
У кожного з нас вдома є аптечка з
різноманітними лікарськими

препаратами. Це незамінна помічниця
для кожної родини. 

Що повинно бути в
домашній аптечці?

В цьому гайді ми розглянемо, якою повинна
бути ідеальна домашня аптечка.



Зміст:
- Правила аптечки
- Головний біль
- Закрепи
- Діарея
- Біль в горлі
- Нежить
- Кровотеча з носа
- Біль під час критичних днів
- Підвищення температури тіла
- Поріз пальця або руки кухонним
ножем
- Опік окропом
- Зубний біль
- Нудота і блювота
- Алергічні реакції



Зміст:
- Укус бджоли
- Втома очей
- Біль в суглобах
- Обмороження
- Цистит
- Укус твариною
- Харчове отруєння
- Приступ серцебиття
- Переїдання
- Печія
- Екстрена контрацепція
- Кон'юктивіт
- Серцево-легенева реанімація
- Зниження артеріального тиску
- Втрата свідомості



Зміст:
- Біль у вусі
- Біль в нирках
- Допомога після гучної і 
тривалої вечірки
- Аптечка для подорожей (Ліс,
море, гори



ПРАВИЛО №1
 

АПТЕЧКА ПІДБИРАЄТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО ДЛЯ КОЖНОЇ
РОДИНИ. ОБОВ’ЯЗКОВО ВРАХОВУЮТЬ НАЯВНІСТЬ ДІТЕЙ В

СІМ’Ї, ЛЮДЕЙ З ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ.
АЛЕ ІСНУЄ ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПОТРІБНІ БЕЗ

ВИКЛЮЧЕНЬ В КОЖНІЙ ДОМАШНІЙ АПТЕЧЦІ. 

Розглянемо їх:
- Перев’язочний матеріал, медичні
інструменти – бинт, вата або ватні диски,
марлеві серветки (дуже добре придбати уже
готові марлеві серветки, просочені спиртом
або іншим антисептиком), пластирі (для
фіксації пов’язок та бактерицидний у випадку
порізів, подряпин та інших побутових травм).
Обов’язково мати термометр (звичайний,
електронний чи інфрачервоний – на вибір),
ножиці, пінцет, декілька одноразових піпеток,
мірний стаканчик, грілка, медичні одноразові
захисні маски, одноразові рукавички,
кровоспинний джгут.



- Медичні прилади. Не зайвим в домі буде
тонометр (прилад для вимірювання
артеріального тиску), пульсоксиметр (для
вимірювання насичення крові киснем та
пульсу). У сім’ях, де є пацієнти з
бронхіальною астмою, хронічним
обструктивним бронхітом та маленькі діти,
рекомендують мати небулайзер – це
компресорний інгалятор.

- Антисептики – 70% етиловий спирт,
саліциловий спирт. Дуже гарно себе
зарекомендував такий антисептик, як
Октенісепт у вигляді спрею (дуже зручно
наносити на будь-які поранення).
·   



- Препарати для знеболення та
жарознижуючі. Будь-які ліки на основі
парацетамолу та ібупрофену. Також
можна придбати ліки на основі
німесуліду, аспірину (Пам’ятаємо!
Аспірин не можна застосовувати у дітей
віком до 14 років).
- Нітрогліцерин – якщо в домі є старші
люди з ішемічною хворобою серця, 
щоб швидко купувати приступ
стенокардії (біль в серці).
- Спазмолітики при болях спастичного
характеру – дротаверин (но-шпа),
спазмалгон, ріабал.
- Антигістамінні препарати
(протиалергічні) – цитиризин,
лоратадин.
- Сорбенти при отруєннях – Смекта,
Біле вугілля, Ентеросгель.
- Засоби для пероральної регідратації у
випадку зневоднення – Іоніка, Регідрон,
Хумана Електроліт.



- Послаблюючі засоби –
лактулоза (Дуфалак,
Нормолакт), гліцеринові свічки
(Гліцелакс).
- Сольовий розчин в ніс (Но-
соль, Хьюмер, Аквамаріс,
Пшик).
- Судиннозвужуючі краплі для
носа (Називін, Фармазолін,
Евказолін).
- Препарат для зниження
артеріального тиску –
Каптопрес або Каптоприл.
- Протиблювотні засоби –
Метоклопрамід, Домрид.
- Тест-смужки для швидкого
визначення в сечі ацетону,
глюкози.



ПРАВИЛО №2

ПРАВИЛО №3

Домашня аптечка
повинна зберігатись

у місцях, які
недоступні для дітей.

 

Всі ліки треба
зберігати в

оригінальних
упаковках разом з

інструкціями.

ПРАВИЛО №3



ПРАВИЛО №4

Обов’язково час від часу потрібно
переглядати всі терміни придатності і

викидати препарати, які втратили термін
придатності!



ПРАВИЛО №5

ПРАВИЛО №3

В домашній аптечці не
повинно бути антибіотиків.
Вони приймаються тільки
по призначенню лікаря.

Існує дуже мало
захворювань, які

потребують негайної
антибактеріальної терапії і,

повірте, самостійно їх
розпізнати навряд чи

вийде.

Якщо у вас є хронічне
захворювання, то в аптечці
повинні завжди бути ліки,

які ви постійно приймаєте,
або ті препарати, які

можуть вам знадобитись у
випадку різкого

погіршення стану. Їх
список потрібно наперед
узгодити зі своїм лікарем.

ПРАВИЛО №6



 
Допоможуть в такому випадку таблетки ібупрофену 400 мг
(Гофен, Нурофен Експрес, Єврофаст, Імет, Ібупром Екстра),
парацетамолу 500 мг (Панадол Екстра, Піарон, Солпадеїн

Актив, Ефералган), аспірину 500 мг. 
 

Гарний знеболюючий ефект мають комбіновані препарати
(аспірин+кофеїн+парацетамол) – Цитрамон, Копацил,
Фармадол, Аскофен. Якщо головний біль зумовлений

мігренню, то допоможуть Антимігрен 50 мг, Амігрен 50 мг,
Золмігрен 2,5 мг. Також можна використати препарати на

основі метамізолу натрію (анальгіну), хоча в світі
відмовляються від цього препарату через його побічні дії –
Анальгін-Дарниця, Седалгін Плюс, Спазмалгон, Темпалгін.

 
Важливо! Єдиний безпечний препарат від головного болю

для вагітних на всіх термінах – парацетамол 500 мг.
 

Головний біль



Закрепи

При закрепах в якості швидкої
допомоги можна використати

лактулозу (Дуфалак, Нормолакт),
гліцеринові свічки (Гліцелакс),

Бісакодил, Піколакс, чай з сени.
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Для того, щоб зупинити діарею,
можна використати препарати на
основі лопераміду (Імодіум). У
випадках, коли не вдається
зупинити діарею або це робити не
можна, використовують розчини
для пероральної регідратації, щоб
не допустити зневоднення – Іоніка,
Регідрон, Хумана Електроліт.



Біль в горлі
Місцеві препарати від болю в горлі у вигляді
спрею, пастилок, льодяників на основі таких
діючих речовин:
•бензидамін гідрохлорид (Тантум Верде, Т-септ,
Фортеза),
•флубіпрофен (Стрепсілс Інтенсив).

Якщо не допомагають перші, в такій ситуації
спрацьовує системне знеболення, тобто таблетки
на основі ібупрофену чи парацетамолу,
німесуліду (Солпадеїн Актив, Імет, Німесил).



Нежить

Сольові розчини в ніс для
промивання та зволоження – 
Но-соль, Хьюмер, Аквамаріс,

Пшик. Судиннозвужуючі краплі
для носа – Називін, Фармазолін,

Евказолін). Останні можна
приймати не більше 3 днів без

попередньої консультації лікаря.
 

 При вагітності судиннозвужуючі
не рекомендовані і можуть
застосовуватись тільки по

рекомендації лікаря.
 



Перша допомога при носовій кровотечі складається
з таких дій. Голову пацієнта нахиляємо вперед (а не
відкидаємо назад!), щоб кров не затікала в
носоглотку й рот. При носовій кровотечі не можна
видувати ніс, тому що це може посилити втрату
крові. Притискуємо крила носа до перегородки.
Перед цим можна ввести в носові ходи ватні
тампони (сухі або змочені 3% розчином перекису
водню, нафтизином 0,1%, що має кращий
кровоспинний ефект). Далі треба прикласти холод
на потилицю і перенісся на 20хв.

Епістаксис 
(кровотеча з носа)



 
Допоможе тепла грілка на низ живота. 

 
Або препарат на основі парацетамолу,

ібупрофену, метамізолу натрію,
німесуліду – Гофен, Нурофен Експрес,

Єврофаст, Імет, Ібупром Екстра,
Панадол Екстра, Піарон, Солпадеїн

Актив, Ефералган, Спазмалгон,
Анальгін, Темпалгін, Німесил.

 

Альгоменорея (біль під
час критичних днів)
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Підвищення
температури 

Основний принцип –
підвищену температуру

потрібно знижувати, зважаючи
на самопочуття пацієнта, а не

на показники термометра.
Виключення становлять малі

діти та вагітні жінки, де
знижувати потрібно

температуру вищу за 38,5 та
38,0 відповідно. 

Із жарознижуючою метою
використовують парацетамол,
ібупрофен, аспірин, німесил. 

 



Для початку рану потрібно промити теплою
проточною водою з милом. Далі висушуємо поріз на

повітрі або стерильною марлевою серветкою та
обробляємо його антисептиком з домашньої аптечки,
наприклад спрей Октенісепт, або 70% етиловий спирт.

Далі накладаємо стерильну марлеву пов’язку або
заклеюємо антисептичним пластиром.

 
Якщо поріз супроводжується активною кровотечею,

пов’язка повинна бути здавлюючою. Також, щоб
допомоги швидко зупинити кров, руку потрібно

підняти над рівнем голови, так кровотеча швидше
припиниться.

 

Поріз пальця або руки
кухонним ножем



ОПІК
ОКРОПОМ

У разі отримання опіку, перше, що
потрібно зробити, - охолодити

місце опіку, наприклад, занурити
руку у холодну воду або прикласти
пакет з замороженими продуктами

з морозилки.
 

Охолодження має тривати не
менше 15 хвилин. Далі потрібно

накласти суху стерильну пов'язку
 

Ні в якому разі не наносіть на
обпечену шкіру ніякі мазі на

жировій основі або присипки. Це
створює на шкірі плівку, яка

зберігає під собою тепло та сприяє
подальшому пошкодженню тканин. 

 
Також заборонено обробляти опік

олією та іншими жирами,
спиртовмісними розчинами. У

якості знеболення – приймаємо
всередину таблетку ібупрофену,
німесил, анальгін. Якнайшвидше

звертаємось по медичну допомогу.
 



ЗУБНИЙ
БІЛЬ

Далі потрібно в найкоротші терміни
звернутися до стоматолога.

Гофен 
Нурофен Експрес 
Єврофаст 
Імет 
Ібупром Екстра 
Панадол Екстра 
Солпадеїн Актив
Німесил

Допоможуть на деякий
час втамувати біль такі
препарати – 



" В К А З А Н І
Л І К А Р С Ь К І
П Р Е П А Р А Т И  М А Ю Т Ь
Б А Г А Т О  П О Б І Ч Н И Х
Д І Й  Т А
П Р О Т И П О К А З А Н Ь ,
Т О М У
З А С Т О С О В У В А Т И  Ї Х
П О Т Р І Б Н О  Т І Л Ь К И
П О  Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї
Л І К А Р Я "

Нудота та блювота супроводжують
велику кількість захворювань.

Допоможуть позбавитися від цих
симптомів такі препарати з домашньої
аптечки – Метоклопрамід (Церукал), 
Ітоприд Ксантіс, Ондансетрон
(Осетрон, Зофран), Домрид
(домперидон).

Препарати доступні як у формі
таблеток, так і у формі сиропу, що
зручно при дозуванні у дітей.

Для вагітних жінок препарат вибору при
ранньому токсикозі – це Емегест (сухий
екстракт імбиру + вітамін В6). 
Якщо не допомогає даний засіб, лікар
може призначити інший в
індивідуальному порядку.

Нудота і блювота



Алергічні
реакції

Едем 
Лоратадин 
Цитрин 
Ніксар 
Алергозан 
Алерзин 
Кларитин 

Л-цет 
Еріус 
Едем 
Алерзин 
Кларитин
Лордес

У разі алергічних реакцій в якості
першої допомоги потрібно
застосовувати антигістамінні
препарати другого покоління – 

Ці ліки вживаються в дозі – 1
таблетка 1 раз на день.

Для дітей можливо застосовувати
антигістамінні 2 покоління у вигляді
сиропів, які зручно дозувати.
Звертайте увагу на інструкцію.
Більшість таких препаратів
дозволені лише з 2-річного віку. 
Препарати – 

Доза препарату розраховується в
залежності від ваги дитини.



Для здорової людини укус бджоли
або оси відносно безпечний, але є
категорія пацієнтів, яким слід
уникати таких подій. Це, в першу
чергу, люди, схильні до алергії,
пацієнти з алергічними
захворюваннями (наприклад,
бронхіальна астма). 

Має значення і місце укусу.
Якщо він потрапив в область
грудної клітини, живота, а також
в голову, наслідки можуть бути
більш важкими, ніж при укусі в
ногу або руку. Дуже небезпечні
укуси в область ротової
порожнини.

Перша допомога починається з
вилучення жала комахи з рани. 

Потім до місця укусу потрібно
прикласти місцево холод. Місце
навколо рани варто обробити
одним з протиаллергічних гелів,
наприклад, Феністил гель, який
варто мати в своїй домашній
аптечці. 

Всередину потрібно прийняти
таблетку антигістамінного
препарату – Едем, Лоратадин,
Цитрин, Ніксар, Алергозан,
Алерзин, Кларитин.

Укус бджоли

Важливо !

Якщо у  постраждалого розвивається  набряк м ’яких
тканин обличчя ,  шиї ,  розвивається  утруднене
свистяче дихання ,  прискорюється  серцебиття ,

з 'являються  судоми,  б іль  у  попереку ,  суглобах ,  в
д ілянці  серця ,  сл ід  негайно викликати швидку

допомогу .
 



Втома очей (астенопія) часто розвивається у людей, які

працюють більше 6-8 годин поспіль за моніторами

комп’ютерів. Вона пов’язана з перевантаженням окорухових

м’язів та синдромом сухого ока. В даному випадку потрібен

перепочинок для очей, гімнастика для окорухових м’язів. 

Щоб швидко привести очі в норму можна скористатись

судиннозвужуючими краплями для очей, якщо вони

червоні – Віаль, Візин. 

 

Щоб зволожити очі, скористайтеся зволожуючими

краплями (штучна сльоза) – 

Хіло-Комод, Віаль, Біотру, Сістейн Ультра, Комфорт Дропс.

 

ВТОМА ОЧЕЙ



Найчастіше використовують Диклофенак, Мелоксикам,

Ібупрофен, Аркоксія,  Німесил, Кетопрофен, Целебрекс.  

Можливо використовувати НПЗМ місцево у вигляді мазей та

гелів – Долобене гель,  Найз,  Фастум гель,  Долгіт ,  Диклак,

Вольтарен .

БІЛЬ В
СУГЛОБАХ "Якщо вас турбує біль в

суглобі,  позбавитись 
від нього можна з допомогою

препаратів з групи
нестероїдних

протизапальних"

Важливо! Це не усуне

причини, просто на час

прибере або знизить

інтенсивність болю.



Перша допомога при обмороженнях
залежить від ступеня (виділяють 4 ступеня
обмороження). 

Обмороження

Перш за все необхідно припинити дію
охолоджуючого фактора та зігріти уражені
холодом частини тіла, щоб відновити в них
кровообіг. 

Обморожені ділянки необхідно зігріти до
почервоніння теплими руками, легким
масажем, розтиранням тканиною з вовни,
диханням, а потім накласти ватно-марлеву
пов’язку, щоб попередити інфікування. 

Якщо обмороження 2 і вище ступеня, масаж
і розтирання робити не можна. Потрібно
одразу накласти стерильну пов’язку.

Потерпілому потрібно дати випити теплого
чаю, порцію гарячої їжі. При больовому
синдромі – таблетку аспірину або іншого
знеболюючого препарату.

Відморожені ділянки тіла категорично
заборонено змазувати жиром і різними
мазями. При будь-якому ступені
відмороження необхідно звернутися до
лікаря.

Важливо! Не можна використовувати швидке
зігрівання обморожених ділянок біля

зігрівальних приладів, відкритого вогню,
безконтрольно застосовувати грілки та інші

джерела тепла тому, що це погіршує прогноз.
 



Цистит – це запалення сечового
міхура, яке найчастіше
викликане бактеріями. Дуже
часто цистит застає свою жертву
зненацька неприємними
симптомами – біль і різь при
сечовипусканні, біль в животі,
часті позиви до сечовипускання,
інколи з’являється загальне
нездужання та підвищення
температури.

У такому випадку потрібно
звернутись до лікаря для
призначення курсу
антибактеріальної терапії та
здачі певних аналізів. У якості
першої допомоги можна
прийняти анальгетик,
спазмолітик або їх комбінацію –
Но-шпа, Анальгін, Темпалгін,
Спазмалгон. 

Самостійно вживати антибіотик
не рекомендовано.

Цистит



Крок 2

Укус твариною

Негайно та ретельно слід промити уражену
ділянку великою кількістю води з милом. Це
дуже важливий етап надання допомоги, тому
ним не слід нехтувати.

Далі потрібно продезінфікувати рану
антисептиком на основі спирту чи йоду.

Зверніться до найближчого мед закладу
Якщо немає впевненості в тому, що тварина
була здорова, вам обов’язково мають зробити
щеплення від сказу. Також потрібне
щеплення від правцю, якщо з моменту вашої
останньої вакцинації минуло більше 5 років.

Крок 1

Крок 3

Укус тварин (пес, кіт, їжак, білка, летючі миші та інші ссавці), а також їх
подряпини або ослинення шкіри – це надзвичайна ситуація, яка

потребує негайних дій. 
 

Чим небезпечні такі травми? В першу чергу, імовірністю інфікуватись
сказом, правцем та рядом інших інфекційних захворювань. Також

можлива серйозна кровотеча та нагноєння рани.
 

Важливо! Сказ можуть передавати будь-які тварини, які відносяться
до класу Ссавці, а не тільки собаки та коти.



Харчове отруєння, в тому
числі грибами

Терміново подзвоніть до швидкої допомоги
Промийте шлунок простою водою (для
цього пийте багато води та викликайте
після цього блювоту)
Дотримуйтесь постільного режиму
Пийте багато води чи спеціального розчину
для регідратації (Регідрон, Іоніка, Хумана
Електроліт)
Прийміть сорбент (активоване вугілля з
розрахунку 1 таблетка на 10 кг ваги,
Сорбекс, Ентеросгель, Атоксіл, Біле
вугілля).

Якщо ви підозрюєте, що отруєння спричинене
грибами, діями потрібно по такому алгоритму:

Категорично заборонено пити будь-який
алкоголь, вживати їжу, особливо молочні та
кисломолочні продукти. Це все може
прискорити всмоктування токсинів зі шлунку в
кров. 

Залишки грибів чи страви з них потрібно
зберегти для подальшого лабораторного
дослідження.



ПРИСТУП
СЕРЦЕБИТТЯ
(ТАХІКАРДІЯ)

Є велика кількість різноманітних
видів тахікардій. Деякі з них не

несуть безпосередню небезпеку
для життя та здоров’я, інші
потребують невідкладної
допомоги, так як можуть

загрожувати життю пацієнта. 

Нажаль, по клінічним ознакам буває
досить важко розпізнати вид

тахікардії, тому будь-який приступ
почащеного серцебиття, який виник

без об’єктивних на те причин
(фізичне або емоційне навантаження,

побічна дія ліків), потребує виклику
швидкої допомоги, щоб лікар записав

електрокардіограму, визначив вид
тахікардії та надав диференційовану
медичну допомогу, так як різні види

тахікардій потребують різних
препаратів для їх купування.

 
В якості першої допомоги можна

прийняти заспокійливий засів,
наприклад, Корвалол-Дарниця,

Корвалмент. 
 

Самостійно приймати препарати, які
знижують частоту серцевих

скорочень заборонено.
 



Також від важкості в животі допоможе позбавитись швидше
один з ферментних препаратів – Креон 25000, Фестал,
Мезим Форте.

Швидко позбавитись від вздуття кишечника допоможе
Мотиліум, Дуспаталін, Еспумізан.
Якщо після застілля турбує печія, прийміть дозу антацидного
засобу – Фосфалюгель, Алмагель, Гавіскон, Ренні.

Не можна лягати, щоб не спровокувати рефлюксу зі
шлунку в стравохід і розвитку печії;
Спати, так як під час сну уповільнюються всі процеси в
організмі, в тому числі і травлення;
Займатись активними фізичними вправами, це
сповільнить приток крові до органів травлення, що
неприпустимо в даній ситуації;
Викликати блювоту, так як це загрожує пошкодженням
слизової оболонки стравоходу кислим шлунковим
вмістом.

Що не можна робити, якщо переїли:

Наслідки пишної трапези, як правило, проходять
самостійно протягом 3-4 годин після застілля. Якщо є
виражений дискомфорт в епігастрії або біль, можна

скористатись теплою грілкою. 
Тепло зменшує спазми, покращую приплив крові до
органів травлення, відповідно, процес іде скоріше та

комфортніше. 

Переїдання (біль та
важкість в животі)



Печія
В якості швидкої допомоги при печії
потрібно застосовувати один із
антацидних засобів – Фосфалюгель,
Альмагель, Гавіскон, Ренні, Маалокс. 

Якщо печія турбує постійно, потрібно
звернутись до лікаря для підбору
лікування, бо антацидні засоби
усувають тільки симптоми і не
впливають на перебіг самого
захворювання.



Для кожної жінки на випадок
крайньої необхідності: препарати
для екстреної контрацепції
можуть застосовуватись протягом
120 годин (5 днів) після
незахищеного статевого акту. 

Екстрена
контрацепція

Якщо вони застосовуються
протягом перших 72 годин (3 днів),
то ефективність значна вища.
Якщо з моменту статевого акту
минуло більше 120 годин,
застосовувати екстрену
контрацепцію не потрібно, вона
не спрацює.

Препарати для екстреної
контрацепції: левоноргестрел
0,75 мг, 2 таблетки (Постінор). 
Можуть використовуватись КОК
декілька таблеток одразу (дозу
слід уточнювати у лікаря-
гінеколога).



Кон’юнктивіт

Окомістин 
Сульфацил
Офтальмодек

Допомога при кон’юнктивіті залежить від його причини. 

Тому огляд офтальмолога для правильного лікування
обов’язковий. У якості тимчасової швидкої допомоги можна
використати антисептичні краплі (антибактеріальні краплі
призначає тільки лікар):



Серцево-легенева
реанімація

Серцево-легенева реанімація складається з
непрямого масажу серця (натискання на грудну

клітку) та штучного дихання.
 

АЛГОРИТМ ДІЙ:
1 .     Оцінюємо власну безпеку.

2.     Оцінюємо, чи при свідомості
постраждалий.

3.     Якщо немає свідомості ,
перевіряємо дихання та пульс.

4.     Якщо дихання немає, спочатку
звільняємо дихальні шляхи. Для
цього повертаємо потерпілого на
спину. Кладемо одну руку на чоло і
обережно розгинаємо голову в шиї
до заду, пальці іншої руки кладемо
під підборіддя і  підіймаємо його,
відкриваємо рот. 
Якщо в ротовій порожнині наявні
посторонні предмети (їжа, блювотні
маси, зубні протези),  виймаємо все
вказівним пальцем.

5. Якщо потерпілий без свідомості
і  не дихає, викликаємо швидку
допомогу. 
Якщо поруч з вами є інші свідки,
то вони викликають швидку, а ви
приступаєте безпосередньо до
реанімації .

6.  Починайте непрямий масаж
серця. Стаємо на коліна з лівого
боку від постраждалого. 
Основу однієї долоні кладемо на
центр грудної клітки (нижня
третина грудини) пацієнта. 
Основу другої руки кладемо
поверх першої,  починаємо тиснути
усім плечовим поясом, щоб
грудина прогиналась на 5-6 см. 
Виконуємо 30 натискань з
частотою 100-120 за хвилину.



Серцево-легенева
реанімація
Серцево-легенева реанімація складається з непрямого
масажу серця (натискання на грудну клітку) та штучного
дихання.

АЛГОРИТМ ДІЙ:
7. Після 30 компресій на
грудну клітку,  розпочинаємо
штучне дихання. Робимо 2
штучні видихи рот в рот. 
Перед цим знову відкриваємо
дихальні шляхи (закидаємо
голову й виводимо
підборіддя).

8.  Далі повертаємо руки на
грудну клітку і  виконуємо знов
30 компресій. 
Не робіть перерв в штучному
масажі серця більш як 10
секунд. 
У такому темпі продовжуємо
до приїзду швидкої.

Важливо!  Будь-хто може потрапити в ситуацію, коли доведеться
виконувати СЛР потерпілим (чи то незнайомі вам люди, чи то ваші
рідні та друзі) .  Тому потрібно про це подумати заздалегідь і  пройти
навчання на курсах,  які  дають можливість оволодіти навичками
серцево-легеневої реанімації .



Гіпотонія (зниження
артеріального тиску)

Прийняти горизонтальне положення з підвищеними ногами вище рівня
серця.
Питний режим. Не менше 30-35 мл рідини на 1 кг ваги на добу.
В якості швидкодіючого засобу підходить велика чашка солодкого теплого
чаю, шматок чорного шоколаду, какао з молоком, чашка кави, зеленого чаю
(кофеїнвмісні продукти та напої). Можна використати і кофеїн в таблетках.
Контрасний душ, прохолодні ванночки для рук і ніг.
Ароматерапія. Тонізуючі аромати – грейпфрут, бергамот, лимон, кориця,
евкаліпт.
Фітотерапія – настоянки жень-шеню, лимонника, елеутерококу.

Перша допомога залежить від причини зниження артеріального тиску. Якщо у
людини раптово падає АТ нижче 90 на 60, слід викликати швидку допомогу,
так як це може бути одним із симптомів будь-якого шоку. Якщо ви страждаєте
артеріальною гіпотензією, то зниження АТ не викликає такого занепокоєння і
можна надавати собі допомогу самостійно. Для цього потрібно:



Перше, що потрібно при наданні допомоги людині
без свідомості, переконатись, що вам нічого не
загрожує. Далі шукаємо свідків. 
Якщо поряд з вами ще є люди, то вони викликають
бригаду швидкої медичної допомоги, а ви в цей час
визначаєте, чи є ознаки життя у потерпілого (дихання,
пульс). 
За відсутності ознак життя терміново починайте
серцево-легеневу реанімацію. Якщо поряд з вами
немає свідків, то ви спочатку визначаєте, чи є ознаки
життя, а потім викликаєте швидку допомогу. 
Далі починаєте СЛР, якщо в цьому є необхідність.
Якщо постраждалий без свідомості, але є пульс та
дихання, потрібно перемістити його у стабільне
положення, яке виглядає ось так

Далі потрібно по можливості з’ясувати причину
втрати свідомості (можливо у потерпілого цукровий
діабет чи епілепсія, про що може вказувати
спеціальний медичний браслет, або наявна травма,
кровотеча). 
Обов’язково забезпечте постійний нагляд за
постраждалим до приїзду бригади екстреної
медичної допомоги.
Можна піднести до носу потерпілого ватку, змочену
нашатирним спиртом, щоб привести його до тями.

ВТРАТА СВІДОМОСТІ



БІЛЬ У
ВУСІ

В якості швидкої допомоги при
болю у вусі можна застосувати
вушні краплі Отипакс або
використати таблетки для
системного знеболення –
Нурофен, Гофен, Імет. 

Далі найближчим часом потрібно
звернутись по допомогу до свого
сімейного лікаря або ЛОР-лікаря,
так як такий стан потребує
дообстеження та призначення
основного лікування.



БІЛЬ В НИРКАХ
(НИРКОВА
КОЛЬКА)

Перша допомога при нирковій
кольці полягає в 3 основних
пунктах:

1.  Викликати швидку допомогу.
2.  Забезпечити потерпілому тепло.
Його можна помістити в теплу
ванну в сидячому положенні, якщо
дозволяє загальний стан. Також
можна місцево застосувати теплу
грілку на ділянку попереку і
живота.
3.  Далі можна дати таблетку
спазмолітика, анальгетика або їх
комбінацію – Но-шпа, Папаверин,
Баралгін чи Кетанов.

Важливо! Якщо дозволяє загальний
стан, від прийому анальгетика слід
утриматись до огляду пацієнта
лікарем, так як знеболюючий
препарат може спотворити клінічну
картину захворювання і призвести
до його запізнілого розпізнавання.
Особливо це важливо, якщо
ниркова коліка правобічна (можна
не розпізнати апендицит).



Допомога після гучної і
тривалої вечірки

Основна проблема, яка з’являється після тривалої
та гучної вечірки, - це похмілля. Допомогти

організму справитися з цим можливо наступним
чином:

Пити багато рідини, так як етанол має сечогінний ефект та вживання
спиртних напоїв супроводжується зневодненням. Ідеальний варіант –
це солодкий теплий чай з лимоном.

Потрібно прийняти дозу сорбента, щоб вивести з ШКТ залишки
алкоголю, які ще не всмоктались в кров – активоване вугілля, біле
вугілля, Сорбекс, Атоксіл.

Обов’язково поснідайте, сніданок має бути легким. Ідеально – теплий
бульйон або, навпаки, холодні супи (окрошка, холодник, гаспачо).

З головним болем допоможе справитись ацетилсаліцилова кислота
(Аспірин), ібупрофен (Гофен, Єврофаст).

В аптеці можна придбати спеціальні засоби, які допомагають швидше
попрощатися з похміллям – Медихронал-Дарниця, Глутаргін,
Алкоклін, Алкодез ІС, Алька-Прим.

Що не варто робити! Не слід лікувати похмілля додатковими дозами
алкоголю. Полегшення, як правило, короткотривале, а наслідки будуть
ще плачевніші.



Ліки від захитування – Драміна, Авіа-море, Бонін, Аерон

Препарати для знеболення та жарознижуючі. Будь-які ліки на основі
парацетамолу та ібупрофену. Також можна придбати ліки на основі
німесуліду, аспірину (Пам’ятаємо! Аспірин не можна застосовувати у
дітей віком до 14 років)

Спазмолітики при болях спастичного характеру – дротаверин (но-
шпа), спазмалгон, ріабал

Сорбенти при отруєннях – Смекта, Біле вугілля, Ентеросгель

Ферментні препарати для полегшення травлення різної екзотичної
їжі – Креон 25000, Фестал, Мезим Форте

Антигістамінні препарати (протиалергічні) – цитиризин, лоратадин

·Сонцезахисні засоби, якщо ви подорожуєте влітку – пінки, креми з
різним ступенем захисту. Прекрасний порятунок від сонячних опіків
– спрей Пантенол, мазь Бепантен

·Засоби для захисту від комарів, кліщів та інших комах – Офф, Гардекс

·Електронний термометр. Не слід брати ртутний, так як в дорозі він
може легко розбитися.

·Обов’язково не забудьте ліки, які ви приймаєте від своїх хронічних
хвороб, а також медикаменти для надання невідкладної допомоги у
разі погіршення вашого стану. Для цього порадьтеся зі своїм
лікарем.

АПТЕЧКА ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ
(ЛІС, МОРЕ, ГОРИ)

Якщо ви збираєтесь в подорож, вам обов’язково потрібно подумати про аптечку, адже все може
бути. Звісно, місце у валізі потрібно економити, тим паче, якщо вам доведеться нести свою ручну
поклажу на собі (подорож на природу, в ліс, в гори), тому беремо тільки найнеобхідніше:


	1 частина
	2 частина

