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§ НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ, ВИКЛИКАНІ ГІПОТЕРМІЄЮ 
(ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯМ)

Гіпотермія є загальним переохолодженням тіла, коли організм 
не в змозі компенсувати втрату тепла.
Ознаки та симптоми:

• тремтіння або озноб (можуть бути відсутніми на більш пізніх 
стадіях);

• заніміння;
• втрата координації рухів;
• зніяковіння, незвична манера поведінки;
• температура тіла нижче 35°С.

Перша допомога:
• викликайте швидку допомогу;
• поступово відігрійте тіло постраждалого, загорнувши його 

в ковдру або одягніть на нього сухий одяг;
• по можливості прикладіть до тіла постраждалого гарячу грілку 

(пляшку з теплою водою);
• дайте тепле пиття, якщо постраждалий при свідомості;
• Увага! Не зігрівайте постраждалого занадто швидко, це може 

викликати навантаження на серце;

§ ОТРУЄННЯ
Отруєння відбуваються під час попадання токсичної речовини всере-
дину організму. Отрутою є будь-які речовини, що, потрапляючи в ор-
ганізм, викликають отруєння, захворювання та смерть. Ця речовина 
може бути прийнята людиною навмисно або випадково.
Ознаки та симптоми:

• хворобливий стан та вигляд постраждалого;
• нудота, блювання;
• пронос;
• біль у грудях або животі;
• порушення дихання;
• пітливість;
• слиновиділення;
• раптові м’язові скорочення;
• судоми;
• опіки навколо рота, на язиці або на шкірі;
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• шкіра може мати неприродній колір, бути подразненою, мати 
на поверхні ранки;

• дивна манера поведінки постраждалого.

Шляхи проникнення 
токсичної речовини Перша допомога

Через шкірний 
покрив 

Ретельно промийте пошкоджене місце водою 
протягом 20 хвилин. Зніміть забруднений от-
руйною речовиною одяг.
При наявності рани накладіть чисту/стерильну 
пов’язку. 
Слідкуйте за ознаками життя, викличте швид-
ку допомогу, якщо стан постраждалого погір-
шується.

У результаті ін’єкції 
та укусу бджіл

Надайте допомогу, як при наявності рани. Ви-
даліть жало (якщо є).
Прикладіть холод для зменшення набряку.
Слідкуйте за можливими проявами алергічних 
реакцій.
Слідкуйте за всіма ознаками інфікування.
Викличте швидку допомогу, якщо стан постра-
ждалого погіршується.

Через систему 
травлення 
(рот)

Для зменшення концентрації отруйної речо-
вини в шлунку дайте постраждалому води та 
активованого вугілля.
Не викликайте самостійно блювоту.
При важких отруєннях (наприклад хімічна ре-
човина, неїстівні гриби) викличте швидку до-
помогу
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Через дихальні 
шляхи  
(при вдиханні)

Ізолюйте постраждалого від газу або пару.
Винесіть постраждалого на свіже повітря.
Викличте швидку допомогу.
Допоможіть постраждалому прийняти зручне

положення до прибуття швидкої допомоги.

Слідкуйте за свідомістю та диханням.


