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Розглядається сутність домедичної допомоги, яка є частиною професійної 
підготовки сучасних поліцейських, необхідної для врятування життя 
та/або здоров’я осіб, які постраждали внаслідок злочину або 
правопорушення, нещасних випадків, або перебувають у стані, небезпечному 
для їхнього життя чи здоров’я. 
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На сьогоднішній день рівень злочинності в Україні не стоїть на місці. Кількість 
вчинюваних злочинів зростає з року в рік. А враховуючи, що в нашій країні вже п’ять років 
існує збройне протистояння, та нажаль, з зони розмежування на мирну територію 
здійснюється контрабанда зброї військового зразка. Насамперед, якщо звернутись до 
статистики Генеральної прокуратури України, за останні 5 років кількість злочинів з 
використанням зброї, а також злочинів проти життя та здоров’я помітно збільшилась. 

Зокрема, у січня 2014 року кількість злочинів з використанням вогнепальної зброї 
становила 83, а у лютому 2019 року – 153, що свідчить нам про зростання майже в 2 рази 
такого виду злочину. Що ж до злочинів проти життя та здоров’я, за січень 2014 року було 
нараховано 9996, а в лютому 2019 – 10208 [1].  

Також, наразі в Україні дещо нестабільна політична ситуація, тривають значні зміни, 
які зачіпають всі сфери людського життя, збройний конфлікт на сході країни, що в 
сукупності своїй є потенційною загрозою для життя та здоров’я людей, навіть на території з 
порівняно спокійним рівнем життя. 

На сьогоднішній день, одним із державних органів, покликаних захищати права та 
свободи людей, їх життя та здоров’я є поліція. Відповідно до ЗУ «Про Національну поліцію» 
поліцейський виконує обов’язки, покладені на нього законом, до яких відноситься і надання 
невідкладної, зокрема домедичної допомоги, особам які цього потребують [2]. 

Всі ці умови доводять нам актуальність даної теми. Тому, з огляду на вищевикладене, 
пропонуємо більш детально з’ясувати сутність домедичної допомоги. 

Варто почати з того, що запорукою врятування життя пораненому є надання своєчасної 
та належного рівня, домедичної допомоги пораненому. Першими на місце події, частіш за 
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все, прибувають саме поліцейські, які мають вжити всі необхідні заходи, зокрема, надання 
домедичної допомоги, для врятування життя та/або здоров’я осіб, що постраждали внаслідок 
злочину або правопорушення, нещасних випадків, тих, що опинилися в безпорадному стані, 
або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я, а також осіб, які постраждали 
внаслідок застосування заходів примусу. Тому, поліцейським необхідно володіти навичками 
тактичної медицини та домедичної допомоги, та вміти застосувати ці знання до приїзду 
швидкої допомоги. 

Знання працівниками поліції травм, від яких частіше всього помирають поранені або 
травмовані, в разі, якщо їм не надати вчасно домедичну допомогу, знання алгоритмів 
надання такої допомоги, на нашу думку є обов’язковим в наш час.  

Правильність надання домедичної допомоги зумовлюється розумінням поняття травма: 
травми, отримавши які, особа буде жити, незалежно від надання їй будь-якої медичної 

допомоги (незначні порізи, подряпини, гематоми, забої м’яких тканин, тощо); 
травми, від яких особа помре, якщо не отримає своєчасної та належної домедичної 

допомоги (рани зі значною кровотечою, механічні ампутації кінцівок, обструкції 
(перекриття) дихальних шляхів у осіб без свідомості, відкритий пневмоторакс, тощо) 

травми, від яких особа помре, незалежно від отримання будь-якої домедичної допомоги 
(тяжкі травми, не сумісні з життям); 

Дана класифікація допомагає поліцейському своєчасно та належним чином надати 
домедичну допомогу шляхом з’ясування кола осіб, що цього потребують в першу чергу, і 
таких, що можуть певний час почекати. 

Так, ми бачимо, що сутність заходів домедичної допомоги полягає саме в тому, щоб 
зберегти життя пораненому до моменту приїзду кваліфікованих медичних працівників.  

Вважаємо за важливе зазначити, які ж саме пошкодження та травми є вкрай 
небезпечними для людського життя і потребують негайної домедичної допомоги. Так, при 
механічній ампутації кінцівок, пораненні великих артерій, людина може загинути від втрати 
крові за 2-3 хвилини. Обструкція дихальних шляхів призводить до задухи, приблизно через 1 
хвилину виникає втрата свідомості, впродовж 3-4 хвилин зупиняється кровообіг (серце) – це 
клінічна смерть, що запускає процес незворотного відмирання кори головного мозку і 
призводить до біологічної смерті.  

Така наведена класифікація сприяє розумінню необхідності здійснення швидкого 
надання домедичної допомоги тим особам, які дійсно цього потребують, що може врятувати 
життя та здоров’я багатьох осіб. 

Таким чином, з огляду на вищевикладене можна зробити висновок, що питанню 
надання домедичної допомоги працівниками поліції необхідно приділяти значну увагу, адже 
досконале володіння теоретичними та практичними навичками цієї сфери може врятувати не 
одне життя. 
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