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Вступ
На сучасному етапі apriori загальновідомою є тенденція погіршен-

ня стану здоров’я населення України через незадовільні умови життя, 
праці та навколишнього середовища. В Україні смертність від нещас-
них випадків, отруєнь і травм становить у середньому 140–150 випад-
ків на 100 тис. населення на рік і займає третє за частотністю місце 
після смертності від хвороб системи кровообігу та злоякісних ново-
утворень. Помирають із цих причин здебільшого люди працездатного 
віку. Для порівняння: у світі рівень смертності від нещасних випадків, 
отруєнь і травм становить 97,0 на 100 тис. населення; в Україні зі 100 
постраждалих від дорожньо-транспортних пригод гине 15–17 осіб, у 
той час як у країнах ЄС – 3–4, у США – 1–2 особи.

Перераховані вище фактори слугують підґрунтям для констатації 
нагальної потреби ознайомлення з основними правилами надання ме-
дичної допомоги, зокрема екстреної.

Аналіз досвіду багатьох країн світу дає підстави стверджувати, що 
результати лікування, його тривалість, матеріальні витрати, подаль-
ший стан здоров’я і працездатність громадян, а часто й життя людини 
залежать передусім від своєчасності надання медичної допомоги за 
наявності невідкладних станів, що виникають під час раптових захво-
рювань, травм та нещасних випадків. Визначальною в системі надан-
ня первинної медико-санітарної допомоги на догоспітальному етапі є 
роль служби швидкої допомоги. В умовах дефіциту фінансування для 
забезпечення мінімально необхідного рівня екстреної допомоги окрес-
люється актуальність питання реформування системи надання швидкої 
та невідкладної медичної допомоги в нашій державі.

Актуальність надання першої медичної допомоги у разі виникнення 
травм різного виду не потребує додаткових коментарів. Необхідність 
знання заходів першої медичної допомоги кожною людиною, а тим біль-
ше випускником вищого навчального закладу зумовлена тим, що іноді 
від своєчасності та кваліфікованості надання першої медичної допомоги 
ще до приїзду карети швидкої допомоги залежить життя людини.

Увиразнює актуальність дисципліни «Перша медична допомога» 
її зорієнтованість на майбутніх фізичних реабілітологів та фахівців з 
фізичного виховання, тобто тих, для кого надання першої медичної до-
помоги у разі виникнення ушкоджень є одним із аспектів професійної 
діяльності. 




