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I. ПЛАН ЗАНЯТТЯ. 

 

№ Розділи Час у хвилинах 

1. Введення. 5 

2. Види кровотеч 5 

3. Клінічні ознаки кровотечі 5 

4.  Діагностика кровотечі і крововтрати 10 

5. Перша медична допомога при кровотечі 10 

6. Остаточна зупинка кровотечі 10 
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МЕТА 

2 г Підвищення рівня знань з питань надання медичної допомоги 

при зовнішній кровотечі 

 

 

 



II. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ  

Кровотеча  -  це витікання  крові із просвіту кровоносних судин 

внаслідок їх пошкодження або  порушення проникливості їх стінки.  

Кровотеча може бути зовнішньою, при якій кров виливається назовні, та 

внутрішньою, коли кров унаслідок травми судин виливається у внутрішні 

порожнини організму. Залежно від виду ушкоджених судин розрізняють 

артеріальну, венозну та капілярну кровотечі. 

Артеріальна кровотеча виникає при глибоких пошкодженнях тканин. 

При цьому яскраво-червона кров виливається пульсуючим струменем (у такт 

зі скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтаном. При пораненні 

великих артерій (сонної, підключичної, плечової, стегневоі. підколінної) 

виникає дуже сильна кровотеча: кров під великим тиском виливається із 

судин, і якщо кровотечу вчасно не зупинити, потерпілий може загинути 

протягом кількох хвилин. 

Венозна кровотеча виникає при пораненні вен. Кров витікає повільно, 

рівним струменем, має темно-вишневий колір. 

Капілярна кровотеча буває при великих саднах і поверхневих ранах у 

результаті різних ушкоджень дрібних кровоносних судин (капілярів). Кров 

сочиться по всій поверхні рани, тече повільно, по краплях. 

Клінічні ознаки кровотечі залежать від обсягу втраченої крові.  

Крововтрата - це стан організму, що виникає слідом за кровотечею і 

характеризується розвитком ряду пристосувальних і патологічних реакцій. 

Вирішальне значення в розвитку наслідку кровотечі мають два фактори: 

об’єм і швидкість крововтрати. Найбільша швидкість крововтрати 

спостерігається при артеріальній кровотечі: об’єм і швидкість крововтрати  

визначається калібром судини і характером ушкодження. Одноразова 

втрата біля 40% об’єму циркулюючої крові несумісна із життям. 

Крововтрата класифікується як по величині, так і по тяжкості 

наступаючих змін, в організмі. Розрізняють величину крововтрати і тяжкість 

постгеморагічних розладів, які оцінюються у першу чергу по ступеню 

гіповолемії, обумовленою розміром втраченого ОЦК. Величину втрати крові 

розглядають з позицій зменшення кількості  рідини, що наповнює  

кровоносне русло; втрати еритроцитів, що є переносником кисню; втрати 

плазми, що має визначальне  значення в тканинному обміні. 

Первинним у патогенезі і танатогенезі крововтрати залишається 

зменшення  ОЦК, який наповнює судинне русло, що призводить до 

порушення гемодинаміки. Важливий і інший чинник  - зміна кисневого 

режиму організму. Гемодинамічний і анемічний чинники призводять до 

вмикання захисних механізмів організму, завдяки чому може наступити 

компенсація крововтрати. Компенсація стає наслідком переміщення 

позаклітинної рідини в судинне русло (гемодилюція); посилення лімфотоку; 

регуляції судинного тонусу, відомого під назвою “централізація кровообігу”; 

збільшення частоти серцевих скорочень; підвищення екстракції кисню в 

тканинах. Компенсація крововтрати здійснюється тим легше, чим менше 

втрачено крові і чим повільніше вона витікала. Водночас   при порушенні 



компенсації і ще більше при декомпенсації крововтрата переходить у 

критичний стан. 

 

Діагностика кровотечі і крововтрати: 

1. Місцеві симптоми (зовнішня  або внутрішня кровотеча) 

2. Загальні симптоми кровотечі ( блідість шкіряних покривів тіла;  

порушення свідомості, АТ; ЦВТ; ЧСС; погодинний діурез; температура тіла;  

показники гемоглобіну та гематокриту; напруження кисню в крові. 

3. Спеціальні методи діагностики (діагностична пункція;  

ендоскопія; лапароцентез, лапароскопія; торакоцентез, торакоскопія;  

ангіографія; УЗД; рентгенографія; комп’ютерна топографія, МЯР. ) 

 

Лікувальна тактика складається із зупинки кровотечі і своєчасного 

поповнення об'єму втраченої крові. На догоспитальних етапах медичної 

евакуації здійснюють тимчасову зупинку кровотечі, а на етапі кваліфікованої 

і спеціалізованої допомоги - остаточну.  

Перша медична допомога: 

1. Тимчасова зупинка кровотечі одним із наступних методів:  за допомогою 

кровозупинного джгута, давлючою пов’язкою, тугою тампонадою рани, 

максимальним згинанням кінцівки,  пальцевим пережаттям кровоточивої 

судини в рані і на протязі, накладання затискача на поранену судину, 

підвищене положення кінцівки, тимчасове шунтування. 

2. Внутрішньом’язове  застосування знеболюючих засобів. 

3. Транспортна іммобілізація пошкодженої кінцівки. 

Долікарська  допомога:  контроль і виправлення пов’язок, джгутів, і 

покращання транспортної іммобілізації. При тяжкій крововтраті  – інфузійна 

терапія (розчин Рінгеру, реосорбілакт, сорбілакт), серцево-судинні засоби 

(кофеїн, кордіамін і т.д.). При необхідності можна  повторити введення 

знеболюючих засобів.  

Капілярну кровотечу легко зупинити за допомогою стерильної пов'язки, 

попередньо змастити шкіру навколо рани йодом або за допомогою примочки 

(пов'язки) з 3-процентного розчину перекису водню. Зовнішню кровотечу 

зупиняють різними способами. При несильній (венозній або артеріальній 

кровотечі) на рану варто накласти тугу пов'язку і частину тіла, що 

кровоточить, підняти. Тугу пов'язку накладають у такий спосіб: шкіру 

навколо рани змащують йодом, на рану кладуть перев'язний матеріал (кілька 

шарів стерильної марлі, бинта) і вату, а потім щільно прибинтовують. Якщо 

після вжитих заходів кровотеча не зупиняється, то. не знімаючи накладеного 

перев'язного матеріалу, поверх нього накладають ще кілька шарів марлі, 

грудку вати і знову туго бинтують. При бинтуванні кінцівок витки бинта 

повинні йти знизу нагору - від пальців до тулуба. Поранену кінцівку 

піднімають угору. 

Для швидкої зупинки сильної кровотечі можна обхопити пальцями 

судину, що кровоточить, до підлягаючої кістки вище рани (по струму крові). 

Кровотеча зупиняється при пораненні: чола або скроні - притисненням 



скроневої артерії; потилиці - притисненням потиличної артерії; голови або 

шиї - притисненням сонних артерій до шийних хребців; плечі (поблизу 

плечового суглоба) і пахової западини - притисненням підключичної артерії 

до кістки в підключичній ямці; передпліччя - притисненням пахвової (крапка 

6 або плечової артерії; посередині плеча з внутрішньої сторони; кисті та 

пальців руки - притисненням променевої та ліктьової артерій у нижній 

третині передпліччя в кисті; стегна - притисненням стегнової артерії в паху; 

гомілки - притисненням стегнової артерії в середині стегна або підколінної 

артерії; стопи і пальців ноги - притисненням тильної артерії стопи або 

задньої великостегнової. Кровотеча з кінцівки може бути зупинена 

згинанням її в суглобі вище місця поранення, якщо немає перелому цієї 

кінцівки. Потерпілому варто швидко засукати рукав або засукати штани і 

вкласти в ямку, що утвориться при згинанні суглоба, грудку вати, марлі або 

будь-якої матерії і сильно, до відказу, зігнути суглоб. При цьому здавлюється 

в згині артерія, що подає кров до рани. У такому положенні згин ноги або 

руки треба зафіксувати косинкою, шарфом або ременем. 

При сильних кровотечах необхідно накласти джгут, в якості якого 

можна використовувати яку-небудь пружну тканину, що розтягується, 

гумову трубку тощо. Їх накладають вище рани (ближче до тулуба) 

попередньо стиснувши судини, що кровоточать, пальцями до підлягаючої 

кісті, поверх одягу або якої-небудь м'якої прокладки (бинта, марлі або 

хустки, складених у кілька шарів і обгорнених навколо кінцівки) для 

зменшення болю і виключення можливого защемлення шкіри. 

У теплу пору року джгут або скрутень накладають не більше ніж на 2 

години, а в холодну - не більше ніж на 1 годину, тому що при більш 

тривалому терміні накладення джгута є небезпека омертвіння тканин 

знекровленої кінцівки. Тому для контролю часу необхідно під джгут або 

скрутень підкласти записку з указівкою точного часу IX накладення або 

прикріпити П поруч до одягу. Через годину, якщо є необхідність залишити 

джгут (скрутень) довше, варто стиснути судини пальцем вище місця 

кровотечі, зняти джгут на 10-15 хвилин, щоб кінцівка одержала деякий 

приплив крові, а потім знову накласти його трохи вище або нижче 

колишнього місця. Потерпілого з накладеним джгутом слід якнайшвидше 

доставити в лікувальну установу. 

При кровотечі з носа потерпілого варто посадити, голову злегка 

нахилити вперед, щоб кров не стікала в носоглотку, розстібнути йому воріт, 

покласти на перенісся холодну примочку, ввести в ніс шматок вати або 

марлі, змоченої 3-процентним розчином перекису водню, стиснути пальцями 

крила носа на 4-5 хв. При кровотечі з рота (кривавій блювоті) потерпілого 

варто вкласти, повернувши голову набік. 

 

Остаточна зупинка кровотечі 

Методи остаточної зупинки кровотечі можна розділити на 5 груп:          

1) механічні; 2) фізичні (термічні); 3) хімічні; 4) біологічні; 5) комбіновані. 

 



Механічні методи: 

 Перев'язка (лігування) судини в рані шовковою, капроновою чи 

кетгутовою ниткою; 

 Прошивання судини разом із прилеглими тканинами; 

 Кліпування – прошивання судини разом із тканиною металевим 

дужками;  

 Воском стерильним зупиняється кровотеча з губчастої речовини кістки 

і вен кістки, шляхом утирання його в місце кровотечі (стерностома, 

трепанація й ін.); 

 Щільна тампонада рани, коли в її глибині немає можливості 

перетиснути судину. 

 

Фізичні і термічні методи. 

1) Висока температура: 

 марлеві тампони, змочені гарячим (45-50ºС) ізотонічним розчином 

хлориду натрію; 

 електрокоагулятор (електричний ніж, діатермічний коагулятор); 

 інфрачервоний коагулятор; 

 лазерний ніж (лазерне зварювання). 

2) Низька температура: 

 міхур з льодом; 

 пиття крижаної води зі шматочками льоду; 

 застосування хлоретилу; 

 кріохірургія – із застосуванням рідкого азоту чи вуглекислого снігу. 

 

Хімічні методи. 

1) Місцеві дії: перекис водню, калію перманганат, ляпіс (нітрат срібла), 

адреналін. 

2) Загальна резорбтивна дія, що підсилює згортання крові: 

 хлорид кальцію 10% 10-20 мл, 1% - 100 мл; 

 гемофобін пектиновий розчин 5-10 мл внутрівенно; 

 протамін сульфат; 

 амінокапронова кислота. 

 

Біологічні методи. 

 Переливання крові (гемотрансфузія), у наш час використовуються 

еритроцитарні маси; 

 Інфузія свіжої плазми; 

 Переливання тромбоцитарної маси; 

 Інфузія фібриногену; 

 Місцево в рану: фібриноген, тромбін, гемостатична губка, 

використання тканин багатих тромбокіназою, біологічний 

антисептичний тампон (тромбін + антисептик). 

 

 



IV. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

1. Дати визначення кровотечі. Види кровотеч. 

2. Місцеві і загальні симптоми зовнішньої кровотечі. 

3. Діагностика кровотечі і крововтрати. 

4. Перша медична допомога при кровотечі 

5. Методи остаточної зупинки зовнішньої кровотечі 
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