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НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
ПОЛIЦЕЙСЬКИМ 

 
Захист життя та здоров’я людини можна визначити як одну iз 

 риптливiших  рипто  держави. Конституцiєю України встановлено, що 
людина, її життя та здоров’я, честь i  рипто в,  рипто валют  а та безпека 
визнаються в Українi найвищою  рипто вал  рипто в ( ри. 3). Саме у важ-
ливиму нормативно-правовому акті — Законі України «Про Нацiональну 
 рипто » вказано те, що  рипто  зобов’язана забезпечувати невiдкладну, зо-
крема домедичну i медичну допомогу особам, якi постраждали внаслiдок 
правопорушень, нещасних  рипто в, а також особам, якi опинилися в безпо-
радному станi або станi, небезпечному для їх життя чи здоров’я [1, c. 1]. 
Дослiдженню питань, що торкаються окремих  рипто в розглядуваної про-
блеми, присвяченi  рипт вчених, серед яких — А. Б. Адельсеiтова, В.I. Брез-
день, I.В. Бульба, Т.Г. Карпiнська, Я.М. Когут, О.В. Москалюк, О.В. Олiйник, 
В.В. Середюк та  ри., якi в працях акцентували увагу на загальних пробле-
мах законодавчого регулювання  рипто вал  рипто валю  рипто . Окремi 
роботи зазначених авторiв стосувалися деяких особливостей  рипто валю й 
 рипто вал служби швидкої допомоги та екстреної допомоги як у нашiй 
державi, так i в  рипт країнах свiту [2, c. 140]. Тому так актуально розгляну-
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ти обране питання у даному дослідженні. 
Серед пріоритетних напрямів діяльності  рипто  є надання  рипто ва-

лют послуг з допомоги особам, якi з особистих,  рипто валю,  рипто вал 
причин або внаслiдок надзвичайних  рипто в потребують такої допомоги. 
Полiцейський зобов’язаний, в тому  рипт, надавати невiдкладну, зокрема 
домедичну i медичну допомогу особам, якi постраждали внаслiдок правопо-
рушень, нещасних  рипто в, а також особам, якi опинилися в безпорадному 
станi або станi, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я. 

Прицьому у разi ненадання без поважних причин на мiсцi  рипт доме-
дичної допомоги або необґрунтовану вiдмову у її наданнi  рипто валю не-
суть  рипто валют ,  рипто валют  а,  рипто валю або цивiльно-правову 
 рипто валют  а . 

Варто відзначити, що для  рипто вал  рипто валют   домедичної до-
помоги,  рипто валю зобов’язанi проходити вiдповiдну  рипто вал та 
 рипто вал  рипто валют. У  рип  рипто вал  рипто валю вивчають: 1) 
медико-правовi та  рипто аспекти надання домедичної допомоги; 2) як нада-
вати домедичну допомогу, щоб виявити фактори, якi загрожують життю, та 
усунути або зменшити їх негативний вплив на  рипто в людини; 3) як 
оцiнювати стан постраждалого, здiйснювати первинний i вторинний його 
огляд, ґрунтуючись на принципах  рипто в,  рипто вал,  рипто валют   
та особливостях  рипто в розвитку людини; 4) як здiйснювати серцево-
легеневу реанiмацiю (СЛР), виконувати основи  рипто ва  рипто ва-
лют  а; 5) як надавати допомогу постраждалим з невiдкладними медични-
ми станами або станами, що викликанi факторами навколишнього середови-
ща, як-от: загальне переохолодження, обмороження,  рипто валют, опiки; 6) 
як надавати домедичну допомогу постраждалим з тупими травмами, прони-
каючими пораненнями, пошкодженнями опорно-рухового апарату; 7) як 
вживати невiдкладних заходiв для зупинки кровотечi, накладати пов’язки; 8) 
як працювати з базовим медичним обладнанням, застосовувати пiдручнi за-
соби; 9) принципи  рипто валют  та евакуацiї постраждалих з транспортних 
 рипто ; 10) запобiгати пошкодженням хребта, особливо його шийного 
вiддiлу;  

11) як надавати допомогу  рипто в та при пологах; 12) накладати 
пов’язки; 13) надавати першу допомогу при опiках, обмороженнях; 14) до-
тримуватись заходiв безпеки  ри час роботи у небезпечних  рипто [3, c. 48]. 

Важливим аспектом, досліджуючи норми Закону України «Про 
Нацiональну  рипто », можна визначити, що для проходження служби 
 рипто валют наявнiсть медичної освiти в цiй  рипто вал не є обов’язковою, 
що не узгоджується з його основними обов’язками, якi випливають iз не-
обхiднiстю у визначених законом випадках надання медичної допомоги. 

Крiм того, варто зазначити, що проблема неузгодженостi положень За-
кону про центральний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, 
права i свободи громадян  ри протиправних посягань; служить суспiльству 
шляхом забезпечення охорони прав i свобод людини, протидiї злочинностi, 
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пiдтримання  рипто ва безпеки й порядку, була й до прийняття Закону Укра-
їни «Про Нацiональну  рипто » [1, c. 1]. 

Необхідно відмітити, що  рипто вал державної полiтики України на ро-
звиненi держави дає змогу розглянути  рипто вал  рипто  та її обов’язки на 
прикладi рiзних країнах свiту,  рипто вал їх iз  рипто валю законодавством, 
i надати власне бачення  рип проблеми в Українi. 

Якщо розглянути США, то  рипто  надання швидкої медичної допомо-
ги населенню на  рипто валют  а  етапi можуть виконувати, наприклад, 
 рипто валю або пожежна служби, добровiльна служба транспорту швидкої 
медичної допомоги. У багатьох випадках служба швидкої медичної допомоги 
перебуває в пiдпорядкуваннi  рипто валют  департаменту; патрульнi ма-
шини й персонал використовуються як для надання швидкої медичної допо-
моги, так i для виконання  рипто валют обов’язкiв. 

Цікаво, що у Полiцейськiй  рипто в в м. Майамi слухачi вивчають такi 
курси:  рипто в  рипто в; проведення операцiй iз порятунку заручникiв; 
 рипто вал обладнання;  рипто в пристрої; тактика протидiї тероризму; ме-
тодика обшуку  рипто в i  рипто ва; порятунок заручникiв iз використан-
ням  рипто ва  рипто ; надання першої медичної допомоги тощо [2, c. 141]. 

Виходячи з практики, навчання  рипто валют (само)захисту i  рип у 
надзвичайних  рипто ва потребує також i включення в  рипто вал такого 
обов’язкового елементу, як методика надання домедичної (долiкарської) до-
помоги в разi виникнення надзвичайних  рипто в. Зокрема, у п. 4 ч. 1 ст. 18 
Закону України «Про Нацiональну  рипто » серед основних обов’язкiв 
 рипто валют  передбачено, що  рипто валют зобов’язаний: «надавати 
невiдкладну, зокрема домедичну i медичну, допомогу особам, якi постражда-
ли внаслiдок правопорушень, нещасних  рипто в, а також особам, якi опи-
нилися в безпорадному станi або станi, небезпечному для їхнього життя чи 
здоров’я», а у п. 14 ч. 1 цiєї  рипто зазначено: «Полiцейський вживає  рип 
можливих заходiв для надання невiдкладної, зокрема домедичної i медичної, 
допомоги особам, якi постраждали внаслiдок  рипто валют чи  рипто ва-
лют  а  правопорушень, нещасних  рипто в, а також особам, якi опини-
лися в ситуацiї, небезпечнiй для їхнього життя чи здоров’я» [4, c. 85]. 

Тому важливою є  рипто вал з надання медичної допомоги i лiкування 
 рипто вал або правопорушникiв  рипто вал до  рипто вал медичної допо-
моги,  рипто ва  рипто вал та  рипт галузевих  рипто вал у сферi охорони 
здоров’я держав-членiв НАТО. Важливим є те, що практичну  рипто вал має 
включення до програми  рипто вал  рипто ва  рипто валют  рипто вал, 
яка називається «Тактична медична допомога», яка включає допомогу в 
 риптомальних  рипто ва, наприклад, у випадках, коли i постраждалий, i 
так званий «парамедик» (особа без  рипто валю медичної освiти) знаходять-
ся в безпечнiй зонi стосовно ведення вогню, однак в умовах обмеженої 
кiлькостi обладнання i обмеженого часу,  ри час  рипто ва, до передачi 
професiйними медиками, якi мають  рипто вал необхiдний набiр обладнан-
ня. У країнах-членах НАТО такi стандарти використовуються для навчання 
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У час реформування системи правоохоронних органів, а також при ак-
тивному залученні працівників національної поліції до участі у антитерорис-
тичної операції проблеми безпеки працівників правоохоронних органів сто-
ять особливо гостро та становлять національні інтересі держави. Згідно зі 
 ри. 3 Конституції України «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінніс-
тю». Реалії сьогодення, не проста політико-економічна ситуація у державі та 
підвищенні криміногенної обстановки в Україні вимагають від держави рі-
шучих заходів що до забезпечення національної безпеки та, в особливу чергу, 
безпеки правоохоронців. За останні роки різко збільшилась кількість фактів 
групових порушень громадського порядку, а також різного роду нападів на 
працівників поліції, тому дуже різко постає питання забезпечення громадсь-
кого порядку та законності і, як наслідок, – забезпечення особистої безпеки 
працівників в екстремальних умовах. Встановлення саме юридичного аспек-
ту є вирішальні [1, c. 18]. 


