
Перша допомога при черепно-мозкових травмах



Головний мозок захищений від впливу

зовнішніх (механічних) чинників краще, ніж будь-

який інший орган. Крім кісток черепа, його

охороняють від ушкодження мозкові оболонки.

Омиває мозок рідина, яка виконує функції

амортизатора.

В голові людини безліч нервових

закінчень, що відповідають за нюх, ковтання,

утримання рівноваги, слух, зір і т. д. Збій в роботі

одного з внутрішніх органів повинен стати

причиною для призначення лікарем лікування і

надання невідкладної допомоги при черепно-

мозковій травмі.



Симптоми черепно-мозкової травми

Клінічна симптоматика дозволяє зробити попередні висновки про характер черепно-мозкової 

травми.

Струс супроводжується оборотними загально-мозковими розладами.

- затемнення або втрата свідомості (до декількох хвилин);

- легке оглушення;

- деякі труднощі з орієнтацією в просторі;

- випадання з пам'яті відрізка часу після травми;

- моторне збудження (рідко);

- запаморочення;

- головні болі (цефалгія);

- нудота;

- блювота (не завжди);

- знижений тонус мускулатури;

- ністагм (мимовільні коливання очей).



При черепно-мозковій травмі

пацієнта треба доставити в медичний заклад.

Навіть при зовні відсутніх пошкодженнях він

потребує додаткового обстеження і

встановлення точного діагнозу.

Надання першої допомоги при

черепно-мозковій травмі є першочерговим

завданням людини. Важливо, до прибуття

лікарів, виконати всі необхідні заходи і

надати термінову підтримку постраждалому.

При отриманні травми хворий часто втрачає

свідомість і пам’ять, яка, як правило,

відновлюється з часом. Дуже важливо

дочекатися приїзду лікарів і роз’яснити їм

причини і обставини одержання травми. Це

допоможе їм почати точні та невідкладні

заходи щодо реанімації та лікування пацієнта.



При першій допомозі повинні бути виконані такі заходи:

Необхідно покласти травмованого на спину без укладання під

голову подушок або валиків, поверхня повинна бути гладкою і

твердою; пацієнтові, що знаходиться без свідомості, потрібно

повернути голову на бік. Це необхідно, щоб уникнути асфіксії;

транспортування хворого відбувається при знерухомленні голови і

шиї; при затисненні тіла травмованого між об’єктами, не потрібно

намагатися самостійно його витягти. Це може привести до додаткових

травм; при наявності відкритої ЧМТ необхідно використовувати

стерильну пов’язку, щоб не допустити проникнення в рану інфекцій і

бактерій. Для цього по краю рани накладають бинти, просочені

розчином, а потім зверху кладуть пов’язку. Вона бинтується туго. Це

допомагає зупинити кровотечу і захистити рану. Важливо, при цьому,

постаратися по мінімуму травмувати пошкоджені тканини; пальцеве

затискання відкритої рани допоможе зупинити кровотечу; можна

провести іммобілізацію шиї і голови пацієнта за допомогою

спеціального аптечного комірця. Розуміючи серйозність травми,

надаючи допомогу при ЧМТ, не варто забувати про акуратності

виконання всіх дій. Це стане на заваді появі у пацієнта сильних

больових відчуттів і не дозволить допустити можливих ускладнень

після травмування.



Перелік використаних і 

рекомендованих джерел інформації





614.88(075.8)

Н40

Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. навч. заклад. IV р. акред. / В. А. 

Левченко, І. П. Вакалюк, М. В. Максим'як та ін. ; за ред. В.А. Левченка. - 4 вид., переробл. та доповн. - Івано-Франківськ : Петраш 

К.Т., 2020. - 612 с.

Представлений посібник направлений на поліпшення організації і тактики надання догоспітальної невідкладної медичної

допомоги в осередках надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. Сучасна універсальна система надання екстреної та невідкладної

допомоги пораненим і хворим, включає організацію базових лікувальних невідкладних заходів для підтримки життя потерпілих

безпосередньо на місці надзвичайної події. Для рятування життя поранених на догоспітальному етапі запропоновані нові організаційно-

тактичні підходи, які започаткували новий напрямок допомоги пораненим в умовах бойових дій. У книзі детально описана тактика дій

рятувальників на місці події - від первинного огляду потерпілих, оцінки стану тяжкості, надання екстренної та невідкладної медичної

допомоги, до особливостей евакуації.

614.88(075.8)

П27

Перша екстрена і тактична медична допомога на догоспітальному етапі [Текст] : навч. посібн. для студ. мед. (фармац.) 

коледжів, училищ, інститутів медсестринства та університетів / за ред. В.С. Тарасюка. - 3 - є вид., преробл. та доповн. - К. : ВСВ 

"Медицина", 2019. - 504 с. : іл. 

У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, застосування

вогнепальної зброї, їх дії на організм людини. В окремому розділі подано методики екстреної медичної допомоги в період реформи

медицини в Україні.

Детально висвітлено травми окремих органів і частин тіла, питання медичної допомоги в осередку ураження з

особливостями в зоні бойових дій, методи транспортування до лікувального закладу.

Посібник ілюстрований малюнками до навичок, які виконуються за певним алгоритмом.

Для студентів медичних (фармацевтичних) закладів фахової передвищої та вищої освіти. Посібник також буде корисний учням середніх

шкіл, волонтерам, організованому і неорганізованому населенню під час навчання його навичок медичної допомоги.



617-089(075.8)

В42

Військово-польова хірургія [Текст] : Підручник для студ. закл. вищої освіти з медичними спеціальностями / за ред. Коріка В.Є. -

К. : Центр учбової літератури, 2018. - 352 с.

Матеріали підручника відображають досвід військових медиків у воєнних конфліктах кінця ХХ і початку ХХІ ст., а також

при ліквідації різних катастроф і стихійних лих. Підручник містить основні відомості з воєнно-польової хірургії і цілком відповідає

програмі навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах і програмі підготовки офіцерів медичної служби запасу. Особливу

увагу приділено питанням сучасної бойової хірургічної травми та її ускладненням. Подано принципи діагностики і лікування

вогнепальних і мінно-вибухових поранень різної локалізації. Організація надання медичної допомоги пораненим і потерпілим

представлена відповідно до сучасної структури медичної служби Збройних Сил. Призначений для студентів закладів вищої освіти з

медичних спеціальностей, а також буде корисним для курсантів і слухачів військово- медичних факультетів.

614.8(075.8)

Х17

Халмурадов, Б. Д.

Медицина надзвичайних ситуацій [Текст] : Підручник / Б. Д. Халмурадов, П. Б. Волянський. - К. : Центр учбової літератури, 

2018. - іл. 

У підручнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються при наданні домедичної допомоги в надзвичайних

ситуаціях. Виствітлено медико-тактичну характеристику надзвичайних ситуацій. Представлено стислий опис анатомії та фізіології

людини, що сприяє кращому опановуванню дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій». Підручник призначено для студентів вищих

навчальних закладів, напряму підготовки «Цивільна безпека», «Пожежна безпека», а також для викладачів цієї дисципліни. Може бути

корсний керівному та командно-начальницькому складу аварійно-рятувальних служб об'єктів економіки при підготовці та проведенні

відповідних занять з підлеглими.



614.88(075.8)

Е45

Екстрена та невідкладна медична допомога [Текст] : Навчальний посібник для студ.вищ. навч. закл. / За заг. ред. Шкурупія Д.А. 

/Бодулєв О.Ю., Дикий О.М., Могильник А.І., Сонник Є.Г., Шумейко О.Г., Шкурупій Д.А. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 240 с. : іл.

Посібник складається з 5 розділів, які відповідають вимогам програми з дисципліни “Екстренна та невідкладна медична

допомога”, містить додатки з алгоритмами виконання дій з надання невідкладної допомоги на догоспитальному етапі. До кожного розділу

розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань. Посібник підготовлений відповідно до

вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників спеціальності “Медицина”.

Посібник може бути корисний студентам спеціальностей “Педіатрія”, Стоматологія”.

617-089(075.8)

В63

Воєнно-польова хірургія [Текст] : Підруч. для студентів, лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів післядипломної освіти МОЗ 

України / за ред. Я.Л. Заруцького. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2016. - 416 с. : іл.

Підручник розроблений колективом науково-педагогічних працівників кафедри військової хірургії Української військово-

медичної академії у співробітництві з провідними науковцями і фахівцями інших навчальних, наукових і клінічних закладів МОЗ і МО

України, підручник містить відомості з діагностики та лікування бойової хірургічної травми і ушкоджень мирного часу згідно з сучасними

поглядами на ранову і травматичну хворобу та відповідає програмі «Воєнно-польова хірургія» і завданням підготовки студентів вищих

медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів закладів післядипломної освіти МОЗ України, а також слухачів Української військово-

медичної академії. У книзі використані фото, зроблені членами авторського колективу.



617.5(075.8)

Ш39

Шейко, В. Д.

Хирургия повреждений при политравме [Текст] : учебное пособие для врачей-интернов и врачей слушателей факультетов 

последипломной подготовки, хирургов / В. Д. Шейко. - Полтава : ООО"АСМИ", 2015. - 557 с. : ил.

В учебном пособии представлены принципы неотложной диагностики, лечебной и хирургической тактики у

пострадавших с тяжелыми сочетанными повреждениями мирного времени и боевыми огнестрельными ранениями. Изложены

ключевые положения оказания помощи на догоспитальном и госпитальном этапах, интенсивной терапии шока и хирургической

тактики при политравме, сочетанных повреждениях груди, живота, таза, конечностей, нейротравме, раневой инфекции.

Для врачей-интернов и врачей-слушателей факультета последипломной подготовки, хирургов

610.8(02)

Ч-19

Чаплик, В. В.

Медицина надзвичайних ситуацій [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (протокол НМК з медицини 

МОНУ №2 від 26.10.2011 р.) / В. В. Чаплик, П. В. Олійник, С. Т. Омельчук. - Вінниця : Нова книга, 2012. - 352 с.

У підручнику висвітлено основні положення з організації медичного забезпечення населення в умовах ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій природного. техногенного та соціально-політичного походження. Розглянуто питання, які стосуються основних

положень міжнародного гуманітарного права, організації та функціонування Державної служби медицини катастроф, основних

принципів організації лікувально-евакуаційного, санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення в умовах ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій.

Підручник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів та лікарі в-інтернів факультетів

післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів.



610.8

К75

Кочін, І. В.

Медицина катастроф [Текст] : Виробниче видання / І. В. Кочін, Г. О.Черняков, П. І.Cидоренко. - К. : Здоров'я, 2008. - 724с.

У книзі викладено норми поведінки та засоби захисту і виживання людей у надзвичайних ситуаціях, висвітлено випадки

виникнення, розвиток і уражаючі чинники різних катастроф. Окремі розділи книги присвячені питанням надання першої медичної

допомоги при різних ураженнях, можливих в умовах природних і техногенних аварій і катастроф.

Для організаторів охорони здоров’я, лікарів різних спеціальностей, студентів.

616.082(02)

Н40

Невідкладні стани [Текст] : Підруч. для вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. / За ред. М.С. Регеди, В.Й. Кресюна. - Львів : 

Магнолія 2006, 2008. - 844 с. 

У підручнику на сучасному рівні описано невідкладні стани в терапії, хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології,

стоматології, оториноларингології, офтальмології. Окремо висвітлено отруєння, нещасні випадки, термінальні стани. Особливу увагу

звернуто на діагностику, невідкладну допомогу та принципи лікування хворих на невідкладні стани. Для студентів вищих медичних

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів, фельдшерів, медсестер.



Дякуємо за увагу!

Всі видання представлені у цій віртуальній виставці Ви можете взяти у нашій бібліотеці


