
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кровотеча - витікання крові із кровоносних судин при порушенні 

цілісності їхніх стінок. 

Втрата 1-2 літрів крові може призвести до смерті. 

 Залежно від виду ушкоджених судин, кровотеча буває:  

- артеріальна - кров яскраво-червоного кольору, витікає пульсуючим   

струменем, величина якого залежить від діаметру судини;  

- венозна - кров темно-вишневого кольору, виливається спокійно;  

- капілярна - спостерігається при неглибоких порізах шкіри, саднах;  

- змішана - характеризується ознаками артеріальної й венозної кровотеч. 

Розрізняють також зовнішні й внутрішні кровотечі. Зовнішня 

відбувається, коли гострий предмет, наприклад, ніж або зламана кістка, 

проколює шкіру й ушкоджує інші органи.  

Внутрішня кровотеча виникає при закритій травмі й при різкому ударі, 

наприклад, у випадку автомобільної аварії, коли водія кидає на кермове 

колесо, або коли людина падає з великої висоти. 

Перша медична допомога 
Надання першої медичної допомоги при кровотечі залежить від її 

характеру й полягає в тимчасовій її зупинці й доставці потерпілого до 

найближчої лікувальної установи.  

Сильну артеріальну кровотечу з судин верхніх і нижніх кінцівок 

зупиняють у два етапи:  

- спочатку притискають артерію вище місця ушкодження до кістки,   

щоб припинити виливання крові; 

- потім накладають стандартний або імпровізований джгут.  

Притискати артерію до кісткових виступів найкраще в певних 

(найбільш зручних для цього) місцях, саме в них добре прощупується 

пульс.  

Так, скроневу артерію притискають великим пальцем спереду й ледь 

вище вушної раковини на скроні.  

Сонну артерію варто притискати ліворуч або праворуч на бічній 

поверхні шиї. Тиск пальцями треба робити в напрямку до хребта, при 

цьому сонна артерія придавлюється до хребта. 

Увага! Притискати сонну артерію допустимо тільки з однієї сторони.  

Підключичну артерію потрібно притискати в ямці над ключицею до 

першого ребра.  

Пахвову артерію притискають до голівки плечової кістки по 

передньому краї росту волосся в пахвовій впадині при кровотечі з рани в 

області плечового суглоба й надпліччя. 

Плечову артерію притискають до плечової кістки із внутрішньої 

сторони від двоголового м'яза при кровотечі з ран середньої й нижньої 

третини плеча, передпліччя й кисті. 

Променеву артерію притискають до підлягаючої кістки в області 

зап'ястя у великого пальця при кровотечі з ран кисті. 

Стегнову артерію притискають в області пахової складки в її середній 

частині при кровотечі з ран в області стегна.  

Підколінну артерію притискають в області підколінної ямки при 

кровотечі з ран гомілки й стопи. 
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