця сухими і чистими. 
При першому епізоді захворювання застосовуються деякі види 
противірусних препаратів, наприклад «Зовіракс», знеболюючі 
(анальгезуючі) мазі.

§ Сифіліс (бактеріальне).

Ознаки і симптоми:
Захворювання має різні стадії:
• Зазвичай з’являється поодинока безболісна виразка (шанкр), 
яка сама загоюється протягом 3-4 тижнів
• Втома, підвищення температури, слабкість, рясне висипання на 
шкірі (на дотик м’яка та волога)
• Якщо лікування не проводиться, через декілька років відбува
ється ураження шкіри, кісткової системи, також страждають 
мозок і серце

Спосіб передачі захворювання
Прямий контакт, зазвичай статевий.
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Спеціальна інформація
Інкубаційний період перед появою первинних проявів хвороби 2-6 
тижнів. Презерватив ефективний засіб запобігання інфеку- 
ванню. Люди, заражені сифілісом, більш вразливі до ВІЧ (вірус 
імунодефіциту людини). Лікування проводиться антибіотика- 
ми за призначенням лікаря.___________________________________

§ Гонорея (бактеріальне).

Ознаки і симптоми:
У більшості інфікованих людей наявність первинних ознак 
захворювання відсутнє. У чоловіків може бути болісне сечови
пускання, а також з’являються виділення із пеніса. У жінок — 
виділення із піхви, свербіння та біль. Хвороба може призвести 
до інфікування матки та придатків. Може також викликати 
очні інфекції та артрити._______

Спосіб передачі захворювання
Прямий контакт, зазвичай статевий.

Спеціальна інформація:
Інкубаційний період 2 - 8 днів. Найбільш поширене венеричне 
захворювання. Може призводити до чоловічого та жіночого без- 
пліддя. Лікування проводиться антибіотиками._______________

§ Хламідіоз (бактеріальне).

Ознаки і симптоми:
У чоловіків може виникати інфекція сечостатевих шляхів, у 
жінок - можливе інфікування матки і придатків, яке супрово
джується болем в нижній частині живота.

Спосіб передачі захворювання
Прямий контакт, зазвичай статевий.
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Для приміток

Спеціальна інформація:
У більшості чоловіків та жінок ознаки захворювання відсутні. 
Може призводити до безпліддя. Лікування проводиться анти- 
біотиками._________________________________________________

$ СНІД (ВІЧ) (вірусне)

Ознаки і симптоми:
Специфічні ознаки та симптоми відсутні. Зазвичай спостері
гається сильне тривале потовиділення в нічний час, сильна 
слабкість, втрата ваги, пронос, який не проходить, висипання на 
шкірі, хронічний головний біль, сухий кашель, сіро-білий наліт 
на язиці.________________________________________

Спосіб передачі захворювання
Прямий та непрямий контакт.
• Незахищені статеві стосунки
• Через ВІЛ-інфіковану кров
• При вагітності від ВІЛ-інфікованої матері до дитини__________

Спеціальна інформація:
Інкубаційний період від 1 до 5 років. Вірус вражає імунну систему 
людини і хворий стає абсолютно беззахисним перед будь-якою 
інфекцією. Захворювання смертельно небезпечне. Вірус не пе
редається при побутовому контакті. Вірус легко знешкодити, 
якщо він знаходиться в інфікованому матеріалі або на предме
ті використовуючи дезинфікуючі речовини, наприклад, спирт. 
Частково лікується медикаментозно.
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• Інформація, надана в довіднику, складена на основі під
ручника для населення «Перша допомога» Товариства Чер
воного Хреста України, рекомендованого вченою радою 
Українського науково-практичного центру екстреної ме
дичної допомоги та медицини катастроф і Міністерством 
охорони здоров’я України (18.10.98 р.33.22-58/1213)

• Довідник містить вибіркову інформацію по курсу першої 
допомоги Товариства Червоного Хреста України і не може 
використовуватися як самостійний посібник для навчан
ня.

• Щоб записатися на курси по навчанню навичкам надання 
першої допомоги, звертайтеся в регіональні організації То
вариства за адресами, наданими на сайті Червоного Хрес
та України - www.redcross.org.ua

http://www.redcross.org.ua


Товариство Червоного Хреста України

ПЕРША ДОПОМОГА
довідник

Ви дійсно зможете надати допомогу!

Основоположні принципи Міжнародного руху  
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

Гуманність
Міжнародний Рух, виникнення якого зумовлене прагненням надавати допомогу 
всім пораненим на полі бою без винятку або переваги, намагається за будь - яких 
обставин як на міжнародному, так і на національному рівні попереджувати або 
полегшувати страждання людини. Рух покликаний захищати ж иття та здоров’я 
людей і забезпечувати повагу до людської особистості. Він сприяє досягненню 
взаєморозуміння, дружби, співробітництва та міцного миру між народами. 
Неупередженість
Міжнародний Рух не робить будь-якого розрізнення за расовою, релігійною, 
класовою ознакою або політичними переконаннями. Він лише намагається по
легшувати страждання людей і в першу чергу тих, хто цього потребує. 
Нейтральність
Щоб зберегти загальну довіру, Міжнародний Рух не може приймати будь-яку 
сторону у збройних конфліктах і вступати в суперечки політичного, расового, 
релігійного або ідеологічного характеру.
Незалежність
Міжнародний Рух незалежний. Національні товариства, надаючи допомогу уря
ду в його гуманітарній діяльності і дотримуючись законів своєї країни, повинні 
завжди зберігати свою автономію, щоб мати можливість діяти відповідно до 
принципів Міжнародного Руху.
Добровільність
У  своїй добровільній діяльності щодо надання допомоги Міжнародний Рух ні в 
який мірі не керується прагненням одержання вигоди.
Єдиність
В країні може бути тільки одне Національне товариство Червоного Хреста або 
Червоного Півмісяця. Воно відкрите для всіх і може здійснювати свою гумані
тарну діяльність на всій території країни та за її межами. 
Універсальність
Міжнародний Рух є всесвітнім. Всі Національні товариства користуються рівни
ми правами і зобов’язані надавати допомогу одне одному.

Зміст:
Принципи надання першої допомоги........................................... 2
Принцип перший. Огляд місця пригоди......................................  2
Принцип другий. Проведення первинного огляду....................  2

Крок перший. Перевірка прохідності дихальних шляхів З
Крок другий. Перевірка наявності дихання............................... З

Принцип третій. Виклик швидкої допомоги.............................  4
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