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Розділ 1
Порядок надання першої медичної допомоги при опіках,
відмороженнях, отруєннях, асфіксії

a

1.1
Опіки – це пошкодження шкіри та слизових оболонок в
наслідок дії на них високої температури, хімічних речовин,
радіаційного випромінювання та електричного струму.
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1.1.1 Термічні опіки. Найчастіше з‘являються внаслідок попадання
на тіло гарячої рідини, полум‘я або контакту з шкірою розпалених
предметів.
В залежності від температури і тривалості її дії на шкіру
виникають опіки різних ступенів:
 опік І ступеню – пошкодження клітин рогового шару шкіри, які
характеризуються почервонінням шкіри, її набряком і біллю;
 опік ІІ ступеню – пошкоджуються верхні шари шкіри. Опік
характеризується різким почервонінням шкіри, появою на ній
пухирців і різким болем;
 опік ІІІ ступеню - пошкоджуються глибокі шари шкіри, після
чого з‘являються корочки - струпи;
 опік IV ступеню - обвуглювання шкіри, підшкірної клітковини,
м’язів та зв’язок.
Перша допомога при термічних опіках:
 необхідно як найшвидше винести постраждалого з вогню;
 якщо на людині загорівся одяг, негайно загасити його,
накинувши на постраждалого пальто, брезент або облити водою
чи засипати піском;
 положити постраждалого в зручне положення;
 на опікові рани необхідно накласти стерильні або просто чисті
пов‘язки з підручного матеріалу;
 при цьому не потрібно відривати від обпеченої поверхні
прилиплий одяг, краще відрізати його ножицями;
 ні в якому разі не проколювати пухирці, що виникли;
 якщо у обпеченого з‘явився озноб – дати тепле пиття, накрити
ковдрою;
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якщо турбують сильні болі – дати випити 100 гр. горілки або
вина;
 викликати лікаря або транспортувати постраждалого до лікарні.
Для надання першої допомоги при опіках треба мати такі
медичні засоби та препарати:
 бинт, вата;
 знеболюючі препарати;
 розчин перекису водню;
 протиопікові препарати (пантенол, лівіан та інші);
 етиловий спирт.
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1.1.2 Хімічні опіки. Виникають після дії на шкіру і слизові
оболонки кислот та лугів.
Опіки кислотами звичайно глибокі. На місці опіку виникає
сухий струп.
Перша допомога:
 необхідно скинути намочений кислотою одяг;
 промити вражені ділянки під проточною водою;
 обробити їх 2 % розчином соди або мильною водою;
 накласти суху пов’язку.
Опіки лугами протікають тяжче, ніж опіки кислотами. На
місці опіку виникає волога рана.
Перша допомога: та ж що і при опіку кислотою, лише
нейтралізацію лугів проводять 2 % розчином борної кислоти,
розчинами лимонної кислоти, столового оцту.
1.2 Відмороження. Виникають при дії низької температури
повітря, а також при контакті тіла з холодним металом на морозі, з
різким і стиснутим повітрям або сухою вуглекислотою.
Відмороження також може наступати при підвищеній вологості та
сильному вітрі.
Розрізняють чотири ступені відморожень:
 відмороження І ступеню – почервоніння шкіри та набряк;
 відмороження ІІ ступеню – виникнення на шкірі пухирців;
 відмороження ІІІ ступеню – омертвіння верхніх шарів шкіри
та виникнення струпу;
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відмороження IV ступеню – омертвіння (почорніння) частин
тіла (пальці рук та ніг, ніс, вуха ).
Перша допомога:
 як найшвидше відновити кровообіг відморожених частин тіла
розтиранням та поступовим зігріванням;
 бажано постраждалого занести в тепле приміщення або
покласти біля вогнища і продовжувати розтирати;
 якщо побіліли щоки, ніс, вуха, достатньо розтерти їх чистою
рукою до почервоніння та появи поколювання. Краще розтирати
відморожену ділянку спиртом, горілкою, одеколоном або м‘якою
рукавичкою, хутровим коміром, м‘якою фланеллю. Дати гарячий
чай або 100 гр. горілки;
 після порозовіння шкіри витерти її досуха, змочити спиртом,
накласти суху, чисту пов’язку і утеплити місце відмороження
ватою або тканиною. Пов‘язка повинна бути не тугою.
 в тяжких випадках – відправити постраждалого в лікарню.
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1.3 Отруєння. Отруєння – патологічний стан, обумовлений дією
отрут на організм. Причинами отруєння можуть бути недоброякісні
харчові продукти, отруйні рослини, різні хімічні речовини, що
застосовуються у побуті і на виробництві, лікарські препарати і т.п.
Отрута діє на організм, як місцево, так і в загальному плані. Це
залежить від характеру отрути та шляху попадання її в організм.
При всіх гострих отруєннях невідкладна допомога повинна
переслідувати такі цілі:
 максимально швидке виведення отрути з організму;
 знешкодження отрути, що залишилась в організмі антидотами
(протиотрутою);
 відновлення дихання і кровообігу.
1.3.1 Харчове отруєння.
Ознаки: почервоніння обличчя, потім різка блідість,
піна на губах, шкіра покривається холодним потом, частий пульс,
глибоке дихання, нудота, блювота.
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Перша допомога:
 дати випити потерпілому слабкого розчину марганцівки або до
3-х літрів води;
 викликати блювоту (щоб під час блювоти блювотні маси не
попали у дихальні шляхи, необхідно повернути хворого на бік,
прочистити від блювотних мас ротову порожнину, носоглотку);
 дати понюхати вату з нашатирним спиртом;
 випити солодкого чаю або слабкого солоного розчину;
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1.3.2 Отруєння чадним газом.
Ознаки: шум у вухах, головний біль, бліде обличчя,
посиніння губ, запаморочення, різка слабкість, галюцинації, а потім
глибока кома.
Перша допомога:
 негайно винести потерпілого на свіже повітря;
 перевірити ознаки життя;
 виконати непрямий масаж серця.
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1.3.3 Отруєння при укусах змій та комах.
Ознаки: слід від укусу, посиніння кінцівки в місці укусу,
лихоманка, паралізація нервової, серцево-судинної та дихальної
систем.
Перша допомога:
 перетиснути кінцівку джгутом на 10-15 см вище місця укусу;
 видавити з рани декілька краплин крові;
 накласти давлючу пов’язку на місце укусу та терміново
відправити до лікарні.
1.4 Асфіксія. Частіше – суїцид, але може бути випадково. В
результаті удавлення шиї відбувається перелом трахеї або гортані,
інколи з переломом під’язикової кістки.
Перша допомога:
 звільнити шию від петлі;
 забезпечити прохідність дихальних шляхів (звільнити ротову
порожнину від слизу, піни);
 виконати штучне дихання та непрямий масаж серця.
7

Перша допомога при утопленні (Мал. 1):

витягти потопаючого з води;
перевірити ознаки життя;
перевернути потерпілого на живіт, або покласти його
животом на стегно своєї ноги, зігнутої в коліні головою
вниз;




забезпечити прохідність дихальних шляхів;
виконати штучне дихання та непрямий масаж серця.
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Мал.1: Методи видалення води з легень при утопленні
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Розділ 2
Ознаки життя та смерті. Штучне дихання і непрямий масаж
серця. Дії у випадках білої гарячки, психопатії, епілепсії
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2.1 Ознаки життя та смерті. (Мал. 2)
Якщо постраждалий непритомний, необхідно визначити:
 наявність серцебиття - приклавши долоню чи вухо до грудної
клітини в четвертому міжребер‘ї по сосковій лінії; пульсацію
артерії - прижавши пальці до сонної, променевої чи стегнової
артерій;
 наявність і тип дихання:
рівне, глибоке;
прискорене, поверхневе;
перервне, неритмічне;
дихання відсутнє.
 якщо дихання не визначається - потрібно розвести пальцями
повіки постраждалого, слідкуючи за зіницею ока (попадання світла
на зіницю викликає її звуження).

Мал.2: Визначення пульсу








Визначення реакції зіниці
на світло

Ознаки смерті:
відсутність дихання;
відсутність серцебиття;
помутніння і висихання рогівки ока;
розширення зіниці, відсутність реакції на світло;
замість реакції зіниці на світло з‘являється симптом “котячого
ока” (деформація зіниці при здавлюванні);
похолодання тіла при нормальній зовнішній температурі;
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поява на шкірі тіла червоно-фіолетових (трупних) плям на місці
дотику тіла з поверхнею, на якій воно знаходиться;
останньою ознакою смерті є трупне окоченіння, яке наступає
через 2-4 години після смерті.
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Штучне дихання.
Порядок проведення штучного дихання:
 перед початком потрібно оглянути прохідність дихальних
шляхів, бо проходженню повітря можуть заважати запавший язик,
рідини (вода, кров, мокрота, шлунковий вміст) та інородні тіла
(водорості, маленькі камінчики, зуби і т.п.);
 для відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів
необхідно максимально запрокинути голову назад, щоб вивести
запавший язик, очистити порожнину рота пальцем, обгорнутим
носовою хустиною або іншою тонкою тканиною (Мал. 3).

Мал.3: Огляд ротової порожнини перед проведенням штучного дихання
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перейти до штучної вентиляції легень методом з рота в рот:
- відвести голову постраждалого максимально назад і
пальцями зажати ніс;
- зробити глибокий вдох, притиснути свої губи до губ
постраждалого і швидко провести глибокий видох йому в
рот (Мал.4)
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Мал.4: Виконання штучного дихання
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При цьому важливо слідкувати за грудною клітиною
постраждалого. Якщо все робилось правильно, то грудна клітина
піднімається під час вдування повітря. З гігієнічною ціллю рот
постраждалого прикривають куском тонкої тканини.
Число вдувань повинно бути 12-20 в одну хвилину. Якщо
після 2-3 вдохів хворий не починає дихати самостійно, необхідно
перевірити наявність ознак кровообігу.
Якщо нема ознак кровообігу, необхідно приступити до
непрямого (зовнішнього) масажу серця, щоб відновити циркуляцію
крові.
2.3 Непрямий масаж серця.
Проводиться ритмічним стискуванням серця між грудиною і
хребтом. При надавлюванні кров виштовхується з порожнин серця
в судини. Коли надавлювання припиняється, серце знов
заповнюється кров‘ю. Так відновлюється кровообіг.
Порядок проведення непрямого масажу серця:
 перед масажем серця необхідно звільнити постраждалого від
предметів туалету, що заважають рухові тіла, оглянути, чи нема
11
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перелому ребер (відламками можна поранити легені, печінку та
інші органи);
 при масажі серця потрібно стати збоку від пацієнта і покласти
руки перпендикулярно на передню поверхню грудної клітини.
Долоню одної руки помістити на нижню третину грудини і
прикрити долонею другої руки. При цьому потрібно стежити, щоб
пальці не дотикались до поверхні грудної клітини (Мал.5-6).

Мал.5: Техніка виконання непрямого масажу серця
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 на грудину потрібно натискати так, щоб вона зміщувалась
вглибину до хребта на 3-4 см, а потім швидко відпустити руки. При
швидкому відніманні рук грудна клітина набуде первинного
положення і серце знову наповниться кров‘ю. Частота таких рухів
- 60 в хвилину.

Мал.6: Методика проведення непрямого масажу
серця у потерпілих різного віку:
а - дорослого; б - підлітка; в - немовляти

При правильному масажі серця під час натиску на грудину
буде відчуватись м‘який поштовх сонної артерії, звузяться на
деякий час зіниці, порозовіє шкіра обличчя і губи, з‘явлються
самостійні вдохи.
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Масаж серця доцільно проводити паралельно зі штучною
вентиляцією легень.
Якщо допомогу надає одна людина, то спочатку потрібно
зробити 2 штучних вдоха, потім 15 натисків на грудину і т.д. Якщо
оживлення проводять двоє, то один робить штучну вентиляцію
легень, а інший – непрямий масаж серця. В цьому випадку
виконується один вдох на 4 натиски на грудину. Під час вдоху не
потрібно переривати масаж серця ( Мал.7).

Мал.7: Проведення штучного дихання і непрямого масажу серця

i-rc

2.4 Перша допомога при епілепсії:
 тримати хворого за руки, притиснувши їх до тулуба;
 підкласти під голову м’яку підстилку;
 вставити в рот ложку або паличку;
 наглядати за хворим до прояснення у нього свідомості;
 викликати лікаря.
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Розділ 3
Поняття поранення. Види кровотеч та
засоби зупинки кровотечі
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3.1 Рани та поранення.
Рани – пошкодження цілості шкіряних покровів тіла та
слизових оболонок у результаті механічної дії на них. Рани
бувають: різані, рублені, колоті, забиті, рвані, укушені,
вогнепальні, отруєні. Чим більше пошкоджено тканин, судин,
нервів, внутрішніх органів і чим сильніше забруднені рани, тим
тяжчий перебіг. Рани бувають: проникаючі (в порожнину живота,
грудної клітини, черепа, суглобів), сквозні, сліпі, дотичні.
Ознаки: кровотечі, біль, розходження країв рани, утворення
раненого каналу.
Перша допомога:
 обробити 5 % розчином йоду місце навколо рани;
 обробити рану 2 % розчином брильянтового зеленого;
 накласти стерильну пов‘язку;
 перед обробкою ран йодом чи зеленкою потрібно дати стекти
декілька краплям крові, особливо після уколів. Забруднену шкіру
необхідно очистити шматочками марлі, змоченої в одеколоні,
спирті, бензині. Ні в якому разі не можна промивати рану водою.
Лікування більш обширних і глибоких ран таке ж саме. Але
перш за все необхідно зупинити кровотечу. Попередньо важливо
визначити вид кровотечі, щоб застосувати найефективніший спосіб
її зупинки.
3.2 Види кровотеч:
 артеріальна;
 венозна;
 капілярна.

3.2.1 Артеріальна кровотеча - виникає при пошкодженні великих
артерій (кров світло-червоного кольору, б‘є фонтаном).
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Перша допомога :
 притиснути артерію пальцем або декількома пальцями до кістки
(Мал.8);
 на невеликі кровоточиві артерії накладають давлючу пов‘язку,
на великі – джгут або закрутку (Мал.9);
 підняти кінцівку доверху;
 шкіру вище кровотечі на місці накладання джгута потрібно
обгорнути бинтом, білизною, щоб не пошкодити її. Зробивши
перший оберт, джгут затягують так, щоб зупинилась кровотеча.
Обидва кінці джгута фіксують. Джгут накладається на кінцівку
не більше двох годин, бо може омертвіти кінцівка. При першій
можливості джгут знімають. Якщо нема такої можливості, то через
1,5-2 години потрібно дещо відпустити джгут на 1-2 хв.
(до
почервоніння шкіри), але, якщо відновилась кровотеча, її потрібно
зупинити іншими методами. Потім необхідно знову затягнути
джгут.

i-rc

Мал. 8: Зупинка артеріальної кровотечі за допомогою пальця

Мал. 9: Зупинка артеріальної кровотечі за допомогою джгута
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3.2.2 Венозна кровотеча - кров темно-червоного кольору, тиск
крові невисокий.
Перша допомога:
 підняти кінцівку вверх;
 максимально зігнути кінцівку в суглобі (Мал.10);
 накласти давлючу пов‘язку.

i-rc

Мал. 10: Зупинка венозної кровотечі згинанням кінцівки в суглобі.

3.2.3 Капілярна кровотеча характеризується тим, що кров
просочується з пошкоджених тканин невеликими краплями.
Перша допомога:
 обробити шкіру навколо рани розчином йоду;
 накласти на рану давлячу пов‘язку.
Після накладання пов‘язки постраждалий направляється в
амбулаторію або лікарню для первинної хірургічної обробки.
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Розділ 4
Перша медична допомога при травмах. Переломи та їх ознаки,
перша допомога при переломах
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4.1 Долікарська допомога при травмах.
4.1.1 Вивихи - зміщення кінців кісток в суглобах, найчастіше плечовому, рідше – колінному, ліктьовому і гомілково-ступневому
в результаті будь якої механічної дії.
Ознаки: сильний біль, нерухливість суглоба, зміна його
форми.
Перша допомога :
 забезпечити суглобу спокій;
 накласти холодний компрес на місце вивиху;
 зробити туге бинтування або накласти на кінцівку шину.
4.1.2 Розтяги та розриви зв‘язок суглобів виникають у результаті
різких і швидких рухів, що перевищують фізіологічну еластичність
м’язів та зв’язок.
Ознаки: з‘являється різка болючість в суглобі при рухах,
набряках, кровопідтіках.
Перша допомога:
 забезпечити кінцівці спокій;
 накласти холодний компрес на місце розтягу або розриву;
 зробити туге бинтування.
4.1.3 Забиття – ушкодження тканини та органів, при яких не
порушена цілісність шкіри та кісток. Ступінь ушкодження
залежить від сили удару, площі пошкодженої поверхні та від
значення забитої частини тіла для організму.
Ознаки: біль, набряк, гематома на місці забитття.
Перша допомога:
 забезпечити потерпілому спокій;
 накласти холодний компрес на місце забиття;
 зробити туге бинтування.
Забиття голови - дуже небезпечна травма із-за розвитку
ускладнень, що виражаються струсом головного мозку, забиттям
мозку та його здавленням.
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Ознаки забиття голови: втрата свідомості, нудота і
блювання, рідкий пульс, низька температура.
Перша допомога:
 положити постраждалого в горизонтальне положення;
 накласти холодний компрес на голову потерпілому;
 найшвидше постраждалого транспортувати у лікарню.
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4.2 Переломи кісток - часткове або повне порушення цілісності
кістки в результаті її удару, стиску, здавлення, перегину.
Після повного перелому відламки кістки зміщуються, при
неповному – кістка ушкоджується частково – виникає надлом,
тріщина.
Переломи бувають:
 відкриті (з порушенням цілості шкіри);
 закриті (без ушкодження шкіри);
 ускладнені (супроводжуються кровотечею, розривом і
розмозженням навколишніх тканин).
Ознаки переломів :
 біль;
 набряк;
 зміна форми кістки;
 укорочення кінцівки;
 поява рухливості в місці ушкодження;
 „хруст” відламків;
 кровотеча.
Перша допомога: (Мал.11,12,14)
 забезпечити спокій кінцівці.
 наложити холодний компрес (при закритому переломі).
 зупинити кровотечу (при ускладненому та відкритому
переломі).
 наложити на кінцівку шину.
 транспортувати до лікарні.
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Мал. 11: Накладення шини при переломі верхніх кінцівок з підручного матеріалу

Мал. 12: Накладення шини Крамера при переломі верхніх кінцівок.
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Мал.13: Положення потерпілого з переломом
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кісток тазу при транспортуванні
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Мал.14: Накладання шини при переломі стегна
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Розділ 5
Причини виникнення, ознаки, шляхи розповсюдження та
профілактика ВІЛ / СНІДу.

a

5.1 Шляхи розповсюдження СНІДу та основні заходи протидії
СНІДу.
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СНІД – одна з найжахливіших проблем, яка постала перед
людством останнім часом, торкнувшись соціальної, культурної,
економічної, медичної та багатьох інших сфер життя людини.
Порівняти СНІД можна хіба що з чумою, жертвами якої в
минулому стали десятки мільйонів людей.
СНІД - синдром набутого імунодефіциту.
 синдром - це ряд симптомів чи ознак, що вказують на наявність
хвороби;
 набутий - виниклий у наслідок зараження, а не переданий
генетичним шляхом;
 імунний - вражається захисна система організму;
 дефіцит - відсутність захисної реакції імунної системи на
попадання в організм інфекції.
СНІД викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).
Протягом кількох років з часу інфікування ВІЛ руйнує імунну
систему й приводить до стану, коли організм не спроможний
боротися з інфекційними чи пухлинними хворобами. Такий стан
людини кваліфікується, як СНІД.
СНІД відкрили у 1983 р. професор Люк Монтаньє
(Пастерівський інститут у Парижі). Неоціненний внесок у це
відкриття зробив професор Роберт Галло з Національного інституту
раку (США).
Ознаки СНІДу :
 постійна втома;
 висока температура, сильне нічне потіння;
 зменшення ваги хворого;
 набряк лімфатичних вузлів;
 грибкові захворювання;
 неконтрольована діарея;
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Можливі шляхи передачі:
незахищені статеві відносини;
забруднений медичний інструментарій (голки шприців,
стоматологічні інструменти);
зараження дитини матір’ю – внутрішньоутробно, при пологах,
навіть при годуванні груддю;
можливе зараження не тільки при переливанні крові, але й при
пересадці органів – донорськими нирками, кістковим мозком,
рогівкою, серцевими клапанами, сухожиллями.

g.u



постійний сухий кашель.

a



Профілактика СНІДу :
 використання презервативів;
 уникнення випадкових статевих контактів;
 використання стерильного медичного інструменту.
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ВІЛ – інфекція серед засуджених може поширюватись
унаслідок:
 незахищених статевих, особливо гомосексуальних стосунків;
 користування
чужим
брудним
інструментарієм,
що
використовується для ін’єкційного введення наркотиків, або
користування наркотиками, у розчині яких є вірус;
 користування забрудненими лезами для гоління або голками
для татуювання.
У разі виникнення ситуації, яка може привести до ризику
інфікування (поранення шкіри чи слизової оболонки, попадання
крові або інших рідин), працівник повинен ужити таких заходів:
 якщо травма з пошкодженням шкіри – стиснути її навколо
уколу або укусу, видавити 2-3 краплини крові, промити
уражене місце водою з милом;
 у разі попадання крові та інших біологічних рідин іншої особи в
очі, рот – ретельно промити очі, прополоскати рот проточною
водою;
 негайно звернутися до працівників медичної частини установи
для надання невідкладної медичної допомоги і дезінфекції
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місця травмування, потім, у разі потреби, - у поліклініку за
місцем медичного обслуговування для подальшого медичного
нагляду.
Заходи перестороги під час проведення обшуку:
 накрити пластирем усі порізи та садна на шкірі;
 на час обшуку вдягти шкіряні рукавички, особливо у разі
обшуку тих місць, де можливий ризик порізу шкіри;
 одягати додатково гумові рукавички у разі, якщо існує
можливість контакту з кров’ю або іншими біологічними
рідинами та субстанціями другої людини;
 якщо можна “використовувати очі, а не руки” – дивитись, але
не торкатись. Наприклад, коли під столом приклеєний якийсь
предмет, то спочатку його потрібно уважно роздивитись і лише
потім торкатись руками;
 особливо обережно слід оглядати одяг. Там, де це можливо,
запропонувати ув’язненому самому звільнити свої кишені і
показати білизну. Запропонувати ув’язненому своїми руками
промацати свій одяг;
 усі вилучені речі, у першу чергу – гострі, з ознаками
забруднення кров’ю, необхідно з усіма належними
пересторогами помістити у контейнер для подальшої утилізації.
Бажано, щоб указані предмети поміщав сам ув’язнений.
Забороняється використовувати целофановий пакет, як
контейнер.
У разі виникнення ситуації, яка може привести до ризику
інфікування (поранення шкіри чи слизової оболонки, попадання
крові або інших рідин), працівник повинен ужити таких заходів:
 зняти рукавички робочою поверхнею усередину;
 видавити кров із рани;
 ушкоджене місце обробити одним із дезінфектантів (70 %
розчином етилового спирту, 5 %-вою настоянкою йоду при
порізах, 3 % перекисом водню);
 ретельно вимити руки з милом під проточною водою, а потім
протерти їх 70 % розчином етилового спирту;
 на рану накласти пластир;
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при потребі продовжувати роботу - одягти нові гумові
рукавички;
терміново повідомити керівництво та медичну частину
установи виконання покарань, слідчого ізолятора про аварію
для її реєстрації та проведення екстреної профілактики ВІЛінфекції.
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Розділ 6
Профілактика вірусних гепатитів та хвороб які передаються статевим
шляхом.

a

6.1 Шляхи розповсюдження, ознаки та профілактика вірусних
гепатитів .
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6.1.1 Вірусні гепатити - є інфекційними хворобами, які вражають
печінку та приводять до цирозу печінки і загальної інтоксикації
організму .
Ознаки вірусних гепатитів:
 висока температура;
 сильна втома та біль в суглобах;
 нудота та блювота;
 пожовтіння очей та шкіри;
 темна сеча;
 світлий стул з сіруватим відтінком.
На сьогодні самим розповсюдженим гепатитом є вірус
гепатиту А, який ще називають хворобою брудних рук. Збудник
вірусного гепатиту А виключно нечутливий до впливу тепла,
холоду, кислотності, різноманітних розчинників.
Так, при температурі від -20 до -70С0 він зберігає
життєдіяльність протягом декількох років, при +40С0 – декілька
місяців, а в діапазоні від +50С0 до +60С0 – протягом години. Однак
він
дезактивується
кип’ятінням
протягом
5
хвилин,
ультрафіолетовим
опроміненням
протягом
60
секунд,
автоклавуванням, високими концентраціями хлору (1мг/л) або рH
середовища =7 протягом 30 хвилин.
Шляхи розповсюдження вірусного гепатиту А:
 через воду;
 орально-фекальний;
 контактно-побутовий.
Інкубаційний період при вірусного гепатиту А продовжується
10-45 діб.
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Початковий (переджовтяничний) період складає в середньому
від 3 до 8 діб, інколи може подовжуватись до 9-12 діб або
скорочуватися до 1-2 діб.
Профілактика вірусного гепатиту А:
 дотримання правил загальної та особистої гігієни;
 використання для пиття чистої водиналежне зберігання
харчових продуктів.
Самими тяжкими видами гепатитів є вірусні гепатити В та С.
Вірус гепатитів В і С зберігає свою інфекційність роками як у
крові, так і в її препаратах (плазма, ерітроцитарна маса і т.д.)
Усі хворі на гострий вірусний гепатит В та С, а також хворі з
хронічною його формою у період загострення підлягають
обов’язковій госпіталізації.
У стаціонарах для госпіталізації хворих на вірусний гепатит В
та С слід дотримуватись необхідного протиепідемічного режиму.
Білизна, посуд, медичний інструментарій, предмети догляду за
хворим підлягають знезаражуванню.
Шляхи розповсюдження вірусних гепатитів В та С:
 через кров;
 статевим шляхом;
 через медичний інструмент.
Інкубаційний період вірусних гепатитів В та С становить від 2
до 8 тижнів, а при гепатиту С може подовжуватись до 26 тижнів.
Профілактика вірусних гепатитів В та С:
 використання стерильного медичного інструменту;
 використання презервативів;
 уникнення незахищених статевих контактів.
6.2 Шляхи розповсюдження, ознаки та профілактика хвороб які
передаються статевим шляхом.
6.2.1 Гонорея - найбільш розповсюджене венеричне захворювання,
що характеризується в основному гнійним запаленням слизових
оболонок.
Збудник - гонокок, розташовується внутріклітинно (у
протоплазмі лейкоцитів).
Гонокок швидко гине в кислому
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середовищі, при висиханні, від впливу навіть слабких розчинів
антисептиків.
Інкубаційний період триває від одного дня до 2— 3 тижнів
(звичайно 3—5 днів)
Шляхи розповсюдження гонореї:
 побутовим шляхом;
 статевим шляхом;
 від матері до дитини.
Ознаки гонореї:
 набряк статевих органів;
 біль при сечеспускані;
 гнійні виділення із статевих органів.
Як у чоловіків, так і в жінок гонокок може проникати в кров і,
поширюючись в організмі, уражати суглоби (артрит), головний
мозок і навіть серце. Оскільки в багатьох жінок гонорея протікає
відносно безсимптомно, вони мимоволі стають джерелом інфекції.
Профілактика гонореї :
 використання презерватива;
 уникати випадкових статевих контактів.
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6.2.2 Хламідіоз - венеричне захворювання, що характеризується в
основному гнійним запаленням слизових оболонок..
Приблизно в 50% випадків хламідіоз протікає разом з гонореєю
чи трихомоніазом.
Шлях розповсюдження:
 статевим шляхом;
 контактно-побутовим.
Хвороба може передаватись при незахищених статевих стосунках,
рідко з забрудненими хламідіями руками, білизною, засобами
особистої гігієни.
Хворий хламідіозом після контакту з ураженими статевими
органами може занести хламідійну інфекцію в очі, що спровокує
кон’юнктивіт.
Хвороба поширена повсюдно. В основному хворіють люди, що
знаходяться в піку своєї сексуальної активності – молоді люди 1928 років і жінки 26-40 років.
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Ознаки хламідіозу:
 набряк статевих органів;
 біль при сечеспускані;
 гнійні виділення із статевих органів.
Лікування проводиться комплексно, довгостроково. Лікуватися
повинні
всі
партнери.
Використовуються
антибіотики
тетрациклінового ряду, макроліди та фторхинолони.
Профілактика хламідіозу:
 використання презерватива;
 уникати випадкових статевих контактів.
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6.2.3 Трихомоніаз займає 2-3 місце серед венеричних захворювань
(після гонореї і хламідіозу), що найчастіше зустрічаються.
Трихомонади представляють собою дуже рухливі одноклітинні
мікроорганізми, що мають джгутики, і паразитують у
сечостатевому тракті людини.
У жінок живе в піхві, у чоловіків – у простаті та сіменних
пухирцях. Сечівник може уражатися в обох статей.
Лікуванню підлягають обидва статеві партнери. Контроль
результатів лікування проводять через 7-10 днів після лікування, а
потім ще двічі з інтервалом у місяць.
Лікування
вагітних
протитріхомонадними
засобами
рекомендується проводити в другому триместрі вагітності.
Профілактика трихомоніазу:
 особиста гігієна;
 використання презерватива;
 уникати випадкових статевих контактів.
6.2.4 Герпес - вірусне захворювання, що характеризується
ураженням статевих шляхів .
Ураження, викликані вірусом простого герпесу, можуть
з'являтися у різних ділянках організму. Симптоми захворювання
виявляються через 3-7 днів після контакту.
Шляхи розповсюдження:
 статевим шляхом;
 повітряно-крапельним шляхом;
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контактно-побутовим;
від матері до дитини.
Ознаки герпесу:
поява на шкірі водянистих пухирців;
поява на шкірі сухого струпу;
збільшення та печія в області пахових лімфатичних вузлів.
Профілактика герпесу:
особиста гігієна;
використання презерватива;
уникати випадкових статевих контактів.
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6.2.5 Сифіліс - хронічне венеричне захворювання яке вражає шкіру,
слизові оболоноки, внутрішні органи (серцево-судинну систему,
шлунку, печінки), кістково-суглобовоі та нервової системи.
Інкубаційний період - триває в середньому 20—40 днів.
Можливо як укорочення його (1-5—7 днів), так і подовження (3—5
міс).
Шляхи розповсюдження:
 статевий шлях;
 контактно-побутовий шлях;
 від матері до дитини;
 через кров.
Ознаки сифілісу:
 збільшення лімфатичних вузлів;
 поява на шкірі твердого шанкеру;
 поява на шкірі виразок.
Профілактика сифілісу:
 уникнення випадкових статевих контактів;
 використання презервативу ;
 використання стерильного медичного інструменту.
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Розділ 7
Основні заходи протидії туберкульозу серед персоналу
кримінально-виконавчої системи.

a

7.1 Шляхи розповсюдження туберкульозу та основні заходи
протидії туберкульозу.
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Туберкульоз – це хвороба , що викликається паличкою Коха і
вражає всі системи та органи людини (найчастіше легені).
Шляхи розповсюдження туберкульозу:
 аерогенне зараження (через повітря);
 контактно-побутовим шляхом;
 м’ясо та молоко хворих тварин.
Ознаки туберкульозу:
 висока температура;
 сильний кашель з виділенням мокроти;
 кашель з частим кровохарканям;
 сильне нічне потіння;
 лихоманка.
Профілактика туберкульозу
 особиста та загальна гігієна;
 калорійне харчування;
 здоровий образ життя;
 профілактичні щеплення (БЦЖ);
 медикаментозна профілактика (ізоніазід).
В системі протиепідемічних заходів при туберкульозі особливе
значення має дезінфекція. При туберкульозі проводять щоденну,
періодичну і заключну дезінфекцію. Вона проводиться за допомогою
фізичних методів та хімічних засобів.
Завдання медичної служби СІЗО та виправних колоній з
питань організації протитуберкульозної допомоги полягає у
проведенні профілактичних заходів, виявленні та лікуванні
туберкульозу серед підсудних та засуджених.
Для своєчасного виявлення хворих на туберкульоз
здійснюється флюрографічне обстеження органів грудної клітини.
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Первинне флюорографічне обстеження грудної клітини у
підслідних в СІЗО здійснюється не пізніше як 10 діб після їх
надходження. До осіб, які не пройшли такого обстеження протягом
попередніх шести місяців, вживаються заходи для проведення
обстеження в найкоротший час. Подальші флюорографічне
обстеження грудної клітини проводять один раз на рік.
Особи які мають в легенях зміни, що характерні для
захворювання на туберкульоз негайно ізолюються від здорового
контингенту.
Категорично забороняється утримувати серед здорового
контингенту хворих на активний туберкульоз. В СІЗО та виправних
колоніях хворі на туберкульоз утримуються в окремих палатах ізоляторах. В цьому разі на них поширюються всі права щодо осіб
які лікуються з приводу туберкульозу. Особи, які потребують
лікування, в найкоротший строк направляються до спеціальних туб.
лікарень у відповідності з наказом ДДУПВП та МОЗ України 3/6 від
18.01.2000р.
Групи диспансерного обліку хворих на туберкульоз (ГДО):
 до І ГДО належать хворі на активний туберкульоз вони
потребують повного курсу комплексної хіміотерапії, а при
наявності показань - хірургічного втручання в умовах стаціонару
до стабілізації процесу;
 до ІІ ГДО належать хворі на активний туберкульоз органів
дихання, що затихає. Вони потребують 2 - З місячних повторних
профілактичних курсів хіміотерапії 2 рази на рік в амбулаторних
умовах;
 до ІІІ ГДО належать особи, які були вилікувані від
туберкульозу. Вони потребують проведення 2- місячних
протирецидивних
сезонних
курсів
застосування
туберкулостатичних препаратів 2 рази на рік в амбулаторних
умовах;
 до ІV ГДО належать особи, які перебувають у побутовому
контакті з особою яка виділяє бацили. Цим особам проводять
хіміопрофілактику туберкулостатичними препаратами протягом 2
місяців;
 до V ГДО належать хворі на позалегеневий туберкульоз. Для
них потрібні лікувально - профілактичні заходи до повного
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одужання;
 до VІ ГДО належать особи з великими залишковими
змінами в легенях. Вони перебувають під наглядом у цій групі
довічно, для них проводять курси хіміопрофілактики при наявності
чинників, що послаблюють опір;
 до ГДО-0 належать особи з туберкульозними змінами в
легенях, що потребують уточнення активності процесу. Для них
необхідно робити протягом 3 місяців повторне клінікорентгенологічне та лабораторне обстеження, а після уточнення
активності процесу - проводити необхідні лікувальнопрофілактичні заходи залежно від того, до якої ГДО вони належать.
Переведення хворих з однієї групи диспансерного обліку до
іншої та зняття з обліку слід вирішувати на комісії в кожному
конкретному випадку за участю лікаря фтизіатра та начальника
туберкульозної лікарні (відділення)
з
аргументованим
обґрунтуванням, підтвердженим відповідним обстеженням і
записом в амбулаторній карті (історії хвороби) за належною
схемою. Хворі з І ГДО переводяться до ІІ ГДО після закінчення
ефективного основного курсу хіміотерапії чи хірургічного
втручання при відсутності бациловиділення і порожнини розпаду,
підтвердженою клінікорентгенологічними та лабораторними
даними. Особи, які мають малі форми туберкульозу легенів без
розпаду і бациловиділення, при повній ліквідації осередків чи
невеликих залишкових змін, можуть бути переведені з І ГДО
безпосередньо до ІІІ ГДО, минаючи ІІ ГДО.
Тривалість обліку в II ГДО хворих з малими залишковими
змінами повинна становити не менше одного разу на рік. За
більших залишкових змін, недостатнього лікування свіжого
процесу і після хронічних деструктивних туберкульозних процесів
строк пагляду в цій групі збільшується до 2 -3 років.
Хворі з туберкуломами більше ніж 4 см у діаметрі
залишаються під багаторічним наглядом.
Строки нагляду в ІІІ ГДО залежать від форми процесу,
установленої при його виявленні. У випадку виявлення
туберкульозного процесу без розпаду та бациловиділення - строк
нагляду становить до 3 років, при достатньо
поширеному
хронічному деструктивному туберкульозі - до 5 років.
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Розділ 8
Профілактика хімічних залежностей.

a

8.1 Види хімічних залежностей та їх профілактика.
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8.1.1 Хронічний алкоголізм – захворювання, яке виникло в
результаті систематичного зловживання спиртними напоями, з
виникненням паталогічної пристрастті до алкоголю і яке
супроводжується психічними та фізичними розладами.
Від впливу алкогольної отрути страждають всі органи і
системи людського організму. Під його ударами найбільша втрата
несе центральна нервова система. Встановлено, зокрема, що більше
всього алкоголю накопичується в тканинах головного мозку. Якщо
зміст алкоголю в крові прийняти за одиницю, то в головному мозку
він буде складати 1,75, а в печінці — 1,45.
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У хворих на хронічний алкоголізм через певний проміжок
часу можуть виникати наступні види алкогольних психозів:
алкогольний делірій («біла гарячка») – виникає на похмілля,
триває від 2 годин до 3-4 днівв, характеризується буйством та
появою галюцинацій;



алкогольний галюциноз – виникає при вживанні алкоголю та
на похмілля, триває до 2 тижнів, характеризується появою
галюцинацій;



алкогольний параноїд - виникає при вживанні алкоголю, триває
до 10 годин, характеризується страхом, тривогою, манією
переслідування;



корсаківський психоз - виникає при вживанні алкоголю, триває
до 6 - 8 годин, характеризується грубими порушеннями пам’яті
та розладами в запам’ятовуванні;



дипсоманія ( запій ) - виникає при вживанні алкоголю, триває
від декількох днів до декількох місяців, характеризується
відсутністю апетиту, розладами настрою та сну.
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Профілактика хронічного алкоголізму:
 просвітницька робота;
 гіпнотерапія;
 добровільне або примусове лікування.
Хворий на хронічний алкоголізм може вилікуватись тільки при
наявності бажання та сили волі.
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8.1.2 Наркоманія – вживання наркотичних, токсичних та
психотропних речовин з метою отримання задоволення і
виникненням залежності від них.
Ознаки наркоманії:
 розширенні зіниці;
 поява на лиці рожевих виразок;
 втрата ваги;
 нервова збудженність;
 порушення координації рухів.
Форми наркоманії:
 компенсована (легка) – працездатність не порушена, стан
внутрішніх органів без значних відхилень від норми;
 субкомпенсована (середньої важкості) працездатність
знижена, порушення роботи внутрішніх органів;
 декомпенсована (важка) – працездатність повністю втрачена,
фізичне виснаження і деградація особистості.
Класифікація наркотичних речовин:
 опіати (макова соломка, героїн, метадон);
 препарати кокаїну (листя коки, кокаїн, крек);
 препарати конопель (маріхуана, гашиш);
 амфетаміни (фенамін, ефедрон);
 галюциногени (ЛСД, лізергінова кислота);
 седативні препарати (трамадол, дімедрол);
 легкі розчинники (клей, ацетон, толуол).
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