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В даному посібнику на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду 

викладені загальні поняття та головні положення першої домедичної 

допомоги хворим, пораненим та  травмованим.  

Детально розглянуто повний спектр заходів першої домедичної 

допомоги з акцентом на їх алгоритмізації та медичному захисті людини 

в різних умовах. Життя потерпілого багато в чому залежить від знань 

заходів першої домедичної допомоги та уміння застосовувати їх на 

практиці. Своєчасність надання першої домедичної допомоги дозволяє 

врятувати життя, запобігти інвалідності, зменшити тривалість 

госпіталізації (непрацездатності). Саме від надання адекватної першої 

допомоги залежить послідовність та спадкоємність медичної допомоги в 

системі лікувально-евакуаційних заходів, швидкість повернення до 

строю та видужування поранених і хворих. 

Потреба в даному посібнику виникла у зв’язку з тим, що медичні 

знання мають важливе значення для людини. Навчальний матеріал, 

викладений у посібнику, допоможе навчитися правильно поводити себе 

в ситуаціях, пов’язаних із загрозою як для  власного життя, так і для  

життя оточуючих, подавати першу домедичну допомогу собі чи 

товаришу в разі травми, отруєння, підскаже, як зберегти здоров’я.   

Також велику увагу в посібнику приділено старовинним методам 

козацького цілительства.  

Матеріал, викладений у посібнику, адресований вчителям з 

предмету «Захист Вітчизни» та керівникам гуртків, які можуть 

використовівати в роботі з учнями для підготовки їх до дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 
 

  



3 

ЗМІСТ 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПЕРШОЇ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 5 

1.1 Оцінка стану пораненого (травмованого) 5 

1.2. Особливості надання першої домедичної допомоги при полі травмі 6 

1.3.Життєво важливі функції організму 7 

РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 10 

2.1. Перша домедична допомога при гострих порушеннях дихання 10 

2.2. Перша домедична допомога при зупинці серця 13 

2.3. Зупинка кровотечі та захист рани 15 

2.4. Запобігання розвитку шоку 17 

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ МЕХАНІЧНИХ 

ПОШКОДЖЕННЯХ 
19 

3.1. Класифікація пошкоджень 19 

3.2. Травми голови 20 

3.3. Травми обличчя та шиї 23 

3.4. Травми грудної клітки 25 

3.5. Травми живота 27 

РОЗДІЛ IV. ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ, 

ПОШКОДЖЕННЯХ М’ЯКИХ ТКАНИН ТА СУГЛОБІВ 
28 

4.1. Види переломів, їх симптоми 28 

4.2. Загальні принципи накладання шин 30 

4.3. Засоби іммобілізації та порядок накладання шин 30 

4.4. Перша допомога при забоях, розтягах і розривах зв’язок, вивихах 40 

4.5. Перша домедична допомога при синдромі тривалого стискання 40 

РОЗДІЛ V. ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ ТА 

ЕЛЕКТРОТРАВМІ 
42 

5.1. Термічні опіки 42 

5.2. Хімічні опіки 43 

5.3. Електротравма та ураження блискавкою 44 



4 

РОЗДІЛ VI. ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ 45 

6.1. Теплові ураження 45 

6.2.  Холодові ураження 47 

РОЗДІЛ VII. ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ УКУСАХ 51 

7.1. Укуси змій 51 

7.2. Укуси людей і тварин 54 

7.3. Укуси комах і павукоподібних 55 

7.4. Ураження рослинами 57 

РОЗДІЛ VIII. СПОСОБИ ПЕРЕНЕСЕННЯ ПОРАНЕНИХ 59 

8.1. Перенесення пораненого одним санітаром-носієм 59 

8.2. Перенесення пораненого двома санітарами 62 

8.3. Перенесення на носилках 64 

8.4. Правила перенесення пораненого санітарами-носіями 65 

РОЗДІЛ IX.КОЗАЦЬКА МЕДИЦИНА 67 

9.1. Загальні відомості про медицину козацтва 67 

9.2. Козачі ліки 71 

9.3. Таємниці пластунів 73 

9.4. Що курили запорожці 75 

9.5. Таємниці довголіття кобзарів 76 

9.6. Як одяг може лікувати 78 

9.7. Як козаки оздоровлювалися травами 79 

9.8. Як козаки масаж робили і про ноги дбали 80 

9.9. У вільну годину 83 

9.10. Зброя та ліки 84 

9.11. Віра 87 

9.12. Зачіска 89 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 92 

  



5 

а б в

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПЕРШОЇ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 

1.1. Оцінка стану пораненого (травмованого). 

Перед початком первинного огляду та надання першої допомоги необхідно 

припинити дію уражаючого (травмуючого)  фактору (загасити палаючий одяг, 

перервати дію струму тощо), при цьому слід вжити заходів щодо збереження власного 

життя.   

Алгоритм проведення огляду та надання першої домедичної допомоги.  

1. Шляхом обережного контакту з потерпілим та спокійної постановки доречного 

запитання оцінюється його загальний стан. 

Якщо потерпілий в свідомості, необхідно вислухати скарги про локалізацію болю 

чи його характер, частини тіла, відчуття або функції котрих втрачено та надати 

необхідну допомогу. При цьому в першу чергу слід вжити заходів щодо зупинки 

кровотечі, яка становить безпосереднью загрозу для життя. 

У разі якщо потерпілий знаходиться у непритомному стані діють відповідно до 

пункту 2. При цьому слід чітко відрізняти втрату свідомості від смерті. До явних ознак 

смерті належать:  

 помутніння і висихання рогівки ока; 

 наявність симптому "котяче око" – при здавлені ока зіниця деформується і 

нагадує котяче око (рис. 1); 

 зниження температури тіла і поява трупних плям – синьо-фіолетового відтінку, 

що виступають на шкірі. У положенні трупа на спині вони з’являються в 

області лопаток, попереку, сідниць, а при положенні на животі – на обличчі, 

шиї, грудях, животі; 

 трупне заклякання – виникає через 2-4 години після смерті. 

 

 

   

 

 

 

 

а)  б)  в)  

Рис.1. Явні ознаки смерті людини: а) око живої людини; б) помутніння і висихання 

рогівки у трупа; в) симптом "котяче око" 

 

2. Оцінюється стан дихальної та серцево-судинної систем  При відсутності 

порушень дихання, діють відповідно до п. 3. В протилежному випадку потрібно 

зупинити огляд та здійснити штучне дихання методом рот-в-рот. При наявності 

закупорки дихальних шляхів, спершу потрібно провести їх очищення. Паралельно 

оцінюється робота серця. 

У випадку відсутності пульсу на крупних кровоносних судинах (сонній або 

стегновій артеріях) проводять непрямий масаж серця. Найбільш ефективним методом є 

одночасне поєднання штучного дихання з непрямим масажем серця.  

3. Перевіряється наявність кровотечі, здійснюється огляд вхідних та вихідних 

отворів рани. У випадку кровотечі огляд зупиняється та надається допомога: 

а) при пораненнях нижньої або верхньої кінцівки в залежності від характеру 

кровотечі накладається туга пов’язка або джгут; 

б) при частковому або повному відриві кінцівки накладається джгут; 

в). при відкритому поранені голови, живота, грудей накладається пов’язка. 

4. Визначається наявність (можливість розвитку шоку). Головними симптомами 

шоку є: пітливість, шкіра холодна на дотик, блідість, збудження або нервозність, 

відчуття спраги, кровотеча, психічна неадекватність, часте поверхневе дихання, 
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посиніння або покриття шкіри плямами, особливо навколо рота, нудота та/ або 

блювота. 

Заходами, що направленні на запобігання та лікування шоку є: зупинка кровотечі, 

введення знеболюючого, іммобілізація місця ураження, підтримка терморегуляції 

організму. 

5. Перевіряється наявність переломів (спини, шиї, кінцівок та ін.), здійснюється їх 

іммобілізація. 

Характерними симптомами ураження спини чи шиї є: відчуття болю в області шиї 

або спини, візуальні поранення та синці, неспроможність потерпілого пересуватися 

(параліч або заціпеніння); незвичне положення тіла або кінцівок. 

Характерними ознаками переломів кінцівок є кровотеча, зіяння кісток крізь шкіру, 

незвичне положення та деформація кінцівки. 

6. Визначається наявність опіків. Характерними ознаками є почервоніння, поява 

пухирів, обвуглювання  шкіри. При виявлені опіку, огляд зупиняється і надається 

відповідна допомога. 

7. Перевіряється наявність  травми голови. 

Характерними симптомами є неприродна форма зіниць, витікання рідини з вух, 

носу, роту або місця поранення, незв’язна мова, психічна неадекватність, втрата пам’яті 

або свідомості, сонливість, невпевнена, хитка хода, головний біль, запаморочення, 

оглушення, нудота та/ або блювота, мимовільне сечовипускання або випорожнення, 

спазми або судоми. 

 

1.2. Особливості надання першої домедичної допомоги при політравмі 

 

Для даної категорії поранених (уражених) характерна висока летальність. У 

потерпілих з політравмою спостерігається так званий синдром "взаємного обтяження" 

(кілька нетяжких уражень кількох органів за загальною реакцією організму вважають 

тяжкою травмою). Стан потерпілого не завжди відповідає локалізації основного 

ушкодження, симптоми можуть бути нечіткими. 

Надання медичної допомоги при політравмі має ряд особливостей. Перша 

домедична допомога починається з усування подальшої дії травмуючих факторів, після 

чого оцінюють життєво важливі функції: рівень свідомості, функції дихання і 

кровообігу. У випадку їх порушення відновлюють прохідність дихальних шляхів 

(очищують порожнину рота від слизу, крові, землі, виймають зубні протези). При 

необхідності проводять непрямий масаж серця.  

Після цього здійснюють повний огляд потерпілого з метою виявлення травми 

голови. Оглядають череп, наявність ран, гематом, кровотечі з носа у вух. Обережно 

пальпують хребці та звертають увагу на шийний і верхньогрудний відділи хребта. 

пальпують обидві ключиці, потім ребра по обидва боки з метою виявлення розриву 

легень. Оглядають і пальпують живіт. Послідовно пальпують стегно, колінні суглоби і 

гомілки для виявлення переломів із зсувом. Визначають функцію кінцівок, фіксують 

усі відкриті рани, синці, закриті переломи; визначають наявність і характер 

травматичної кровотечі. 

Для підтримки функцій життєво важливих органів і систем здійснююють 

протишокові заходи. Для цього припиняють кровотечі методом, що залежить від її 

характеру і локалізації. Проводять знеболення місць переломів, їх іммобілізацію. 

Потерпілі з політравмою підлягають негайної евакуації на вищий рівень медичного 

забезпечення. 

В умовах ведення інтенсивних бойових дій або у випадку використання зброї 

масового ураження кількість травмованих може перевищити можливість вцілілих 

надати своєчасну першу медичну допомогу. У цьому випадку насамперед необхідно 

правильно оцінити ситуацію, зберігати спокій і не піддаватися паніці. 

Першу домедичну допомогу потерпілим надають у такій послідовності: 
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– потерпілим з порушеннями дихання; 

– потерпілим із відкритими пораненнями грудної клітки і пораненим із 

внутрішньочеревною кровотечею; 

– потерпілим із сильною кровотечею з ран, пораненим, що втратили свідомість або 

знаходяться у шоковому стані; 

– потерпілим зі значними переломами; 

– іншим потерпілим з менш серйозними ураженнями. 

Після надання першої допомоги потерпілих слід підготувати до транспортування у 

такій послідовності: 

– потерпілі з ураженням черепа, черевної порожнини, ампутацією кінцівок, шоком, 

відкритими пораненнями грудної клітини, сильною кровотечею, опіками, відкритими 

переломами; 

– потерпілі із закритими переломами стегна, гомілки, плеча та значною 

кровотечею; 

– потерпілі з незначною кровотечею і пораненнями. 

 

1.3. Життєво важливі функції організму 

 

1. Система дихання 

Життєдіяльність клітин організму не можлива без кисню. Він бере участь у 

окисленні поживних речовин, що веде до утворення необхідної енергії. При цьому 

утворюється вуглекислий газ, який є шкідливою речовиною для організму. Кисень 

поступає в організм людини через легені з кожним вдихом та розноситься кров’ю до 

всіх клітин. Кров, віддавши кисень клітинам, забирає вуглекислий газ, який 

вилучається з організму при видиху. 

Побудова дихальної системи: 

– повітроносні шляхи (ніс, рот, гортань, голосові зв’язки, трахея, бронхи) – канал, 

крізь який повітря попадає до легень та виходять відпрацьовані гази; 

– легені – два еластичних органи, що покриті герметичною плеврою та складаються 

з тисяч крихітних альвеол. 

– грудна клітка – реберно-м’язова конструкція, пов’язана з хребтом та грудною 

кісткою. Верхня частина грудної клітки переходить в шию, нижня відділена від 

черевної порожнини великим куполоподібним м’язом – діафрагмою (рис.2). Діафрагма 

та ребра, під управлінням респіраторного центру мозку, автоматично стискуються та 

розслаблюються. Їх стискання приводить до збільшення, розслаблення – до зменшення 

об’єму грудної клітки. 

 

 
Рис.2.  Повітроносні шляхи, легені та грудна клітка 
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При збільшенні/зменшенні об’єму грудної клітки, тиск повітря в легенях 

відповідно менше або більше атмосферного, що дозволяє повітрю попадати в легені та 

виходити з них, тим самим зрівнюючи тиск. За хвилину відбувається в середньому 12-

18 циклів вдиху-видиху. 

2. Система кровообігу 

Циркуляція крові 

Серце крізь кров’яні судини (артерії, вени, капіляри) забезпечує циркуляцію крові 

в організмі. Умовно поділяється на дві половини, кожна з котрих виконує функції 

насосу. Ліва половина насичену киснем кров (світло-червоного кольору) нагнітає через 

артерії до капілярів, поживні речовини та кисень крізь стінки капілярів попадають до 

клітин і навпаки – продукти відходу та вуглекислий газ попадають в капіляри. Звідти 

бідна на кисень кров крізь вени поступає до правої половини серця, а потім до легень, 

де відбувається видалення вуглекислого газу та поглинання кисню. Венозна кров 

темно-червоного кольору із-за низького вмісту в ній кисню. На відміну від венозної 

крові, кров з пошкодженої артерії витікає (б’є) струменем. 

Серцебиття 

Серце виконує функції помпи,  забезпечуючи безупинність процесу кровообігу. В 

результаті його стиснення кров  нагнітається з камер, і навпаки при його розслаблені – 

камери заповнюються нею. Даний ритмічний цикл стиснення-розслаблення називається 

серцебиттям. Нормальний показник серцебиття (пульсу) – 60-80 ударів на хвилину. 

Пульс 

Серцебиття приводить до ритмічного стиснення/ розтягнення артерій. 

Періодичність даного явища можна спостерігати в різних точках тіла та називається 

пульсом. Типові точки виміру пульсу наведенні на рис. 3-6. 

Для виміру пульсу на шиї (сонній артерій) потрібно прикласти кінчики вказівного 

та середнього пальців біля адамового яблука як показано на рис. 3.  

 

 
Рис.3. Місце виміру пульсу на сонній артерії 

 

Для виміру пульсу на стегновій артерії потрібно притиснути два пальці по середині 

паху, у місці, зображеному на рис.4. 

 

 
Рис.4. Місце виміру пульсу на стегновій артерії 

 

Для виміру пульсу на зап’ясті потрібно прикласти вказівний та середній пальці як 

показано на рис.5. збоку великого пальця. 
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Рис.5. Місце виміру пульсу на зап’ясті 

Для виміру пульсу на щиколотці потрібно прикласти  вказівний та середній пальці 

як показано на рис.6. з внутрішньої її сторони. 

 

 
 

Рис.6. Місце виміру пульсу на щиколотці 

 

Вимір пульсу ні в якому разі не повинен здійснюватися за допомогою великого 

пальця, так як існує ймовірність сплутати власний пульс з пульсом потерпілого. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  

 

2.1. Перша домедична допомога при гострих порушеннях дихання 

 

Ознаки розладу дихання: 

– зупинка дихання (апноє): відсутність дихальних рухів грудної клітки та 

діафрагми, дихальних шумів та руху повітря; зростаюча синюшність (ціаноз) обличчя. 

– задишка; прискорене, поверхневе або навпаки уповільнене дихання (5-8 

дихальних рухів за хвилину); ядуха, психомоторне збудження або сплутаність 

свідомості. 

Алгоритм надання першої домедичної допомоги при порушеннях дихання 

1. Оцінюється загальний стан потерпілого. Якщо потерпілий непритомний та 

лежить обличчям вниз (на грудях, боку) його необхідно обережно перевернути на 

спину та розмістити на твердій поверхні (рис. 7): 

а) Розпрямити потерпілому ноги. Найближчу руку пораненого випрямити біля його 

голови, таку ж процедуру повторити для другої руки. 

б) Встати на коліна біля потерпілого на рівні його плеч. Покласти руку за його 

голову та шию для підтримки, а другою взяти потерпілого за плече. 

в) Повернути потерпілого таким чином, щоб його голова, шия та спина 

знаходились на одному рівні. 

г) Розташувати руки потерпілого уздовж тіла та розпрямити його ноги. 

 

 
 

Рис. 7. Перевертання потерпілого на спину 

 

2. Відновлення прохідності дихальних шляхів. 

Причинами закупорки дихальних шляхів у потерпілого, який знаходиться у 

непритомному стані можуть бути чужорідні тіла у гортані (слиз, кров, уламки кісток, 

земля тощо) або западання кореня язика і нижньої щелепи внаслідок розслаблення всіх 

м’язів, що підтримують нижню щелепу (рис. 8). 

Видалення чужорідного тіла з гортані здійснюють так: максимально розгинають 

голову потерпілого, відкривають рот, серветкою витягають язик, а вказівним і середнім 

пальцями (за можливості обгорнуті в бинт) очищують ротову порожнину та гортань.  

 
Рис. 8. Западання кореня язика 
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Існує і ще один прийом видалення чужорідного тіла з гортані. Хворого повертають 

обличчям вниз. Лівою рукою захоплюють лоб і закидають голову, а долонею правої 

руки завдають 3-4 удари в середній зоні між лопатками. Потім потерпілого 

перевертають на спину, здійснюють пальцеве обстеження порожнини рота і витягують 

чужорідне тіло. 

Відновлення прохідності дихальних шляхів при западанні кореня язика і нижньої 

щелепи здійснюють за допомогою методики Сафара, яка заключається в 

максимальному розгинанні голови та висуванні нижньої щелепи вперед (рис. 9-10). 

Найкращий результат дає поєднання обох прийомів (рис.11). Але необхідно пам’ятати, 

що у випадку тяжкої травми голови, шиї найбільш безпечним буде застосування 

прийому висування нижньої щелепи вперед. Перед здійсненням цих процедур 

необхідно впевнитися, що у ротовій порожнині потерпілого відсутні чужорідні тіла. 

Максимальне розгинання голови 

Одну руку розташовують на задній поверхні шиї потерпілого, іншу на лобі і 

здійснюють легке, але енергійне розгинання голови назад. При цьому м’язи дна 

порожнини рота і, пов’язані з ним, корінь язика та надгортанник натягаються, 

зміщуються вгору і відкривають вхід в гортань. 

 
Рис. 9. Техніка максимального розгинання голови 

 

Висування нижньої щелепи вперед 

Пальці обох рук розташовують у кутах нижньої щелепи. За допомогою великих 

пальців в ділянці підборіддя нижню щелепу зміщують спочатку вниз, а потім 

вказівними пальцями, розташованими на кутах щелепи, висувають вперед так, щоб 

зуби нижньої щелепи були попереду верхніх різців. 

 
Рис. 10. Техніка висування нижньої щелепи вперед 

 

Поєднана методика 

Одну руку розташовують на лобі і здійснюють легке, але енергійне розгинання 

голови назад. Кінчики пальців іншої руки поміщають під нижню щелепу та висувають  

її вперед. 

 
 

Рис. 11. Техніка поєднаної методики 

Після виконання вищевказаних процедур протягом 3-5 с необхідно (рис. 12): 

– оцінити рухи грудної клітини (вдих, видих); 
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– перевірити наявність дихання над ротом і ніздрями потерпілого (його шум або 

рух повітря). 

 

 
 

Рис. 12. Визначення ознак самостійного дихання 

 

При відсутності ознак самостійного дихання необхідно провести штучне дихання. 

Якщо постраждалий в свідомості, але не може самостійно відкашлятись та його 

дихання утруднене, то необхідно (рис 13): 

– стати за потерпілим та обхопити його навколо талії; 

– кулак однієї руки захватити іншою. При цьому великий палець першої руки 

повинен знаходиться на черевній порожнині між пупком та мечоподібним відростком 

потерпілого; 

– різким рухом здавити руками черевну порожнину у напрямку назад та 

вверх  (кожний товчок повинен бути окремим рухом). 

 

 
 

 

Рис. 13. Прийом Гемліха 

 

3. Штучне дихання. 

Існують декілька методів штучного дихання, найбільш ефективними з яких 

вважаються "рот-в-рот" та "рот-в-ніс". 

Метод штучного дихання "рот-в-рот" 

а) Одну руку кладуть на лоб потерпілого та стискують його ніздрі великим та 

вказівним пальцями. Цією ж рукою розгинають голову назад з метою відкриття 

дихальних шляхів. Кінчики пальців іншої руки поміщають під нижню щелепу та 

висувають її вперед (рис. 14). 

б) Роблять глибокий вдих та щільно притуляють рот до рота потерпілого. 

в) Здійснюють повний видих в рот потерпілому, одночасно спостерігаючи за 

рухами грудної клітки. Якщо рухи грудної клітини відсутні то необхідно: 

– перевірити правильність виконання заходів з відновлення прохідності дихальних 

шляхів та герметичність закриття рота та носа потерпілого; 

– здійснити повторний видих повітря в рот потерпілому; при відсутності рухів 

грудної клітки – заходи щодо усунення обструкції верхніх дихальних шляхів; 

г) Після появи рухів грудної клітки потерпілого необхідно визначити його пульс 

(на сонній артерії), при цьому треба постійно підтримувати другою рукою голову 

потерпілого в розігнутому стані.  
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При наявності пульсу і дихання штучне дихання припиняють. При наявності 

пульсу і відсутності дихання його продовжують; при відсутності пульсу здійснюють 

непрямий масаж серця. 

Штучне дихання виконується із розрахунку один вдих кожні 5 с (12 вдихів за 

хвилину) з перевіркою наявності пульсу кожні 12 вдихів, при цьому час на визначення 

пульсу не повинен перевищувати 5 с. 

 

 
 

Рис. 14.  Метод штучного дихання "рот-в-рот" 

 

Метод штучного дихання "рот-в-ніс" 

Цей метод використовується у випадку травми нижньої щелепи, порушення 

герметичності ротової порожнини, спазмі щелеп та інших станах, які перешкоджають 

проведенню штучного дихання методом "рот-в-рот". 

Метод штучного дихання "рот-в-рот" з використанням повітроводу 

Особливість даного методу полягає лише в тому, що для запобігання западанню 

язика та створення більшої герметичності в ротовій порожнині потерпілого 

використовують повітропровід, який являє собою S-подібну гумову трубку з круглим 

щитком посередині. Повітропровід вводять між зубами спочатку випуклою стороною 

донизу, а потім повертають цією стороною догори і просувають вздовж язика аж до 

кореня (рис. 15). При цьому язик притискається трубкою повітроводу до дна 

порожнини рота. Всі наступні етапи штучного дихання ідентичні розглянутим вище. 

 

 
 

Рис. 15. Введення повітропроводу 

 

2.2. Перша домедична допомога при зупинці серця 

 

Найчастішими причинами зупинки серця є гострі порушення дихання; масивна 

крововтрата; шок; вогнепальна, механічна, електрична або опікова травма; отруєння.  

Зупинка серця призводить до припинення кровообігу в життєво важливих центрах 

головного мозку, що викликає швидку втрату свідомості, зупинку дихання. 

Відновлення життєво важливих функцій організму можливе лише у короткий період 

часу (не більше 5 хвилин) після зупинки кровообігу і дихання. Якщо заходи з 

відновлення серцевої діяльності будуть розпочаті за цей час, то вони можуть допомогти 

відновити всі функції організму, включаючи свідомість. 

Техніка зовнішнього масажу серця 
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Серце розташовується в грудній порожнині між двома кістковими утвореннями: 

тілами хребців ззаду і грудиною спереду. При стисненні грудної клітки в 

горизонтальному положенні тіла на глибину 4-5 см серце виштовхує кров в аорту і 

легеневу артерію та присмоктує венозну кров.  

При проведенні зовнішнього масажу серця потерпілого укладають на спину на 

тверду і рівну поверхню (рис. 16). Стають зліва від хворого, відшукують в надчеревній 

ділянці кінець грудини і на відстані двох пальців вгору, по середній лінії кладуть 

долоню кисті найширшою її частиною. Другу долоню розташовують хрестоподібно 

зверху. Далі, не згинаючи рук, здійснюють сильне натискання на грудину у напрямку 

до хребта на глибину 4-5 см і через невелику паузу відпускають, не відриваючи рук від 

поверхні грудної клітки. Необхідно повторювати ці рухи з частотою не менше 60 

натискань за одну хвилину, оскільки менша частота не забезпечує достатнього 

кровообігу. Стискати грудну клітку слід енергійно, під дозованим тиском, щоб 

викликати пульсову хвилю в сонній артерії. При проведенні масажу у дорослих 

необхідно застосовувати не тільки силу рук, але і натискати всім корпусом тіла. У дітей 

віком понад 5 років зовнішній масаж серця здійснюють однією рукою, у грудних дітей і 

новонароджених – кінчиками вказівного і середнього пальців, при цьому, частота 

стискань  становить 100-110 рухів за  хвилину. 

 

 

Рис. 16. Зовнішній масаж серця 

 

Про ефективність масажу можна судити по зміні забарвлення шкірних покривів, 

появі пульсу на сонній артерії, звуженню зіниць. Припиняти зовнішній масаж серця 

можна кожну хвилину лише на 3-5 с, щоб переконатися у відновленні серцевої 

діяльності. Якщо після припинення масажу пульс не визначається, а зіниці знову 

розширюються, масаж потрібно продовжити. 

Найбільша ефективність зовнішнього масажу серця досягається у поєднанні у 

штучним диханням. 

Якщо допомогу надає один чоловік, то співвідношення маніпуляцій повинно 

складати 2:15, тобто на кожні два швидкі вдування повітря в легені необхідно 

здійснити 15 стискань  грудини. 

При цьому, особа, що надає допомогу займає по відношенню до хворого 

найзручнішу позицію, яка дозволяє виконувати обидва прийоми, не міняючи свого 

положення. Під плечі хворого слід покласти валик із згорнутого одягу, щоб голова була 

розігнута, а дихальні шляхи відкриті. 

Якщо допомогу надають дві людини, то співвідношення прийомів повинне бути 

1:5. Один проводить зовнішній масаж серця, інший – штучне дихання після кожного 5-

го стискання грудини, у момент розпрямлення грудної клітки. Якщо серцева діяльність 

відновилася, пульс став виразним, шкірні покриви порожевіли, масаж серця 

припиняють, а штучне дихання продовжують в тому ж ритмі до відновлення 

самостійного дихання. 
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2.3. Зупинка кровотечі та захист рани 

 

1. Накладання первинної пов’язки 

Первинна пов’язка – це пов’язка, яку накладають вперше після травми, поранення з 

метою захисту рани від повторного забруднення та зупинки кровотечі. Для цього 

можуть використовуватися як табельні, так і підручні засоби. 

Перш ніж накласти первинну пов’язку необхідно ретельно обстежити потерпілого 

з метою визначення його загального стану та характеру поранення (сліпе, наскрізне). 

Слід пам’ятати, що вихідний отвір рани набагато більший, ніж вхідний. Категорично 

забороняється торкатися рани руками, очищати її від забруднення, промивати будь-

якими розчинами, власноруч здійснювати вилучення з рани куль, осколків, вправляти 

внутрішні органи, що випали назовні. Перед накладанням пов’язки рекомендується в 

залежності від локалізації рани обробити її антибіотиком широкого спектру дії з метою 

уповільнення розвитку раневої інфекції. 

Для накладання первинної пов’язки необхідно обережно, не завдаючи болю 

пораненому звільнити ділянку рани від одягу. Верхній одяг знімають або розрізають 

(розпорюють по шву). При пораненнях кінцівок потрібно зняти одяг спочатку із 

здорової кінцівки, а потім з пошкодженої. Взимку з метою уникнення переохолодження 

пораненого, розріз краще виконувати у вигляді клапана (два горизонтальні розрізи – 

вище і нижче від рани – і один вертикальний), який при перев’язці відкладають убік. 

Розріз штанини можна виконати у вигляді "манжети" (два горизонтальні розрізи – вище 

і нижче за пошкодження навколо ноги), яку зсовують вниз, оголяючи рану. При 

пораненнях стопи і гомілки розрізають задній шов халяви чобота до задника, обережно 

звільняють п’яту і поволі стягують чобіт.  

Після накладання пов’язки одяг надягають в зворотному порядку, тобто спочатку 

на хвору кінцівку, а потім на здорову. Клапаном ("манжетою") з одягу прикривають 

пов’язку і закріплюють зверху бинтом.  

У випадку перебування в осередку хімічного ураження пов’язка накладається 

поверх одягу. 

Пакет перев’язувальний індивідуальний (рис. 17). 

Правила використання пакету: 

– розривають по надрізу зовнішній чохол і виймають пакет, загорнутий у вощений 

папір; дістають шпильку та поміщають її на видному місці; 

– розгортають паперову обгортку, лівою рукою утримують за кінець бинта та 

розкатують його до скатки бинта; 

– правою рукою беруть скатку бинта і розгортають пов’язку, залишаючи кожну 

подушечку складеною в 2 рази (у разі великої рани або опіку необхідно розвернути 

подушечки повністю); 

– накладають подушечки на рану тією стороною, якою не торкалися руками 

(непрошитою кольоровими нитками), закріплюють подушечки бинтом та фіксують 

булавкою. 

 
 

Рис. 17. Пакет перев’язувальний індивідуальний 

 

 



16 

 

Якщо після накладання ППІ кровотеча продовжується, то необхідно: 

– притиснути пов’язку на 5-10 хвилин. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, 

то це він може виконати сам; 

– підняти кінцівку вище рівня серця. При переломі перед цим необхідно накласти 

шину; 

Після зупинки кровотечі потрібно перевірити наявність шоку, за необхідності 

вжити заходів щодо його усунення. В разі продовження кровотечі необхідно накласти 

тугу пов’язку. 

2. Накладання тугої пов’язки 

Даний захід дозволяє захистити рану від повторного зараження та зупинити 

кровотечу за рахунок стискання пошкоджених кровоносних судин. 

Для накладання тугої пов’язки необхідно підняти поранену кінцівку вище рівня 

серця, на місце рани покласти валик з вати та за допомогою бинтів або підручних 

засобів накласти тугу пов’язку. При цьому, вузол повинен знаходиться над раною (рис. 

18). 

 
 

Рис. 18. Етапи накладання тугої пов’язки 

 

З метою забезпечення адекватної циркуляції крові необхідно періодично 

перевіряти правильність накладання пов’язки і, якщо при огляді кінцівка холодна, 

відмічається її посиніння, пов’язку послабляють. 

При продовженні кровотечі здійснюють пальцеве притиснення кровоносних судин 

у типовому місці. 

3. Пальцеве притиснення кровоносних судин 

 
Рис. 19. Місця притиснення кровоносних судин 



17 

Даний метод дає найбільший ефект, якщо вдається притиснути судину до кістки. 

При артеріальній кровотечі судину притискають вище місця поранення, а при 

кровотечі з вени – нижче рани. Схема магістральних артеріальних судин і місця їх 

пальцевого притиснення  наведені на рис. 19. 

4. Накладання джгута 

Накладання джгута повинно здійснюватись у крайніх випадках, коли 

вищезазначені способи зупинки кровотечі виявились неефективними, або у разі 

пошкодження крупних магістральних судин, відриву (ампутації) кінцівки (рис. 20). 

 

 
 

Рис. 20. Накладання джгута 

 

Джгут може бути як табельним, так і імпровізованим (марля, бинт, одяг та інше). 

Для запобігання пошкодження шкіри ширина імпровізованого джгута повинна 

становити не менше 5 см. Категорично забороняється використовувати як джгут дріт, 

мотузку, шнурки. 

Вимоги при накладанні джгута: 

 джгут повинен бути добре помітним; 

 джгут накладається вище рани на відстані 5-10 см. Забороняється накладати 

джгут на суглоб. Якщо рана знаходиться біля суглобу, то джгут накладають 

вище його; 

 джгут накладається на одяг або на бинт, марлю, тканину і ні в якому разі 

безпосередньо на шкіру; 

 джгут потрібно затягувати розраховуючи зусилля – до зникнення пульсу нижче 

місця накладання; 

 на пов’язці або шкірі обов’язково повинна бути зроблена відмітка про час 

накладання джгута; 

 джгут накладають не більше як на одну годину. 

Неправильне або накладання джгута на тривалий час без дотримання 

вищенаведених вимог загрожує розвитком некротичних процесів, ускладнює подальше 

лікування на вищих рівнях медичного забезпечення. 

 

2.4. Запобігання розвитку шоку 

 

При наданні допомоги потерпілому слід завжди передбачати наявність в нього 

шокового стану або можливість його розвитку в найближчий час. 

Заходи щодо запобігання або зниження ризику розвитку шоку: 

1. Якщо дозволяє ситуація, то потерпілого необхідно віднести в укриття. Найбільш 

зручним для пораненого є положення на спині, але якщо він перебуває у шоковому 

стані або в нього є поранення грудної клітки, проблеми з диханням, то йому придають 

сидяче положення. 
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Рис. 21. Шприц-тюбик. Послідовність проведення ним ін’єкцій 

 

2. Всім, хто отримав переломи, великі рани і опіки вводиться знеболююче із 

шприц-тюбика в м’які тканини стегна, сідниці чи плеча (рис. 21). 

3. Пораненим з значною крововтратою рекомендується проводити ранню інфузію 

кровозамінників та протишокових рідин. Потерпілому необхідно підняти нижні 

кінцівки вище рівня серця. Даний захід забороняється проводити при травмах голови, 

живота, переломах кінцівок, які не були попередньо іммобілізовані. Пораненим у живіт 

необхідно зігнути ноги в колінних суглобах. 

4. Потрібно ослабити одяг на спині, зап’ястях та в будь-якому іншому місці, де він 

щільно прилягає до тіла. 

5. Слід запобігати переохолодженню або перегріванню організму. В холодну пору 

року пораненого укутують ковдрою, плащ-палаткою; в теплу – кладуть в тінь. 

6. Заспокоюють пораненого. Особа, що надає допомогу повинна діяти компетентно 

та впевнено. 

7. Потерпілому в шоковому стані забороняється давати пити та їсти. Якщо ситуація 

потребує залишення його на самоті або він перебуває у непритомному стані, то його 

голову повертають на бік з метою запобігання закупорки дихальних шляхів. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ МЕХАНІЧНИХ 

ПОШКОДЖЕННЯХ 

 

3.1. Класифікація пошкоджень 

 

Всі механічні пошкодження (травми) поділяються на відкриті (рани, відкриті 

переломи кісток) й закриті. Відкриті пошкодження, або рани, завжди супроводжуються 

порушенням цілісності шкірних покривів або слизових оболонок, зовнішньою, а іноді 

внутрішньою кровотечею (у черевну, грудну порожнину та ін.). 

Характерними ознаками рани є кровотеча, біль, пошкодження тканин. 

Рани поділяються на: 

1. Поверхневі – ушкоджується тільки одна шкіра. 

2. Глибокі – ушкоджується підшкірна тканина, м’язи, кістки. 

Залежно від розміру рани поділяються на малі, середні й великі. 

Залежно від форми предмета, що ранить рани поділяються на: 

1. Різані – наносяться гострим предметом, як правило, ножем, бритвою, склом і т.п. 

Такі рани мають рівні краї,  які зяють, характеризуються помірною або сильною 

кровотечею. Біль при різаних ранах менш виражена, ніж при інших видах поранень. 

2. Рубані – наносяться предметом з гострим краєм (сокирою, шашкою); за 

зовнішнім виглядом нагадують різані рани, але відрізняються більшою глибиною, іноді 

супроводжуються ушкодженням кісток. 

3. Колоті – наносяться колючими предметами – голкою, цвяхом, ножем, вилами 

або іншими гострими предметами. Такі рани мають невеликий рановий отвір у шкірі, 

характеризуються глибоким ураженням тканин, іноді з пошкодженням внутрішніх 

органів. Зовнішня кровотеча, як правило, незначна. 

4. Рвані – виникають у результаті розриву шкіри при її натягу (поранення 

осколками снарядів, при наїзді транспорту на людину і т.п.). Такі рани мають нерівні 

краї, навколишні тканини сильно пошкоджені, кровотеча слабка, супроводжуються 

сильним болем. 

5. Забиті – за зовнішнім виглядом подібні до рваних. Виникають під дією тиску, 

ударної хвилі, при ударі тупим предметом, при падінні або стисненні тіла. Такі рани 

мають нерівні краї, кровотеча при них слабка. Якщо рвані або забиті рани 

супроводжуються великим пошкодженням тканин, їх називають розмноженими. 

6. Укуси – за зовнішнім виглядом нагадують забиті або рвані рани; нерідко разом зі 

слиною тварини або людини в них потрапляє інфекція. 

7. Вогнепальні – виникають в результаті дії куль, осколків снарядів, дробу; 

характеризуються наявністю невеликого округлого вхідного отвору – місце входу кулі, 

і великого вихідного отвору – місце виходу кулі з тіла (наскрізна рана). При наявності 

лише одного вхідного отвору, рана називається сліпою. Куля або осколок, пролітаючи 

по дотичній, може пошкодити шкіру й розташовані під нею тканини, не проникаючи у 

їхню глибину. Такі поранення називають дотичними; не мають ранового каналу і, як 

правило, зяють. 

У випадках коли, предмет що ранить (ніж, куля, осколок і т.п.) проникає в яку-

небудь порожнину тіла (наприклад, у грудну або черевну), поранення називається 

проникаючим, а в противному випадку – непроникаючим. Так, наприклад, якщо при 

сліпому пораненні осколок снаряду пробив шкіру стінки живота й застряг у м’язах – це 

"сліпе осколкове непроникаюче поранення живота", якщо ж осколок проник у черевну 

порожнину – "сліпе осколкове проникаюче поранення живота". 

При одночасному пораненні декількома кулями або осколками виникають 

множинні поранення, а при ураженні декількох органів одним снарядом, що ранить, – 

поєднанні поранення. 

Закритими пошкодженнями вважаються такі, при яких відсутнє порушення 

цілісності шкірних покривів та слизових оболонок. До них відносять забої, розтяг, 
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вивих, розриви органів та м’яких тканин (м’язів, сухожиль, судин, нервів), струс і забій 

мозку, контузія.  

 

3.2. Травми голови 

 

Травми голови (черепно-мозкові травми) поділяються на закриті й відкриті. 

До закритої черепно-мозкової травми відносяться пошкодження мозку й оболонок, 

при яких відсутнє порушення цілісності шкірних покривів (струс, забій головного 

мозку, контузія). 

До відкритої черепно-мозкової травми відносяться пошкодження з ранами м’яких 

покривів голови або переломами кісток основи черепа, що супроводжуються 

кровотечею або  витоком спинномозкової рідини з вух або носа (лікворея). 

Необхідно пам’ятати, що загрозу для життя пораненого може становити як 

незначна різана рана шкіри голови (апоневрозу) – через можливість розвитку 

первинного або вторинного зараження, так і серйозне пошкодження мозку. 

 Симптоми 

При огляді потерпілого з відкритою черепно-мозковою травмою видно рану, іноді 

можна побачити й мозок з мозковими оболонками. При закритих пошкодженнях рана 

відсутня, однак, у потерпілого можуть бути ті ж самі симптоми, як і при відкритих 

пошкодженнях. 

Характерними симптомами є: 

– непритомний стан; 

– нудота або блювота; 

– конвульсії або судоми (мимовільні); 

– сплутана мова; 

– сонливість; 

– втрата пам’яті (відчуття часу, місце знаходження тощо); 

– витікання прозорої рідини або кровотеча з носу або вух; 

– невпевнена, хитка хода; 

– запаморочення; 

– уповільнений, прискорений або неритмічний пульс; 

– розлади дихання (неритмічне, поверхневе, шуми та ін.); 

– порушення зору (двоїння, нечіткість, важкість фокусування та ін.); 

– параліч; 

– головний біль; 

– крововилив в ділянці повік та очних яблук – симптом "окулярів"; 

– кровотеча з рани голови; 

– мимовільне сечовипускання, випорожнення; 

– деформація голови. 

Перша медична допомога при травмах голови 

Потерпілий із травмою голови (або підозрою на неї) повинен перебувати під 

постійним наглядом. При відкритих травмах голови необхідно накласти пов’язку, при 

цьому неможна очищати рану, виймати з неї сторонні предмети. Всі постраждалі з 

травмою голови повинні перебувати по можливості в теплі, забороняється давати їм 

їсти та пити. 

Допомога потерпілому в непритомному стані. Перш за все, визначається наявність 

у потерпілого самостійного дихання, неконтрольованої кровотечі або пошкодження 

хребта. 

1. Дихання. У випадку відсутності у потерпілого самостійного дихання або його 

неефективності (синій, іноді темний колір шкіри навколо губ і нігтів; переривчасті, 

неритмічні дихальні рухи та ін.) необхідно вжити заходів щодо відновлення 

прохідності дихальних шляхів та/або зробити штучне дихання. 
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2. Кровотеча. При травмі голови кровотеча може бути як зовнішньою (при 

пошкодженні кровоносних судин шкірних покривів, м’яких тканин голови, 

апоневрозу), так і внутрішньою (внутрішньочерепною). Більшість зовнішніх кровотеч 

може бути зупинена шляхом перев’язки рани. 

3. Пошкодження хребта. У всіх випадках, коли потерпілий перебуває у 

непритомному стані, і в нього є пошкодження вище ключиці або голови, необхідно 

одночасно припускати наявність травми шиї або голови з пошкодженням спинного 

мозку. Про травму спинного мозку свідчить відсутність реакції на збудники, здуття 

(збільшення) живота або ерекція статевого члена: 

а) Відсутність реакції на збудники перевіряється шляхом легкого поколювання 

загостреним предметом потерпілого, починаючи з його стоп, та спостереження за його 

обличчям. Якщо потерпілий моргає або супиться, то це вказує на ймовірну відсутність 

пошкодження спинного мозку. Якщо ніякої відповідної реакції після поколювання тіла 

в напрямку до грудної клітки не реєструється, то дії санітара повинні  бути обережним, 

перша медична допомога надається як при пошкодженні спинного мозку. 

б) Здуття (збільшення) живота визначається при обстеженні грудної клітки й 

живота потерпілого. Якщо при вдиху відбувається здуття живота, а грудна клітка при 

цьому майже нерухома, то це свідчить про можливе пошкодження спинного мозку.  

в) Ерекція статевого члена є ще одною ознакою пошкодження спинного мозку у 

потерпілих чоловічої статі. 

Струс головного мозку. Виникає у випадку сильного удару по голові або обличчю. 

Зміни при цьому мають оборотний характер, однак під ознаками струсу можуть бути 

приховані більш тяжкі, небезпечні для життя стани, такі як забій головного мозку, 

внутрішня кровотеча та ін. 

Основні симптоми: оглушення, короткочасна втрата свідомості, втрата пам’яті, 

запаморочення, головний біль, нудота, блювота, розлади дихання, хитка хода. 

Перша домедична допомога полягає в забезпеченні спокою потерпілому, 

прикладанні холоду до голови, дачі протиблювотного засобу; при наявній зовнішній 

кровотечі накладається асептична пов’язка. Потерпілі даної категорії повинні 

перебувати під постійним наглядом; евакуюються на вищий рівень медичного 

забезпечення. 

При дії на організм  ударної хвилі виникає контузія, яка супроводжується струсом 

(забоєм) головного мозку, інколи – пошкодженням внутрішніх органів. 

В легких випадках контузії реєструються короткочасна втрата свідомості, незначне 

уповільнення пульсу, повільне поверхневе дихання з відкритими глибокими вдихами, 

схильність до блювоти. Ці явища швидко минають, але контужений продовжує погано 

орієнтуватися, відчуває слабкість, не спілкується і не пам’ятає, що трапилося, у нього 

виникають головний біль, порушення слуху. В більш тяжких випадках непритомність 

триває довше, обличчя бліде, зіниці розширені, потерпілий слабо реагує на світло. 

Пульс нечастий – 50-60 ударів за хвилину. М’язи розслаблені. Нерідко буває блювота і 

мимовільне сечовипускання та випорожнення. Через деякий час свідомість 

повертається, але залишаються різні розлади, запаморочення, порушення мовлення 

(заїкання), слуху (глухота) і т.п. 

Судоми. Можуть виникати навіть після незначного пошкодження голови. При 

судомах необхідно: 

– покласти потерпілого на землю; 

– підтримувати його голову й шию; 

– стежити за прохідністю дихальних шляхів. 

При судомах забороняється сильно тримати руки й ноги постраждалого, а також 

розсовувати його зуби (особливо якщо вони сильно затиснуті), тому що це може 

призвести в першому випадку до переломів кісток, а в другому – до обструкції 

дихальних шляхів. 

При відкритій травмі голови накладається асептична пов’язка, при цьому 
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забороняється видаляти або торкатися будь-якого стороннього предмета в рані, 

вводиться знеболююче. При наявних розладах дихання, роботи серця надається 

відповідна допомога. Голову потерпілого розташовують вище рівня тіла. 

Накладання пов’язок при травмі голови 

Для перев’язки ран на лобі й потилиці (рис. 4.1) накладають декілька турів бинта 

навколо голови та фіксують кінці пов’язки збоку так, щоб вони не прикривали очі й 

вуха потерпілого (по можливості потерпілий допомагає санітару). 

 

 
 

Рис. 22. Накладання пов’язки при ранах на лобі й потилиці 

 

Для перев’язки верхньої частини голови накладають ватно-марлеву подушечку або 

бинт на рану (рис. 23. а), роблять декілька турів навколо голови, проводячи скатку під 

підборіддям (не закриваючи вуха та не утруднюючи дихання потерпілого), схрещують 

кінці з боку голови (рис. 23. б) та ведуть бинт на лоб та потилицю (декілька турів). 

Процедуру повторюють декілька разів, після чого зв’язують кінці у місці перехресту 

(рис. 23. в). 

 

   
             а)                   б)                в) 

 

Рис. 23. Накладання пов’язки при ранах верхньої частини голови 

Накладання трикутної пов’язки при ранах голови 

Основу (саму довгу сторону пов’язки) розміщають по центру лоба так, щоб 

верхівка опинилася на задній частині шиї. Кінці пов’язки перехрещують позаду голови 

над верхівкою косинки, а потім ведуть їх на лоб, де і зав’язують. Верхівку пов’язки 

позаду голови закріплюють за допомогою булавки (рис. 24).  

 

 
 

Рис. 24. Накладання трикутної пов’язки при ранах голови 
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3.3. Травми обличчя та шиї 

 

При травмах обличчя та шиї можуть виникати пошкодження шкірних покривів, 

м’яких тканин, кісток лицьового відділу черепа, шийного відділу хребта, гортані, 

щитовидної залози, трахеї, стравоходу, кровоносних судин, нервів, очних яблук. 

Ушкодження артеріальних кровоносних судин нерідко супроводжується небезпечною 

для життя кровотечею. При руйнуванні, здавлені або блокуванні повітропровідних 

шляхів виникають дуже тяжкі ускладнення, такі як розлади дихання та його зупинка. 

При травмі обличчя або шиї необхідно: 

1. Звільнити дихальні шляхи потерпілого (ротову порожнину) від крові, слизу, 

часток відламаних зубів або кісток тощо. 

2. Зупинити кровотечу шляхом накладання пов’язки або методом пальцевого 

притиснення судини, що кровоточить, в типовому місці на обличчі, черепі або скроні. 

Якщо у потерпілого є ознаки перелому щелеп, то діяти потрібно обережно, не чинячи 

великого тиску на череп. 

3. При кровотечі з ротової порожнини та свідомому стані пораненого, придати 

йому сидяче положення з нахилом тіла вперед, а голови вниз. Даний захід сприяє 

вільному витоку крові та слизу назовні (рис. 25. а). 

Якщо потерпілий знаходиться у непритомному стані, то його укладають на бік як 

показано на рис. 25. б. 

 

 
 

а) б) 

 

Рис. 25. Положення потерпілого при кровотечі з ротової 

порожнини 

 

4. Здійснити заходи щодо запобігання або зниження ризику розвитку шоку. 

5. Евакуювати потерпілого на вищий рівень медичного забезпечення. 

 Перша домедична допомога при травмі обличчя та шиї 

Пошкодження повік. Головним симптомом є кровотеча. Перша медична допомога 

включає накладання стерильної пов’язки на рану, заспокоєння потерпілого. 

Пошкодження очного яблука. Травми очного яблука поділяються на проникаючі та 

непроникаючі, з наявністю чужорідного тіла та без нього.  

Головними ознаками непроникаючих поранень є біль, сльозотеча, почервоніння 

повік та склер. 

Проникаючі поранення ока можуть призвести до втрати зору, а тому є дуже 

небезпечними. Характерними їх ознаками є різкий біль, крововилив, випадіння 

кришталика, склоподібного тіла, послаблення зору. Перша домедична допомога 

полягає в введенні знеболюючого та накладенні стерильної пов’язки на обидва ока з 

метою запобігання їх поєднаним рухам. При цьому слід пам’ятати, що при накладанні 

пов’язки слід уникати надмірного тиску на пошкоджене око, так як це може призвести 

до витоку рідини очного яблука та втрати зору. Забороняється власноруч виймати 

чужорідні тіла з очного яблука. Потерпілого евакуюють на вищий рівень медичного 

забезпечення. 

Випадання очного яблука. Потерпілого потрібно покласти на спину, дуже обережно 

накласти вологу пов’язку на обидва ока, заспокоїти його, ввести знеболююче та 

якнайшвидше евакуювати на вищий рівень медичного забезпечення. 
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Опіки ока. Розрізняють термічні, хімічні та променеві опіки. 

Термічні опіки виникають під час пожеж, при потраплянні гарячих рідин (напалм 

та ін.), частинок металу та пару. Характерними ознаками є почервоніння повік, склер, у 

більш тяжкому випадку – помутніння роговиці та втрата зору. 

Перша домедична допомога полягає в накладанні стерильної пов’язки на обидва 

ока, введенні знеболюючого, заспокоєні потерпілого та евакуації на вищий рівень 

медичного забезпечення. 

Хімічні опіки виникають внаслідок дії кислот, лугів та ін. При опіках кислотами 

виникає сухий струп, який згодом відпадає. На відміну від цього, перебіг при опіках 

лугами значно тяжчий, при цьому тканини пошкоджуються на більшу глибину, виникає 

вологий струп, який тривалий час не відпадає. Характерними ознаками хімічних опіків 

є почервоніння повік, помутніння роговиці, погіршення та втрата зору. 

Перша домедична допомога полягає в ретельному промиванні ока водою протягом 

5-20 хвилин, накладанні пов’язки на обидва ока, введенні знеболюючого, заспокоєні 

потерпілого, терміновій евакуації на вищий рівень медичного забезпечення.  

Променеві опіки виникають внаслідок дії ультрафіолетового, іонізуючого або 

лазерного випромінювання. Їх характерними ознаками є тимчасова сліпота, опік 

сітчатки, випадання полю зору та ін. 

Перша домедична допомога полягає в накладанні стерильної пов’язки на обидва 

ока, заспокоєні потерпілого та його евакуації вищий рівень медичного забезпечення. 

Пошкодження м’яких тканин обличчя характеризуються значною кровотечею. 

Порядок накладання пов’язки подібний, що і при травмі верхньої частини голови.  

Пошкодження вуха. Травми вуха можуть супроводжуватись пошкодженням 

вушної раковини (подряпини, синці, відрив) та його внутрішніх структур. Кровотеча 

або витікання прозорої рідини з вух може свідчити про пошкодження кісток черепа 

(перелом щелеп, основи черепа). В даному випадку кровотечу не зупиняють, а 

обережно накладають пов’язку на вухо та евакуюють потерпілого на вищий рівень 

медичного забезпечення. При незначних пошкодженнях зовнішнього вуха накладають 

пов’язку – "краватку" (рис. 26). 

 

 
 

Рис. 26. Накладання пов’язки при травмі вуха 

 

Пошкодження носа. Характерними ознаками травми носа є  його деформація та 

кровотеча.  

Перша домедична допомога включає зупинку кровотечі – стискають ніздрі або 

тампонують їх марлевими шариками. Кровотечу також можна зупинити помістивши 

подушечку з марлі поміж верхніми зубами  та губою. 

При тяжких травмах носа накладають пращоподібну пов’язку, зроблену з 

надрізаного з двох кінців бинта . 

Пошкодження щелеп. Перед накладанням пов’язки необхідно вилучити з ротової 

порожнини потерпілого усі чужорідні предмети. Якщо потерпілий перебуває у 

непритомному стані, обов’язково перевіряють прохідність дихальних шляхів. Порядок 

накладання пов’язки подібний, що і при травмі верхньої частини голови (при цьому, 
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подушечку ППІ або бинт підкладають під травмовану щелепу).  

Пошкодження шиї. Розрізняють відкриті та закриті травми шиї, з пошкодженням 

шийного відділу хребта та спинного мозку та без нього. Слід пам’ятати, що в ділянці 

шиї розташовані глотка, гортань, щитовидна залоза, трахея, стравохід, крупні 

кровоносні судини, нервові стволи, які також можуть пошкоджуватися при травмі.  

Закриті травми шиї характеризуються наявністю деформацій, зниженням 

рухомості шийного відділу хребта. Під впливом болю потерпілий тримає голову у 

вимушеному положенні, нахиляючи її у бік ураження. При закритому пошкодженні 

сонної артерії на передній боковій поверхні шиї формується зростаюче пульсуюче 

підшкірне випинання (припухлість).  

Перша домедична допомога полягає в приданні потерпілому горизонтального 

положення з підкладанням під шию валика; іммобілізації голови, шиї та тулуба. 

Пошкодження гортані та трахеї. Виникають під час удару по передній поверхні 

шиї. Характерними ознаками є: посиніння губ, шкіри, хриплий голос, біль в ділянці 

рани, кровотеча. Відламки хрящів гортані, кілець трахеї можуть спричинити розлади 

дихання і навіть появу асфіксії.  

Перша домедична допомога полягає у відновленні прохідності дихальних шляхів . 

Пошкодження крупних кровоносних судин (сонних артерій та яремних вен). 

Характерною ознакою пошкодження сонної артерії є фонтануюча кровотеча, яка 

протягом декількох секунд призводить до втрати свідомості, а без надання термінової 

адекватної допомоги – смерті.  

Перша домедична допомога полягає в притисненні пальцями кровоносної судини 

нижче рани, накладанні тугої пов’язки як показано на рис. 27. При цьому на місце рани 

накладуть валик, а на непошкодженому боці – опорну дошку. Даний захід направлений 

на запобігання надмірному стисненню фіксуючою пов’язкою кровоносних судин та 

нервових стволів протилежної сторони шиї та перекриттю повітроносних шляхів. 

 

 
 

Рис. 27. Накладання пов’язки при пошкодженні судин шиї 

 

При пошкодженні яремної вени кровотеча – помірна, але із-за різниці 

внутрішнього й атмосферного тисків може виникнути повітряна закупорка (емболія) 

порожнин серця та кровоносних судин,  що призведе до смерті. 

Перша домедична допомога полягає в терміновій зупинці кровотечі методом 

пальцевого притиснення, накладанні тугої оклюзивної пов’язки як було описано вище.  

 

3.4. Травми грудної клітки 

 

Пошкодження грудної клітки бувають закриті й відкриті. 

Закриті пошкодження виникають внаслідок впливу вибухової хвилі, стискання 

тулуба твердими предметами, падіння з висоти й т.п. За тяжкістю, закриті травми 

грудної клітки можуть варіювати від порівняно легких, у вигляді забитих місць і 

гематом м’яких тканин, локальних розривів м’язів без ушкодження реберного каркаса 

до тяжких – із травмою внутрішніх органів грудей (легень, серця, крупних судин, 
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стравоходу, трахеї, бронхів), множинних переломів ребер. 

Відкриті (проникаючі) пошкодження виникають при вогнепальних, колото-різаних 

пораненнях грудей та ін. Проникаючі поранення грудної клітки є дуже небезпечними 

для життя потерпілих у зв’язку з можливим ушкодженням внутрішніх органів, 

розвитком внутрішньої кровотечі, емфіземи межистіння, прогресуючої легенево-

серцевої недостатності. 

Травми грудної клітки нерідко супроводжуються ускладненнями: розвитком 

пневмотораксу або гемотораксу (скупчення повітря або крові у плевральній 

порожнині). В результаті цього, відбувається спадання легені на боці ураження, зсув 

серця та стискання здорової легені, що призводить до розвитку дуже тяжкого стану – 

плевропульмонального шоку (рис. 28). 

 

 
 

Рис. 28. Схема пневмотораксу 

 

Загальні симптоми пошкодження грудної клітки 

Характерними ознаками відкритої травми грудей є рана, зовнішня кровотеча; 

інколи виявляються чужорідні предмети або краї та уламки ребер в рані. При закритих 

пошкодженнях рана відсутня, можлива наявність подряпин, синців, гематом, але у 

потерпілого можуть бути ті ж самі симптоми, як і при відкритих пошкодженнях: 

 біль на стороні травми, який посилюється при вдиху, кашлі, зміні положення 

тіла; 

 задишка, порушення дихання (часте, поверхневе, хрипле, свистяче тощо); 

 вимушене положення тіла (напівсидячи); 

 кровохаркання; 

 порушення роботи серця (прискорене та приглушене серцебиття, порушення 

ритму тощо). 

 Перша домедична допомога при травмах грудної клітки 

Загальні положення.  

Потерпілий із травмою грудної клітки повинен перебувати під постійним наглядом 

із-за можливого розвитку станів, які потребуватимуть надання основних заходів першої 

медичної допомоги (відновлення прохідності дихальних шляхів, штучне дихання, 

відновлення серцевої діяльності, лікування та профілактика шоку, контроль кровотечі). 

По можливості необхідно звільнити ділянку рани від одягу (зняти, розрізати його), при 

цьому забороняється очищати рану, виймати з неї сторонні предмети. 

При наявності у потерпілого декількох ран перев’язку необхідно починати з 

найбільш тяжкої. При цьому слід орієнтуватись на локалізацію та розмір рани, 

наявність та інтенсивність кровотечі. 

Закриті пошкодження грудної клітки.  

Заходи першої домедичної допомоги включають відновлення легеневої, серцевої 

діяльності (за необхідності), профілактику шоку – охолодження місця травми, введення 

знеболюючого. Такі потерпілі потребують евакуації на вищі рівні медичного 

забезпечення в положенні напівсидячи. 

Відкриті пошкодження грудної клітки.  

Заходи першої домедичної допомоги полягають у накладанні герметичної 
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(оклюзивної) пов’язки з метою відновлення фізіологічного процесу дихання та 

попередження розвитку плевропульмонального шоку. 

 

Накладання герметичної  пов’язки.   

Прогумовану обгортку ППІ (целофан, фольга) внутрішньою стороною в момент 

видиху накладають на рану, поверх неї подушечки ППІ (на вхідний та вихідний отвори) 

і, підтримуючи їх, роблять декілька турів навколо грудей (рис. 29). В момент видиху 

потерпілого пов’язку фіксують над раною. 

 

  
Рис. 29. Накладання герметичної пов’язки 

 

Потерпілому придають положення напівсидячи; при необхідності, для зупинки 

кровотечі накладену пов’язку утримують протягом 5-10 хвилин (по можливості, це 

виконує сам потерпілий).   

Якщо після накладання герметичної пов’язки стан потерпілого продовжує 

погіршуватися (поверхневе, неритмічне дихання, занепокоєння, посиніння шкіри 

обличчя тощо), то необхідно терміново перевірити пов’язку та накласти її знов. 

 

3.5. Травми живота 

 

Пошкодження живота бувають закриті й відкриті (проникаючі та непроникаючі). 

Закриті пошкодження виникають в результаті впливу вибухової хвилі, при падінні 

з висоти, ударах у живіт, стиснення тулуба важкими предметами, уламками споруд та 

ін. Легкі травми можуть обмежуватися ізольованими забитими місцями й 

пошкодженнями черевної стінки – розривом м’язів, кровоносних судин тощо. Тяжкі 

травми живота супроводжуються пошкодженням органів черевної порожнини й 

позачеревинного простору. 

Відкриті пошкодження найчастіше виникають при вогнепальних, колото-різаних 

пораненнях живота. До проникаючих поранень відносять такі, що супроводжуються 

пошкодженням передньої черевної стінки з ураженням внутрішніх органів та крупних 

кровоносних судин. Такі поранення є дуже небезпечними для життя потерпілих у 

зв’язку з розвитком масивної внутрішньої кровотечі та гнійних запальних процесів у 

черевній порожнині. 

 Загальні симптоми травми живота 

Характерними симптомами є: 

 різкий біль в животі, що вимушує потерпілого прийняти вимушене положення 

лежачи на боку із ногами, зігнутими у колінних суглобах; 

 нудота, блювота вмістом шлунку або кров’ю; 

 спрага, сухий язик; 

 слабкий, прискорений пульс; 

 блідість шкірних покривів; 

 напружений, твердий як дошка живіт; 

 відсутність дихальних рухів передньої черевної стінки; 

 зовнішня кровотеча, випадання внутрішніх органів (при відкритих травмах). 
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 Перша домедична допомога при травмах живота 

а) Оцінка стану потерпілого. Включає в себе огляд пораненого з метою 

визначення вхідного, вихідного отворів рани та станів, що в першу чергу становлять 

загрозу для життя (значна кровотеча, випадання внутрішніх органів, великий розмір 

рани та ін) та введення знеболюючого. 

б) Укладання пораненого. При пораненнях живота потерпілого необхідно покласти 

на спину та зігнути його ноги у колінних суглобах (рис. 30). Це дозволить розслабити 

м’язи живота, зменшити біль та прояви шоку, запобігти подальшому ураженню 

внутрішніх органів. Потерпілий у непритомному стані потребує постійного нагляду для 

запобігання закупорки дихальних шляхів. 

 

 
Рис. 30. Положення потерпілого з травмою живота 

 

в) Огляд рани. Необхідно обережно зняти одяг навколо рани, при цьому 

забороняється видаляти частини одягу, які щільно прилипли до неї.  

При випаданні внутрішніх органів, їх, за допомогою стерильного (підручного) 

матеріалу поміщають на черевній стінці потерпілого. Забороняється торкатися руками 

до внутрішніх органів або вкладати їх в середину рани. 

г) Накладання пов’язки. Як перев’язувальний матеріал використовують ППІ, 

стерильні бинти, імпровізовані засоби (одяг, сорочки та ін). 

При наявності чужорідного тіла, що виступає з рани, пов’язка накладається 

обережно, навколо рани, без зміщення стороннього тіла (рис. 31).  

 

 
 

Рис. 31. Накладання пов’язки при травмі живота 

 

Після накладання пов’язки її закріплюють на здоровій стороні, подалі від рани 

(рис. 32). З метою кращого закріплення пов’язки можна використати імпровізовану 

підтримуючу пов’язку з підручних засобів (краватка, одяг та ін.). При цьому її 

закріплюють з протилежного боку від вузла ППІ. 

 

 
 

Рис. 32. Накладання вузлів ППІ 
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РОЗДІЛ IV. ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ, 

ПОШКОДЖЕННЯХ М’ЯКИХ ТКАНИН ТА СУГЛОБІВ 

 

4.1. Види переломів, їх симптоми. 

 

Перелом – це травма, що призводить до порушення цілісності кістки. Наслідками 

переломів є порушення опорної та рухомої функції кінцівки, сегменту тіла, в більш 

тяжких випадках вони можуть бути причиною смерті. Відповідна та своєчасно надана 

домедична допомога при переломах дозволяє прискорити одужання потерпілих, 

запобігти розвитку низки ускладнень (кровотеча, зміщення кісткових уламків, шок та 

ін.) та зменшити летальність. 

Перша домедична допомога полягає в іммобілізації (знерухомленні) уламків кісток 

та, у разі необхідності, – проведенні реанімаційних заходів. Необхідно пам’ятати, що 

найшвидша іммобілізація зменшує біль та є головним фактором (заходом) запобігання 

розвитку шоку. 

Розрізняють: 

– закриті – переломи без порушення цілісності шкірних покривів, наявності  рани 

та зовнішньої кровотечі; 

– відкриті – переломи з порушенням цілісності шкірних покривів та  зовнішньою 

кровотечею (рис. 33). 

 

 
Рис. 33. Види переломів: а) закритий; б) відкритий 

 

Закриті переломи характеризуються пошкодженням м’язів, навколишніх тканин, 

кровоносних судин та нервів. Відкриті переломи є більш тяжкими, так як вони завжди 

ускладнюються рановою інфекцією. 

За ступенем пошкодження розрізняють переломи повні, коли кістка зламана 

повністю, та неповні, коли є лише надлам або тріщина. 

За напрямком лінії перелому відносно довгої осі кістки розрізняють поперечні, 

косі, гвинтоподібні, увігнані, уламкові переломи (рис. 34). Останні, як правило, мають 

місце при вогнепальних пораненнях. 

 

 
Рис. 34. Види переломів:  

а) поперечний; б) косий; в) гвинтоподібний; г) увігнаний; д) уламковий 
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Симптоми переломів кісток: 

– різкий, постійний біль в місці перелому в спокої або при пасивних рухах; 

– неможливість здійснення активних рухів ураженою кінцівкою; 

– візуальна деформація кінцівки (сегменту тіла); 

– набряк; 

– зміна кольору шкіри в місті ураження (крововилив, побіління, посиніння); 

– видимі кінці кісток або їх уламки в рані; 

– кровотеча; 

– патологічна (ненормальна) рухливість кінцівки, кісток. 

Слід пам’ятати, що необережне поводження при переломі є дуже небезпечним, так 

як кінці або уламки кісток можуть додатково пошкодити навколишні тканини, 

кровоносні судини, нерви та спровокувати розвиток шоку або трансформувати 

закритий перелом у відкритий. Тому, огляд потерпілих з підозрою на наявність 

перелому слід проводити максимально обережно, без різких рухів та дій, що можуть 

посилити біль та погіршити їх стан. 

 

4.2. Загальні принципи накладання шин 

 

1) Накладання шин, при відсутності стандартних засобів (драбинчаста шина 

Крамера, транспортна шина Дитерихса), здійснюється за допомогою наявних підручних 

засобів або імпровізованими способами (наприклад, уражену кінцівку до здорової та 

ін.). 

2) Для попередження рухливості уламків кісток, шину необхідно накладати таким 

чином, щоб вона фіксувала як мінімум два суміжних суглоба (вище та нижче місця 

перелому).  

3) Гострі краї шин по можливості повинні бути згладжені. Металеві шини перед 

накладанням вигинають за формою здорової кінцівки. 

4) Під шину підкладають м’яку підстилку (кусок тканини, вату, листя та ін.), 

особливо в місцях кісткових виступів. Доцільно заздалегідь зробити ватно-марлеві 

подушечки та прив’язати їх до стандартної шини. При накладанні шини поверх одягу 

або взуття таку підстилку підкладають тільки в місцях кісткових виступів. 

5) При переломі нижньої кінцівки шину необхідно накладати з обох сторін. 

6) При відкритих переломах спочатку зупиняють кровотечу та захищають рану за 

допомогою ППІ або іншого перев’язувального матеріалу, а потім накладають шину. 

Забороняється вправляти кінці та уламки зламаних кісток або  накладати шину до рани. 

7) Фіксація шини здійснюється із зовнішнього боку кінцівки (рекомендовано вузли 

фіксуючих пов’язок накладати по два вище та нижче місця перелому). Забороняється 

фіксувати шину на місці перелому. 

8) Заходи першої домедичної допомоги при розтягах та вивихах аналогічні таким, 

як і при закритих переломах. 

 

4.3. Засоби іммобілізації та порядок накладання шин 

 

До стандартних шин відносяться фанерні (довжиною до 100 см), драбинчасті 

металеві шини Крамера (довжиною 100-120 см), транспортні шини Дитерихса, 

пневматичні, пращоподібні шини та ін. 

За відсутності стандартних шин, для іммобілізації використовують: 

1) Шини: дошки, палки, шести, скручені журнали, газети та ін. Якщо підручні 

засоби відсутні, то іммобілізацію можна проводити до тулуба потерпілого (при 

переломі верхньої кінцівки) або до здорової кінцівки (при переломі нижньої кінцівки). 

2) Пов’язки: пояси, ремені, хустинки, частини одягу та ін. Забороняється 

використовувати як пов’язки тонкі шнури або дріт. 

3) Пращоподібні пов’язки. Використовуються для іммобілізації верхніх кінцівок 
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через шию, можуть бути з підручних засобів, які не розтягуються, – одяг, ремінь та ін. 

(рис. 35). Найбільш придатною для цих цілей є трикутна пов’язка (косинка). 

 
Рис. 35. Пращоподібні пов’язки 

 

4) Фіксуючі пов’язки. Використовуються з метою більш надійного закріплення 

шин, ураженої кінцівки до тіла людини. Їх накладання здійснюється імпровізовано, але 

слід пам’ятати, що вузли повинні зав’язуватись з боку здорової сторони (рис. 34).  

 
Рис. 34. Накладання вузлів фіксуючої пов’язки при переломі верхньої кінцівки 

 

1) Огляд потерпілого 

Перед початком іммобілізації (за відсутності стандартних шин) потрібно зібрати 

всі наявні підручні засоби, які можна використати як шини (дошки, шести, палки та ін.) 

або допоміжний перев’язувальний матеріал (одяг, хустки, тощо). 

При огляді слід визначити загальний стан потерпілого, в разі потреби – провести 

реанімаційні заходи: відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне 

дихання, відновити серцебиття, зупинити кровотечу. З метою попередження розвитку 

шоку та зменшення відчуття болю необхідно ввести потерпілому знеболююче. 

Для визначення ймовірного місця перелому слід задати потерпілому питання на 

шталт: "Ти відчуваєш біль?", "Де саме?", "Ти відчуваєш кінцівку?", "Можеш 

поворухнути нею?". Візуально  можна визначити неприродну деформацію кінцівки та 

порушення цілісності шкірних покривів. 

2) Підготовка потерпілого до накладання шини 

Перед проведенням іммобілізації, потерпілого заспокоюють, розслабляють одяг, 

знімають коштовності (годинник) з травмованої кінцівки (з метою запобігання її 

набряку та подальшого ураження). 

3. Перевірка кровообігу нижче місця перелому 

Симптоми: 

– скарги потерпілого на відчуття холоду, оціпеніння, колючий біль нижче місця 

перелому; 

– посиніння, побіління шкіри; 

– повільне відновлення природного кольору (рожевий) при натисканні на нігтьові 

ложа ураженої кінцівки у порівнянні зі здоровою; 

– зміна температури шкіри ураженої кінцівки у порівнянні зі здоровою. 

Порушення циркуляції крові може призвести до втрати кінцівки. Тому потерпілі з 

такими симптомами потребують якнайшвидшої евакуації на вищий рівень медичного 

забезпечення. 



32 

Накладання шини. Здійснюється за принципами, викладеними вище. По 

можливості, потерпілий надає допомогу особі, що проводить іммобілізацію. 

5) Перевірка надійності (правильності) накладання шин 

Шина повинна, з одного боку, надійно фіксувати місце перелому, з іншого – не 

порушувати циркуляцію крові. Необхідно візуально оцінити колір шкіри, її 

температуру нижче місця перелому, визначити пульс на ураженій кінцівці і при 

наявних ознаках порушення кровообігу або недостатньої фіксації кісток або їх уламків 

– накласти шину знов. 

Переломи ключиці та лопатки 

1). Накладання пов’язки Дезо 

У пахвову западину (на стороні ушкодження) вкладають ком вати, обгорнутий 

бинтом. Пошкоджену руку згинають у лікті під прямим кутом та прибинтовують плече 

до грудей (1). Потім з пахвової западини здорової сторони бинт ведуть косо по 

передній поверхні грудей до хворої сторони (2), а звідси уздовж задньої поверхні плеча 

під лікоть. Підхопивши бинтом лікоть, бинт ведуть через передпліччя й передню 

поверхню грудей в здорову пахвову западину (3), потім по спині до надпліччя хворої 

сторони й далі уздовж передньої сторони плеча під лікоть (4). Потім з-під ліктя бинт 

ведуть по спині у косому напрямку до пахвової западини здорової сторони (рис. 35). 

Надалі описані тури бинта повторюються; після чого руку фіксують за допомогою 

трикутної пов’язки (косинки) або бинта. 

 

 
 

Рис. 35. Пов’язка Дезо 

 

2) Іммобілізація при переломі ключиці за допомогою ременів 

 
Рис. 36. Іммобілізація при переломі ключиці за допомогою ременів 
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Використовуються два ремені, які накладаються так, як це показано на рис. 36. Під 

ремені обов’язково підкладають валики з вати або іншого підручного матеріалу, а на 

боці перелому, поміщають у пахвову западину ком вати, обгорнутий бинтом. Після 

цього, необхідно накласти косинку та зафіксувати пов’язку. 

Переломи плеча, пошкодження плечового та ліктьового суглобів 

1) Іммобілізація плеча за допомогою шини Крамера 

Драбинчасту шину накладають від середини лопатки здорової сторони. Далі шина 

йде по спині, обгинає плечовий суглоб, спускається по плечу до ліктьового суглоба, 

згинається під прямим кутом і йде по передпліччю й кисті до пальців. Перед тим, як 

накласти шину їй надають потрібну форму. Для цього, особа, що надає допомогу, 

укладає своє передпліччя на один з кінців шини й, захопивши вільною рукою інший 

кінець, направляє його по задньо-зовнішній поверхні кінцівки через надпліччя й спину 

до надпліччя протилежної сторони, де й фіксує рукою. Похитуючи тулуб зі сторони 

убік, одержують потрібний вигин шини (рис. 37). В ділянці передпліччя шину згинають 

у формі жолоба, потім обертають ватою й накладають на потерпілого. Щоб верхній 

кінець шини не зміщався, його зв’язують двома марлевими тасьмами з її нижнім кінцем 

(на кисті). Тасьми обгинають попереду й позаду плечовий суглоб на здоровій стороні. 

У пахвову западину на стороні ушкодження до накладання шини поміщають валик вати 

або згорнуту косинку. Шину фіксують бинтом (рис. 38). 

 

  
 

Рис. 37. Підготовка драбинчастої шини Крамера для іммобілізації 

 
Рис. 38. Накладення шини при переломі кісток плеча 

2) Іммобілізація плеча за допомогою трикутної пов’язки (косинки) 

Косинку кладуть на передню поверхню грудей основою уздовж тіла, а верхівкою – 

убік ушкодженої руки. Руку, зігнуту в ліктьовому суглобі під прямим кутом, укладають 

на косинку. Один кінець косинки розташовують на передпліччі хворої сторони, а 

другий піднімають на надпліччя здорової сторони й зав’язують їх на шиї, позаду або з 

боку здорової сторони. Верхівку косинки загинають над ліктем попереду й прикріплю-

ють шпилькою або просто закручують та ховають за складку. Після цього додатково 

закріплюють плече до грудей фіксуючою пов’язкою. На рис. 39 наведені два способи 

накладання косинки. 
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Рис. 39. Накладання трикутної пов’язки (косинки) 

 

3). Іммобілізація плеча за допомогою підручних засобів (дошка) 

Дві дошки обережно накладають на верхню кінцівку з обох боків. Як вже 

зазначалось раніше, їх розмір повинен бути достатнім для створення надійної фіксації 

як мінімум двох суміжних суглобів (вище та нижче місця перелому). Шини фіксують 

чотирма вузлами: два вище та два нижче місця перелому (рис. 40. а) та закріплюють за 

допомогою фіксуючих пов’язок до тіла потерпілого (рис. 40. б). 

 

 

Рис. 40. Іммобілізація плеча за допомогою підручних засобів 

Переломи кісток передпліччя та кисті 

1) Іммобілізація передпліччя за допомогою шини Крамера 

 
 

Рис. 41. Накладання шини при переломі передпліччя 

 

Драбинчасту шину вигинають під прямим кутом так, щоб один її край відповідав 

довжині передпліччя та кисті, до основи пальців, а другий – довжині 2/3 плеча. Після 
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цього руку згинають під прямим кутом у ліктьовому суглобі та укладають на шину, яку 

закріплюють турами бинта (рис. 41). 

2). Іммобілізація кисті за допомогою шини Крамера 

Драбинчасту шину розгортають на довжину передпліччя та згинають у вигляді 

жолоба. Передпліччя укладають так, як зображено на рис. 42. Шину закріпляють 

турами бинта. 

 
 

Рис. 42. Накладання шини при переломі кисті 

 

3). Іммобілізація передпліччя або кисті за допомогою підручних засобів 

Руку згинають під прямим кутом та обережно укладають на дошку відповідного 

розміру. Під долонь підкладають м’який валик (вата, марля, тканина) так, щоб пальці 

були напівзігнутими. Шину закріплюють турами бинта (рис. 43 а), після чого 

закріплюють уражену руку за допомогою косинки та фіксуючої пов’язки (рис. 43 б). 

Іммобілізацію верхньої кінцівки при переломах кісток передпліччя також можна 

здійснити за допомогою поли куртки.  

 

 
а) б) 

  

Рис. 43. Іммобілізація передпліччя, кисті за допомогою підручних засобів 

 

Переломи стегна та гомілки 

1). Іммобілізація стегна та верхньої третини гомілки за допомогою шини 

Дитерихса 

Транспортна шина Дитерихса забезпечує надійну нерухомість у тазостегновому, 

колінному й гомілковостопному суглобах. Вона складається із двох розсувних 

дерев’яних бранш (зовнішньої та внутрішньої), підошви й закрутки (рис. 44). Бранші 

мають прорізи для косинок, ременів або бинтів. 

 
 

Рис. 44. Транспортна шина Дитерихса:  

а) у зібраному вигляді; б) у розібраному вигляді 
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Перед накладанням шину підганяють за розміром, розсовуючи так, щоб милиця 

зовнішньої бранши впиралася в пахвову западину, а милиця внутрішньої бранши – у 

пах. Нижні кінці обох бранш повинні виступати за стопу на 10-12 см. Підігнані бранші 

на рівні шпеньків зв’язують бинтом. Потім у кожну пару прорізів бранш просмикують 

по одній косинці, складені у вісім шарів, або поясні ремені. Замість косинок і поясних 

ременів можна заздалегідь заготовити пояси з бавовняної тканини. 

До внутрішньої поверхні обох частин шини, а також до милиць прибинтовують 

товстий шар вати, марлі, тощо. Ділянку гомілковостопного суглоба покривають 

товстим шаром вати, після чого прибинтовують до стопи підошовну частину шини, 

ретельно зміцнюючи ділянку п’яток, на яку прийдеться основне навантаження при 

витягуванні (рис. 45). Потім нижні кінці бранш проводять через дротові скоби підошви 

й приладжують до бічних поверхонь кінцівки й тулуба. В ділянках виступів кісток на 

стегні (великий вертіл), колінному суглобі й щиколотці підкладають вату. Для кращої 

іммобілізації кінцівки по задній її поверхні укладають драбинчасту шину. Шину 

Дитерихса прикріплюють до тулуба косинками, поясами або ременями, протягнутими в 

прорізи бранш. Кінці шнурків закрутки просмикують через отвори поперечної планки й 

у кільця підошви, виводять назад через отвір планки й зав’язують навколо закрутки. 

Потім, взявшись руками за стопу, витягують ногу доти, поки милиці бранш не ввійдуть 

в пах і в пахвову западину; у цьому положенні стопу фіксують закруткою. Після 

витягування шину фіксують, накладаючи на неї циркулярні тури бинта. Необхідно 

пам’ятати, що занадто сильне витягування може викликати біль та пролежні від тиску в 

ділянці тилу стопи й ахіллова сухожилля. 

 
 

Рис. 45. Етапи накладання шини Дитерихса:  

а) прикріплення підошовної частини шини; б) проведення частин шини через скоби 

підошви та прикріплення їх до бокових поверхонь тулуба та ноги; в) фіксація шини 

тасьмами та бинтом до тулуба та стегна; г) закріплення закрутки після витягування 

кінцівки; д) заключна іммобілізація нижньої кінцівки шиною Дитерихса 

 

За відсутності шини Дитерихса можна використати для іммобілізації драбинчасті 

шини Крамера. Дві шини зв’язують на таку довжину, щоб подовжена шина, проходячи 

по зовнішній поверхні кінцівки й тулуба, одним кінцем упиралася в пахвову западину, 

а іншим обгинала підошву у вигляді стремені. Третя шина повинна проходити по 

внутрішній поверхні кінцівки, упираючись одним кінцем у  пах, а іншим обгинати 

підошву у вигляді стремені. Четверта шина повинна прилягати до задньої поверхні 

кінцівки від сідниці до стопи. Шини закріплюють турами бинта. 

2). Іммобілізація нижньої кінцівки при переломі стегна за допомогою підручних 

засобів 

Дві дошки обережно накладають з обох боків нижньої кінцівки так, щоб із 

зовнішньої сторони шина впиралася в пахвову западину, а з внутрішньої – у пах. Між 
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дошками та кістковими виступами обов’язково підкладають м’які валики. Дошки 

закріплюють між собою фіксуючими пов’язками, а на рівні грудей – косинкою до 

грудей потерпілого (рис. 46). 

На рисунку 47 зображено використання підручних засобів (ковдра, яка намотана на 

дві тичини) для іммобілізації стегна. 

 

 
 

Рис. 46. Іммобілізація нижньої кінцівки при переломі стегна за допомогою дощок 

 

 
 

Рис. 47. Іммобілізація нижньої кінцівки при переломі стегна за допомогою ковдри та 

двох тичин 

 

3). Іммобілізація гомілки за допомогою шини Крамера 

Використовують три драбинчасті шини Крамера. Одну з них накладають по задній 

поверхні гомілки, від кінчиків пальців до середини стегна, дві інших – по боковим 

поверхням гомілки так, щоб вони обхопили стопу у вигляді стремені (рис. 48). Шини 

закріплюють турами бинта. 

 
 

Рис. 48. Іммобілізація гомілки за допомогою шини Крамера 

 

 
Рис. 49. Іммобілізація нижньої кінцівки при переломі гомілки за допомогою підручних 

засобів 
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Також, іммобілізацію гомілки можна здійснити за допомогою ковдри, намотаної на 

дві тичини (рис. 49) або шляхом фіксації пошкодженої нижньої кінцівки до здорової 

Переломи стопи 

Накладають дві драбинчасті шини Крамера. Одну з них ведуть від кінчиків пальців 

по підошві, згинають під прямим кутом біля п’ятки та прямують по задній поверхні 

гомілки до підколінної ямки. Надлишкову частину шини відгинають назад. Другу 

шину, згинають за формою літери "Г" та накладають вздовж зовнішньої поверхні 

гомілки так, щоб вона обхопила підошву, на зразок стремені. Шини фіксують турами 

бинтів. 

Переломи щелепи 

Порядок іммобілізації при переломі зображений на рис. 50. Слід пам’ятати, що 

таких потерпілих забороняється класти на спину, так як при цьому можливе 

розслаблення лицьових м’язів, що може призвести до закупорки дихальних шляхів. 

 
 

Рис. 50. Іммобілізація при переломі щелепи 

 

Переломи ребер 

Перед тим, як розпочати іммобілізацію, потерпілий повинен видихнути  повітря, 

після чого накладають тугу пов’язку з бинта (рушник, простирадло) на нижню частину 

грудної клітки. 

Переломи  хребта 

Перелом хребта  – одна з найнебезпечніших травм. Якщо потерпілий отримав 

травму спини або впав і при цьому він не відчуває своїх кінцівок чи не може 

поворухнути ними, то слід припустити, що в нього є серйозна травма спини та надавати 

першу медичну допомогу як при переломі. 

1). Перша допомога до прибуття ланки санітарів-носіїв 

Полягає в заспокоєнні потерпілого, первинному огляді з метою вияснення 

можливості травми хребта. Потерпілого забороняється зрушувати з місця. Якщо 

потерпілий знаходиться горілиць, потрібно за допомогою підручних засобів (ковдра, 

шинель) підкласти валик під його поперек (рис. 51); у випадку, коли він лежить 

обличчям вниз це робити забороняється. 

 
Рис. 51. Підкладання валика під поперек при переломі хребта 

 

2). Укладання потерпілого з травмою хребта на носилки 

Для транспортування використовують широку дошку або двері, довші за зріст 

потерпілого. Для запобігання раптовим рухам та зміщенню тіла пораненого необхідно 

обережно зв’язати його руки (на рівні талії) та ноги. Якщо потерпілий знаходиться в 



39 

положенні на спині, на носилки під поперек підкладають валик. 

Укладання здійснюють, як правило, чотири чоловіка (рис. 52).  

 

 
 

Рис. 52. Укладання потерпілого з травмою спини на ноші 

 

Номера "2, 3 та 4" присідають на одне коліно з одного боку носилок. Номер "1" 

знаходиться з протилежної сторони. Перші три чоловіка обережно просовують руки під 

потерпілого, а номер "1" допомагає їм в цьому. При готовності, номер "2" дає команду. 

Усі особи синхронно, обережно піднімають потерпілого на 20 см. Номер "1" підсовує 

носилки, стежачи за тим, щоб валик знаходився під попереком потерпілого, після чого 

знову допомагає решті. Номер "2" командою контролює укладання потерпілого на 

носилки. 

При положенні пораненого обличчям додолу його не перевертають, 

транспортують, підкладавши під груди валик. 

Переломи шиї 

1). Перша допомога до прибуття ланки санітарів-носіїв 

Полягає в заспокоєнні потерпілого, при неприродному положенні голови або шиї 

здійснюють їх фіксацію (за допомогою важких об’єктів: каміння, взуття, заповненого 

піском, камінням і т.д.). 

Якщо потерпілий знаходиться горілиць, то необхідно обережно, підтримуючи 

голову, підняти його за плечі та підсунути під шию валик, як показано на рис. 53 (при 

цьому потилиця повинна лежати на землі). 

Забороняється зрушувати потерпілого з травмою шиї, якщо він знаходиться 

обличчям вниз. Необхідно провести іммобілізацію таким же чином, як було наведено 

вище, без підкладання валика під шию. 

 

 
 

Рис. 53. Іммобілізація при переломі шиї 

 

2). Укладання потерпілого з травмою шиї на носилки 

Допомогу надають дві особи, при цьому переміщення голови та тулуба пораненого 

з травмою шиї повинно здійснюватись синхронно. Поруч з травмованим необхідно 

покласти широку дошку, яка за розмірами повинна бути довше на 20 см за зріст 
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пораненого. Номер "1", підтримує голову та шию потерпілого, в той час як номер "2" 

стає навколішки на дошку (з метою запобігання її зсуненню) та підтримуючи 

потерпілого за плечі та стегна обережно кладе його на дошку. 

Якщо потерпілий знаходиться в положенні обличчям вниз, то номер "1" підтримує 

його голову та шию, в той час як номер "2" обережно перегортає його на спину та 

укладає на дошку. Після цього необхідно підкласти під шию валик та провести 

іммобілізацію голови (шиї) за допомогою підручних засобів. Потім дошку кладуть на 

ноші та транспортують потерпілого. 

 

4.4. Перша допомога при забоях, розтягах і розривах зв’язок, вивихах 

 

Забій виникає при ударі тупими предметами, падінні, дії ударної хвилі, при 

вибухах снарядів, мін, авіабомб. На місці забою швидко з’являється набряк, синець. В 

результаті  розриву крупних судин під шкірою утворюється скупчення крові 

(гематоми). Забої призводять до порушення функції пошкодженого органу. Якщо забої 

м’яких тканин тіла викликають лише біль і помірне обмеження руху кінцівок, то забої 

внутрішніх органів (мозок, печінка, легені, нирки) можуть призвести до тяжких 

наслідків у всьому організмі і навіть до смерті. 

При забої перш за все необхідно забезпечити спокій пошкодженій ділянці тіла. З 

метою припинення подальшого крововиливу в м’які тканини на місце забою 

накладають тугу пов’язку, піднімають уражену ділянку тіла. Для зменшення болю та 

запальних явищ до місця забою прикладають холод. При наявності подряпин, їх 

змазують йодом (дезінфікантом). В тяжких випадках потерпілого негайно евакуюють 

на вищий рівень медичного забезпечення. 

При рухах в суглобі, що перевищують його фізіологічний об’єм, або рухах в 

невластивому суглобу напрямку виникають розтяги і розриви зв’язок. Розтяг 

характеризується появою різкого місцевого болю та значним порушенням функцій 

суглобів.  

Перша допомога при розтягах така ж, що й при забоях. При розриві зв’язок 

потерпілому необхідно забезпечити спокій, накласти тугу пов’язку на місце 

пошкодженого суглоба. Для зменшення болю потерпілому дають знеболююче, до місця 

травми прикладають лід. 

Вивих – зсув суглобних кінців кісток. Часто вивих супроводжується розривом 

суглобної капсули. Найбільш часто вивихи бувають в плечовому суглобі, в суглобах 

нижньої щелепи і пальців рук. Ознаками вивиху є: біль в кінцівці, різка деформація 

(западання) ділянки суглоба, відсутність активних і неможливість пасивних рухів в 

суглобі, фіксація кінцівки в неприродному положенні, що не піддається виправленню, 

зміна довжини кінцівки, найчастіше її укорочення. 

Перша домедична допомога при вивиху полягає в проведенні заходів, направлених 

на зменшення болю: холод на місце пошкодженого суглоба, дача знеболюючого, 

іммобілізація кінцівки у тому положенні, яке вона прийняла після травми. Верхню 

кінцівку підвішують на косинці, нижню – іммобілізують за допомогою шин або 

підручних засобів. Вправлення вивиху здійснює лікар. При вивихах верхніх кінцівок 

потерпілого направляють на вищий рівень медичного забезпечення (пішки, 

транспортом). Потерпілих з вивихом нижніх кінцівок транспортують в положенні 

лежачи. 

 

4.5. Перша домедична допомога при синдромі тривалого стискання 

 

Синдром тривалого стискання – тяжкий патологічний стан, що розвивається після 

витягування потерпілих із завалів зруйнованих будівель і споруд.  

Патологічний процес розвивається в результаті сильного тривалого стискання 

кінцівок, що веде до припинення кровообігу, накопичення продуктів  розпаду 
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пошкоджених тканин. При звільненні кінцівки з-під завалу, токсичні речовини у 

великій кількості попадають в організм та уражають серце, легені, печінку, нирки, 

головний мозок, що призводить до розвитку тяжких станів з боку усіх систем організму 

та смерті. 

Перша домедична допомога. Насамперед, на місці події потерпілого витягають з 

завалів. При тривалому стисканні (більше 8 годин), відсутності больової та інших видів 

чутливості,  активних та пасивних рухів у суглобах накладають джгут вище рівня 

стискання, який не знімають до етапу кваліфікованої допомоги. 

Якщо пасивні рухи у суглобах пошкоджених кінцівок збереженні джгут не 

накладають. 

У будь-яких випадках рішення про накладення джгута повинен приймати 

медичний персонал (починаючи з санітарного інструктора). Якщо допомога надається в 

порядку взаємодопомоги, то накладення джгута після звільнення кінцівки 

забороняється. 

Після цього внутрішньом’язово вводять знеболююче та здійснюють туге 

бинтування кінцівки починаючи з кистей /стоп. Влітку накладену пов’язку необхідно 

охолоджувати водою. 

Іммобілізацію кінцівки здійснюють підручними або табельними засобами, навіть 

якщо немає переломів кісток. Потерпілим дають пити воду, краще луго-сольовий 

розчин (1 чайна ложка повареної солі і половина чайної ложки питної соди на 1 л води). 

Транспортують (виносять) потерпілих у положенні лежачи. 
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РОЗДІЛ V. ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ ТА 

ЕЛЕКТРОТРАВМІ 

 

Опік – ураження тканин, обумовлене впливом високої температури, хімічних 

речовин, електричного струму. 

 

5.1. Термічні опіки 

 

Виникають в результаті безпосереднього впливу на тіло високої температури 

(полум’я, кип’яток, палаючі та гарячі рідини і гази, розпечені предмети, розплавлені 

метали та ін.). Тяжкість пошкодження залежить від температури, тривалості впливу, 

обсягу ураження, локалізації опіку. Особливо тяжкі опіки призводять полум’я та пар, 

що знаходяться під тиском. В останньому випадку можливі опіки порожнини рота, 

носа, трахеї та інших органів, що контактують з повітрям. 

Чим більше опік і глибина ураження, тим більшу небезпеку він має для життя. 

Опік 1/3 поверхні тіла часто закінчується смертю. 

Місцеві прояви опіків в залежності від їх глибини. 

 

Таблиця 1. Ступені опіків та їх симптоми. 

Ступінь Симптоми 

Опік І ступеня Почервоніння шкіри (гіперемія), набряк, печія та біль. Симптоми 

минають через 3-6 днів. На місці опіку залишається пігментація, 

спостерігається злущення шкіри. 

Опік ІІ ступеня Різкий біль, гіперемія, утворення пухирів, наповнених прозорою або 

мутнуватою рідиною. При відсутності інфікування опіку загоювання 

наступає через 10-15 днів без появи рубця. 

Опік ІІІ ступеня Утворюється щільний струп сірого або чорного кольору, під яким 

знаходяться ураженні та загиблі тканини. Загоювання триває 3-6 

тижнів з утворенням грубого рубця. 

Опік ІV ступеня Омертвіння шкіри та глибше розташованих тканин (фасції, 

сухожиль, м’язів, кісток та ін.).  

 

Опіки викликають загальні тяжкі явища: больовий шок та інтоксикацію. Чим 

більша площа опіку, тим більше уражено нервових закінчень і тим сильніше виражені 

прояви шоку.  

При опіковому шоку потерпілий спочатку збуджений, стогне, скаржиться на біль, 

потім настає пригнічення свідомості. Як правило, має місце нудота, блювота, спрага, 

слабкий, частий пульс. Важливою ознакою опікового шоку є різке зниження, а інколи 

повне припинення виділення сечі.  

Порушення функцій внутрішніх органів при опіках виникає у зв’язку із значним 

виділенням через опікову поверхню рідини (плазми крові) та отруєнням організму 

продуктами розпаду омертвілих тканин. 

При опіках обличчя часто виникають опіки дихальних шляхів, характерними 

симптомами яких є: утруднення дихання, задишка, хриплий голос, кашель, ціаноз. 

Інколи розвивається небезпечний для життя набряк легень з появою різкої задишки, 

хриплого дихання, рясного виділення мокроти. 

Особливістю сонячних опіків є невелика глибина ураження тканин. Але значні за 

площею опіки І-ІІ ступеня можуть призвести до розвитку шоку. 

Перша домедична допомога повинна бути направлена на припинення дії високої 

температури на потерпілого: необхідно загасити полум’я на одязі (шинеллю, плащ-

палаткою, засипати землею, піском), вивести (відтягнути) з зони високої температури, 

зняти з поверхні тіла тліючий одяг. Дані заходи потрібно здійснювати обережно, з тим 

щоб не порушити цілісність шкірних покривів. Одяг краще розрізати, особливо там, де 
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він припікся до шкіри; відривати його забороняється. Роздягати потерпілого не 

рекомендується, особливо в холодну пору року, так як охолодження значно збільшує 

вплив травми на організм, сприяє розвитку шоку. 

Наступним заходом допомоги є накладання сухої асептичної пов’язки (за 

відсутності ППІ – чистої тканини) для запобігання інфікуванню опікової поверхні. 

Забороняється промивати ділянку опіку, торкатися її руками, проколювати пухирі, 

відривати прилиплі до опіку частини одягу, а також змазувати опікову поверхню 

жирами, спиртами та ін.  

При шоку потерпілого необхідно укласти в положення, при якому прояви болю 

будуть мінімальні, укрити, дати велику кількість рідини. Після цього вводять 

знеболююче. 

При опіках дихальних шляхів для запобігання їх закупорки  (набряк слизових та 

спазм м’язів рота) вводять повітропровід. 

Перед евакуацією потерпілого здійснюють транспортну іммобілізацію, яка полягає 

в забезпеченні максимально розтягнутого положення опеченим ділянкам тіла. 

Транспортувати потерпілого з великими опіками потрібно дуже обережно, в 

положенні лежачи на тій частині тіла, яка не пошкоджена. При цьому необхідно 

здійснювати заходи щодо профілактики шоку, а при його розвитку – протишокові 

заходи. 

5.2. Хімічні опіки 

 

Хімічні опіки виникають в результаті впливу концентрованих кислот (соляної, 

сірчаної, азотної, оцтової, карболової) та лугів (їдкого калію і натру, нашатирного 

спирту, негашеного вапна), фосфору та деяких солей тяжких металів (нітрату срібла, 

хлориду  цинку та ін.). 

Тяжкість і глибина уражень залежать від виду і концентрації хімічної речовини, 

тривалості впливу. Менш стійкі до впливу хімічних речовин слизові оболонки, шкірні 

покриви промежини та шиї, більш стійкі – підошовні поверхні стоп і долонь.  

При дії концентрованих кислот на шкірі і слизових оболонках швидко виникає 

сухий темно-коричневий або чорний виразний струп, а концентровані луги призводять 

до появи вологого сіро-брудного струпу без чітких контурів.  

Перша домедична допомога при хімічних опіках залежить від виду хімічної 

речовини. При опіках концентрованими кислотами (за виключенням сірчаної) 

поверхню опіку необхідно протягом 15-20 хв. обмити струменем холодної води. 

Сірчана кислота під час взаємодії з водою виділяє тепло, що може ускладнити опік. 

Добрий ефект дає обмивання розчинами лугів: мильною водою, 3% розчином питної 

соди (1 чайна ложка на стакан води). Місця опіків, викликаних лугами, також потрібно 

промити струменем води, а потім обробити 2% розчином оцтової або лимонної кислоти 

(лимонний сік). Після обробки на опікову поверхню необхідно накласти асептичну 

пов’язку.  

Опіки, спричинені фосфором (запалювальна речовина), відрізняються від опіків 

кислотами та лугами тим, що фосфор у повітрі спалахує, в результаті чого опік стає 

комбінованим – і термічним, і хімічним. Обпечену частину тіла необхідно занурити у 

воду, під водою видалити частинки фосфору паличкою, ватою і т.п. Після обмивання 

опікову поверхню оброблюють 5% розчином мідного купоросу, потім поверхню опіку 

закривають стерильною сухою пов’язкою. Забороняється використовувати жир, мазі, 

так як вони сприяють всмоктуванню фосфору.  

Опіки негашеним вапном забороняється оброблювати водою, видалення вапна та 

обробку опіку здійснюють маслами (тваринним, рослинним). Необхідно видалити всі 

частинки вапна і потім закрити рану пов’язкою. 
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5.3. Електротравма та ураження блискавкою 

 

Ураження, що виникають в результаті дії електричного струму або блискавки 

називаються електротравмою. 

Електротравма супроводжується місцевими та загальними порушеннями 

організму. 

Місцеві зміни проявляються у вигляді опіків тканин в місцях входу і виходу 

електричного струму. В залежності від стану потерпілого (вологі шкірні покриви, 

втома, виснаження та ін.), сили і напруги струму місцеві прояви варіюють від втрати 

відчуття місця ураження до глибоких кратероподібних опіків. При цьому ураження на 

шкірі нагадує опік ІІІ-ІV ступеня. Рана має кратероподібну форму з омозоленими 

краями сіро-жовтого кольору, інколи рана проникає до кістки. При дії струму високої 

напруги можливе розшарування тканин, їх розрив, інколи з повним відривом кінцівки. 

Місцеві пошкодження при ураженні блискавкою аналогічні пошкодженням, що 

наступають в результаті дії електричного струму. На шкірі часто виникають плями 

темно-синього кольору, що мають форму розгалуження дерева. 

Більш небезпечними є загальні явища при електротравмі, які виникають в 

результаті впливу струму на нервову систему (втрата свідомості, зниження 

температури тіла, зупинка дихання, глибоке пригнічення серцевої діяльності, параліч). 

Стан потерпілого в момент електротравми може бути настільки тяжким, що він 

зовнішньо мало чим відрізняється від померлого: блідість шкірних покривів, широкі 

зіниці, що не реагують на світло, відсутність дихання і пульсу. Тільки уважне 

вислухування ділянки серця дозволяє встановити ознаки життя у потерпілого. 

При більш легких ураженнях загальні явища можуть проявлятися у вигляді 

непритомності, тяжкого нервового потрясіння, запаморочення, загальної слабкості.  

Одним з головних заходів надання першої допомоги є негайне припинення дії 

струму. Це досягається шляхом виключення джерела струму, відведенням електричних 

проводів від потерпілого (палкою або будь-яким діелектриком). Торкання потерпілого 

незахищеними руками при невідключених проводах небезпечно для особи, що надає 

допомогу. 

Після розмежування потерпілого від проводів, необхідно ретельно його оглянути, 

ввести знеболююче. Місцеві пошкодження необхідно обробити і закрити пов’язкою, як 

при опіках. Необхідно пам’ятати, що загальний стан потерпілого може раптово 

погіршитися в найближчі часи після травми (порушення серцевої діяльності). Тому всіх 

осіб з електротравмою слід негайно евакуювати на вищий рівень медичного 

забезпечення. 

Потерпілого тепло укривають та евакуюють в положенні лежачи. Під час 

транспортування необхідно ретельно слідкувати за його станом, в разі необхідності 

(при зупинці дихання та серцевої діяльності) здійснити реанімаційні заходи. 

При тяжких загальних явищах, що супроводжуються розладами або зупинкою 

дихання, розвитком "мнимої смерті", єдиним дієвим заходом є негайне проведення 

штучного дихання (яке інколи потрібно проводити декілька годи підряд) у поєднанні з 

непрямим масажем серця. 
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РОЗДІЛ VI. ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ 

 

6.1. Теплові ураження 

 

Теплове ураження – патологічний стан, обумовлений загальним перегріванням 

організму. Розрізняють теплові ураження, спричинені переважно впливом високої 

температури та вологості зовнішнього середовища, відсутністю руху повітря (тепловий, 

сонячний удар) в результаті відмови механізмів охолодження організму (неадекватного 

потовиділення), а також ураження, що виникають при інтенсивних фізичних 

навантаженнях, порушенні терморегуляції із-за підвищеної продукції тепла, втрати 

рідини і не можливості поповнення її балансу (теплове виснаження). 

До факторів, що сприяють появі теплового ураження належать: психоемоційні 

навантаження, ускладнення теплового розсіювання (припасований одяг, перебування в 

приміщеннях з поганою вентиляцією), надлишкова вага, паління, вживання алкоголю, 

ендокринні, серцево-судинні, неврологічні, інфекційні хвороби, недавня хвороба або 

травма, дегідратація, втома. 

Дуже важливо в жарких погодних умовах дотримуватися водного режиму. Через 

потовиділення людина може втрачати до літра рідини за годину. Тому, під час 

фізичних навантажень втрату рідини потрібно поповнювати якнайшвидше: випивати 

щонайменше по одному кухлю води кожну годину. У випадку впливу дуже високих 

температурних навантажень потрібно випивати, по можливості, по одному кухлю води 

кожні півгодини. В жарких погодних умовах, дотримання водного режиму дозволяє 

забезпечити потовиділення, а й, відповідно, – охолодження тіла. Слід також пам’ятати, 

що особа, у якої в минулому було теплове ураження, з великою ймовірністю може мати 

його й в майбутньому. Тому до повернення до строю з метою мінімізації ризику 

повторного ураження, такі особи повинні добре відновити сили.  

1. Теплове виснаження 

Характерними симптомами є: 

– сильне потовиділення (бліда і волога шкіра); 

– головний біль; 

– слабість; 

– запаморочення голови; 

– втрата апетиту.  

В тяжких випадках можуть мати місце: 

– судоми м’язів верхніх і нижніх кінцівок, живота; 

– нудота, блювота; 

– часті позови; 

– озноб; 

– порушення дихання  та серцебиття; 

– біль в кінцівках; 

– втрата свідомості. 

Заходи першої домедичної допомоги:  

 перенести потерпілого в прохолодне місце або в тінь (можливо створити 

імпровізовану); 

 забезпечити спокій, розслабити одяг та взуття; 

 зволожити тіло і голову холодною водою та охолодити за допомогою штучного 

обвіювання; 

 дати повільно випити щонайменше один кухоль прохолодної води; 

 підняти ноги; 

 якщо можливо, відсторонити потерпілого від виконання службових обов’язків 

на решту часу дня; 

 здійснювати моніторинг стану потерпілого, за необхідності – евакуювати на 

вищий рівень медичного забезпечення. 
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2. Тепловий удар 

Симптоми: 

а) помірні: 

– почервоніла, суха та гаряча на дотик шкіра; 

– слабість, сонливість, запаморочення;  

– головний біль; 

– біль в ногах, спині; 

– нудота та блювота. 

б) середнього ступеня тяжкості: 

– проблеми зі слухом, потемніння в очах; 

– задишка; 

– серцебиття; 

– пронос. 

в) тяжкі: 

– ціаноз обличчя; 

– сильна задишка; 

– часте та поверхневе дихання і пульс; 

– судоми м’язів; 

– марення, галюцинації; 

– гіпертермія; 

– втрата свідомості; 

– колапс.  

При не наданні своєчасної допомоги стан потерпілого швидко погіршується, 

дихання стає нерівним, пульс перестає визначатися, він може загинути в найближчий 

час в результаті паралічу дихання та зупинки серця. 

Перша домедична допомога аналогічна, що й при тепловому виснаженні, 

додатково здійснюється легкий масаж тіла для збільшення притоку крові 

(інтенсифікація процесу охолодження). Крім того, охолодження потрібно розпочинати 

негайно й продовжувати його в ході медичної евакуації. 

При наданні першої домедичної допомоги слід постійно відстежувати зміни у стані 

потерпілого і, якщо виникне необхідність – надати заходи реанімаційного характеру: 

відновлення прохідності дихальних шляхів, штучне дихання, заходи щодо запобігання 

шоку та зупинки кровотечі. 

Поряд з тепловим ударом також виділяють сонячний удар, що виникає в результаті 

безпосереднього впливу прямих сонячних променів на голову. Клінічна картина, 

симптоми та заходи першої медичної допомоги при сонячному ударі аналогічні, як і 

при тепловому.  

Ще одним видом теплового ураження є теплова висипка. Теплова висипка – це 

місцева реакція, викликана блокадою потових залоз в результаті дії тепла, вологості або 

підвищення температури.  Проявляється у вигляді висипки червоних цяток, що зудять.  

Перша допомога. У випадку ураження необхідно носити легкий і вільний одяг, 

ділянку ураження слід обробити тальком та тримати відкритою. 

 

Таблиця 2 Типи термічного ураження, їх симптоми та заходи першої домедичної 

допомоги. 

Тип ураження Симптоми Заходи першої домедичної допомоги 

Теплове 

виснаження 

Помірні: 

– сильне потовиділення 

(бліда і волога шкіра); 

– головний біль; 

– слабість; 

– запаморочення голови; 

– втрата апетиту.  

1. Перенести потерпілого в прохолодне 

місце або в тінь (можливо створити 

імпровізовану). 

2. Розслабити одяг та взуття. 

3. Зволожити тіло водою, штучно 

охолодити. 

4. Дати повільно випити щонайменше один 
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Тяжкі: 

– судоми м’язів верхніх і 

нижніх кінцівок, живота; 

– нудота, блювота; 

– часті позови; 

– озноб; 

– порушення дихання та 

серцебиття; 

– біль в кінцівках; 

– втрата свідомості. 

кухоль холодної води; 

5. Підняти ноги. 

6. Здійснювати моніторинг стану 

потерпілого, за необхідності – евакуювати 

на вищий рівень медичного забезпечення. 

Тепловий/ 

сонячний удар 

– потовиділення відсутнє; 

– шкіра – почервоніла, 

суха та гаряча на дотик; 

– слабість; 

– запаморочення; 

– сплутаність свідомості; 

– сильний головний біль; 

– нудота; 

– часте та поверхневе 

дихання і пульс; 

– колапс.  

1. Перенести потерпілого в прохолодне 

місце або в тінь (можливо створити 

імпровізовану). 

2. Розслабити одяг. 

3. Негайно розпочати охолодження. 

4. Зволожити тіло водою. 

5. Провести масаж. 

6. Підняти ноги. 

7. Якщо потерпілий у свідомому стані – дати 

повільно випити щонайменше один кухоль 

холодної води. 

8. Швидко евакуювати на вищий рівень 

медичного забезпечення. 

 

 

6.2.  Холодові ураження 

 

Холодове ураження – патологічний стан, обумовлений комплексним впливом 

несприятливих метеорологічних факторів на організм людини, насамперед низьких 

температур. Розрізняють місцеві холодові ураження – відмороження окремих частин 

тіла (обличчя, кисті, стоп, вух, носа та ін.) та загальне переохолодження організму, які 

можуть виникати як при температурах нижче, так і вище нуля. 

 Місцеві холодові ураження 

Розрізняють: 

– відмороження при температурі вище нуля; 

– відмороження при температурі нижче нуля; 

– контактні відмороження; 

– синдром озноблення. 

Загальні симптоми 

1. При холодових ураженнях багато потерпілих не усвідомлюють, що з ними і чому 

трапилося. Як правило, вони відчувають холод та загальну незручність.  

2. Симптомами легкого ураження є втрата відчуття ураженого місця, кольки. Дані 

симптоми часто минають після послаблення взуття або одягу, фізичних вправ, що 

виконуються з метою підвищення циркуляції крові. В більш тяжких випадках, з часом 

уражене місце "дерев’яніє". 

3. Візуальною ознакою холодового ураження є зміна кольору шкіри в місці 

ураження. У білошкірих людей, шкіра спочатку червоніє, а потім біліє (колір воску). В 

темношкірих людей, як правило, шкіра стає своєрідно блідою (сірою). При дотику до 

ураженого місця кінцівки відчувається холод. Поява набряку характерна для 

пошкодження більш глибоких шарів шкіри. Після зігрівання місця ураження можлива 

поява пухирів, наповнених рідиною, сильного болю. З метою своєчасного розпізнання 

симптомів холодового ураження, доцільно роботу військовослужбовців організовувати 

попарно (групами). 
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Особливості надання домедичної допомоги 

Зміст допомоги залежить від глибини ураження шарів шкіри. При поверхневих 

ураженнях допомога полягає у зігріванні місця ураження за рахунок власного тепла 

тіла потерпілого або у порядку взаємодопомоги (наприклад, прикриття руками щік, 

зігрівання уражених пальців під пахвовою западиною тощо). 

Відморожені (переохолодженні) ділянки тіла дуже чутливі до дії зовнішнього 

тепла, тому їх необхідно захищати шляхом накладання теплоізоляційних пов’язок 

(ватно-марлеві, вовняні та ін.). 

Пов’язка повинна закривати тільки уражену ділянку шкіри та залишатись до появи 

відчуття жару та відновлення чутливості у пальцях рук або ніг. 

Місце ураження забороняється масажувати, підставляти з метою зігрівання до 

прямого джерела тепла (вогнище, плитка тощо), розтирати снігом, піддавати впливу 

холодної води. 

Глибоке ураження шарів шкіри та тканин несе серйозну небезпеку та потребує 

більш змістовної допомоги з метою запобігання або мінімізації некротичних змін 

(втрата пальців на руках та ногах, всієї кінцівки). Порядок надання допомоги залежить 

від тяжкості випадку. Пріоритетними заходами слід вважати припинення дії холоду, 

накладання термоізоляційних пов’язок та обережне поводження з ураженими 

кінцівками. Потерпілого слід негайно евакуювати до місця де він, під медичним 

наглядом, може відігрітися. 

Відмороження при температурі нижче нуля 

Найбільш уразливими частинами тіла є: щоки, ніс, вуха, підборіддя, лоб, кисті рук, 

стопи.  При даному виді холодового ураження реєструються більш тяжкі випадки 

уражень тканин у глибину. 

Симптоми: 

 втрата відчуття місця ураження; 

 відчуття оціпеніння; 

 раптове побіління шкіри з появою кольок (в залежності від ступеня ураження 

можлива зміна кольору шкірних покривів); 

 відчуття здеревіння місця ураження при дотику; 

 набряк; 

 поява пухирів. 

Перша домедична допомога в залежності від локалізації. 

1) Обличчя, вуха, ніс: прикласти оголені руки, тримати поки не відновиться 

відчуття ураженого місця та його природний колір. 

2) Кисті рук: розстібнути верхній одяг потерпілого, покласти уражену кінцівку в 

пахвову западину, застібнути одяг.  

3) Ступні ніг: за умови надання вичерпної допомоги на місці – зняти взуття та 

онучі з потерпілого (ходьба без взуття може спричинити додатковий біль, інфікування, 

гангрену); окутати кінцівку  за допомогою підручних засобів, зігріти в порядку 

взаємодопомоги. 

В будь-яких випадках, з метою запобігання подальших ускладнень потрібно 

забезпечити зігрівання потерпілого (використати ковдру, сухий одяг, укрити від вітру) 

та місця ураження (накласти термоізоляційну пов’язку). Потерпілого слід заспокоїти, 

зняти припасований одяг. Якщо дозволяє стан потерпілого, заставити його виконувати 

фізичні вправи, морально підготувати до появи болю після зігрівання. Забороняється 

натирати місце ураження снігом, поливати холодною водою, масажувати або піддавати 

впливу прямого джерела тепла, змащувати жиром або мазями, торкатися та розминати; 

вживати алкоголь, курити (алкоголь зменшує резистентність організму до холоду).   

Превентивні заходи. Полягають в забезпеченні адекватного харчування (тепла їжа 

та питво відповідної калорійності), підбору обмундирування (сухе, правильно 
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підігнане) та підтримці загальної температури тіла. Слід уникати перебування на холоді 

у виснаженому стані, вживання алкоголю, не курити. 

При сильному вітрі для підтримки циркуляції крові, обличчя необхідно додатково 

захистити (маски), вуха – час від часу масажувати (руками). Велику увагу слід 

приділяти взаємодопомозі, що дозволить здійснювати раннє виявлення симптомів 

холодового ураження, мінімізувати кількість тяжких випадків. З метою зігрівання та 

раннього виявлення оціпеніння пальці ніг та рук потрібно розминати, використовувати 

вітрозахисні рукавички. Слід уникати попадання на відкриту шкіру керосину, гасу, 

алкоголю; забороняється торкатися оголеними руками металевих виробів (див. 

контактні відмороження).  

Під час низької фізичної активності потрібно передбачити відповідний одяг, 

знаходитися в укритті.  

Контактні відмороження 

Виникають в результаті контакту оголених ділянок тіла із сильно охолодженими 

металевими предметами. Характеризуються швидкою появою сильного болю, набряку 

та пухирів. 

Перша домедична допомога, як правило, зводиться до накладання асептичної 

пов’язки та негайної евакуації на вищий рівень медичного забезпечення. 

Озноблення 

Виникає при систематичному, але нерізкому та нетривалому впливу холоду, 

переважно на оголені ділянки шкіри (кисті рук, обличчя, вуха тощо). Характерними 

симптомами є набряк, ціаноз, сверблячка, неприродні відчуття в місці ураження. В 

більш тяжких випадках можуть виникати тріщини, виразки на шкірі. При цьому, перша 

домедична допомога, як правило, зводиться до накладання асептичної пов’язки та 

направлення потерпілого до більш кваліфікованого медичного персоналу. 

Сніжна сліпота 

Найбільш часто виникає при туманній, хмарній погоді, коли світить сонце, або при 

ясній погоді в засніженому районі. 

Симптоми: відчуття піску в очах, біль, що зростає при рухах очного яблука, 

сльозотеча, почервоніння, склер, головний біль, біль при впливі світла. Ті ж фактори, 

що призводять до сніжної сліпоти, можуть бути й причиною сніжного опіку шкіри, губ, 

повік.  

Перша домедична допомога. З метою припинення болісних відчуттів в результаті 

мимовільних рухів очного яблука на очі потрібно накласти темну пов’язку. Дати 

потерпілому як слід відпочити. Якщо не можливо уникнути подальшого впливу 

яскравого світла – накласти темну пов’язку або дати темні окуляри. При дотриманні 

відповідних умов, неприємні відчуття минають через декілька днів. Потерпілого слід 

евакуювати для видужання на вищий рівень медичного забезпечення. 

Превентивні заходи полягають у використанні засобів захисту очей. У разі 

відсутності стандартних – можливо використання імпровізованих: захисна маска може 

бути зроблена з картону. Прорізи повинні бути вузькими. Затемнення ділянки навколо 

очей дозволяє поглинати деякі з шкідливих променів.  

Гіпотермія (загальне замерзання) 

Гіпотермія – це тяжкий патологічний стан, що обумовлений загальним впливом 

холоду на організм людини.  

Гіпотермія виникає в результаті впливу температур понад 0С, особливо при 

перебуванні в холодній воді; підвищеної вологості та вітру. Розвитку гіпотермії сприяє 

фізичне виснаження, погане харчування, вживання алкоголю, порушення циркуляція 

крові, травми, перебування у вологих умовах. Слід пам’ятати, що холод уражає людину 

повільно, часто – непомітно для неї самої. 

Клінічні прояви гіпотермії залежать від тривалості перебування на холоді, 

швидкості та ступеня зниження температури тіла. 

Легкий ступінь (адинамічна стадія). Характеризується зниженням температури 
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тіла до 35-33 °С, появою тремтіння, блідістю шкірних покривів. Мова уповільнена, 

з’являється слабкість, сонливість, пульс слабкий. 

Середній ступінь (ступорозна стадія). Температура тіла знижується до 29-27 °С, 

шкірні покриви бліді або синюшні, холодні на дотик, з’являється різка сонливість, 

утруднення рухів; свідомість пригнічена. Пульс уповільнений (52-32 ударів за хв.), 

дихальні рухи уповільнені (8-12 циклів вдиху/ видиху за хв.). 

Тяжкий ступінь (судомна стадія). Потерпілий в непритомному стані; виникає 

конвульсивне скорочення жувальних м’язів (тризм). Пульс рідкий, (менш ніж 34-32 

ударів за хв.) слабкий. Дихання рідке (до 3-4 дихальних рухів за хв.), поверхневе. В 

результаті розладів серцевої діяльності та дихання може наступити смерть. 

Перша домедична допомога. За виключенням тяжких випадків (втрата свідомості, 

кома, слабкий пульс, температура тіла близько 32°С або нижча), допомога зводиться до 

невідкладного, але поступового зігрівання тіла (за допомогою пляшок, наповнених 

гарячою водою, електричної ковдри, тепла вогнища, тіла іншого військовослужбовця). 

Перш за все, потерпілого слід переодягти в сухий одяг, можна використати спальний 

мішок, перенести у тепле місце. Потім його необхідно оглянути з метою виявлення 

наявності інших травм чи уражень. Допомога може надаватися як під час очікування на 

евакуацію, так і в її ході. У випадку потрапляння у льодяну воду, з потерпілого 

потрібно негайно зняти мокрий одяг та  загорнути його в спальний мішок, ковдру. При 

наявності розладів дихання (поверхневе, нерегулярне) або його зупинці, потрібно 

негайно здійснити штучне дихання методом "рот-в-рот". Потерпілому поступово дають 

тепле питво. Евакуацію слід здійснювати на носилках, так як піша хода може 

ускладнити циркуляцію крові. Гіпотермія загрожуватиме життю потерпілого доти, 

поки не буде відновлена нормальна температура тіла. Надання допомоги потерпілим на 

тяжку гіпотермію базується на наступних принципах: стабілізація температури, заходи 

щодо припинення подальшої втрати тепла організмом, обережне ставлення до 

потерпілого, негайна евакуація на вищий рівень медичного забезпечення. Зігрівання 

потерпілих на тяжку гіпотермію в польових умовах особливо небезпечне у зв’язку з 

великою ймовірністю таких ускладнень, як шок у результаті зігрівання, порушення 

серцевого ритму. Слід пам’ятати, що при гіпотермії організм людини не здатний 

генерувати тепло. Тому, лише одне укутування потерпілого в ковдру або спальний 

мішок є недостатнім заходом першої медичної допомоги. 

Превентивні заходи. Включають всі заходи, що полягають в недопущенні швидкої 

та неконтрольованої втрати організмом тепла. Військовослужбовці повинні бути 

адекватно оснащенні та одягнуті відповідно до завдань, що виконують. Слід дотриму-

ватися розпорядку праці та відпочинку, харчування повинно бути збалансованим та 

калорійним. При переході через замерзле водоймище необхідно перевірити (оцінити) 

товщину льодяного покриву. При тимчасовому відлученні від головної бази дислокації 

військ, у дорогу потрібно взяти необхідний запас одягу та харчів, що можуть 

знадобитися для виживання у випадку несподіваної зміни погоди та інших 

непередбачуваних причин. Подорожування поодинці слід уникати. Кінцевий пункт 

призначення потрібно оповістити про ймовірну тривалість подорожі. Будь-яка особа, 

що працює в холодному регіоні повинна вміти у разі необхідності з підручних 

матеріалів, у тому числі й снігу, збудувати тимчасове укриття. 

 

Таблиця 3. Типи холодового ураження, їх симптоми та заходи першої 

долікарської допомоги. 

Тип 

ураження 

Симптоми Заходи першої домедичної допомоги 

1 2 3 
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В
ід

м
о
р
о

ж
ен

н
я 

Сверблячка, відчуття 

оціпеніння, біль. Червона, 

набрякла, гаряча на дотик 

шкіра. В більш тяжких 

випадках з’являються 

набряк, пухирі, некротичні 

зміни. 

1. Прикрити місце ураження (обличчя, вуха, ніс) 

руками. 

2. При відмороженнях рук – розстібнути одяг та 

притулити руку до тіла. Одяг застібнути. 

3. При відмороженнях ніг – зняти з потерпілого 

взуття/ шкарпетки, зігріти в порядку 

взаємодопомоги. 

4. Накласти на уражену ділянку термоізоляційну 

пов’язку. 

5. Розстібнути або зняти припасований одяг, 

коштовності.  

6. Укрити ковдрою або іншим сухим матеріалом. 

Якщо можливо, заставити потерпілого 

виконувати фізичні вправи.   

7. Евакуювати на вищий рівень медичного 

забезпечення.  

Ім
ер

сі
й

н
и

й
 

(т
р
ан

ш
ей

н
и

й
) 

си
н

д
р
о
м

 

Місце ураження холодне 

на дотик, оніміле, 

безболісне. Потім може 

з’явитися пекучий біль. 

Більш тяжка форма: шкіра 

бліда з синюшнім 

відтінком, пульс слабкий, 

сверблячка, набряк, пухирі, 

кровотеча, гангрена. 

1. Поступово зігрівати місце ураження теплим 

повітрям. 

2. Накласти асептичну пов’язку. 

3. Забороняється розтирати або масажувати 

місце ураження. 

4. Ретельно висушити ноги, забороняється 

ходити. 

5. Евакуювати на вищий рівень медичного 

забезпечення.  

К
о
н

та
к
т

н
і 

в
ід

м
о
р
о

ж
ен

н
я
 Сильний біль, набряк, 

пухирі 

1. Накласти асептичну пов’язку. 

2. Евакуювати на вищий рівень медичного 

забезпечення.  

О
зн

о
б

л
е

н
н

я 

Набряк, ціаноз, сверблячка. 

В тяжких випадках – поява 

тріщин, виразок. 

1. Накласти асептичну пов’язку. 

2. За необхідності, евакуювати на вищий рівень 

медичного забезпечення.  

С
н

іж
н

а 

сл
іп

о
та

 Відчуття піску в очах, 

сльозотеча почервоніння, 

головний біль, біль при 

впливі світла. 

1. Закрити очі темною тканиною.  

2. Евакуювати на вищий рівень медичного 

забезпечення.  

Г
іп

о
те

р
м

ія
 

Тіло потерпілого холодне. 

Температура тіла знижена. 

Можлива втрата 

свідомості. Неско-

ординовані рухи. В 

результаті падіння 

температури тіла може 

настати шок або кома. 

Помірна форма 

1. Поступово але невідкладно зігрівати тіло. (за 

допомогою зовнішнього джерела енергії, 

організм потерпілого не здатний генерувати 

тепло). 

2. Переодягти в сухий одяг. 

3. Поступово давати тепле питво.  

4. Негайно евакуювати на вищий рівень 

медичного забезпечення.  

Тяжка форма 

1. Стабілізувати температуру. 

2. Заходи щодо унеможливлення подальшої 

втрати тепла. 

3. Бережне поводження. 

4. Негайно евакуювати на вищий рівень 

медичного забезпечення.  
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РОЗДІЛ VII. ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ УКУСАХ 

 

7.1. Укуси змій 

 

1. Загальна характеристика змій 

Абсолютна більшість змій – мешканці суші. Світова фауна нараховує більш ніж 

2600 їх видів, з них близько 400 видів отруйні (рис.54). 

 
Рис. 54. Отруйні змії: а) кобра; б) гадюка; в) гюрза; г) ефа; д) щитомордник. 

 

Характер і виразність симптомів отруєння залежать не тільки від виду змії, 

кількості отрути, введеної в рану, величини змії та її стану в момент укусу. У значній 

мірі токсичний ефект залежить від місця укусу. Дія отрути, при попаданні в м’язи 

людини, набагато слабкіше, ніж при введенні в кровоносну судину. В останньому 

випадку отрута швидко попадає в серце та мозок, в результаті чого може наступити 

смерть. Стан ураженого також відіграє немаловажну роль у розвитку симптомів 

отруєння. Іноді, наприклад, причиною шоку чи колапсу є не безпосередня дія отрути, а 

сукупність психогенних факторів, пов’язаних як із самим укусом, так і зі страхом перед 

його наслідками. 

Голова гадюкових змій опукло-трикутної форми з притупленим носовим кінцем і 

виступаючими убік скроневими вузлами, де знаходяться отруйні залози. Щитки, що 

покривають голову дрібні і майже не відрізняються від тулубних. Очі невеликі з 

вертикальними зіницями. Над очима, як правило, виступає невеликий валик. Голова 

гадюкових відділена від тулуба різким шийним перехватом. Тіло дуже коротке і товсте. 

До заднього кінця воно різко звужується і переходить у короткий тупий хвіст. Отрута 

більшості гадюк у порівнянні з отрутою аспідів набагато менш небезпечна для людини. 

Її токсичний вплив на організм проявляється  головним чином значною місцевою 

реакцією. Небезпеку для життя представляють лише укуси великих гадюк. При 

правильному і своєчасному лікуванні й у цих випадках летальні випадки бувають 

нечасто.  

2. Симптоми 

Укуси отруйних змій не заподіюють різкого болю. У більшості випадків відчуття в 

момент укусу можна порівняти з уколом шпильки. На місці укусу гадюки на невеликій 

відстані одна від одної помітні дві ранки у вигляді крапок, які нанесені 

отрутопровідними зубами. При укусі аспіда за двома ранками від отрутопровідних 

зубів часто помітні одна-дві пари крапок на місці уколу в шкіру зубів-заступників. При 
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укусі неотруйних змій можна помітити чотири ряди дрібних міток, залишених 

численними зубами (рис. 55). 

 

 
 

Рис. 55. Сліди укусів змій на шкірі людини: а) неотруйних змій; б) аспіда; в) гадюки 

 

3. Перша домедична допомога 

Найефективнішим заходом першої домедичної допомоги при укусах змій є негайне 

введення постраждалому специфічної антитоксичної сироватки. Сироватка вводиться 

відповідно до інструкції по її застосуванню підшкірно або внутрішньом’язово. 

Величина дози варіює в залежності від ступеня тяжкості отруєння (симптомів). 

Ефективність лікування сироваткою багато в чому залежить від часу її введення. При 

укусах гадюк найкращі результати реєструються, якщо сироватка введена протягом 

перших 30 хвилин чи першої години. Спізніле введення (через декілька годин) менш 

ефективне, а пізнє – взагалі даремне. 

В усіх випадках укусів змій, окрім введення сироватки або за її відсутності, 

проводиться неспецифічне лікування, що сприяє більш швидкому усуненню симптомів 

отруєння, що розвинулися, або зменшує їх прояв.  

Постраждалого необхідно якомога швидше доставити на вищий рівень медичної 

допомоги. Транспортують хворого тільки в лежачому положенні. Якщо евакуація 

відкладається – для зменшення порушень мозкового кровообігу хворого треба покласти 

так, щоб голова була опущена нижче рівня тіла. При укусі в кінцівку її не можна 

піднімати вище за рівень тіла. З перших годин після укусу треба заспокоїти хворого і 

протягом усього лікування приділяти постійну увагу психотерапії. Іммобілізують 

уражену частину тіла (як при переломах). Потерпілому забезпечують повний спокій, 

дають препарати, що підтримують діяльність серця. Дача напоїв не рекомендується. 

Якщо існує можливість – змію необхідно убити і відправити з потерпілим для 

ідентифікації. 

Якщо місце укусу розташоване на верхній чи нижній кінцівці, необхідно накласти 

тугі пов’язки, товщиною в один-два пальця, вище і нижче укусу (рис. 56). 

 

 
 

Рис.  56. Порядок накладання тугих пов’язок при укусах змій 

 

У випадку наявності лише однієї пов’язки, її накладають вище ранки по течії крові 

(між місцем укусу і серцем потерпілого). Якщо місце укусу розташоване на кисті руки 

або стопі, то пов’язка накладається на зап’ясті або щиколотці відповідно. Пов’язка 

повинна бути накладена досить туго (для того щоб зупинити циркуляцію крові в 

пришкірній ділянці), але вона ні яким чином не повинна перешкоджати загальному 
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кровообігу. Іншими словами, пов’язка не повинна виконувати функції джгута. При 

відсутності набряку, пов’язки накладаються на відстані 2-3 см з обох сторін від місця 

укусу. При наявності набряку, пов’язки накладаються з боку непосинілої частини 

набряку. Якщо набряк поширюється за межі пов’язки, то її зміщають (накладають нову, 

потім забирають стару). Якщо існує можливість, то до місця укусу слід прикласти пакет 

з льодом. При укусі у верхню кінцівку необхідно зняти з неї всі каблучки, годинник, а 

також інші предмети. 

В екстрених випадках дозволяється відсмоктувати протягом 10-15 хвилин отруту з 

ранки ротом (ТІЛЬКИ ПРИ ВІДСУТНОСТІ УРАЖЕНЬ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ!). 

Відсмоктування можна також здійснювати за допомогою кровососних банок, якщо укус 

нанесений у такому місці, де можна їх застосувати. За відсутності банок можна 

використати товстостінний стакан, чарку та ін. Для цього на паличку намотують вату, 

змочують її спиртом та підпалюють. Палаючу вату вводять всередину банки (стакану) 

на 1-2 с, після чого її вилучають та швидко прикладають до місця укусу. 

При відсмоктуванні отрути негайно після укусу можна видалити до 30-40% 

введеної отрути. При запізненні на 15 хв. – 10-12%. Під час відсмоктування слід робити 

легкий масаж в області укусу великим і вказівним пальцями в напрямку до ранок. При 

перших ознаках набряку відсмоктування припиняється, місце укусу обробляють 

антисептиками і накладають тугу стерильну пов’язку. 

При укусах змій забороняється накладати джгут на кінцівку, припалювати ранку 

вогнем або хімічними речовинами, розрізати місце укусу, промивати його розчинами, 

на основі масел. Ці заходи не перешкоджають всмоктуванню й поширенню отрути в 

організмі, а навпаки, призводять до погіршення стану потерпілого та розвитку 

ускладнень. 

4. Запобігання укусам 

Змії самі активно не нападають на людей і кусають лише з метою самозахисту. При 

наближенні людини змія намагається утекти, попереджає про свою присутність 

шипінням, приймає агресивну позу. В період розмноження (як правило, після зимової 

сплячки) більшість видів змій стає дуже небезпечними. 

Найчастіше змії кусають людей у нижні кінцівки, тому одним з найважливіших 

заходів профілактики зміїних укусів є носіння чобіт з високими халявами. Для 

запобігання укусам в руки при виконанні робіт, пов’язаних з переміщенням лежачих на 

землі предметів, необхідно попередньо оглянути місце роботи. При пересуванні в 

кущах, дорогу слід перевіряти перед собою за допомогою довгої палки.  

Для ночівлі поза населеними пунктами обирають височини з негустою низькою 

рослинністю, віддалені від нір гризунів й ущелин скель. Слід пам’ятати, що змій 

приваблює яскраве світло і тепло, унаслідок чого вони можуть підповзти до багаття або 

забратися в постіль до сплячої людини. У випадку якщо людина, прокинувшись відчує 

присутність поруч живої істоти (можливо змії), вона не повинна робити різких рухів. 

Перед тим як лягти в постіль її треба ретельно оглянути, а вхід у намет щільно 

закрити. 

Слід утримуватись від купання в незнайомих місцях та пам’ятати, що всі види змій 

вміють плавати. 

Необхідно прикладати зусилля для усунення умов, що сприяють розмноженню 

змій: знищувати кущі, сміття, густу рослинність, прибирати камені, колоди. 

Проведення дератизаційних заходів – знищення потенційної їжі змій, також є 

ефективним засобом контролю їхньої популяції. 

 

7.2. Укуси людей і тварин 

 

Укуси людей і тварин можуть викликати порушення цілісності шкірних покривів. 

Крім цього, укуси людей і тварин можуть призвести як до зараження, так і 

захворювання потерпілого (правець, сказ, різні типи гарячок). 
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Укуси людей. Людські укуси, у результаті яких порушується цілісність шкірних 

покривів, можуть становити серйозну небезпеку з точки зору занесення інфекції через 

рану, тому що в ротовій порожнині завжди є багато бактерій. Рану необхідно обробити 

антисептиком, накласти стерильну пов’язку та евакуювати потерпілого на вищий 

рівень медичного забезпечення. В усіх випадках подібних укусів медична допомога 

повинна надаватися лікарем. 

Укуси тварин. У зв’язку з можливістю розвитку небезпечних для життя людини 

хвороб, тварину, що укусила, необхідно піймати й умертвити, при цьому не 

зашкодивши голови. Потім голову направляють на експертизу з метою установлення чи 

була тварина носієм якого-небудь захворювання.  

Перша домедична допомога полягає в ретельному очищенні рани мильним 

розчином, обполіскуванні її водою, накладанні стерильної пов’язки, проведенні 

іммобілізації кінцівки та евакуації потерпілого на вищий рівень медичної забезпечення. 

 

7.3. Укуси комах і павукоподібних 

 

Укуси комах можуть бути дуже болючими, призводити до розвитку алергічної 

реакції, запалення і зараження місця укусу. Крім того, існує небезпека передачі 

трансмісивних інфекцій (малярія, кліщовий енцефаліт тощо). При неправильному 

наданні домедичної допомоги, деякі укуси можуть призвести до серйозних наслідків, 

смерті потерпілого. При відсутності алергічної реакції процес надання медичної 

допомоги дуже простий. У будь-якому випадку слід прагнути звернутися по допомогу 

до медичного працівника. Дуже важливо, особливо у випадку виникнення алергічної 

реакції, правильно установити вид комахи, що нанесла укус. 

Симптоми 

Слід зазначити, що нижчеперелічені симптоми можуть реєструватися як окремо, 

так і в комбінації один з одним. 

а) Легкі: біль, подразнення, набряк, жар у місці укусу, почервоніння, сверблячка. 

Найбільшу небезпеку становлять укуси в області повітропровідних органів (ротова 

порожнина, носоглотка і т.п.), які порушують функцію дихальної системи.  

б) Серйозні. Токсична реакція виникає при одночасному укусі декількох комах. 

Окрім місцевих реакцій, при цьому підвищується температура, виникає головний біль, 

блювота, можуть бути судоми. 

У гіперчутливих осіб, укуси бджіл, ос і мурах можуть призводити до розвитку 

виражених алергічних реакцій. Характерними симптомами є: сверблячка, слабкість, 

занепокоєння, проблеми з диханням, нудота, блювота, діарея. Дуже серйозні реакції 

(анафілактичний шок) можуть призвести до розвитку колапсу, шоку і навіть смерті. 

Укуси деяких павукоподібних можуть призводити до появи вираженого набряку місця 

ураження і навіть гангрени кінцівки. 

Перша домедична допомога 

Існує ряд принципів надання першої медичної допомоги, яких слід дотримуватися 

при будь-якому укусі: 

 заспокоїти  потерпілого; 

 у випадку наявності жала в місці укусу, його слід зіскребти нігтем або ножем. 

Дану процедуру необхідно здійснювати обережно, щоб уникнути розриву 

залози на кінці жала, що містить отруту; 

 промити місце укусу мильною водою (також можна обробити антисептиком) з 

метою видалення слідів отрути та зменшення шансів попадання інфекції в 

рану; 

 через ймовірний набряк місця укусу, зняти коштовності з кінцівок; 

 у більшості випадків (при помірній і локалізованій реакції) необхідно 

прикласти пакет з льодом або холодний компрес до місця укусу, ввести 

антигістамінні препарати. Це допоможе зменшити набряк, відчуття болю, 
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сповільнити поширення отрути. У разі потреби, слід звернутися по допомогою 

до кваліфікованого медичного персоналу; 

 при більш виражених реакціях (сильна сверблячка, алергічні симптоми і т.д.) – 

заходи першої медичної допомоги аналогічні, як і при укусах змій. 

 при виражених реакціях потрібно, по можливості, впіймати комаху, що 

укусила, з метою подальшої її ідентифікації; 

Запобіжні заходи 

 використання репелентів з метою запобігання укусам комах через одяг; при 

значних фізичних навантаженнях їх слід використовувати кожні  2 години; 

 штанини повинні бути заправлені у взуття, а одяг надійно прикривати тіло 

військовослужбовця (по можливості уникати оголених ділянок тіла); 

 слід неухильно дотримуватись правил особистої гігієни з метою запобігання 

привабленню комах запахом поту; 

 періодичні огляди відкритих частин тіла з метою виявлення кліщів та інших 

паразитів. 

Кліщовий енцефаліт 

Небезпечне захворювання центральної нервової системи, що виникає внаслідок 

укусу інфікованого вірусом лісового кліща, нерідко закінчується летальним наслідком.  

Далеко не кожний кліщ є вірусоносієм. Небезпечним вважається район, де 1% 

кліщів заражений енцефалітним вірусом.  

Кліщі розташовуються, як правило, у стежок, по яким проходять тварини. Вони 

підстерігають свою жертву, сидячи на гілках чагарнику, високих сухих травах та 

деревах на висоті від 25 см до 1 м. 

Протягом доби в умовах доброї погоди кліщі найбільш активні вранці і ввечері. 

Сильний дощ або жарка погода значно знижує небезпеку їх нападу.  

Попавши на тіло людини, кліщ присмоктується біля волосистої частини голови, у 

вушних раковинах, на шиї, ключицях, в пахвових западинах, на грудях, руках, спині, 

попереку, паху. Укус кліща безболісний завдяки наявності в слині знеболюючої 

речовини. 

Дії при виявленні кліща. 

Кліщі, що присмокталися, підлягають негайному видаленню. При цьому 

забороняється відривати голову кліща і залишати її в тілі людині.  

Існує два способи видалення комах, що присмокталися. Захвативши кліща 

пінцетом або пальцями, обгорненими в марлю, його витягують повільними, плавними 

рухами. При другому способі кліща обв’язують ниткою біля місця присмоктування 

(між основою головки і шкірою людини) і, розтягуючи кінці нитки в сторони, 

витягують із тіла. Руки і місце укусу необхідно продезинфікувати. Застосовувати 

речовини, що вбивають кліщів, недоцільно, так як при цьому ускладнюється їх 

витягування зі шкіри.  

Особи, які не отримали протиенцефалітного щеплення до початку місії, повинні не 

пізніше трьох днів з моменту укусу кліща провести курс імунізації протиенцефалітним 

гамаглобуліном.  

Симптоми кліщового енцефаліту. Після укусу зараженого кліща захворювання 

наступає в різні терміни – від 1-2 днів до 1-3 місяців. В зазначений скритий період 

можливі прояви слабкості, втрати апетиту, сонливості, підвищення температури до 

37,2-37,4 С. Після цього наступає різкий початок захворювання у вигляді  лихоманки, 

сильного болю в м’язах, інколи з судомами. На 2-3 день після початку захворювання 

виникають розлади центральної нервової системи, параліч м’язів, можливі зупинка 

дихання та смерть. Для оточуючих хворий на кліщовий енцефаліт загрози не являє.  

Медична допомога полягає у якомога ранньому введенні внутрішньом’язово 

протиенцефалітного гамаглобуліну. Слід зазначити, що його введення через 7 днів 

після зараження втрачає сенс. Потерпілого негайно евакуюють на вищий рівень 

медичного забезпечення, при цьому слід пам’ятати, що транспортування, як правило, 
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погіршує його стан. Тому, на великі відстані транспортування повинно здійснюватися 

авіаційним транспортом. 

 

7.4. Ураження рослинами 

 

Деякі рослини при одному тільки дотику до їх листя або стебла можуть призвести 

до опіку шкіри з появою пухирів і навіть до ран та язв, що тяжко загоюються.  

До отруйних рослин, що можуть призвести до опіку, відносяться: вех (цикута), 

напівкустарник вовче лико (лісний бузок), бульбоносний бутень, аконіти, крапива та ін. 

Симптоми. 

Після контакту отруйних рослин з шкірними або слизовими покривами людини 

утворюються пухирі, що наповнені мутною рідиною. В подальшому пухирі лопаються, 

і виникають язви, що довго не загоюються та погано піддаються лікуванню. 

Перша домедична допомога. 

Зняти одяг та  коштовності з ураженої кінцівки. Обмити місце ураження водою з 

милом, обробити місце опіку антисептиком, ввести антигістамінний препарат. В 

тяжких випадках потерпілого евакуюють на вищий рівень медичного забезпечення.  

При менш тяжких симптомах (опіки крапивою) (почервоніння, набряк, сверблячка, 

висипка / поява пухирів, відчуття опіку, головний біль, підвищення температури) місце 

ураження промивають мильною водою, при цьому забороняється прикривати 

(бинтувати) місце ураження. При висипці на обличчі або статевих органах потерпілому 

варто звернутися за допомогою до медперсоналу. 

 

Таблиця 4. Укуси тварин та заходи першої допомоги при них. 

Укуси  Заходи першої домедичної допомоги 

Змій 

1. Покласти потерпілого у безпечне місце. 

2. Зняти усі коштовності з ураженої кінцівки. 

3. Заспокоїти потерпілого. 

4. По можливості прикласти лід до місця укусу. 

5. Накласти пов’язки, як показано на рис. 8.3 (при укусі в кисть або 

стопу накладається лише одна пов’язка вище зап’ястя або 

щиколотки). 

6. Іммобілізувати кінцівку.  

7. Вбити змію, якщо можливо, без пошкодження її голови, покласти її 

в пакет та відправити разом з потерпілим. 

8. Евакуювати потерпілого на вищий рівень медичного забезпечення. 

Людей 

1. Рану обробити антисептиком. 

2. Накласти стерильну пов’язку. 

3. Евакуювати потерпілого на вищий рівень медичного забезпечення.  

Тварин 

1. Очистити рану мильним розчином, обполоскати водою. 

2. Накласти стерильну пов’язку. 

3. Іммобілізувати кінцівку. 

4. Евакуювати потерпілого на вищий рівень медичного забезпечення.  

Павуків (чорна 

вдова) 

1. Заспокоїти потерпілого. 

2. Промити місце ураження. 

3. По можливості прикласти лід до місця укусу. 

4. Евакуювати потерпілого на вищий рівень медичного забезпечення. 
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Тарантулів, 

скорпіонів та 

мурах 

1. Промити місце ураження. 

2. По можливості прикласти лід до місця укусу. 

3. При укусі в обличчя, шию, статеві органи або при укусах вочевидь 

небезпечних (отруйних) видів комах потрібно заспокоїти потерпілого 

та негайно евакуювати його на вищий рівень медичного 

забезпечення. 

Бджіл, ос та 

джмелів 

1. Обережно зіскребти нігтем або ножем жало.  

2. Промити місце ураження. 

3. По можливості прикласти лід до місця укусу. 

4. У разі розвитку серйозних алергічних реакцій слід евакуювати 

потерпілого на вищий рівень медичного забезпечення. 
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РОЗДІЛ VIII. СПОСОБИ ПЕРЕНЕСЕННЯ ПОРАНЕНИХ 

 

8.1. Перенесення пораненого одним санітаром-носієм 

 

Здійснюється за допомогою носилкової лямки або на руках. Перенесення 

пораненого за допомогою носилкової лямки здійснюється двома способами. 

Перший спосіб (рис. 57-60) 

 

 
 

Рис. 57. Одягання лямки на пораненого 

 
 

Рис. 58. Санітар кладе пораненого собі на спину 

 

 

 
 

Рис. 59. Санітар піднімається з пораненим 

 

 
 

Рис. 60. Перенесення пораненого в лямці 
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Поранений лягає на здоровий бік. Носилкову лямку, складену у вигляді кільця, 

підводять під пораненого так, щоб одна її половина була під сідницями, а інша, 

проведена під пахвами, – на спині. Вільний кінець лямки повинний бути на землі. 

Таким чином, з боків пораненого утворюються петлі (рис. 57), санітар лягає спереду  

пораненого, спиною до нього, просовує руки в петлі лямки, підтягує їх на свої плечі 

(рис. 58), зв’язує петлі вільним кінцем лямки і кладе пораненого собі на спину. Потім 

він  поступово піднімається, спираючись на коліна та руки (рис. 59). Поранений сидить 

у лямці, спираючись на санітара (рис. 60). 

Такий спосіб перенесення особливо зручний тим, що обидві руки санітара 

залишаються вільними, а поранений може не прикладати зусиль для утримання. 

До недоліків цього способу відноситься надмірний тиск лямки на спину 

пораненого. Тому, при пораненнях у грудну клітку використовують другий спосіб 

перенесення на лямці. 

Другий спосіб 

 
 

Рис. 61. Перенесення пораненого в лямці, яку складено вісімкою 

 

Санітар надіває на ноги пораненого лямку, складену вісімкою, кладе його на 

здоровий бік, і притулившись до нього спиною надіває лямку на себе так, щоб її 

перехрест був на грудях (рис. 61). Потім він піднімається, як і при першому способі. 

При такому перенесенні груди пораненого залишаються вільними, але санітар повинен 

підтримувати його за руки, а поранений – триматися за плечі або поясний ремінь 

санітара. 

 

 
 

Рис. 62. Підтримуючий спосіб 
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Обидва способи не застосовують при переломах стегна, тазу, хребта. Другий 

спосіб не можна застосовувати при тяжких пораненнях обох верхніх кінцівок.  

За відсутності носилкової лямки її легко можна зробити: кільце – з двох, вісімку – з 

трьох поясних ременів. 

Перенесення на руках може здійснюватися чотирма способами. 

Перший спосіб. Носить підтримуючий характер, економить сили санітара, 

застосовується при нетяжких пораненнях, доти, поки потерпілий здатний пересуватись 

(або підстрибувати на одній нозі) (рис. 62). 

Другий спосіб. Є одним із найлегших, переважно застосовується коли потерпілий 

перебуває у непритомному стані. Санітар обережно піднімає потерпілого у вертикальне 

положення обличчям до себе (рис. 63. а), постійно підтримуючи його; охоплює правою 

рукою ліву руку пораненого (рис. 63. б), опускається на коліно, укладає пораненого на 

плечі, фіксує лівою рукою ліву ногу та руку пораненого (рис. 63. в), обережно встає 

(рис. 63. г). 

 

  
а)   б)   в)  г) 

Рис. 63. Перенесення пораненого на плечах 

 

 
 

Рис. 64. Перенесення пораненого на спині 

 

Третій спосіб. Санітар саджає пораненого на піднесене місце, повертається до 

нього спиною, стає між його ніг та опускається на одне коліно. Поранений обхоплює 

санітара за плечі або тримає за його ремінь; санітар бере пораненого обома руками під 

стегна і встає (рис. 64). 

Четвертий спосіб. Санітар опускається на одне коліно, бере потерпілого одною 

рукою під спину, другою під сідниці; поранений охоплює санітара за плечі (рис. 65). 

Такий спосіб перенесення використовують лише при перенесенні на дуже короткі 

відстані (укладанні на носилки). 
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Рис. 65. Перенесення пораненого на руках 

 

8.2. Перенесення пораненого двома санітарами 

 

Здійснюється за допомогою носилкової лямки, на руках (без лямки) та носилках. 

Перенесення за допомогою носилкової лямки здійснюється двома способами. 

Перший спосіб (рис. 66) 

 

 
 

Рис. 66. Перенесення пораненого за допомогою лямки (перший спосіб) 

 

Склавши носилкову лямку у вигляді вісімки, санітари надівають її на себе так, щоб 

перехрестя лямки було між ними на рівні тазостегнових суглобів, а петля йшла в 

одного через праве, а іншого через ліве плече. Санітари встають по обидві сторони від 

пораненого, опускаються на одне коліно (один на ліве, другий на праве), усаджують 

пораненого на перехрестя лямки та встають, підтримуючи його за спину або руки. 

Таким же чином можна перенести пораненого, що знаходиться в лежачому 

положенні. Для цього його перевертають на спину, підводять під сідниці перехрестя 

лямки, залишаючи вільні петлі по бокам. Потім санітари опускаються на коліна та 

одягають петлі лямки собі на плечі як це було вказано вище. Обережно підтримуючи 

пораненого за спину, придають йому сидяче положення.  

Другий спосіб. Поранений при перенесенні сидить верхом на лямці, спираючись 

спиною на груди заднього санітара. Даний спосіб має переваги при пересуванні у 

вузьких ходах сполучень, траншеях.  

Перенесення на руках здійснюється чотирма способами. 

Перший спосіб. Носить підтримуючий характер, економить сили санітарів, може 

застосовуватися для перенесення поранених як в свідомому, так і непритомному стані 

(рис. 67 а). Якщо поранений вищий зростом за санітарів, то його переносять як 

показано на рис. 67 б. 
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а) б) 

 

Рис. 67. Перенесення пораненого на руках двома санітарами (перший спосіб) 

 

Другий спосіб (рис. 68). Санітари з’єднують руки так, щоб утворився замок з трьох 

або чотирьох рук. Останній різновид використовується у тому випадку, коли поранений 

може триматися за плечі санітарів. У противному випадку один із санітарів підтримує 

пораненого вільною рукою. 

 

  
Рис. 68. Перенесення пораненого на руках двома санітарами (другий спосіб) 

 

 
Рис. 69. Перенесення пораненого на руках двома санітарами (третій спосіб) 

 

Третій спосіб (рис. 69). Один із санітарів підходить до пораненого з боку голови, 

бере його обережно під пахви та дещо піднімає його тулуб. Другий санітар, стає між 

ногами пораненого та, охопивши їх під колінами, одночасно з першим санітаром 

піднімає пораненого. Перший санітар не повинний з’єднувати свої руки на грудях у 

пораненого, щоб не утруднювати дихання останнього. Даний спосіб зручний для 

перенесення пораненого по ходам сполучення, траншеям. Його забороняється 

використовувати при переломах кінцівок. 

Четвертий спосіб (рис. 70). Санітари стають з одної (здорової) сторони 

пораненого, опускаються на одне коліно. Санітар, що знаходиться ближче до голови 

пораненого, одну руку підсовує під його спину, іншу під поперек; поранений охоплює 

санітара за плечі (якщо він у свідомому стані). Другий санітар підводить одну руку під 
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сідниці пораненого, а другу під гомілки. Обидва санітари, стаючи на ноги, піднімають 

пораненого. Такий спосіб перенесення використовується лише на короткі відстані (для 

укладання пораненого на носилки).  

 

 
Рис. 70. Перенесення пораненого на руках двома санітарами (четвертий спосіб) 

 

8.3. Перенесення на носилках 

 

Для укладання пораненого на носилки використовують алгоритм наведений в 

попередньому пункті (четвертий спосіб) (рис. 71). Якщо до цього залучається три 

санітари, один з них підтримує голову і спину пораненого, другий – таз, третій – ноги. 

 
Рис. 71. Укладання пораненого на носилки трьома санітарами 

 
Рис. 72. Укладання пораненого на носилки за одяг 

В деяких випадках виникає необхідність в більш швидкому укладанні потерпілого 

на носилки. Для цього санітари, не опускаючись на коліна піднімають ураженого із 

землі за його одяг (рис. 72). Даний спосіб забороняється застосовувати при наявності у 

потерпілого переломів нижніх кінцівок. 

При відсутності носилок їх можна виготовити з підручних матеріалів.  

На невеликі відстані пораненого можна перенести на ковдрі, плащ-палатці, шинелі 

тощо; у цьому випадку працюють три санітари (рис. 73). 
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Рис. 73. Перенесення пораненого на плащ-палатці 

 

При перенесенні поранених в звичайних умовах (не в окопах) використовуються 

носилки з двох жердин, які з’єднані дерев’яними поперечинами та переплетені 

лямками, дротом, мотузкою (рис. 74). 

 

 
 

Рис. 74. Носилки з двох жердин та лямок 

 

Носилки можна швидко виготовити з одного-двох бушлатів (мішків) і двох жердин 

(рис. 75). 

 
Рис. 75. Носилки з двох бушлатів та жердин 

 

8.4. Правила перенесення пораненого санітарами-носіями 

 
По команді "Носилки" санітари-носії розгортають носилки й ставлять їх на землю 

поруч із пораненим з боку поранення головним кінцем до голови. Санітари-носії 

стають поруч із пораненим із протилежної сторони, знімають із нього речовий мішок, 

спорядження (все, що заважає диханню або укладанню на носилки). Знятті речі кладуть 

біля голови потерпілого. 

По команді "Взяти" обидва санітара-носія одночасно й обережно піднімають 

пораненого, не встаючи з колін, просувають його вперед і по команді "Опускай" 

обережно кладуть на носилки. 

Після того як поранений був укладений на носилки, подається команда "По 

місцях". Один санітар-носій стає до головного кінця носилок, обличчям до пораненого, 

другий – до протилежного кінця, спиною до нього, і по команді "На лямки" санітари-

носії нахиляються, згинаючи коліна, надягають петлі лямок на ручки носилок і 

беруться за них; по команді "Піднімай" санітари-носії випрямлюються й піднімають 

носилки. Піднімати й опускати носилки з пораненим потрібно одночасно й обережно. 

По команді "Вперед" передній санітар-носій здійснює крок вперед правою ногою, а 

другий санітар-носій – лівою і далі обидва продовжують йти не в ногу. 
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По команді "Ланка стій" ланка носіїв зупиняється. По команді "Опускай" санітари-

носії нагинаються й ставлять носилки на землю. Якщо треба повернути носилки на 

місці, не опускаючи їх на землю, подається команда "Ланка ліворуч (праворуч) 

кругом". Санітар-носій, що йде спереду, заходить вліво (вправо) кругом, а другий 

повертається на місці в ту ж сторону. 

Пораненого переносять на носилках ногами вперед. При підйомі на гору носилки 

повертають головним кінцем вперед. Поранених, що втратили багато крові, і поранених 

в ноги (з переломами нижніх кінцівок) при підйомі треба нести ногами вперед. На 

крутих підйомах і спусках необхідно зберігати горизонтальне положення носилок; для 

цього при переміщенні в гору піднімають задній кінець носилок, а при спуску – 

передній. 

Пораненого в щелепи укладають обличчям додолу з метою уникнення затікання 

крові в дихальні шляхи, під лоб підкладають зігнуту в лікті руку, плащ-палатку або 

речовий мішок. 

Пораненого в живіт кладуть на носилки на спину, ноги його згинають у колінах та 

підкладають під них валик з одягу. 

Пораненого в груди переносять на носилках у напівсидячому положенні, 

підклавши йому під спину одяг або речовий мішок. 

Пораненого з ушкодженням хребта переносять на носилках. із твердим не 

провисаючим ложем (до носилок прикріплюють товсту фанеру, широку дошку). 

Під час перенесення передній санітар-носій попереджає заднього про всі нерівності 

дороги. Якщо на шляху ланки носіїв зустрічаються перешкода (огорожа, забір, окоп, 

канава тощо), санітари-носії опускають носилки на землю, стають по обидві сторони, 

беруться за середину брусів, піднімають і ставлять ручки носилок на перешкоду (якщо 

це огорожа) або залишають носилки на землі звисаючими над краєм перешкоди (якщо 

це рів, канава). Один санітар-носій утримує задній кінець носилок, а інший, 

перебравшись через перешкоду, приймає носилки на себе; задній санітар-носій 

піднімає й обережно просуває носилки, а потім переходить сам. 
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РОЗДІЛ IX.КОЗАЦЬКА МЕДИЦИНА 

 

9.1. Загальні відомості про медицину козацтва. 

Сам термін "Козацька медицина" - новий і викликає цілу низку запитань. 

Найпростіше - чи була вона взагалі? Давайте підрахуємо: населення Козаччини сягало 

(загалом) 150-200 тисяч чоловік. А інколи й більше. Поблизу, під їхнім захистом, по 

селах-хуторах жили козацькі жінки та діти. Це - ще близько 600-800 тисяч людей. Чи 

були вони всі здорові? А коли ні, то хто ж їх, хворих, лікував? Відповідь однозначна. 

Опоненти скажуть: а чи варто виділяти козацьку медицину з української 

народної? 

Саме життя її відокремило. Бо українська народна медицина це: а) лікування для 

всіх; б) органічно споріднена з медициною болгар, сербів, поляків та інших слов'ян; в) 

цілительство переважно рослинне і тривале. 

Медицина козацька: перше - лікування професійне і, так би мовити, термінове; 

друге - щільно пов'язане з подібним у інших вояків: татар, турків, російських стрільців 

та ін. її рецепти і саме мистецтво, досвід передавалися, мов думи бандуристів, з уст в 

уста, із покоління в покоління. Медицина бездипломна, безступенева, безкнижкова. 

Нарешті, вона - цілком оригінальна, бо була медициною виживальною для 

молодих і тому - допитливою до всього! 

Коло часу замкнулось. І для нас вона зараз актуальна і конче потрібна. Після 

трагедії на ЧАЕС, серед гинучих трав, дерев перекручених, тварин заслаблих, стрімко 

дряхліючих людей медицина козацька, так само, як і віра предків, здатна коли й не 

гарантійне врятувати наш народ, то полегшити його порятунок. 

А що ми, недолугі нащадки, робимо? Вирубаємо дерева - захисників від радіації, 

винищуємо трави, заливаємо газони асфальтом, залишаючи себе і дітей своїх без 

зелених легенів. 

А колись підліток тікав на Січ. Ховався по ярах, руслах річок, зарослих 

верболозом. Йшов лісами. Діставався до Великого Лугу, де стрічався з травами-

велетнями. Ковила сягала йому колін, полин - пояса, тирса - вище голови. Ставали вони 

його друзями: лікували потерті в дорозі ноги, рятували від лихоманок, просто 

зміцнювали. Бо навряд чи взяли б у джури хворого чи кволого хлопця. 

Одужавши, відлежавшись, відгодувавшись (на вільних харчах), потрапляв 

хлопець на іспит: частіше по малих осередках на чисельних (понад 220) дніпрових 

островах, по засіках. Прийняли. Тепер три роки йому в козачках ходити. А за три роки 

багато чого трапиться. Повсякденному козацькому побутові розкоші й розслаблення аж 

ніяк не притаманні були. І бої-рубки теж траплялися... 

Історія України XVI--XVII ст. характеризується запеклою боротьбою 

українського народу за свою національну самобутність, велику і почесну роль у якій 

відіграли українські козаки. Медичну допомогу пораненим і хворим воїнам-козакам 

подавали здебільшого народні цілителі. Та й самі козаки володіли певними прийомами 

самоі взаємодопомоги: вміли пускати кров, виривати зуби, накладати лещата при 

переломах тощо. 

Життя запорізьких козаків здебільшого минало в походах і бойових сутичках. 

Допомогу при різних пошкодженнях та захворюваннях вони подавали за правилами та 

засобами народної медицини тих часів. Козаки вміли пускати кров, виривати зуби, 

виготовляти пластирі для лікування ран, накладати лещата при переломах. Вирушаючи 

в похід, вони разом із запасами зброї і харчами брали й ліки. 

Більш-менш докладні відомості про лікувальні звичаї запорізьких козаків 

знаходимо у рукописах французького інженера Боплана, який прожив на Україні 17 

років і свої спостереження виклав у окремій книзі, надрукованій у 1650 р. Він пише: "Я 

бачив козаків, які, щоб позбутись гарячки, розбавляли у чарці горілки півзаряду 

пороху, випивали цю суміш, лягали спати і на ранок просинались в доброму стані. 
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Часто бачив я, як козаки, поранені стрілами, коли не було хірургів, самі засипали свої 

рани невеликою кількістю землі, яку перед цим розтирали на долоні слиною. Козаки 

хвороб майже не знають. Більша частина з них помирає в сутичках з ворогом або від 

старості... Від природи наділені вони силою та ростом високим..." Боплан зазначає 

також, що під час зимових походів серед козаків великих втрат від холоду не було, 

оскільки вони тричі на день їли гарячу юшку з пива, яку заправляли олією та перцем. 

Звичайно, що відомості Боплана не завжди вірогідні. Іноді вони ґрунтувалися на 

переказах і домислах, не відбиваючи повною мірою дійсного стану лікарської 

допомоги. 

З походів запорізькі козаки поверталися з великою кількістю поранених, частина 

яких залишалась назавжди інвалідами. З цих причин козаки змушені були мати свої 

шпиталі. 

Перший такий шпиталь було засновано в Дубовому лісі на острові між річками 

Старою і Новою Самарою. Там були споруджені будинки й церква, оточені захисними 

ровами. На прохання козаків з Києва в цей шпиталь було запрошено ієромонаха Паїсія, 

на якого крім духовних обов'язків покладався Запорізький Спас"--головний козацький 

шпиталь в Межигір'ї коло Києва. 

Наприкінці XVI ст. головним шпиталем козаків стає шпиталь в 

Трахтемирівському монастирі на Дніпрі нижче Канева. 

Військові шпиталі були й у монастирях: Лебединському біля Чигирина і 

Левківському біля Овруча. Монастирі охоче приймали на себе піклування про козаків, 

оскільки мали від цього матеріальний прибуток. В козацьких шпиталях, на противагу 

цивільним в містах і селах, знаходили притулок не тільки інваліди, тут також лікували 

поранених та покалічених. Це були своєрідні перші військові лікувальні заклади на 

Україні. 

В самій Запорізькій Січі були цирульники-професіонали. Так, у 1675 р., коли 

турецькі війська несподівано напали на Січ, під час боїв було, як про це йдеться в 

літопису Величка, "ранено до осмидесяти товариства", яких кошовий Іван Сірко 

"целюрикам сечовим, за награждение им данное лечити приказал". 

Запорізька Січ задовольнялась медичною допомогою своїх цирульників. Медична 

канцелярія для боротьби з чумою в Запоріжжі командирувала лікарів (1738, 1760). 

Відомо, що кошовий отаман Г. Федорів звертався через гетьмана К.Розумовського в 

Петербург з проханням призначити до запорізьких козаків на постійну службу лікаря "з 

доволною аптекой й помощниками". На це клопотання було видано згоду, але 

медичний пункт з дипломованим лікарем так і не було відкрито. 

Шпиталь в Межигір'ї після 1755 р. передбачалось перетворити на інвалідний 

громадський будинок. Проте такий будинок було влаштовано в Кирилівському 

монастирі в Києві, а в Межигір'ї наказано відкрити військовий шпиталь, який у 1787 р., 

в день наміченого відвідування Межигір'я Катериною II згорів. Архів монастиря згорів 

ще раніше - в 1764 р. Цим і пояснюється брак відомостей про організацію і роботу 

цього лікувального закладу. 

Однак було б невірно думати, що в козацькому війську не подавалася ніяка 

кваліфікована медична допомога. У війську Б.Хмельницького, наприклад, майже в 

кожній сотні були цирульники, при полках -- лікарі. З історичних джерел відомі імена 

лікарів Лук'яна Салтицького, Мартина Родомського, Івана Гладкого, Матвія 

Таборовського та ін. 

У XVI ст. для поранених козаків створюються шпиталі в монастирях, найбільші з 

них -- у Трахтемирівському та Межигірському. Лікували в них обізнані в медицині 

ченці. 

З козацького скарбу вносилися вклади на лікування у шпиталях поранених. 

Б.Хмельницький навіть подарував Межигірському монастирю містечко Вишгород на 

знак вдячності за подання допомоги пораненим воякам його війська. 
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Велику підтримку мали шпиталі з боку українських православних братств, які 

почали створюватися з середини XV ст. У 1591 р. Львівське братство заклало великий 

шпиталь у Львові. У 1629 р. було відкрито шпиталь у Києві. В XVII ст. при багатьох 

українських військових полках були свої шпиталі. 

Варто згадати і про своєрідну діяльність цехів цирульників, які почали з'являтися 

у XV ст. Такі цехи були у Львові, Києві, Луцьку, Кам'янці-Подільському та інших 

містах України. Крім гоління, тут навчали подавати медичну допомогу, особливо при 

травмах, пораненнях, переломах кісток, кровотечах. 

Без перебільшення можна сказати, що цирульники, попри критичного ставлення 

до них з боку дипломованих лікарів, відіграли неабияку роль у поданні хірургічної 

допомоги, особливо пораненим у війнах. 

У XVIII ст. після створення медико-хірургічних шкіл при великих шпиталях, а 

також відкриття медико-хірургічних академій в С.-Петербурзі і Москві медична 

допомога у військах в організаційному і професійному плані набула нового значення і 

була піднесена на значно вищий якісний рівень. 

Імператриця Австрії Марія Терезія з метою поліпшення медичної опіки над 

населенням, розвитку медичної освіти і науки у королівстві Галичина та Лодомирія 

декретом від 22 грудня 1772 року призначила доктора медицини Андрея Крупинського 

крайовим протомедиком Галичини. Йому було доручено створити на 

західноукраїнських землях систему медичної служби і медичної освіти. 

У своїх меморіалах від 30 травня та 30 серпня 1773 року Андрей Крупинський з 

болем і гіркотою констатував, що через відсутність дипломованих акушерок під час 

пологів часто помирають матері зі своїми немовлятами. Тому першочерговим 

завданням він вважав відкриття у королівстві медичних навчальних закладів. 

На його клопотання губернатор граф Антоні Перген 20 березня 1773 року видав 

розпорядження, згідно з яким у Львові почалось читання лекцій з усіх галузей медичної 

науки для осіб, що займалися лікарською, акушерською та аптекарською практикою, 

але не мали дипломів. 

Урочисте відкриття Львівського акушерського колегіуму Одбулося 1 жовтня 1773 

року. Цей день ознаменував зародження середньої медичної освіти на 

західноукраїнських землях. Навчання в колегіумі було безкоштовним. Більш того, 

слухачі перебували на повному утриманні землевласників, які скерували їх на 

навчання. З губернаторського фонду вони одержували по одному гульдену на тиждень. 

Слухачами колегіуму могли стати фізично здорові, морально стійкі особи обох статей 

віком від 21 до 30 років. Звичайно, підбирали інтелектуально розвинених, які 

відзначалися милосердям та любов'ю до акушерської справи. 

За статутом навчання в колегіумі тривало один - три роки. При колегіумі діяли 

курси прискореної підготовки акушерок. Це сприяло значному поліпшенню 

акушерської допомоги в королівстві. 

При такій системі освіти відчувалась гостра нестача середнього медичного 

персоналу. Не дивлячись на це, багато з них не мало роботи, або займалось приватною 

практикою. На цей час дрібні лікувальні установи взагалі працювали без середнього 

медичного персоналу, а у великих - на одного лікаря припадав лише один середній 

медичний працівник. У зв'язку з цим їхні умови праці були вкрай важкими, а платня 

мізерною. В клініках єдиного в Західній Україні медичного факультету Львівського 

університету медичними сестрами працювали переважно монашки, які недостатньо 

володіли навіть найелементарнішими навичками догляду за хворими. 

Козацькому роду хвороби не страшні 
Наші предки-запорожці були не втомливими воїнами: життя козака проходило у 

воєнних походах і відчайдушних битвах з недругами. Не дивно, що за 300 років 

існування Запорозької Січі була створена і ефективно застосовувалась на практиці 

найсправжнісінька система воєнно-польової медицини. козак військовий шпиталь 

цілительство 
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Пам'ять про старовинні методи козацького цілительства живе сьогодні лише у 

фольклорі: з часів козаччини не збереглося жодного письмового джерела, яке свідчило 

б про давну традицію народного лікування. Перш ніж Січ була ліквідована, запорожці 

спалили медичні архіви, які знаходилися у Пустельно-Миколаївському і Спасо-

Преображенському монастирях, - щоб не потрапили до нечестивих рук… 

"Цирульники" - так називали на Січі козаків-лікарів - володіли мистецтвом лікування 

отриманих у бою ран без звичних ліків - підручними засобами. Прикладали до рани.. 

павутину, а іноді й звичайну землю, а в якості антисептика використовували, 

наприклад, сушений любисток. Дія цілительських ліків посилювалася читанням 

молитов, вимовлянням особливих - магічних - замовлянь і заклинань. Лікували, перш за 

все, словом - чим це не прообраз сучасної психотерапії? Відома "трубка-носогрійка" 

була в пошані на Січі, "як мати рідна". Вона допомагала позбавитися від багатьох 

недуг. Щоб не стався у поході розлад шлунка, курили трубку, набиту материнкою; 

нервові розлади традиційно заспокоювали сумішшю м'яти і звіробою, а куріння табаку 

з додаванням полину, як вважалося, покращувало зір. Простою козацькою "трубкою-

сбрулькою" запорожці лікували і хвороби спини: примотували її до викривленої 

ділянки хребта широким поясом і - відправлялись в похід. До місць забиття прикладали 

підкови, камені: не всі підряд, а особливі - лікувальні. Підкову використовували також 

в якості своєрідного тренажера - накачували м'язи по спеціальній системі. Ходили 

легенди про те, що запорожець одним зусиллям волі умів поставити на місце хребець, 

що вискочив. На Січі популярними були настої, відвари, спиртові настійки, обгортання 

цілющими травами - кажучи сучасною мовою, цирульники були чудово знайомі з 

основами фітотерапії. 

Козацькі маги з особливим характером. 

Французький інженер Гійом ле Вас сер де Боплан, який викликався спорудити в 

Україні воєнні фортеці, неочікувано для самого себе, став автором історичної праці 

"Опис України". Фортифікаційних справ майстер був щиро здивований 

"незрозумілими" діями козацьких магів-цілителів, які буквально з того світу повертали 

хворих. Очевидно, Боплан мав на увазі козаків-характерників - на Січі їх зазвичай було 

не більше 5-6 осіб. Еліта війська Запорізького, вони володіли здібністю в прямому 

розумінні цього слова творити чудеса. "Замовлені" характерниками козаки-запорожці 

швидко розправлялися із закованим в лати військом ворога - їх не брали ні мечі, ні пулі. 

Силою погляду характерник міг повернути назад ворога і за допомогою давнього 

замовляння при повному штилі наповнити вітром паруси козацької "чайки". Умів 

характерник і "відв'язувати від мерця". За козацькими повір'ями, убитий в бою ворог 

переслідував потім в житті свого вбивцю-воїна, насилав на нього хвороби і невдачі. 

Тому перш ніж почати лікування раненого, характерник відправлявся у світ мертвих і 

давав вбитому козаком ворогу викуп… 

Щоб дізнатися, чи переможе Запорозьке військо ворога, напередодні далеких 

походів і великих битв маги-характерники застосовували геомантію - гадання на землі: 

піднімалися на вершину найвищого в окрузі кургану, слідкували за переміною 

напрямку вітру і польоту птахів та робили по лише для них зрозумілим ознакам 

доленосні висновки. В народі характерників інакше, як чаклуни, не називали: 

вважалося, що козак може обманути самого чорта. Як тут не згадати колоритних 

гоголівських персонажів чи героїв "Чорної ради" Пантелеймона Куліша… Першим на 

Русі характерником - тобто, "той, що має особливий характер" - класик історичної 

думки Михайло Грушевський назвав князя Олега. Нащадок славних норманських 

воїнів-вікінгів, Олег отримав від них у спадок магічні знання і вміння зцілювати людей 

від багатьох хвороб. Проходили століття, до таємних знань давніх барсеків (так 

називалися у норманів воїни-чаклуни) додалися "напрацювання" слов'ян, а також - 

хозарів, печенігів і половців. Так що запорозькі характерники - явище, можна сказати, 

інтернаціональне. Як козаки в бані пиво пили За свідченнями очевидців-сучасників, 

козаки володіли відмінним здоров'ям: на Січі існувала відпрацьована віками система 
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загартовування. Повернувшись із втомливого походу, запорожець відновлював сили за 

допомогою "зелених" ванн: заходили після купання у річці у зарості росистої трави, 

бродили там, поки на шкірі не збереться достатня кількість цілющого пилку… А потім 

у блаженстві довго обсихав у тіні. "Магія" роси, багаторазово підсилена чудодійною 

силою трав, підвищувала опірність організму до хвороб. Наші предки розробили 

спеціальну систему очищення організму від шлаків: випиваєш літр-інший пива з медом 

і сумішшю духмяних цілющих трав - і паришся в бані у своє задоволення! Баня 

вважалась на Запорізькій Січі кращим засобом від простуди. Не виникала у козаків і 

проблема авітамінозу, хоча у перервах між боями і походами навряд чи хтось 

задумувався про збалансоване харчування. У невибагливий козацький раціон входила 

виловлена у річці риба і… вовчатина. М'ясо вбитого хижака не лише продовжувало, за 

повір'ями, життя, але і допомагало зберегти гострий зір і відмінний слух. Його 

прикладували до свіжих ран - щоб "загоїлося, як на собаці". Брак вітамінів 

доповнювали запиваючи м'ясні делікатеси особливим енергетичним напоєм - узваром із 

фруктів і трав. Легенди - замість документів За свідченням доктора історичних наук 

Віталія Щербака, наукових монографій і статей, які були б присвячені темі козацької 

медицини, просто не існує: вчені звикли спиратися у своїх дослідженнях лише на 

"тверді" факти. Сьогодні ми володіємо лише матеріалами, які були зібрані під час 

етнографічних експедицій. Григорій Фудім, начальник Київського медичного 

управління Козацьких військ України, подорожував у свій час селами Нікопольського 

району, записуючи дивом унікальні рецепти, які збереглися з часів Січі. Вони увійдуть 

у книгу під назвою "Характерництво і медицина запорозьких козаків", перші розділи 

якої друкує журнал "Козацька Україна". Старовинні рецепти запорозьких козаків 

можна знайти у книзі Анатолія Пастернака "Козацька медицина". 

Деякі козацькі рецепти 

1. Для загоювання застарілих ран 

На молодика - "на молодий місяць" - розтерти 3 жмені сухої трави безсмертника 

пісчаного. Розвести багаття, кинути в нього полин-чорнобильник, а потім розжарити на 

вогні лист заліза. Розтертий безсмертник розкласти на цьому листі. Коли трава 

спопеліє, перемішати, просіяти і змішати із "дерев'яним" (оливковим) маслом. 

Прикладати до рани 2 рази на день. 

2. Від анемії, при виснаженні 4 жмені перемолотих жолудів, зірваних з дуба віком 

25 років, перемішати з 500 г "залізної" води. Помістити у півлітровий горщок і 

виварити до половини. Додати 3 ст. ложки липового меду. Приймати 4-6 разів на день 

перед їжею. Щоб приготувати "залізну" воду, в окріп кидають залізні стружки і 

настоюють, поки не прохолоне. 3. При стресі, нервовому збудженні (давали козакам 

звільненим з полону) 1 жменя висушеної астри ромашкової (чи дикої) залити 200 г 

гарячої "мідної" води (готується за аналогією "залізної"). Настояти 30 хвилин. Вживати 

за необхідності. 

 

9.2. Козачі ліки 
АЇР  

По річках, ставках, мов зелені шаблі, росте аїр. Звуть його ще лісова лепеха або 

татар-зілля. Існує легенда, що під час татаро-монгольської навали возили коріння його з 

собою вершники-завойовники, щоб підтримувати сили, втамовувати спрагу. І там, де в 

поході вронили вони коріння, виросли зелені оці хащі. Проте це не лише легенда. По-

перше, народи Середньої Азії і зараз вживають коріння для підвищення тонусу 

організму, а також лікування статевої слабкості. По-друге, ви ніколи не побачите на 

Україні цвітіння аїру – він завжди розповсюджується лише паростками. 

А коріння лепехи непросте: коли порошком з нього присипати забруднену рану, 

вона швидко зробиться чистою і загоїться. Цим дуже часто користувалися запорожці і 

рани від ворожих шабель гоїли напаром татар-зілля. Таке саме застосування має він і 

зараз серед людей у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Але з віками набувся 
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досвід, і зараз народна медицина вживає його також при малярії, водянці, проносах, 

цинзі, сухотах. 

КРОПИВА.  

Серед шанованих зелен-ліків купальських найменш шанована та найбільш корисна 

– кропива. Ви її знаєте з дитинства і ображаєтесь на кропиву за науку. А даремно. Чи 

відомо вам, що єдиної кропиви в природі не існує? Маємо родину кропив’яних, до якої 

входять понад 400 видів, з них на Україні росте лише вісім.  

Кропива дводомна містить у листі аскорбінову кислоту, хлорофіл, каротин, 

вітаміни В, К та інші. Розшифруємо: за змістом каротину вона поступається лише 

моркві, а по вітаміну С рівна капусті і цибулі. Трава здатна відновлювати гемоглобін, 

спиняти кровотечу, знижувати рівень цукру в крові. Лікують нею анемію, атеросклероз, 

суглобний ревматизм, діабет, запалення нирок, сечевого міхура, печінки, жовчного 

міхура, хвороби шкіри, облисіння. Для цього столову ложку трави заливають 200 г 

окропу, настоюють півгодини, проціджують, листя розм’якле вичавлюють теж у напар і 

п’ють замість води. Вживають постійно 1,5-2 місяці. Отруєнь не буває ніколи, але болі 

на початку лікування будуть. Бо кропива чистить печінку та нирки, а пісок та камінці 

виходять сечовиками й жовчними протоками, злегка травмуючи слизову оболонку. 

Спеціалізація кропиви жалкої дещо інша. Вона – чудові ліки при пухлинах селезінки, 

носових кровотечах, кровохарканні. 

КУЛЬБАБА. 

Яка квітка першою непереборно провіщає весну? Пролісок, первоцвіт, сон-трава? 

То теж перші квіточки весни, але найвідоміша з них – кульбаба звичайна. Білоруси 

називають її “сонячницею”. А українці ще йменують її “одулисина”, “попова лисина”, 

“духівка”, “золотавочка”. Загалом існує понад 20 місцевих назв кульбаби. 

Достеменно відомо, що немає жодної краплини меду, що не містила б у собі пилку-

нектару з кульбаби. А препаратами з неї лікують широкий спектр хвороб: від 

ластовиння до тяжких уражень печінки та нирок, екзем різноманітного походження. 

Понад 50 хвороб лікує кульбаба звичайна. 

БЕРЕЗА. 

 У вас хворі суглоби? Скористайтеся допомогою берези. 5 г бруньок її заливають 

склянкою води, кип’ятять на малому вогні 15 хвилин. Посуд з окропом укутують та 

настоюють годину. Після проціджування вживають по чверті склянки 4 рази на день 

через годину після їжі. Можна скористатися і листям. Одну столову ложку листя берези 

заливають склянкою окропу, настоюють 6 годин, п’ють по півсклянки 2-3 рази на день. 

Лікувальні властивості має і сік берези. Пийте його частіше, як це пращури наші 

робили. 

ОСИКА.  

Дерево, яке завжди хвилюється: при найменшому вітрі дріботять його листочки. 

Дерево, яке донедавна вважали чи не лісовим бур’яном. Така наша осика. Але останнім 

часом звернули увагу на досить швидкий його ріст та відновлення. І виявилось, що 

бруньки, молоді пагони, листя осик мають багато хімічних речовин, корисних для 

людини. Бруньки дерева застосовують при подагрі та хворобах нирок, кора – чудовий 

шлунковий засіб при гастритах зі зниженою кислотністю.  

КАШТАН КІНСЬКИЙ.  

Найулюбленіше дерево, цвіт та листя якого увінчує київський герб, має до того ж 

дуже цікаві лікувальні властивості. Цілющі – кора, квіти, сік квітів, лушпиння та самі 

плоди. У Німеччині одержаний з квіток ескузан – ліки, що допомагають при 

тромбофлебітах, трофічних виразках. Крім того, він запобігає утворенню тромбів під 

час пологів та операцій, підвищує стійкість судин. У народі відвар кори каштана 

вживають для лікування геморою. Зуд шкіри гарно знімають сидячі ванни з лушпинням 

достиглих плодів, які роблять щовечора. Каштан також допомагає при проносах, 

пропасниці, бронхітах, коклюші. 

СОНЯШНИК.  
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Не лише насіння, з якого виробляють олію, а й листя та квіти соняшника не без 

користі: вони – ліки. Відвар з пелюсток покращує травлення, спиртова настойка у 

рівній кількості листя та квітів по 30 крапель перед трапезою підвищує апетит та 

стимулює виділення жовчі. 

СОН-ТРАВА. 

На початку квітня з’являються на лісових галявинах великі блакитні і фіалкові 

квіти. Вони Сон-трава. прикриті довгими пухнастими віями-листочками, а пряма 

стеблина – сріблясте-сива від дрібних волосків. 

Сон-трава має широкий вжиток у народній медицині з давніх-давен. Вона – 

заспокоюючий засіб при безсонні, невралгіях, істерії, а також при лікуванні 

бронхіальної астми, бронхітів, ниркової коліки. Збирають цю рослину під час 

плодоутворення, тобто з половини травня до половини червня, а вживають лише через 

три-п’ять місяців після збору. 

БАРАНЦІ.  

У лузі, серед кущів одними з перших блідо-жовтими віночками розквітають 

баранці – примула. Розетки їхнього світло-зеленого довгастого листа красиво 

оздоблюють майже голу землю. Листя не лише окраса, а й добрий салат навесні, коли 

дуже мало вітамінів. У їжі цілющі. Простий відвар з них у п’ять разів сильніший за 

дією, ніж препарати сенеги та іпекакуани. Ось чому жовтенькі баранці широко 

вживаються і лікарями, і в народі при різних хворобах легень. Відвар і навіть порошок 

допомагає при болях у голові, мігрені, є добрим перевіреним сечогінним засобом. Він 

полегшує та пом’якшує кашель у дітей. 

РЕЦЕПТАР 
 

1. Коріння аїру – 10-15 г, дві склянки води, роблять відвар. Приймають по 

півсклянки тричі на день за півгодини до їди. Лікують виразку шлунку та 

дванадцятипалої кишки. 

2. Коріння та насіння кропиви жалкої – 15 г відварюють у 200 г води і п’ють по 2-

3 столові ложки за один прийом при круглих глистах. Гостриці та аскариди масово 

гинуть. 

3. Кропива дводомна, мілко нарізане та посічене просіяне листя – 100 г кип’ятять 

у 500 г води півгодини. У воду додають трохи оцту. Від облисіння голову миють 2-3 

рази на тиждень цим відваром. 

4. Бруньки осики – 90 г варять у семи склянках води, доки не залишиться лише 

три склянки відвару. Проціджують, додають столову ложку меду і п’ють тричі на добу 

при легеневих хворобах та малярії. 

5. Кора каштана кінського – 20 г на 200 г води відварюють і п’ють по столовій 

ложці 4-6 разів на день. Як заспокоюючий засіб при безсонні, невралгіях, істерії. 

7. Свіжий сік сон-трави змішують у рівній кількості з медом і приймають по 

чайній ложці тричі на добу при глаукомі. 

8. Баранці, трава – 15 г листя на 200 г води кип’ятять 5 хвилин, проціджують та 

вживають по півсклянки чотири рази на день при мігрені. Цей відвар також пом’якшує 

кашель у дітей. 

 

9.3. Таємниці пластунів 

 

Ті, кому довелося служити в армії, неодмінно проходили важкий вишкіл – долання 

смуги перешкод. Треба було повзти на животі, під колючим дротом або без нього, по-

пластунськи. Але “батьки-командири” забували сказати, звідки походить цей 

військовий термін, хто такі пластуни.”Забудькуватість” ця була не випадковою для 

імперської армії. А нині українські воїни, треба думати, дістають належні знання з 

історії нашого війська. І про пластунів їм розповідають на заняттях – про нащадків 

запорізьких козаків. Пригадаймо й ми дещо цікаве. 
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Пластуни на Січі мали свій окремий курінь. Вояцька наука їхня була особливою. У 

густій траві пластун підкрадався до ворога, видивлявся, що потрібно, і непомітно повз 

на свою територію. Для такої служби необхідні були завжди відмінна фізична форма, 

витримка, ясний розум. Допомагали пластунам їхні тайни-секрети. І не в останню чергу 

– медичні. Найперше правило – пластуни ніколи не пили сирої води, запобігаючи 

холері й дизентерії, а пили окріп, добряче витриманий у казанах над вогнищем. До 

нього додавали лепеху (аїр), деревій, звіробій, полин різних видів – усі ці трави 

справляють антимікробну дію. 

Тими ж напарами-розчинами наповнювали баклажки, які брали в розвідку. 

Вважалося дуже корисним розбавити питво “царгородським” вином – тільки червоним. 

Той напій не лише дезінфікував, а й піднімав тонус, допомагав легше переносити 

поранення. Коли ж доводилося пити воду застояну, болотяну, бо іншої не було, то 

перед тим ковтали жменьку вугілля, узятого з багаття (невеликий запас його завжди 

мав із собою пластун). Воно рятувало від зарази. 

Коли ж усе-таки з’являлися судоми в животі, біль, то лягали на полин животом і 

лежали нерухомо з півгодини. Біль ущухав. Так само припадали животом і грудьми до 

Конотопу. Ця назва об’єднує дві трави – спориш (горець пташиний) і конюшину 

червону. Рослини різних родин, але у поєднанні з потом, з розігрітим тілом діють 

однаково заспокійливо. 

Уже пізніше, оселившись на Кубані, нащадки запорожців не забули давніх секретів, 

як зберегли і всю пластунську науку. У російській армії довго існували спеціальні 

загони – частини пластунів, які не раз ставали у добрій пригоді в безугавних війнах, що 

їх вела імперія. 

Цікаві й на перший погляд чудернацькі були санітарко-медичні правила козаків-

кубанців. Скажімо, будь-яку страву їли вони лише одноразово, рештки обіду чи вечері 

неодмінно викидали, не залишаючи на потім. У спеку – а це на Кубані половина року, 

якщо не більше, – уникали жирної їжі. Завжди по змозі віддавали перевагу пташиному 

м’ясу чи баранині перед свининою. Навіть традиційне сало, як не дивно, не було 

поширене поміж кубанців, у всякому разі, не входило до щоденного раціону, а 

пластуни його взагалі воліли не вживати. Ідучи в розвідку, пластун брав “сухий пайок” 

– в’ялену баранину, аж ніяк не свинину. 

Всупереч усталеній думці, далеко не всі запорозькі козаки курили тютюн, на 

Кубані ж досить довго курців взагалі було обмаль. Але багато козаків, а пластуни – усі 

й завжди, носили з собою капшук (гаман, кисет). Що вони там зберігали? Порошок із 

сухих трав. А саме: полину, материнки, оману (дев’ясилу), кінзи, тархуну (естрагону). 

Ним присмачували їжу або й так ковтали. Наслідки? Чудові! Під час Кримської війни, 

за свідченням багатьох авторитетів (Пирогова, Сергєєва-Ценського та інших), пластуни 

практично не хворіли на дизентерію та інші інфекційні недуги. Вони виявилися 

міцнішими й здоровішими не лише від інших “царських слуг”, а й від турків, 

сардинців, французів, навіть англійців, котрі мали досвід війни у спекотних колоніях. 

До речі, за прикладом кавказьких горців кубанці змінили полотняні капшуки на 

шкіряні. 

Крім цілющого трав’яного порошку, пластуни, як і їхні прадіди-запорожці, носили 

з собою попіл і землю. Звучить поетично: “грудочка рідної землі”. Насправді ж попіл і 

земля могли бути з будь-якого місця. Ними засипали одразу свіжі рани, щоби швидше 

гоїлися без запалень. Перевагу віддавали чорнозему або червоній глині. Піску чи 

піскуватого грунту не брали ніколи. До речі, свіжі рани перев’язували сорочкою, 

замість вати використовували пух очерету, куги. Звичай одягати перед боєм чисту 

сорочку – не гарний жест, а практичний захід: щоби було чим перев’язати. Мали 

пластуни і свої засоби від укусів змій та отруйних комах. 

“Пластунське лікування” – дорогоцінний спадок наших предків. На жаль, ще 

недостатньо вивчений. 
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9.4. Що курили запорожці 

 
Думаєте дим може бути корисним? А якщо це дим із суміші трав? А якщо це 

робиться для профілактики цілої низки захворювань? Отже цього разу Анатолій 

Пастернак розповідає про те, що і як курили козаки.  

В розділі не акцентовано увагу, тому зроблю це окремо. Важливий також і спосіб 

дихання. На відміну від сучасних курців, козаки обкурювалися димом. Мається на увазі 

те, що дим набирався в рота і випускався. І лише тоді його вдихали. Що ж до 

рецептів… Ще залишилися люди, які їх знають. Але щодалі менше. 

Багато хто робить з козаків наркоманів – ніби-то курили коноплю. Можливо. Але 

ще врахуйте спосіб споживання. А також те, що наразі вчені починають визнавати 

терапевтичний ефект від вживання коноплі. Ну і знову ж таки – сумніваюся, що затятий 

курець зможе ефективно рубатися цілий день. Про козацькі наркотики – в наступному 

розділі. 

І завершуючи коментар: деякі дослідники кажуть, що люлька у нас з’явилася ледь 

не раніше тютюну в Европі. Зрештою, кожен зробить свої висновки. 

Ніде правди діти: козаки янголами не були. Меди-пива пили, горілочки не 

цуралися. Що ж до тютюну та люльки – до них приязнь особлива була. Згадаємо 

гегелівського Тараса Бульбу, який головою наклав, кляту люльку шукаючи. А він же з 

реальної людини списаний. Навіть іноземці, буваючи на Січі, потім свідчили: козаки 

люльки з рота не випускають… 

А тепер поміркуємо. При отій “загальній тютюнізації” випадки легеневих хвороб 

серед козаків були дуже нечастими. Тут ідеться про риси здорового побуту, які ми 

забули. По-перше, козаки ніколи не палили в хаті, у курені, навіть у землянці. “Бо там – 

Бог”, – казали вони. Тобто – висіли ікони. 

Отже, дим не їв їм легенів у закритих приміщеннях. Але ж палити вкрай хочеться! І 

козаки знаходили компроміс: більшу частину доби перебували на свіжому повітрі. Від 

ранньої весни й до глибокої осені спали надворі. Тютюн тримали не в кисетах, а в 

маленьких міцненьких гарбузянках (званих “діжечками”, “турчанками”, 

“таракуцками”). З часом гарбузянка міцніла, ставала ніби костяна. Тютюн зберігався 

сухим. Не пліснявів, як, приміром, у нашої “Прими”. То ж врахуймо ще: палити люльку 

здоровіше, ніж сигарети чи цигарки. Люлька часто гасне. Доводиться знов 

розпалювати, а заразом поміркуєш: чи не забагато палиш? 

Головна ж таємниця була в самому тютюнові. Чистий турецький був дуже дорогий. 

Завзяті тютюнники добували його в різний спосіб: коли – за гроші, а частіше – шаблею, 

як трофей. А коли і як мито за перевіз через пороги. 

Оскільки тютюну не вистачало, козаки примудрилися додавати в нього полину, а 

то й більше трав. У першу чергу – деревій, чебрець, полин, будяк, сухе листя валеріани, 

м’яти, борщівника. Усі ці трави мають лікарські властивості: заспокоюють нервову 

систему, знижують кров’яний тиск, поліпшують апетит та сон. 

Отже, розважливість і мужність воїнів інколи залежала від тютюну. І коли 

запорізькі вояки майже не хворіли на астму, бронхіти, трахеїти, то це теж завдяки 

козацькому тютюну. 

Хтось може заперечити: скільки ж шкідливих речовин у тому диму ж лишалося! 

Але ж і вплив гарячого диму через слизові оболонки бронхів та носової порожнини 

досить цілющий! Та й чи багато треба? Знову згадаймо про гомеопатію. І наукова 

медицина стверджує: не така страшна доза, як постійний вплив. 

Нарешті, досвід адигейців, ульген, нівхів доводить те ж саме: вони самим лише 

димом лікують понад 200 хвороб. І досить успішно. Це підтвердила наукова експедиція 

Хабаровського інституту ще у 1975 році. ; Слід підкреслити: паління в козаків було 

розвагою, відпочинком. Воно заважало ані в походах, ані в селянській праці. Ще й 

лікувало. Хіба погано?! 
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А прадідівська традиція шанування хати та церкви й нашим курцям завадила б. 

Було б непогано, коли в боротьбі з наркоманією та токсикоманією наші лікарі 

застосовували б хоч подекуди й козацький досвід. Адже серед козаків нічого подібного 

не було! 

 

9.5. Таємниці довголіття кобзарів 

 
Ви чули щось про звукорезонансну терапію? Це одна з кобзарських таємниць. А 

таємниць у них багато. Дещо з того, що знали кобзарі, зараз викладається у Спасі. Бо і 

серед кобзарів були характерники. Кажуть, що дехто з них умів вбивати піснею. І часто 

сліпі музики виконували задачі розвідників.До чого веду – Анатолій Пастернак дає три 

таємниці довголіття. А я додам іще одну. Річ у тім, що кобзарі були носіями сакральних 

знань. Тому чудово володіли не лише навичками звукорезонансного лікування, а й 

рецептами народної медицини і давньої народної магії. А щоб ніхто не вивідав їхніх 

таємниць мали свою окрему мову – лебійську. Та це предмет зовсім інших статей. 

Колись, ми отримаємо дозвіл на передрук книги Костя Черемського “Шлях звичаю”, 

тоді й розповімо про це більше. А тут – читайте дослідження “Козацька медицина”. 

Бандура та її попередники – кобза, ліра – інструменти дуже древні. Але (не 

побоїмося повторень) – і вічно молоді, бо кожен виконавець прагне в ній щось 

вдосконалити. Що ж до віку – трапляються вони й двохсот-, і трьохсотлітні. 

“Ну то й що?” – скажуть скептики. У світі відомі скрипки, органи набагато старіші. 

Але порівняйте умови, в яких зберігаються шедеври Гварнері чи Страдіварі. На них же 

дмухнути не дають! А голубонька наша – вітрами бита, зливами нищена, пилом доріг 

дряпана. Та й після цього чисто бринить її голос! Видно, справді береже стареньку Бог 

та доля. Так і кобзарів чи бандуристів. 

Прості підрахунки показують: коли не траплялося нагоди наглої смерті 

насильницької або, як у Ходасевича, від тяжкої хвороби, жили кобзарі по 75-80 років і 

більше. Це при середньому показнику життя чоловіків у тогочасній Європі 55-60 років. 

Чільне місце серед них посіда Остап Вересай, який не лише досяг дуже поважних літ, а 

ще й вдруге побрався із співочою пташкою, подругою давньою – Параскою. Хто захоче 

знати більше, хай звернеться до чудових віршів М.Т.Рильського, йому присвячених. 

Повторимось – ділили долю своїх бандур кобзарі, ночуючи в полі та лісі, харчуючись 

чим Бог пошле, п’ючи коли кришталеву воду криничну, а коли й каламутну з калюж. 

Здоров’ям не дуже опікувались, лікуватися не мали де, жіноцтво їх не викохувало. Од 

села до села йшли пішки. Кажучи сучасною мовою – постійно перебували в 

екстремальних умовах. А жили довго. Де ж секрет? 

Звісно, у способі життя. Кобзарі харчувалися начинням простим, але не 

забрудненим радіацією та нітратами, спали на свіжому повітрі. Не палили, пили горілку 

рідко. Багато пересувалися пішки. Дуже ревно в Господа вірили. Проте головна 

причина довголіття народних співців – сама бандура. 

Серед струнних її нема з чим порівняти за будовою. На дерев’яні її частини 

(корпус, деки, шийки, резонатори-решітки, плектри) йшли обов’язково різні породи 

дерев: липа, вільха, вишня, клен, рідше – бук, дуб, калина, горобина, береза. Вимоги 

суворі: висока резонансність. Тобто щоб звук підсилювали і не спотворювали. Тоді – 

витривалість. Щоб десятиліття господарю служила, щоб, переходячи з рук до рук, не 

старіла, а кращою ставала. При тому – в польових умовах. А ще – аби власного звуку 

до пісні не додавала, лише відтворювала мовлене струною і голосом. 

Тепер про струни, їх є два різновиди: баси й приструнки. Перші робляться з металу, 

як у скрипки чи гітари, другі – з овечих жил. Загальна кількість їх коливається від 24 до 

60-ти. 

З точки зору медичної, маємо надпотужний генератор різноманітних коливань. 

Граючи чи репетируючи, кобзар встановлював бандуру так, що звукові коливання 

охоплювали найважливіші частини організму: область серця, сонячного сплетіння, 
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печінки, підшлункової залози. Начебто поза впливом залишалися нирки й селезінка. 

Проте через системи нервових взаємозв’язків потрібний ритм коливань бутів чи 

приструнків доходив і до них, а через низку кісток-резонаторів, а також через вуха – до 

щитовидки, гіпофізу. Опоненти кажуть, нібито ці коливання занадто слабкі, адже 

бандура – не орган, туба чи литаври. На подібні закиди можна відповісти. Не так давно 

з цих самих причин відкидали гомеопатію та лікування травами. 

Нині доведено, що малі дози, слабкі відвари та напари можуть впливати на 

хвороби, одужання, стан здоров’я навіть сильніше, ніж середні та великі. Більше того – 

доведено небезпеку, шкідливість для нас надмірностей. Чи не від них походять 

алкоголізм, наркотична залежність, алергії? 

Неабияке значення у зміцненні організму кобзарів відігравав психічний настрій. 

По-перше, народних музик ніхто не примушував, як то було часто-густо зі скрипкою чи 

піаніно, з раннього дитинства регулярно грати на інструменті всупереч бажанню. Отже, 

зникав негативний елемент, коли п’єси подобаються слухачам, дають їм насолоду, а 

виконавець репертуар свій глибоко ненавидить. Кобзариками здебільшого ставали 

поводирі-підлітки. Вони бачили повагу народа до кобзарів, заохочувалися дідівським 

прикладом та славою, тому просили навчити грати на бандурі. Дорослі, батьки та 

бабусі дітей не гнітили. 

По-друге, виконавець брався за інструмент, не силуючи себе, при доброму гуморі. 

Вони репетирували, тим більше виступали, коли душа просить. Уроки проводилися 

часто, як у футболі, – при будь-якій погоді. 

По-третє, довголіттю українських кобзарів сприяла аура, навколишнє оточення. 

Вони жили спільно з українським селом, а раніше – з вільним козацтвом. Ця єдність 

створювала піднесений настрій, постійну бадьорість глашатаїв народних, нескореність. 

У спогадах, легендах, переказах ви не знайдете немічного, глухнучого кобзаря. 

Падали вони, мов дуби. До самої смерті доглядали самі себе і з ложечки їх ніхто не 

годував. 

Вражає і творча активність: вдосконалювали свій інструмент, створювали думи й 

пісні і в сімдесят-, і у вісімдесятилітньому віці. Практично – до самої смерті. Так само 

вони не втрачали чутливості пучок, сили рук аж до самого трагічного фіналу. Та 

картина була б неповною, коли не торкнутися, хоча б побіжно, впливу бандури на 

здоров’я слухачів. 

Полюбляли гру на бандурі Леся Українка, Кропивницький, Старицький, Карпенко-

Карий. Ну, ці хай за спорідненістю… 

Серед прихильників бандури зустрінемо і Петлюру, Махна, Коновальця… Любив 

зображувати гру на бандурі в п’єсах та романах Володимир Винниченко. Воно бралося 

просто з життя: на початку минулого сторіччя багато хто з українських учителів, 

лікарів, агрономів більш-менш вправно володів грою на бандурі. Усі любили слухати 

народних митців, одностайно відзначаючи благотворний вплив: після такої музичної 

вечірки – “ніби в росах купані”. 

Уже в повоєнні роки авторові пощастило бачити зблизька відомого бандуриста 

Володимира Андрійовича Кабачка. Приємно вражала його спокійна лагідність, 

доброзичливість до молоді та загалом до людей. Ставши педагогом, він вражав нас 

абсолютною відсутністю заздрощів, відразою до пліток. А в артистичному світі то – не 

дуже часте явище. Володимир Андрійович радів успіхові не лише своїх учнів, але й 

будь-якого здібного артиста… 

Гадаю, що незабаром роль бандури буде належно оцінена. Відкриватимуться 

школи бандуристів для дітей і дорослих. Працюватимуть кабінети музикального 

лікування, де чільне місце посяде бандура: за допомогою гри, спеціальних вправ 

розроблятимуть анкілоз суглобів рук, лікуватимуть поліартрити, особливо серед літніх 

людей. Грою ж виправлятимуть слух. Навіть “озвучуватимуть” (виводячи коливання на 

кістки зап’ясть чи ключиць) глухих. 
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Лікуватиме бандура і розлади внутрішніх органів: адже коливання грушової її 

частини дивним чином співпадають з коливаннями здорового серця; басів та 

приструнків – з коливаннями печінки; деки – з коливаннями шлунку і т.д. Отже, не 

людина настроюватиме бандуру, а бандура орієнтуватиме хворі органи на нормальні 

ритми-коливання. 

9.6. Як одяг може лікувати 

 

Такого ви точно не чули. Те, що собача шерсть лікує від ревматизмів – точно 

знаєте. А ось як використати рибу в лікувальному одязі? Якщо зацікавились – читайте 

далі про козацькі хитрощі.Насправді в цьому розділі Анатолій Пастернак розповідає 

також і те, наскільки корисним може бути звичайне споживання риби та риб’ячого 

жиру. 

На славетній картині Іллі Рєпіна “Запорожці” лицарі степові зображені голі до 

поясу. Чому? Може, автор хотів провести паралель між ними та героями Давньої 

Еллади? Але Рєпін – художник-реаліст: до найдрібніших деталей підходив з 

прискіпливістю справжнього історика. Тим більш – до “Запорожців”. Адже мав за 

консультанта такого знавця козаччини, як професор Д.Яворницький. Відповідь 

знаходимо в книзі вже згаданого Ж. Шерера, посла французького короля при дворі 

Катерини Другої (видана в Парижі 1796 року під назвою “Історія Малоросії”). Серед 

речей, що найбільше вразили автора, знаходимо й таку: “Запорожець, виловивши 

великих осетрів, виварює з них у котлах жир. І отим риб’ячим жиром просякає нову 

полотняну сорочку й дає їй просохнути. В обробленій таким чином сорочці воші не 

заводяться. Козак носить її без прання, аж доки вона не зробиться зовсім вітхою” (ст. 

68). 

Щоправда, гадаємо, посол тут припустився принаймні двох неточностей (аби не 

сказати помилок). По-перше, число вояків у Січі сягало від 10 до 20 тисяч. Де ж на них 

усіх осетрів настачити? Тому, вважаємо, основною сировиною для витоплення жиру 

були не осетри, а соми великі. 

Друге. Йдеться не про побутову повсякденну сорочку, а про похідну. Взагалі, в 

гурті вона дуже смерділа. А в морських експедиціях-походах (що тривали іноді й по 

півроку) вітер провівав. 

Дуже важливо було сипняку не нажити. Бо сипняк часто-густо ніс вірну погибель. 

Подібне ж просякання мало місце і по таборах-паланках. Тому й сидять козаки при 

столі голими. Можна обуритись варварськими звичками. А можна й похвалити 

пращурів за практичний розум. При довгій облозі табору могли спалахнути епідемії від 

поганої води чи їжі. Але сипняку ніколи не було! 

Сучасники Шерера – графи, віконти, маркізи, навіть королі – воліли краще 

сприскуватися парфумами, аніж купатися. Наші ж пірнали в не завжди теплі води 

Славутича, взимку обтиралися снігом. Та ще й отого дотепного способу позбутися 

вошей докумекалися! 

Отже, соми та осетри були для них лікарями-епідеміологами. І це не єдина послуга, 

яку надавала козакам риба. А водилося її тоді по річках та затоках, озерах, гирлах – 

сила-силенна! Судаки, соми, лящі, коропи, лини, щуки, окуні та ще безліч дрібної риби. 

Ж.Шерер свідчить, що багато було осетрів, білуги, оселедців теж не бракувало. 

Отже, другою профілактичною допомогою була їжа. По лісах чимало водилося 

птахів та дичини. Але запорожці не були м’ясоїдами. По-перше, полювання важче, ніж 

рибальство. По-друге, релігія їхня одстоювала пісну їжу. З нашої точки зору, рибне 

харчування – ліку-не. Так само як варене (на вогнищах, в казанах) для здоров’я краще 

ніж смажене. 

Риба дозволяла козакам сідати до столу лише двічі на добу, вивільняла час. Риба 

давала їм довголіття, чоловічу снагу. Вона ж захищала козацькі гурти від численних 

пошестей. Проте не тільки. Коли виявлялась у когось задавнена глибока рана (нагноєна 

рубана колота), її змащували маззю, виготовленою з трав, розчинених у риб’ячому 
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жирі. Він (вірніше, емульсія з нього та води) був супутнім продуктом при готуванні 

варених страв. 

Старшина, гетьмани, отамани гинули від поранень смертельних. Проте Історичних 

хроніках не знайдете згадки про безногих чи безруких калік. Хоча, зрозуміло, тут діяли 

і “закони жанру”. Але ж, звичайно, інваліди траплялись теж. То були переважно сліпці-

кобзарі. А якась часточка калік жила по монастирях та біля церков. Та їх було дуже й 

дуже мало. 

 

9.7. Як козаки оздоровлювалися травами 

 

Ви чули про лікувальні властивості квіткового пилку? Того, який зараз продають за 

немаленькі гроші. Щоправда, більшість знає про те, що лікувальні трави треба пити в 

узварах. І мало хто знає про трав’яні купелі.Більше 10 років тому, ми проводили табір. 

Один з моїх учнів за кілька місяців перед тим мав захворювання шкіри, причому 

залишилися шрами. Ми скористалися козацькою методикою – він кожного ранку і 

вечора повзав голяка у травах. За десять днів шрами зменшилися, а менші – зникли.  

Лікування псоріазу, наприклад, передбачає використання різноманітних трав’яних 

бань. Хоча, слід зауважити – наразі ми говоримо про те, як зміцнити організм, не 

допустити захворювання. А це можливо за наявності сильного імунітету. Отже, про те, 

як це робили козаки читаємо далі. 

Острів і Славутич. Хитка очеретяна твердь і заводь. Озерце та напівзатоплені луки. 

Коротше кажучи, без води Січ, хоч мала, хоч велика – нікуди! Так само, як і купатися в 

травах. Таємні вихиляси спокійного, поміркованого, урівноваженого українського 

менталітету. Традиція від моди різниться. І коли звичай зберігся Вдовж віків, коли й 

зараз на Івана Купала, та й після нього, молодь залюбки купається в травах, для того 

мають бути досить міцні практичні чинники. 

Вода і трава у свідомості пращурів – не суперниці, а сестри, улюблені доньки 

Матері-Землі. Одна з одною переплітаючись, одна другу Доповнюючи, пестять вони та 

гартують, вирощують людей. Козаків-хліборобів, жінок з діточками. Сивих чумаків та 

кобзарів статечних. Гурт народний. Щоранку, мов у свято до церкви, сунув загал на 

пашу, на Луки. 

Якими ж були вони тоді – і Великий Луг, і луки з лучатами та Луговинами? Що 

росло і хто жив там? У книзі Жана Шерера “Літопис Малоросії або Історія Козаків 

України”, де ретельно перераховані птахи, звірі, риби, дерева й чагарники України, про 

трави (окрім комишу та очерету) – анічичирк! Військовий і дипломат, Ж. Шерер, 

подібно до інших іноземців, що описували нашу землю, до трав ставився байдуже. Тоді 

такі зверхники трав не бачили, в обличчя не знали. 

Інакше ставлення було у степовиків: трави – то захист від ворогів. Коли вони 

ховають людину цілком – чим не ліс? Трави – харч коням та іншій худобині. До речі, 

суперечки між Катериною Другою та козацькою старшиною й по травах пролягали. 

Імператриця (німкеня, схильна до абсолютного порядку) дорікала: занедбали, мовляв, 

Дике Поле та Південь України. Землю не орють, житами-пшеницями не засівають. 

Козаки ж уперто стояли на своєму: навіщо хапати вище голови? Хліба народові 

вистачає; шляхи для продажу зерна перекриті султаном; а торгівля отим зерном з 

Європою дає малий прибуток. То ж краще зберігати для нащадків плодючі землі 

недоторканими… 

Час довів правоту пращурів: навіть за мале полегшення умов торгівлі саме лиш 

господарство “Асканія-Нова” Фальц-Фейнів годувало пшеницею мало не пів-Європи. 

Ще й степ заповідний зберігало. Бо все робилося розумно, пропорційно. Царицині ж 

скороспілі поміщики лише виснажували землю, відкриваючи-торуючи шляхи посусі, 

суховіям, сарані… 

Проте повернемося до складу трав і сенсу купання в них.             Степові трави – то 

здебільшого були злакові: війники, мочула, м’ятлик, степова тимофіївка, різновиддя 
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численні овсеців та вівсюгів. Усі вони квітували разом у травні-липні. До них 

додавалися вологолюбні види: лукова шавлія, гірський клевер (конюшина), еспарцет 

пісковий, прямий чистець, гірський порізник тощо. Ми перелічили зелених аборигенів 

підзони лукових степів. Що ж до зони типових степів, то їхнє “населення” становили 

дерноподібні злаки, головним чином – типчак і ковила. А саме: ковила українська, 

ковила-волосатка, ковила Лесінга. До них прилучалися проникаюча та степуюча шавлії, 

вузьколистяна півонія, серповидна люцерна, благородний деревій, Конотоп – клевер 

червоний та інші. 

Ті степи починали квітувати ще раніше – із квітня. Незалежно від складу 

різнотрав’я, пилок його у поєднанні з росою становив своєрідні, неповторні 

стимулюючі ліки. Щось на зразок женьшеню, маралового кореню або зеленого чаю. 

А процедура козацьких зелених ванн досить проста: після купання в річці чи озері 

голими, ще мокрими заходили в хащі трав. Ішли повільно. Росяно-пилкова суміш 

нашаровувалась на шкірі. Дещо подібне практикують зараз збирачі наркозілля. Вони 

також голі заходять у квітучі індійські коноплі. Пошвендявши там досхочу, вилазять. 

Пилок з тіла зіскрібають. Ото і є сировина для наркотика. З неї готують анашу. Збирачі 

наркоманами не стають, бо стикання їх з коноплями короткочасне. Козаки ж, навпаки, 

мали на меті довгий контакт пилка зі тривалий. Тому висихали остаточно вже в затінку. 

І тоді лише втрачався дуже повільно, бо весь час зволожувався потом. Наслідки такого 

купання можемо врахувати лише опосередковано. Жан писав: “Раніше, у давнину, в 

Малоросії зовсім не було лікарів. Їх заступали старі жінки, які так добре знали ботаніку 

та природу рослин, що лікували всі хвороби простими засобами і з величезним 

успіхом” (ст. 69) Йому в унісон додає французький історик П’єр Шевальє “Козаки 

міцні, спритні до всякої роботи, невтомні, сміливі і хоробрі”. свідчили історики 

польські, посли з Натикану, перські купці, які письмові згадки про тодішню Україну. 

Так, католицький прелат Ієн захоплюється гостротою зору січовиків, які за 100 кроків 

пострілом з пістоля “свічку гасять”. Якщо скласти реєстр сучасних хвороб, з якими 

січовики навіть і не зналися, досягнення тодішньої народної медицини стануть 

очевидними… 

Нечутливість, несприйнятливість українців до хвороб народжувалася попереднє 

загартування. А згодом, звичайно, – і генетичне. І купання в травах тут посідало 

почесне місце. На жаль, зневага до “селюцького відьмування” зробила чорну справу: 

наукова медицина геть відмовилась від диких злаків, зокрема, від ковили та війників. 

…Окремі рецепти народної терапії ще утримуються по селах, на регіональному рівні. 

Підіймається фітотерапія й по містах. Варто об’єднати всю оту рецептуру, переоцінити, 

ввести до практики лікування По-перше, для зцілення серцево-судинних, легеневих 

хвороб, печінкових, По-друге, в ланці таких “не важливих”, як вегетоневрози, посилене 

потіння, заїкання, а серед народних – наврочування. Дійсно, від них не помирають. Але 

й не живуть повноцінно, з насолодою… 

Найголовніше ж, якщо керуватися принципом гомеопатів “подібне лікується 

подібним”, – саме трав’яними купаннями варто лікувати наркоманів і токсикоманів. То 

буде як спільний дарунок січовиків і старого лікаря-фітотерапевта Майбутньому. 

 

9.8. Як козаки масаж робили і про ноги дбали 

 

Цей розділ буде корисним у першу чергу жінкам. Як ви почуваєтесь після ходіння 

на високих підборах? Тут ви дізнаєтесь про догляд за ногами і їх вплив на стан вашого 

здоров’я. Іпотерапія, постава та поняття масажу. Ми і надалі писатимемо про ці речі, 

хоча, значно більше можна дізнатися на семінарах керівника Всеукраїнської федерації 

“Спас” Олександр Притули.  

Також, в якості передмови, хочеться додати, що ми часто недооцінюємо вплив 

масажу на стан здоров’я. Я, наприклад, часто розминаю-розтираю ноги для дружини. 

Вона після цього моментально засинає. А пригадайте як ви себе почуваєте, коли вам 
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добре промасажують спину… Але ж не завжди є можливість отримати допомогу друга. 

Часто доводиться це робити самому. Наше здоров’я у наших руках. 

“Прожогом”, “підтюпцем”, “поволі”, “притопом”, “похапцем” – будь-який 

прислівник руху оберіть, усі вони підійдуть до козацького пересування. Предки вміли 

по-хазяйському використовувати і коня, і власні ноги. Про ноги тут мова піде лише 

побіжно, а от про коня… Власне, про вершника на коні. Ось скаче прожогом гонець-

посланець молодий. Ні себе, ні коня не жаліючи. Може, й пожалкує згодом… 

Цікаве слово “прожогом”. Отой “жог” – степова пожежа. Бачили, суха трава 

горить? Ніщо зупинити вогонь не в змозі. А як палають Іза, комиш? Воді під їхнім 

корінням не зупинити, навіть не зменшити вогню. Отож, “прожогом” – “подібно 

вогню”, “як при пожежі”, “для пожежі”. 

У поході ж загін пересувається інакше: без напруження, зберігаючи сили, 

заощадливо. До місця можливого бою кіннота діставалася ярами, виярками, балками, а 

найбажаніше – руслами річок. По-перше, тебе не видно з рівнини, зі степу. По-друге ж 

– по тих місцинах доволі було трав соковитих: коням харчування забезпечене. І 

рухались неквапно, поспіль… 

Вершники підсвідоме, проте неодмінно й жорстко робили самомасаж. Чому 

жорстко? Бо робивсь сідлом та твердою спиною коня. Зрештою, УСІ чинники однакові. 

Окрім темпу. 

Гадаєте, у джури, козачки, ординарці брали зовсім юних, бо посада, мовляв, 

непрестижна? Не лише! І знов-таки диктував кінь. “Прожогом” – то від 30-ти до 50-ти 

ударів-коливань по м’язах стегон, сідниці, тулубу на хвилину. “Поволі” – лише 10-20. 

Перше викликає збудження, величезну нервову напругу вершника; друге – повне 

розслаблення, а інколи – ейфорію. Кажучи про відпочинок у поході, мали на увазі якраз 

Пересування поволі. 

Щоб відновити сили після руху стрімголов, потрібен час. У юнаків термін 

відновлення набагато коротший, у статечних – довший. Про похилих уже годі й казати. 

Отже, запрошуючи в джури, мали б писати в об’яві: “віком до 17-18”. Будьте певні, аби 

й платили за гін по золотому, не пішли б чоловіки у вістові. Не витримали б. Але й із 

джур напряму в кошові – теж навряд. Не було серед козацтва “п’ятнадцятирічних 

капітанів”. Знаєте чому? Вірно. Знову-таки диктував кінь. Бо його масаж впливав через 

тіло на плин думок. У підлітків-юнаків вони ставали більш летючими, стрімкими; 

дозрілі люди розбурхувались тимчасово, що в бою давало незаперечну користь. Але 

рух цей (головне!) вибивав із ритму звичного. 

Навпаки, рух повільний сприяв розважливим, глибоким думкам. Фехтування, 

приміром, вимагає швидкості й точності рухів, а для того – високих показників 

статичної сили м’язів передпліччя, усієї руки, спини та ніг. Для цього користуються 

прийомами погладжування, пощипування, ручної вібрації й тиску. Усе це комплексно 

присутнє в їзді верховій. Кращого масажу перед двобоєм годі й бажати. Не перестаєш 

дивуватися розумній доцільності козацького буття. 

Цікаво співставити верхову їзду з китайською чжень-цю терапією: на шкірі 

поперека, сідниць, задньої поверхні стегна нервових точок порівняно небагато й 

залягають вони дещо глибше, ніж по інших ділянках шкіри: вимагають більш солідного 

масажу. Отже, масаж у сідлі, масаж верхи цілком доцільний і доречний… Виникає 

заперечення: то, мовляв, сива давнина, цікава історія, але практичного виходу на 

сьогодення воно не має. Дозволити собі мати коня можуть лише дуже багаті люди 

поміж “нових українців”. Регулярно відпочивають верхи і зовсім одиниці. Загал народу 

нашого бачить коня: а) у цирку; б) на іподромі; в) у зоопарку; г) дуже рідко – у селі. 

Виросли й відійшли вже цілі покоління нащадків козацьких, що за все життя коня 

навіть рукою не торкнулись. То навіщо ж писати про вершників минулого? Лише для 

екзотики? Ні! 

По-перше, серед наших масажних знарядь загалом відсутній такий, як сідло 

“верхівець”. А має ж бути! Діти, які багато чого сприймають гостріше й вірніше від 
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дорослих, зберегли таку гру-тренінг, як “гойдалка на дошці”. Та гра – саме осідлана 

партнерами дошка-сидіння-сідло, а за коней правлять власні ноги. А яка ж після неї 

бадьорість тебе охоплює! 

Якийсь подібний прилад-знаряддя з м’яким приземлінням, з амортизацією при 

поштовху буде, безперечно, корисним для відновлення після поліомієліту, для 

коригування статури при кіфозах, сколіозах тощо. Простота виготовлення, дешевизна 

такого приладу – додаткові свідчення на користь. 

По-друге, говорячи, що сучасники “безлошадні”, припустилися ми свідомого 

перебільшення. То чиста правда – вороного не маємо. Але щоранку коней сідлаємо. Ті 

коні – власні ноги. Від того, в якому темпі почнете день, залежить ритм вашого життя, 

навіть успіхи та фіаско в справах… 

Як воно звичайно ведеться? Скочили на рівні, пішли вмиватися: обличчя, руки, в 

кращому випадку – груди, голова, спина. А ноги? Ген, обійдуться! 

Але ж наші руки й груди теплої пори свіжим вітром дихатимуть, а в шкарпетки й 

взуття заковуємо на цілий день! Коли людину забивають у кайдани – знущання й мука, 

а як ноги – то нормально; них згадуємо, лише як заболять. Ну добре, від “м яких 

кайданів” (взуття) відмовитися вже не можемо. Тоді хоч подивіться, як цирковий 

ходить: візьміть з нього приклад! 

“Щоб я у якоїсь кобили вчилась?! – фиркне примхлива дівчина чи молодиця. -Таке 

скажете!” І даремно. Поміж нас (навіть спортсменів) ощадливо, гармонійно, правильно 

ходять переважно лише гімнасти. Красиво? Красиво. Корисно для здоров’я? Так. 

Пересуваються вони саме на зразок коней: хвильоподібно, гармонійно. У русі 

поступово беруть участь м’язи ніг, поперека, тулуба. Поступово і послідовно. А 

більшість викривлень хребта, радикулітів, остеохондрозів, розладів у ті м’язів – саме 

від невміння ходити. Хибна осанка, горбкуватість – теж… 

…Між іншим, “ота кобила” перед файною ґаздинею ще одну перевагу І; підкови, 

педикюр залізний. Адже оті підкови рятують, міцно тримають усю стопу! Справжній 

господар подбає, аби підкови ратицям пасували, ноги не травмували, довго слугували. 

Кінь має “взуття” точно по нозі. А ми, особливо жінки? Дехто з них ладен розтоптувати 

модні черевики навіть на номер-два менші, ніж потрібно, шкодячи нозі, ході, здоров’ю 

взагалі! І часто закаблуки носять – то “шпильки”, то височезні “платформи”. Ходять й 

інколи похитуються, мов п’яні. Краса вимагає жертв? Послухайте й про жертви. 

Часто модниці наші скаржаться на головокружіння, запаморочення раптове, 

головний біль. Винний у тому – мозочок, головний орган рівноваги. А роботу його 

непомітно, підступно, наполегливо розладнує хибна хода. Намагаючись підладнати 

діяльність м’язів ніг, усього тулуба під вихиляси і примхи модних закаблуків, малий 

мозок, сусід і помічник великого, перенапружується. Ось вам і результат. Можна 

сказати впевнено: більше половини жіночих неврозів походить від закаблуків… 

А козаки такої халепи не знали: ходили або в чоботах, або босоніж. Пересувалися 

вільно, широко спираючись на всю стопу, рухаючись хвильоподібно. Згодом 

муштряки, фельдфебелі аракчеєвські лаялись, навчаючи їхніх нащадків: “Що це ти, 

наче за возом ідеш!” Та мали рацію “хохли сиволапі” – подібна хода природня, дає 

змогу долати без утоми великі відстані. А під час війни – зберігати боєздатність, просто 

з маршу вступати в битву. На рівному плаці, на параді, можливо, отой стройовий крок, 

урочиста хода виграє. Але для справи, для здоров’я воно непридатне. 

Навчили ж козаків вільній ході коні. І цирковий кінь здатен підладнатися під будь-

який музичний ритм, а ось під “рок”, під “попсу” свідомо не буде: така музика входить 

в протиріччя з ритмом його нормальної ходи. Отже, наші “коні”-ноги потребують 

постійної й розумної уваги та поваги, їх, як і коней, треба мити-купати регулярно. Як 

коней чистять, пестять, так і голіностопи слід масувати хоча б по 10-15 хвилин 

щоденно. При найменшій нагоді дайте їм подихати – ходіть босоніж! 

Не одразу, звичайно, але через місяць-два після “лібералізації” режиму для ніг 

відчуєте позитивні зміни.  Подумайте і про взуття. Краще поладнати, відремонтувати 
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старі черевики, до яких ноги вже звикли, ніж змушувати їх влізати в нове, модне взуття, 

до якого доведеться довго пристосовуватися. Тим більше, з роками м’язи ніг стають 

слабшими, їм усе важче долати “опір” нових черевиків або чобіт. Проте і надмірно м 

яке взуття, оті капці султанських гаремів, над якими сміялися, кепкували запорожці, – 

хоча ногам любо, але й воно шкодить: без твердої опори розбовтуються голіностопні 

суглоби. 

І ще наостаннє: 90-92% жінок велику увагу приділяють черевикам, а серед 

чоловіків – лише 12-15%. Чоловіки часто не беруть до уваги головокружіння, шум у 

голові (мовляв, учора добряче “погуляв”). І так пропускають початок гіпертонії. Тому 

серед них частіші інфаркти, інсульти. Бо лікуватися починають. Така думка лікарів 

Америки, Швеції, Франції. 

“Подбати про коня і власні ноги – справа козацька!” – посміхаються нам здаля 

прадіди-запорожці. Самі не призвичаїлися… Може, хоч привчимо? 

 

9.9. У вільну годину 

 

Спробуйте уявити собі денний розклад звичайного запорожця погожої весняної 

днини. Отже, за звичаєм батьків, прокинувся з сонечком. Помолився. Повів коня 

купати. Разом із ним (холодна вода чи ні) помився і сам. Віддав коня джурі – хай пасе. 

Поснідав у гурті. Тоді – військова підготовка: джигітівка або інші вправи з шаблею чи 

конем. Побіжно зауважимо: робив це без наказу курінного, на засадах свідомої 

дисципліни. 

Будь-якої хвилини небезпека могла покликати до бою, де життя та цілком залежали 

від військової майстерності. Звичайно по черзі кожен кіш висилав наряди охороняти 

Січ. Хтось допомагав готувати для козаків куреня. Вільні ж від громадських обов’язків 

теж марно вештались: полювали, рибалили, вантажили товари крамарям, торгували 

пивом і медовухою. 

Коли ж випадала вільна година, провадили її так, що іноземці (дипломати й купці, 

інженери чи мандрівники) свідчили: козаки – гультяї, весь час. А секрет був у тому 

апетиті до життя, у природному смаку до гурту й жарту. 

Суворому прелату з Ватикану не сподобалася гра в карти. Бодай би ще на гроші. 

Так ні! Переможеного б’ють по носі чи по вухах! А навкруг – гурт регоче. 

Панам з Речі Посполитої, і самим до оковитої причетним і прихильним, дивно було 

бачити козацьке чаркування по шинках. П’ють шалено, а пам’яті й гідності не 

втрачають. Заливши баньки, не хапаються, як дрібна шляхта, за шаблі. Хіба що 

міряються силою (боротьба й різні вправи для рук). Здавалося панам: вправність у бою, 

мужність козаків мовби з неба падають! 

…А чи вмієте ви слухати? Ні, не просто слухати, а саме чути, розуміючи серцем. 

Тоді збагнеш втаємничений сенс виразів “байдикувати”, “байдики бити”. Чи не чується 

вам їхня спорідненість із Вишневецьким-Байдою? Засновник Хортиці, він, мовби 

лінуючись, підходив до військової справи, наче байдужим був до дисципліни у своїй 

ватазі. Але Ж кожному ясно – без неї, без майстерності козацької, не було б перемог те 

дипломатичних успіхів. Це добре розумів ворог-султан, що звав Байду до себе на 

службу. Зовнішня безтурботність мала приховати справжню силу, волю, вправність. 

Якщо, приміром, Сагайдачний до своїх 10 тисяч січовиків легко збирав ще вшестеро 

більше вправне військо, значить, на 290 а гаком островах Славутича велася постійна 

військова підготовка. 

Отже, відпочинок був одночасно своєрідним заслоном від ворожих, шпигунських 

очей – бо десь тоді ж проходив козацький вишкіл. Крім картярства, молодь охоче 

вчилася грати на музичних інструментах – бандурі, лютні, кобзі. Серед духових 

переважали сопілки, інколи роги, дехто гецав на ударних – на тулумбасах та бубонах. 

І ще іноземці засвідчували: коли потрапили козаки під владу царату, 90% чоловіків 

і майже 70% жінок серед них були письменні. Про планову музичну освіту на 
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Гетьманщині тоді й не чутно було. Проте сліпий, порубаний козак робився 

бандуристом. А бандура – досить складний інструмент. Отже, ази гри на ній 

опановували заздалегідь. Тобто своєрідна підготовка до “пенсії”. 

Далі, на Січі було 42 церкви стаціонарні й ще дві похідні. І дзвонарів для них не 

купували, по чужих світах не шукали – знаходили серед своїх. 

То чому ж не згадували іноземці про козацьку музичну освіченість? Бо, певно, 

вважали її “варварською”. Звісно, не було на Січі величних органів, аристократичних 

арф та клавесинів. Бо – зовсім інші умови життя й відповідні традиції. Мелодії, 

козацькі марші жахали-лякали чужинців. Деяке уявлення про них давала так звана 

“яничарська музика”. Адже більшість яничарів були потуречені, малими ще забрані в 

полон українські діти. Отже, козацькі мелодії, а згодом і відповідні церковні псалми 

хтось же складав! Тобто були тут і власні “композитори” (пишемо в лапках, бо тоді ще 

терміну такого не існувало). 

Молодь козацька, відпочиваючи, бавилася насінням та жуйкою. Насіння лузали 

гарбузове – тоді ще не дійшов соняшник до України. Лузаючи, одночасно лікувалися, 

зміцнюючи здоров’я. Сире, підсушене – воно багате на цинк, мідь, інші мікроелементи. 

А вони – яснам і зубам підмога і пожива. Зернятко, ядерце – печінку чистить, глистів 

гонить. Шкарлупа добре за зубну щітку править. 

А до підсмаженого насіння додавалася певна кількість вуглику. Він , вуглик, 

попереджав харчові отруєння, загалом розлади шлунку. Не було у тодішньої молоді ані 

“Бім-Бому”, ані “Турбо”, і “Орбіту” без цукру не було. Що ж вони, нещасні, жували? 

Уявіть – природні жуйки! Перш за все – віск бджолиний. Із сото-медом! У Дикому 

Полі, у Великому Лузі водилося бджоли дикої, мов :у. Шапками мед збирали! 

Далі – клеї з підтьоків вишні, черемхи, терену, горобини. Замало? їдайте ще клеї 

диких груш із яблунями. Понад річками, у протоках виловлювали кореневища рогози, 

лепехи, тростяника. Виварювали їх до м’якої маси, додавали клеї для міцності. Як 

застигла, ось вам і жуйка. Десь далі на Північ вживалися жуйки із живиці – “сліз” 

поранених ялин та сосон. А який результат? Не знали січовики ні карієсу, ні інших 

хвороб зубів. Не потрібні їм були стоматологи! Білозубі посмішки предків наших 

світяться на полотнах Рєпіна, Ярошенка, Пимоненка, Крамського. 

Певно, вчили молодь й іноземним мовам. Вигадка? Ні. Факт. Козаки були 

письменні на якій мові? На церковно-слов’янській. Ось вам – раз. Серед них за звичай 

було балакати турецькою, татарською, польською. Ось вам – ще три. Поміж старшин 

чимало було що говорили німецькою, волоською, угорською, навіть латиною 

(останньою і писали). 

Що ж вони, знання, – із молоком матері всмоктувалися? Ні, хтось же навчав! 

Бородаті-пихаті бояри московські тягли до посольств толмачів. Пани польські теж 

перекладачів до дипломатії залучали. Так само – і Блискуча Порта. А Січ обходилась 

без них! 

“Скільки ти знаєш мов – стільки у тебе друзів”, – каже народна Мудрість. А поза 

тим, володіння кількома мовами – то й тренований Голосовий апарат, і усталена добра 

пам’ять. 

Так “байдикували” козаки у вільну годину. Щось схоже на сучасне молодіжне 

дозвілля із іноземними гумками, плеєрами, магнітофонами. А щось… Кожному – своє: 

козаки не знали комп’ютерних ігор, а сучасні юнаки часто не знають іноземних мов. 

 

9.10. Зброя та ліки 

 

Зараз про миролюбство сусідньої держави легко судити: оснащує армію 

наступальним озброєнням – чекай війни, оборонним – мир буде. А колись? Теж без 

проблем: купують мечі-шаблі серійно, будують-ліплять кузні-зброярні, та ще й власні 

варіанти шпаг чи арбалетів вигадують – усе ясно… 
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Про миролюбство лицарів степових, про схильність до захисту власних набутків, 

оборони свого народу інколи свідчать походження та характер їхньої зброї. 

Походження її мовби двогілкове. Перша гілка – спадщина Київської Русі. Що ж було 

тоді? 

Спочатку, за свідченням арабського посла Ібн-Фоллана, “у кожного з русів є 

сокира, великий ніж та меч, вони нікуди не ходять без зброї. Мечі їхні широкі і 

французької роботи”. Ібн-Даст додає до арсеналу дружинників легкі кольчуги, списи, 

дротики та щити. Козаки від кольчуг-щитів відмовилися одразу: лишитися пораненим 

під їхнім захистом, потрапити в полон – гірка доля. Перемогти або загинути. До того ж 

від важких обладунків тяжко, гірше маневрувати. Дротик, син списа, вимер сам собою. 

З великого ножа вийшла мала шабля, меч замінили на шаблю велику. Хоча довгі й 

широкі ножі підсагайдачні побутували ще довго. Як і футляр для сагайдак-комплекту: 

лука зі стрілами. Шаблі носили при лівім боці, поблизу налуччя (футляра для стріл). 

Успадковані зразки зброї виготовляли самотужки, вони переважно малоякісні. 

Другу, значно більшу частку холодної або “білої” зброї добували у боях-походах. Вона 

високої якості, леза переважно дамаської або німецької сталі, ефеси багато оздоблені. 

Трофеї давали змогу добирати. Шабля козацька злегка вигнута, але не так, як 

турецький ятаган. Вона – зброя рубляча; колючою лишалися кинджал та піка. Піка 

складалася із сталевого спису й дерев’яного держака. Держак – з берези або сосни, 

довжина піки до 8 метрів. Запорожці пік не любили, знали: вони занадто громіздкі в 

ближньому бою. Від московських походів Сагайдачного у війську вкорінилися 

трофейні російські шашки. Вони злегка зігнуті, ефес дерев’яний з мідними дужками. 

Кинджал теж трофейний, здобутий від бійців східних – турок, ще більше татар. Це 

обопільно-гострий ніж, його любили розвідники і пластуни. 

Бойова сокира князів Київської Русі після татарської навали помандрувала до 

земель Галицьких, де перетворилась на топірець – улюблену легку зброю гуцулів.  

В цілому холодна зброя до Богдана Хмельницького в Україні й на Січі мало 

виготовлялась, але нею часто-густо лікувалися.  Леза розпускали у воді, так само й 

загартовували у вогні, охолоджували знов-таки у воді. Нею поїли знесилених, тяжких 

поранених. Давали також тим, хто від ран втратив багато крові. Заговорювали над 

“залізницею” пропасниці, навіювання. Тією ж водою з домішкою іржі – від болю в 

печінці, туги-нудьги. На ній, ще гарячій, робили трав’яні настої. Залізну воду не варили 

– втрачала цілющість. Вона повинна була лише зігріватись од розпеченого заліза. 

Зброя, оброблена ковалем-циганом чи угорцем, – магічна, щаслива. Вона відвертає 

нечисту силу, тамує жорстокість ворога. Поранивши, з сідла вибивши, не доб’є – рука 

не підійметься. 

Жінка, умита водою, у якій циганська шабля охолоджувала-ся-купалася, уникне 

татарського полону, невільничого ринку. Коли ж ні – то ніде рабою гнаною не буде! 

Як-от Роксолана. 

Певно, здивувалися б сучасні шляхи сталеві, машиністи електровозів, 

довідавшись про тезку-попередницю. Часи проминули, “біла” зброя висить по 

колекціях, по музеях. Шкода. Можливо, “залізниця”, що зміцнювала-підносила 

роксолан, напоїла б мудрістю, мужністю, силою сучасних наших парламентських 

дам… 

Переплетіння козацької медицини з медициною, так би мовити, жіночою, їхня 

сполука зустрічаються часто: чи на Січі, чи поза нею – люди під однаковими бідами 

жили, від подібних хвороб страждали. Окрім залізної, вживали ще мідяну, часом 

бронзову, кремневу та глинисту води. 

Проте вжиток їх дуже втаємничений. Боялися осуду церкви. Бо: 1) лікували ними 

цигани, віщуни-шептуни, за розумінням батюшок, мало не чорти; 2) намагалися 

допомогти психічним та нервовим хворим. Релігія об’єднувала їх як “блаженних”. Над 

ними “Длань Господа”. Лікувати їх – шкідлива, противна Богові річ. 
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Чи ходила поміж козаками купована зброя? Так. Купував шаблю козак, коли хотів 

подарувати її вірному джурі. Висвячувався той у лицарі степові, тож наставник-учитель 

робив подарунок. Здебільшого ті шаблі, не так коштовні, як майстерно знавцями 

зроблені, мусили бути гострими, легкими по руці власника. Мусили молоденького 

рятувати, доки впевненості набуде. 

Попри все, у мирні часи не бідували: одні заробляли на Дніпровських залогах, 

збираючи з іноземців-купців мито, супроводячи каравани. Інші по січах торгували 

пивом-медом, збіжжям. Треті пасікували й медоварили. Грошики водилися. Могли 

дозволити собі подарунка джурі зробити. Згодом дарунок успадковувала родина 

колишнього козачка. Оберегом їй шабля правила. Навіть зараз, попри всі війни, 

голодомори, бідування жорстокого віку, зустрінеш стареньку інколи у світлиці 

селянської хати. Не дивуйтеся – дивіться, то висить слава наша! 

Біоенергетики реєструють надзвичайно високу позитивну ауру козачкових 

шабель. З душею й любов’ю дарували, ось вона й донині душею доброю світить! 

Шабля екс-джурі – подарунок діючий, чимало двобоїв у неї за плечима. Зброя 

гетьмана й старшини – теж дарунки, але – нероби. Хоча булавою й перначем шаблю 

вибити легко, голову ворогові розкраяти – скільки завгодно! Тільки ж хто з ними буде 

наражатися на небезпеку? 

Деякі шаблі за пишного оздоблення держака й піхов дарункам збройним не 

поступляться. Особливо одібрані у шляхти – чим панок бідніший, тим шабля багатша. 

Але ними інколи не в битвах вимахували – перед панянками на балах красувались. 

А що ж старшина? Теж на цяцьки потягло? Частково – не без того. Основна ж 

причина інша: од дарунка відмовитись – образа; дарунок же міг виявитись троянським 

конем. Коштовності, згідно повір’ю, відвертали злий намір “приятеля”-дарителя, не 

давали загинути від власної шаблі. 

Згодом повір’я забулося, коштовною зброєю милуються в музеях. Дивуються – як 

це козаки з собою такі цінності брали, не боячись, що пограбують. У цьому нарисі 

торкаємось лише зброї холодної, про вогнепальну піде окрема мова. 

Слід сказати, що усю її, незалежно від походження, вельми шанували, про неї 

постійно дбали. Чистили, змащували. Святили та відмолювали від “злого ока – 

ворожого наміру”. 

Цікава деталь: попри всі молитви, біоенергетики знаходять серед зброї-дарунків 

короля, царя, хана чимало носіїв негативної енергії. Чи то недостатньо освячували, чи 

згодом забруднилася? 

За часів козаччини вогнепальна зброя вже витіснила лук та стріли з поля бою. 

Однак, від часів Сагайдачного залишався лук: а) зброєю, на якій тренували міцність 

руки, влучність пострілів джури; б) засобом сторож козацьких: стрілою можна було 

знести верхівця безшумно, не полохаючи цілого загону. Стріли наносили рани 

найглибші, найтяжчі. Ті рани лікували звіробійною олією, маслом горіха, полиновою 

медовухою тощо. 

Знову повернемось до сучасності. Добре відомі успіхи українських лучників. 

Вони мають козацькі витоки. Опіки, найтяжчі радіаційні ураження шкіри лікує 

звіробійна олія. Трохи призабулися “залізниця”, “мідяниця” й інші. Але всі вони, так 

само, як залізомісткі мінеральні води України, ще дочекаються свого часу. 

РЕЦЕПТАР  

1. Розтерту суху траву безсмертника пісочного кладуть на розжарене залізо, і коли 

трава спопелиться, перемішують, просіюють, змішують з оливковою олією. 

Накладають на застарілі рани компресом двічі на добу. 

2. Чотири жмені (60 г) перемелених жолудів на 500 г “залізниці” виварюють до 

половини, додають стільки ж липового меду, перемішують. Приймали 4-6 разів перед 

їжею при анемії, при знесиленні, від ран тощо. 

3. “Шабельний збір”: три жмені весняного верболозу, стільки ж валеріани 

лікарської посіченої перемішати, додати 600-800 г сирої “залізниці”, довести до 



87 

кипіння, варити у крутому окропі 10 хвилин. Охолодити, процідити, пити замість води 

при безсонні, пропасниці. 

4. Одну столову ложку квітів айстри ромашкової або дикої залити 200 г гарячої 

мідної води (“мідниці”), настояти 30 хвилин. Пили після стресів, давали звільненим з 

полону. Пили молоді козаки, особливо після першого бою. 

5. Чотири жмені січки вівсяної соломи на 400 г “залізниці” настояти, випити до 

обіду. Знову полити гарячою “залізницею”, настояти й ту порцію випити до вечора. 

Пили у тих випадках, що і попереднє. 

6. Столову ложку трави звіробою на 200 г води “залізниці” гарячої настояти 30 

хвилин, процідити. Випити перед сном, заїдаючи квітковим медом. Вночі рідини не 

пити. Лікували болі в попереку після виснажливої їзди верхи, гостре запалення 

(“застуду”) нирок. 

 

9.11. Віра. 

 

Автор певен: міцному, сталому, повноцінному здоров'ю не бути без віри. Йдеться 

не про фанатизм, не про суперечності й ворогування релігій, а про світлу, спокійну віру 

в Господа і його мудрість. Деякі європейські історики описували козаків як 

розбійників, посіпак - найгірший з можливих варіантів загонів Робіна Гуда. Шановний 

читачу, а чи могло б подібне "військо" здолати військо Речі Посполитої під Москвою 

або чимало разів перемагати турецького султана - грозу Європи? Ні! Бо в основі слави 

козацької - витримка, майстерність, безстрашність, звитяга. А ще - любов до свого 

українського народу. А вище за все - віра. Та обумовлена нею свідома дисципліна. 

Уявіть собі козака, над яким у мирні часи немає верхівця окрім Бога. Схоче - поїде на 

лови, а схоче - пивами-медами гендлюватиме. Проте, наспіла війна - і кожен віддає 

голову під гетьмана чи кошового. Вони мають владу посилати на смертельний бій, а за 

невиконання наказу - карати на горло... Ви отак змогли б? Певно, ні: у нас - "повітря 

свободи", демократія, що віддають отруйними домішками вседозволеності й навіть 

певної анархії... Навіть професійні вояки Європи поступалися козакам у дисципліні й 

міці. Згадайте хоча б заколоти французької гвардії, бунти стрілецькі тощо. І підрахуйте 

тоді козацькі незгоди у походах. І побачите, яка велика перевага на користь Січі. 

Билися й за віру. Боронили храми. І вороги знали: спалити церкву - то значніше, ніж 

захопити клейноди. І може тому напади на козацькі церкви з боку турок чи татар 

істориками майже не засвідчені: хоч вони й були мусульманами, але ж - ревно 

віруючими. На жаль, інакше вчинили вояки Петра Першого, захопивши Батурин... Віра 

козаків базувалася на тісному поєднанні релігії з побутом. Бо саме з побуту витікає й 

синівська віра до Божої Матері. Вивчаючи досить-таки скупі й розрізнені матеріали про 

Січ, багато чому дивуєшся. Ось, приміром, загальновідомий факт: жінок на Січ не 

допускали. Можливо, аби не було сварок і ревнощів поміж воїнами-побратимами. А 

коли так, чому ж не накладали целібат на козаків, певного обіту ченця? Як же тоді 

козаки і залицялися, і вінчалися? І чи був хоч один випадок покарання когось із них 

через жінку? Розгадка проста. Жінок не пускали на Січ ще й тому, аби не постраждали 

бува під час нападу ворогів зненацька. Але по селах та хуторах жінки панували: вели 

хазяйство, дітей виховували. А хто гоїв козачі рани, коли потрібне було, по-сучасному 

говорячи, стаціонарне лікування? Козачки ж, звичайно! І відряджали у похід чоловіків 

та синів теж вони. Тому гурт січовиків добре розумів: листя, крона, гілля - то вони, 

козаки, а коріння, живляче традиції, міцний тил - то їхнє жіноцтво. 

 Щодо звичаїв на побутовому рівні: козаки в хаті люльок не палили, бо "там - Бог". 

Наш звичний вираз: "у вас накурено, як у казармі" вони б не зрозуміли. Козацька 

казарма - курінь, в якому теж не палили... Щедро жертвуючи на церкви, козацький 

загал туди приходив вряди-годи, на великі свята. Проте молилися зранку, на сонечко 

дивлячись. Бо - "храм у душі". Хіба ж це не відповідає Заповідям Господнім? Щоранку, 
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при будь-якій погоді, навіть взимку милися в річках та озерах. Омовіння - настанова 

Біблії! 

Полювали-рибалили задля харчу. Але як? Брали від природи скільки було 

потрібно. Не більше! А не було ж тоді мисливської інспекції. Не знали і слова 

"екологія". Не знали, але відчували, розуміли. 

Дипломати, мандрівники, купці, всі, хто згадував Січ у своїх спогадах, дивувалися 

багатству звірини, птаства і риби навколо Січі. Тобто - у розташуванні військових 

частин, по-сучасному. Нашим військовим є чому в козаків повчитися. По хуторах, 

селах, зимовищах козаки, може, іноді й переїдали. Але на Січі, в курені харчувалися 

переважно рибою, пшоном-гречкою, сухарями тощо. Раціон, при якому можна і не 

пеститися. Додайте до цього постійний рух: тренування, вправи на коні зі зброєю і без. 

Обов'язкове плавання й пірнання. І, звичайно, - веселий танок при святковому настрої. 

От ви й отримаєте здоровий спосіб життя, заснований на вірі. 

Наслідок духовного і тілесного гарту: у боях, при облозі козаки потерпали іноді від 

голоду й спраги, але - не від хвороб та епідемій! Церква й медицина йшли у козаків 

пліч-о-пліч. Серед фундаторів перших київських шпиталів - Іван Мазепа. І зробив це - у 

Києво-Печерській Лаврі. Зробив, між іншим, не на пустому місці: саме тутешні ченці та 

ігумени здавна зціляли людей. Згадаймо хоча б Святого Агапіта. Часто в українських 

церквах тих часів одне з крил відводилося під лікарню. Згадаймо, що хворих приймали 

до церкви ще в Давній Греції. Так було і на Січі. Подібні церкви були в Чернігові, 

Полтаві. Тобто - на периферії. А сьогодні ви можете уявити в одному будинку - церкву, 

мерію і лікарню? Що ж, якби так було, тоді б, можливо, сьогоденна наша влада не 

відверталася б від потреб медицини, школи, науки... 

А ще козаки за допомогою своїх лікарів (ченців, травників, костоправів) лікувалися 

молитвами. При глибокій релігійності козацького гурту це було абсолютно можливим. 

Адже й сучасні лікарі краще, надійніше допомагають тим хворим, які їм вірять. 

Згадаймо і відомого українського композитора і співака С.Гулак-Артемовського (що 

співав не лише на сценах петербурзьких та московських театрів, але й в Італії). Талант 

його мав ще одну грань. Останні 15 років свого життя співець-композитор допомагав 

хворим в одному з московських монастирів. Причому лікував виключно молитвами та 

рукоположенієм. На його рахунку - десятки одужань від неврозів та хронічного 

алкоголізму, астми, виразки шлунку тощо. Разом із дружиною аж ніяк не розкошували. 

Але весь свій гонорар (коли траплявся) віддавав жебракам. А походив С.С.Гулак-

Артемовський з чернігівських реєстрових козаків. 

Повернемося, одначе, до дідів-прадідів. Які хвороби та якими молитвами вони 

лікували? Усі неврози. У початковій стадії - значну частину психозів. Виразки шлунку, 

розлади шлунково-кишкового тракту й печінки. Маємо записи-натяки, що навіть 

невигойні рани, переломи, остеомієліти й інфекції молитвами лікували... Врахуймо 

обставини: донедавна писати про позитивний вплив віри, про благотворну роль церкви 

було небезпечно. Так само й не велися дослідження в цьому напрямку. Вчені, що 

досліджували зв'язок віри з медициною, вважалися шарлатанами... Тому в рецептарі до 

цієї глави вдаємося до досвіду власного та друзів-колег, лікарів-практиків. Відверто й 

щиросердно визнаючи цей досвід недостатнім, дуже скромним, не відповідаючим 

розмаїттю молитов, вживаних колись медициною козацькою, розуміємо: йдемо 

стежкою неторованою, пробиваючи шлях майбутнім дослідникам. Але ж треба комусь 

починати. 

РЕЦЕПТАР 
Загальні зауваження. За прикладом предків-козаків вважається прийнятним 

звертання до Бога в разі хвороби для усіх людей, незалежно від віросповідання, і навіть 

атеїстів. Підстав для цього - дві: на будь-якій мові при будь-яких обставинах щиросерде 

й чисте слово наше дійде до Отця нашого, і ті, хто гаряче молився Богові, одужували 

швидше й надійніше, незалежно від релігії та національності. Отже, рецептар складено 

згідно досвіду власного та друзів-лікарів з козацьких родів. За поради й поміч 
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висловлюю подяку кандидату медичних наук Л.М.Дирдовській; докторам медичних 

наук А.П.Федотову, Л.Б.Пінчук; лікарям: І.М.Пастух, П.В.Ткачику, С.В.Сливко-

Кривуці. 

1. При будь-якій хворобі розпочинали лікування з "Отче наш". Читали разом вголос 

і цілитель, і недужий. Коли козак був непритомним, молився побратим. 

2. При гарячці (лихоманки й загальні зараження крові) возносили благання 

Богородиці (молитва "Пресвята Богородиця"). 

3. Лікарі перед операцією (вилучення стріли, обробка глибокої рубаної рани на 

голові тощо) вдавалися до "Символа віри". Традиція ця ще донедавна жила серед 

козацьких нащадків-хірургів як у самій Україні, так і в діаспорі. 

4. "Слава Тобі, Боже наш..." - перед усіма водними процедурами. Останнім часом 

до неї вдаються лікарі-фізіотерапевти. Молитву повторюють тричі вранці. 

5. "Богородице, Діво, радуйся!" - перед одшіптуванням бешихи (рожі). 

6. Псалом 50-й - коли прохали одужання побратимові. Читали на схід сонця і перед 

заходом. 

7. Псалми 90-91 - переляки, наврочення, тобто все, що зараз зветься "стресом". 

8. Обидва загальні псалми - при недугах у полоні й маренні за домівкою (те, що 

звемо "ностальгія"). 

9. Готуючи трав'яне зілля, перед тим, як ставити його на вогонь, читають молитву 

"До Пресвятої Трійці", а завершують - "Молитвою о болящих" ("Владико, 

Вседержителю, Святий Царю..."). 

10. Збираючи лікувальні трави саме для того хворого, про якого піклуєтесь, читайте 

"Скорий у заступі єдиний син Христе..." 

11. При одужанні - "Благодаріння за усяке благодіяння, Боже". 

12. Перед початком лікування козацькі цілителі радились із Богом ("Призивання 

Духа Святого на усяку добру справу"). Коли запиналися, або молитва не йшла загалом, 

читалася важко, - від лікування відмовлялися. Бо вважали це знаком Божим: хворий 

тяжко завинив, гріхи його чорні, і Спас не дає згоди на лікування-спокуту. 

 

9.12. Зачіска 

 

 

 

Рис. 76 Зачіски українців 

Вінець тіла – голова, корона голови – зачіска. Жартівлива приказка хова за 

посмішкою мудрість. Первісні племена віддавали перевагу татуїровці. Не лише 

прикрасі тіла, але й родовій ознаці (адже пашпортів не було). Згодом, побачивши вже в 

собі людину, стали звертати увагу на зачіску. Козаки завжди відчували себе активною 

частиною народу українського. Часто перебуваючи у ворожому оточенні агресивних і 

жорстоких сусідів, прагнули кожною рисою характеру та побуту підкреслити власну 

самобутність, особистість, повсякденну готовність відстоювати волю та віру із зброєю 

в руках. Чи не надто висока термінологія для зачіски? Подивимось. 

По-перше, дуже скептично вони оцінювали “вихиляси на голові”, оті штучні 

локони й перуки-буклі, що їх так шанували й пестили аристократи Європи. Григорія 

Потьомкіна, царського фаворита, жартома дошкуляли: прізвисько йому було “Грицько 



90 

Нечеса”. За ту саму перуку. А дніпрові лицарі вважали (і небезпідставно), що чуже 

волосся на голові розводить воші та іншу капость, не дає вчасно митись і вільно 

дихати. Навіть певні були, що шляхта польська пишною перукою прикриває брудну 

голову. До певної міри зачіски козацькі – протест проти пишноти й зайвості. Вони 

прості: голена голова, оселедець чи “під горщик”. 

Голена голова будь-якої пори року, а особливо – навесні та влітку. Перевага цієї 

найпоширенішої зачіски – повна функціональна доцільність, гігієнічність. І простота: 

потрібна лише бритва, можна обійтися без гребінця й ножиць, зайве й люстерко. 

А ще голена голова – тонка практика. При нападах татар чи турків, у боях по містах 

турецьких голів козацьких од ворожих часто не відрізнити: скільки в місті козаків – 

порахувати важко. Отже, брита голова – ще й тактичний засіб. 

А крім того, ще й гігієнічно-лікувальний. Чому гігієнічний – зрозуміло: легко 

щоденно голову мити, нема де паразитам сховатися. Але – лікувальний? 

По-перше, дублена, загоріла шкіра голови ставала препоною всіляким грибкам-

лишаям. А коли на ній зрідка гнояки висипали, їх дуже легко, доступно було зводити 

мазями. “Тренована” вітром і сонячним променям відкрита голова – профілактика 

теплових ударів. Адже козаки постійно працювали під сонцем, а перегрівань, ударів, 

зомлівань не траплялось. 

Зараз частина підлітків так голови голять. Роблять це на зразок західних рок-

гуртків. Чи – як Фантомас! Дивно й гірко, що при цьому забуті їхні пращури, козаки-

попередники. 

А запозичена зачіска-оселедець у тюркських народів. Батько-татарин навесні усім 

дітям своїм голови вибривав. Але одній (частіше – дівчині) пасмо волосся посередині 

лишав. Символ цей означав “улюблена донька”, згодом – і “улюблений син”. 

Полюбляли “оселедці” й старі, статечні козаки. Сенс і зміст – такий самий: 

“улюбленець долі”, “улюбленець Бога”. Щасливчик? А хіба не так, коли після сили-

силенної пригод-походів ти залишився живий і здоровий! Згодом дозволялася така 

зачіска й козакам середнього віку, і навіть молодим (коли заслужив!) Переважна 

більшість запорожців були вправними плавцями. Але сказати, що всі, – то буде 

перебільшенням. Коли невдаха падав за борт на глибині, оселедець ставав йому 

рятівним кругом. 

Нарешті, зачіска “під горщик”. Зараз вона у декого стає ознакою національної 

свідомості в молодіжному русі. А в давні часи визначала джуру, козачка, загалом юнь і 

свідчила про… невизначеність, пошуки. Адже й Січі були можливі “варіанти”: окрім 

козаків, можна було податися в Щурсаки, в служки монастирські, стати братчиками, 

вченими чи панотцями. Певно, були серед прихильників зачіски “під горщик” і 

холостяки дозріли. Вони прагнули в отакий спосіб утримати молодість… 

Проте, краса пожертв вимагає: де волосся – там і його хвороби. Де зачіска – там і 

догляд за нею. Повний реєстр вживаних зусиль важко відтворити сьогодні. Проте 

відомо: аби волосся не сіклося, не випадало, до напоїв додавали відвари трав яглиці, 

півонії степової та похиленої, полину половецького, коренів лопуха, кропиви, 

першоцвіту. 

Часто-густо посивіння волосся та облисіння спостерігалися після стресів, говорячи 

по-сучасному (загибелі побратима, смерті коня, важкої втечі з полону тощо). Тоді баби 

відливали козаку переполох, відпоювали його відваром суміші звіробою з деревієм. 

Періодично волосся промивали відварами-настоями волоського горіха (брали 

зелену оболонку плодів), ромашок, полинів, листя ліщини й верболозу. 

На Січі добре знали й про взаємозв’язок між станом зачіски та чоловічої потенції. 

Тому постійно їли хрін, часник, цибулю. У двох останніх віддавали перевагу зеленому 

пір’ю вільно ростучих дикунів. 
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Рис. 77. Зачіски козаків 

РЕЦЕПТАР 

1) Полин таврійський – 15 г полин половецький – 15 г полин гіркий – 15 г вода – 

від 500 г до 600 г. Відварюють, настоюють, додають у напої. Не вживати при хворобах 

печінки! 

2) Півонія степова, півонія вузько листяна, півонія похила – клубені їдять по 3-5 г 

щоденно. Відвар трави, зібраної до квітування (15 г півонії – 200 г води), п’ють, 

додаючи до медовухи. 

3) Звіробій плямистий, звіробій діркуватий – 20 г деревій звичайний, трава – 10 г 

вода – 300 г. Заливають окропом траву, настоюють 4 години у духовці. П’ють дрібними 

ковточками за день. При стресах, переполосі. 

4) Кропива жалка, кропива блискуча, кропива смугаста, кропива дводомна – по 10 г 

кожної, вода – 500 г. Відварюють на маленькому вогні, щоб залишилися дві третини 

розчину. Настоюють, проціджують.. Додають по 2 ст. ложки відвару на кухоль (400 г) 

медвяних настоїв. 

5) Цибуля синьо-блакитна, цибуля ведмежа, черемша, цибуля кругла, цибуля лісова 

дикий часник, листя, цибулини, особливо навесні та перед походами. Одночасно 

зміцнювали чуприну. 

6) Часничниця лікарська. Стручки їли свіжими або в борщі замість перцю. Листя 

(жменя) на склянку води заварювали. Ним обмивали бороду та голову після гоління. 
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