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1. Загальні положення 

1.1. Інструкція №2 (далі – інструкція) встановлює обов’язкові загальні вимоги безпеки та    
   поведінки для студентів, слухачів, курсантів та інших осіб, які навчаються, проходять    
   підвищення кваліфікації, стажування (далі – студенти) в Донецькому національному     

   медичному університеті (далі –університет). 
1.2. Інструкція розроблена відповідно до вимог Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, 
підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого 
наказом МОН України від 18.04.2006 р. № 304. 
1.3. Вимоги цієї інструкції є обов’язковими для виконання всіма студентами, що 
перебувають в університеті та на його території або в іншому місці під час навчально-

виховного процесу. 
1.4. З вимогами цієї інструкції студенти ознайомлюються під час проведення вступного 
інструктажу з безпеки життєдіяльності. 
1.5. Організацію проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності зі 
студнтами здійснюють керівники навчальних підрозділів. 
 

2.Загальні відомості про Університет 

2.1. Донецький національний медичний університет (Університет) функціонує на базі 
трьох факультетів.  
Факультет №1, розташований в будівлях, які знаходяться в м. Краматорськ за адресою: 
бульвар Машинобудівників б.39, б.40; вул. Велика Садова, 99; в м. Слов’янськ  вул. К. 
Маркса  буд. 41; в м. Лиман, вул. Привокзальна, буд. 27. 
 Факультет №2, розташований в будівлях, які знаходяться в м. Кропивницькому за 
адресою: 
 вул. .Велика Перспективна ,1; вул.Ю.Коваленка,4-А  ; вул. Комарова, 64. 
Факультет №3, розташований в будівлях в м. Маріуполь за адресою: бульвар Шевченка,80 

2.2. Університет має   факультети:  медичний, стоматологічний , фармацевтичний, 
післядипломної освіти, до складу яких входять 27 кафедр різного напряму діяльності.  
2.3. До складу Університету також входять спортивно-оздоровчий лікувальний комплекс 
«Сонячний» (с. Щурово, Краснолиманський район), медичний коледж  (м. Лиман) та НДІ 
травматології. 
2.4. Майже кожна кафедра має свою профільну лабораторію для проведення начального 
процесу, наукової та іншої господарської діяльності. В Університеті існують: науковий 
відділ, відділ нової медичної техніки та технології, відділ програмно -технічного 
забезпечення,  інформаційно-аналітичний відділ, відділ інформаційних технологій та інші. 
2.5. В університеті для учасників навчально-виховного процесу встановлений п’ятиденний 
робочий тиждень з двома вихідними днями (субота, неділя). 
2.6. Час початку і завершення навчальних занять встановлено наказом ректора 
університет. 
2.5. Режим роботи деканатів, кафедр: 08.00 – 16.30; обідня перерва 12.00 – 12.30. 

   2.6. Режим роботи адміністративно-господарських та науково-дослідних підрозділів: 
08.00 – 16.30; обідня перерва: 12.00 – 12.30. 

2.8. В лабораторіях, спортзалах та при здійсненні різних видів громадських та 
культмасових робіт під час навчально-виховного процесу, студенти зобов’язані проходити 
інструктажі з безпеки життєдіяльності, що передбачені відповідними інструкціями з БЖД. 
 

3. Види і джерела небезпеки в навчальних приміщеннях та спортивних майданчиках 
Університету 

3.1. Під час навчально-виховного процесу можуть виникати небезпечні та шкідливі 
фактори: 
-  електрострум, що використовується для освітлення приміщень і приведення в дію 
лабораторного обладнання, електропристроїв та побутових приладів; 
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- кислоти, луги, лікарські речовини та інші хімічні речовини, які під час проведення 
практичних занять можуть викликати опіки, давати місцеву та загальну дію на організм 
при неправильному їх застосуванні; 
- шприци та інше ріжуче та гостре обладнання, що використовується для проведення 
процедур пацієнтам; 
- тварини, з якими студенти можуть контактувати під час проходження навчальних 
практик та екскурсій, можуть травмувати або передавати захворювання, спільні для тварин 
та людей; 
- багатоповерхові будівлі з відкритими вікнами в аудиторіях, що може призвести до 
падіння з висоти; 
-  громадські та інші види транспорту можуть викликати дорожньо-транспортну пригоду. 
- аудиторне обладнання, спортивні знаряддя та споруди можуть бути причиною 
травмування при необережному їх використанні; 
- різка зміна клімату, температури може призвести до захворювання; 
- кліматичні, екологічні та промислові фактори можуть бути причиною виникнення 
надзвичайних ситуацій, під час яких потрібно діяти згідно окремо розробленому плану дій 
при виникненні надзвичайних ситуацій відповідно до фактору, що сприяв виникненню 
такої ситуації. 
 

4.Основні права і обов’язки студентів при навчанні в медичному  Університеті. 
4.1. Згідно діючого в Україні законодавства всі студенти мають гарантоване право на: 
- на навчання для отримання відповідного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня; 
- користування навчальною, науковою , виробничою, культурною, спортивною та 
побутовою базою Університету; 
- доступ до інформації у всіх областях знань; 
- участь в науково – дослідницьких чи інших видах наукової діяльності , конференціях , 
олімпіадах, конкурсах та інше; 
- особисто чи через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні; 
- безпечні та нешкідливі умови навчання; 
- забезпечення стипендіями в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України; 
- трудову діяльність в установленому порядку в вільний від занять час; 
- на академічну відпустку, відновлення, перевід в інший навчальний заклад відповідно до 
Положення ,затвердженого Міністерством освіти і науки України; 
- захисту від любих форм експлуатації, фізичного чи психічного насилля, від дій 
педагогічних чи інших працівників, які посягають на права чи приниження честі і гідності 
студентів. 
4.2. Студенти зобов’язані: 
- знати й виконувати встановлені Правила внутрішнього трудового розпорядку в 
університеті, додержуватися трудової дисципліни; 
- відвідувати всі навчальні заняття за розкладом; 
- виконувати роботи, які пов’язані тільки з навчально-виховним процесом; 
- при вході до навчального корпусу слід показати студентський квиток черговому 
(сторожу); 
- іноземні студенти  повинні завжди мати при собі посвідку(копію) на тимчасове 
перебування в Україні;  
- виключати мобільні телефони перед початком занять; 
- дбайливо та бережливо ставитися до власного майна Університету (обладнання, інвентар, 
матеріали, навчальні посібники тощо); 
- підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях, громадських місцях та на території 
університету; 
- поважно відноситися до викладачів, інших працівників та студентів Університету; 
- мати акуратний та охайний вигляд ,на заняттях бути вдягненими в білий халат та 
шапочку, додержуватися особистої гігієни та побутової санітарії. Дівчатам рекомендується 
мати зручне взуття на   низькому підборі; 
- на заняттях повинні бути уважними, не відволікатися та не відволікати інших студентів; 
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- в аудиторію, лабораторію студенти повинні приходити за 5 хв. до початку занять; 
- не провокувати словами, діями, агресивною поведінкою інших студентів (осіб) до бійки. 
Не допускати грубощів, образ, застосування протиправних дій у розв’язанні конфліктних 
ситуацій; 
- у разі виникнення ситуацій психіко-емоційної напруги та конфлікту серед студентів, які 
можуть спровокувати загрозу здоров’ю та життю студента, повідомити куратору групи (в 
деканат); 
- у  разі нездужання, поганого самопочуття здоров’я, появи ознак захворювання студентам 
необхідно повідомити викладача та звернутися до лікувального закладу або попросити 
викликати швидку медичну допомогу. 
- співпрацювати з адміністрацією університету щодо створення безпечних умов для 
навчання: негайно повідомляти про всі недоліки, що можуть призвести до небезпеки 
життєдіяльності. 
4.3. Студентам забороняється: 
-  шуміти, голосно говорити (кричати), бігати (штовхатися), грати в рухливі ігри; 
-  заходити в лабораторії без дозволу викладача (інженера); 
- заходити в технічно-виробничі приміщення (електрощитові, теплові пункти, бойлерні, 
машинні відділення, насосні станції, складські приміщення та ін.); у підвали; на технічні 
поверхи (горище); 
- пропускати заняття без поважних причин; 
- вживати алкогольні напої та наркотичні речовини; 
- приносити до університету та використовувати легкозаймисті, горючі, вибухо- та 
пожежонебезнечні речовини, піротехнічні предмети; небезпечні засоби (ріжучі та колючі 
предмети, зброю); 
- втручатися в роботу електроприборів, пошкоджувати проводи, знімати кришки розеток, 
вмикачів, світильників та ін. електроустановок; 
- виносити матеріальні цінності університету. 
4.4. Кожен студент зобов’язаний знати і виконувати протипожежний режим. 
4.5. На території університету студентам заборонено: палити, розкидати запалені сірники, 
застосовувати відкритий вогонь, розкладати багаття, спалювати сміття, відходи, 
пакувальні матеріали. 
4.6. У приміщеннях забороняється використовувати електрокип’ятильники, 
електронагрівальні прибори з відкритою спіраллю; залишати без нагляду ввімкнені в 
електромережу електричні прибори. 
4.7. У разі виявлення обірваних проводів, неізольованої проводки, іскріння проводки та 
електроустановок негайно повідомити викладача, інженера,лаборанта (сторожа на вахті). 
4.8. При порушенні вимог цієї інструкції студенти несуть відповідальність згідно з 
вимогами Правил внутрішнього розпорядку в Університету у відповідності з діючим 
законодавством України. 
 

5. Вимоги безпеки на території Університету та території, що  прилягає до нього. 
5.1. Під час пересування по території університету або за її межами 

необхідно: 
- підіймаючись або спускаючись сходовими маршами в навчальних корпусах, 
гуртожитках, слід бути пильними, дивитися під ноги, притримуватися рукою за поручні. 
- при пересуванні сходовими маршами з верхнього поверху на нижній забороняється бігти 
по сходах, штовхати осіб, які йдуть поруч або попереду. При переміщенні сходами треба 
дотримуватися правил двостороннього руху. 
- у зимовий період, коли по краях дахів утворюються бурульки, слід бути особливо 
уважними і обходити ці місця на достатній відстані, безпечній для людини. 
-  виконувати «Обов’язки та права пішоходів», що зазначені у Правилах дорожнього руху 
в Україні ; 
-  бути обережним, прислуховуватися до сигналів транспорту; 
- під час пересування не розмовляти по мобільному телефону; 
- остерігатися наступати на кришки люків; на різні перекриття ям, канав та котлованів; 



5 

-  виникати проходження через будівельні ділянки; 
- рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, узбіччях, у разі їх 
відсутності – по краю проїжджої частини автомобільної дороги чи вулиці; 
- керуватися сигналами регулювальника та світлофора в місцях із регульованим дорожнім 
рухом (переходити тільки на зелене світло для пішохода); 
- не переходити проїжджу частину автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів 
безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, поза пішохідними 
переходами за наявності роздільної смуги, а також у місцях, де встановлені пішохідні чи 
дорожні огорожі; 
-  у всякому разі: перед початком переходу проїжджої частини автомобільної дороги, 
вулиці, як по пішохідних переходах й на світлофорах, так і в іншому місці, необхідно 
обов’язково зупинитися, пропустити транспорт, що наближається і тільки потім почати 
рух; 
- не затримуватися і не зупинятися без потреби на проїжджій частині 
автомобільної дороги, вулиці й залізничному переїзді; 
-  здійснювати посадку і висадку лише після припинення руху 

транспортного засобу; 
- під час руху на автомобілі необхідно завжди бути пристебнутим поясом безпеки, а на 
мотоциклі в застебнутому мотошломі. 
 

6.Основні вимоги безпеки при проведенні поза аудиторних і поза навчальних заходів. 
6.1. Основою безпеки при проведенні поза аудиторних і поза навчальних заходів є висока 
дисципліна всіх учасників, знання норм і правил безпеки при проведенні заходів, їх 
неухильне виконання, безумовне виконання розпоряджень керівників заходів. 
6.2. До поза аудиторних та поза навчальних заходів в медичному університеті відноситься: 
- проведення вечорів відпочинку, дискотек та інше; 
- проведення спортивних змагань; 
- проведення різних екскурсій, туристичних подорожей та інше.  
6.3. При проведенні вечорів відпочинку, дискотек і інших заходів особливу увагу 
необхідно звертати на дотримання норм і правил електро - пожежобезпеки всіма 
учасниками заходів. 
6.4.Перед проведенням спортивних змагань, екскурсій, туристичних походів з усіма 
учасниками проводиться цільовий інструктаж з питань охорони праці під особистий 
підпис кожного студента та викладача, відповідального за проведення заходу. 
 

7. Основні причини нещасних випадків. Порядок розслідування і оформлення 
нещасних випадків. 
7.1. Основними причинами травматизму серед студентів являється особиста неуважність, 
необережність під час занять, під час пересування до місця проведення занять, під час 
проведення занять по фізичному вихованню, під час практичних робіт в тренажерному 
кабінеті, в лабораторії аналітичної та медичної хімії та інше. 
7.2. Розслідування випадків травматизму серед студентів проводиться згідно «Положення 
про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в 
навчальних закладах» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
31.08.2001 р. №616. 

7.3. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися зі студентами і призвели до 
погіршення стану здоров'я (втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з 
медичним висновком. За результатами розслідування нещасного випадку під час 
навчально-виховного процесу складається акт за формою Н-Н у 5-ти примірниках. 
 

9. Основні правила електробезпеки, пожежобезпеки. 
9.1.Основою електро-, пожежобезпеки являється знання і точне виконання норм і правил 
поведінки студентів в аудиторіях та лабораторіях медичного університеті, користування 
тільки справними приладами, обладнанням, висока дисципліна. 

9.2. З метою забезпечення електро-, пожежобезпеки ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
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- використовувати засоби пожежогасіння і пожежне обладнання для господарчих та інших 
потреб, які не пов’язані із пожежогасінням; 
- залишати без догляду включені  побутові електроприлади; 
- користуватися пошкодженими електричними розетками; 
- самовільно змінювати схеми електропроводки, виконувати тимчасові електропроводки, 
електричні продовжувачі; 
- палити на території медичного університету; 

- захаращувати сміттям та горючими матеріалами навчальні кабінети та лабораторії. 
9.3. При виникненні пожежі кожен студент ПОВИНЕН: 
- негайно повідомити про це по телефону 101 пожежну охорону. При цьому необхідно 
назвати адресу об’єкту, вказати кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність 
людей і назвати своє прізвище; 
- повідомити про пожежу викладача, керівника структурного підрозділу або чергового 
адміністратора. 
- надавати активну допомогу адміністрації щодо евакуації людей, які знаходяться в 
приміщенні та матеріальних цінностей; 
- до прибуття пожежної команди, розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами 
пожежогасіння;  
- після прибуття пожежної команди виконувати їх рекомендації. 
9.4. Загальні дії в небезпечних або аварійних ситуаціях 

9..4.1. У разі виникнення пожежі або аварійної ситуації: 
- негайно повідомити про це викладача, інженера, лаборанта, адміністрацію; 
- не панікувати, а чітко виконувати вказівки дорослих (викладача, інженера). 

9..4.2. Якщо небезпечна або аварійна ситуація вийшла з-під контролю дорослих, пам’ятайте, 
що безпека вашого життя залежить від вас. Не можна панікувати, слід правильно оцінить 
ситуацію; намагайтеся залишити аварійно небезпечне місце; за мобільним зв’язком 
повідомте дорослим та опишіть ситуацію – вони підкажуть, як правильно діяти, та 
викликайте екстрені служби. 
9.4.3. Номери екстрених служб: 

101 – пожежна охорона, МНС; 
102 – поліція; 
103 – швидка медична допомога; 
 

10. Надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках. 
Перша медична допомога - це комплекс заходів спрямованих на поновлення або 
збереження життя та здоров'я потерпілого, яке здійснюється особою яка знаходиться 
поряд з потерпілим (взаємодопомога) або самим потерпілим (самодопомога) до прибуття 
медичних працівників. Від того, наскільки вміло і швидко надана перша допомога, 
залежить життя потерпілого та успіх наступного лікування. 
 

Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допомоги: 

- вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок якщо це можливо та 
небезпечно для його життя; 
- вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій; 
- визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо); 
- визначити загальний стан потерпілого, встановити чи не порушені функції життєво 
важливих органів; 
- розпочати проведення необхідних заходів: зупинити кровотечу, зафіксувати місце 
перелому, вжити реанімаційних заходів - штучне дихання та зовнішній масаж серця, 
обробити ушкоджені частини тіла; 
- одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викликати швидку допомогу, або 
відправити до найближчої медичної установи. 
Важливо знати обставини, при яких сталася травма, умови які спонукали до її виникнення 
та час, годину і навіть хвилини, особливо, коли потерпілий втратив свідомість.  

Перша допомога при кровотечах. 
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При артеріальній кровотечі ( кров ярко червоного кольору тече фонтаном): 
- туга пов’язка на рану (стерильна марля + жмуток вати + бинт); 
- натискання пальцем артерію вище рани;  
- туге кругове перетягування кінцівки ВИЩЕ місця поранення;  
- на рану – холод;  
- потерпілого терміново доставити до медичного закладу. 

Венозна кровотеча ( кров темно вишневого кольору, тече повільно):  
- туга пов’язка на рану; 
- пальцеве натискання; 
- при сильній кровотечі – туге кругове перетягування кінцівок НИЖЧЕ місця 

поранення;  
- на рану - холод;  
- потерпілого терміново доставити до медичного закладу. 

Капілярна кровотеча (садни, невеликі порізи та інше) :  
- туга пов’язка на рану;  
- поранену кінцівку підняти як можна вище. 

Правила накладання джгута(закрутки): 
- джгут накласти вище і найближче до рани; 
- під джгут підкласти будь-який матеріал(одяг); 
- джгут накласти круговими рухами до повного припинення кровотечі; 
- відмітити час накладання джгута на листку паперу або чолі потерпілого 

чорнилами, фарбою, кров’ю,  сажею, тощо; 
- при транспортуванні джгут повинен бути помітним, не прикритим або якимось 

чином зазначеним. 
 

Перша допомога при опіках кислотами і лугами. 

У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно ретельно промити місце ураження 
водою на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %- 

ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або 3 %- 

ним розчином оцтової кислоти. 
У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно 
промити водою на протязі 15-20 хвилин, обмити 5 %- ним розчином питної соди (у разі 
попадання кислоти), а обпечену лугом - З %- ним розчином борної кислоти або 3 %- ним 
розчином оцтової кислоти. 
При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот 3 %- ним розчином оцтової 
кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 %- ним розчином 
питної соди. 
У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою 
пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3 %- 

ним розчином оцтової кислоти. 
 

Перша допомога при переломах, вивихах, ударах. 
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 
фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.  
Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і 
прибинтувати до тулуба.  
При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) 
необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи 
холодною водою) або зробити холодну примочку.  
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не 
підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при 
цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно 
туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.        

Перша допомога при втраті свідомості 
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 Симптоми: тимчасова втрата свідомості, якій передує запаморочення, потемніння в очах, 
нудота, блювання, блідість шкіри, слабкість пульсу, поверхневе дихання, холодний липкий 
піт.  
 Перша допомога: 

- укласти потерпілого в горизонтальне положення з піднятими ногами; 
- розстебнути стискаючий одяг на грудях і животі; 
- забезпечити доступ свіжого повітря; 
- лице побризкати холодною водою; 
- дати понюхати нашатирний спирт або оцет на ватці , потерти нею скроні. 

Перша допомога при тепловому(сонячному ударі): 
 Симптоми: підвищення температури, почервоніння шкіри, пітливість, прискорення пульсу 
і дихання, може бути втрата свідомості. 
Перша допомога: 

- перенести потерпілого в тінь; 
- розстебнути одяг і укласти в горизонтальне положення з піднятою головою, 

накласти холодний компрес на чоло; 
- напоїти холодною водою; 
- обгорнути вологим простирадлом;  
- доставити потерпілого до лікувального закладу 

 

Перша допомога при опіках 

При наданні першої допомоги при опіках, слід швидко припинити дію високої 
температури.  
Опіки бувають трьох ступенів. При опіках першого ступеня з’являється почервоніння, 
припухлість шкіри. Уражені місця обробляють спиртом, прикладають примочки з розчину 
перманганату калію і забинтовують. 
     При більш тяжких опіках (ІІ, ІІІ ступенів) обпечені місця спочатку звільняють від 
одягу, накривають стерильним матеріалом, зверху накладають шар вати і забинтовують 
Після перев’язування потерпілого направляють у лікувальний заклад. При опіках не слід 
розрізати пухирі, видаляти смолисті речовини, що прилипли до обпеченого місця, 
віддирати шматки одягу, які прилипли до рани. 
 

Перша допомога при ураженні електричним струмом: 
- як найшвидше звільнити потерпілого від дії електричного струму (по 

можливості) виключити рубильник, якщо це не можливо виконати – необхідно 
відтягнути потерпілого в безпечне місце, використовуючи при цьому 
електроізоляційні засоби; 

- дати потерпілому серцеві і болезаспокійливі препарати у великій кількості води; 
- потерпілого тепло укутати та доставити до лікарні в лежачому положенні; 
- якщо після звільнення потерпілого від електричного струму він не дихає, то 

потрібно негайно приступити до штучного дихання і непрямого масажу серця. 
Для запобігання ускладнень потерпілих необхідно госпіталізувати незалежно від стану 
здоров'я. 

 

Перша допомога при отруєнні грибами: 
Викличте “Швидку медичну допомогу”. 
Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок:  

- випийте 5-6 склянок кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки;  
- натисніть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; 
- прийміть активоване вугілля (4-6 пігулок), після того як промивні води стануть 

чистими. 
Після надання первинної допомоги:  

- дайте випити потерпілому міцний чай, каву, або злегка підсолену воду, відновіть 
тим самим водно-сольовий баланс;  

- покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану. 
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З’ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вживати будь-які ліки та їжу, а також алкогольні напої, молоко, це
може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику; займатися будь-якими
іншими видами самолікування.

Перша допомога постраждалим на воді.
Діяти треба швидко та послідовно:
 покладіть постраждалого на спину, на тверду поверхню.
 однією рукою відкрийте йому рота; пальцями іншої руки, загорнутими у салфетку

або носову хустинку, видалити з порожнини рота пісок, мул та інші інородні тіла.
 рукою, підкладеною під потилицю, максимально розігнути хребет в шийному відділі

( це не потрібно робити, якщо є підозра на пошкодження цього відділу хребта), за
підборіддя висуньте вперед нижню щелепу. Утримуючи її в такому положенні
однією рукою, другою стисніть крила носа.

 наберіть повітря у свої легені, щільно охопіть відкритий рот пацієнта та зробіть
пробне вдування повітря в його легені. Одночасно “краєм ока” контролюйте
підіймання грудної клітки, якщо воно є — продовжуйте. У випадку, якщо грудна
клітка не підіймається, або підіймається надчеревна ділянка, повторіть все з пункту
№ 2. Якщо щелепи постраждалого щільно стиснуті або є пошкодження щелепи,
язика, губ, проводять штучну вентиляцію не методом “рот в рот”, а “рот в ніс”,
затискуючи при цьому не ніс, а рот. Кількість вдувань — 16-20 за хвилину.

 для зовнішнього масажу серця розташуйтесь з боку від хворого; основу долоні однієї
кисті руки покладіть вздовж передньо - нижньої поверхні грудини, основу другої
долоні впоперек першої, розігніть руки в ліктьових суглобах. Робіть ритмічні
поштовхи всією масою тулубу, зміщуючи грудину в напрямку до хребта з частотою
80-100 рухів за хвилину. Ознакою правильності виконання закритого масажу серця є
наявність пульсових поштовхів, синхронно з натискуванням на грудину, на сонних
артеріях.

 у випадку, коли рятувальник один, співвідношення кількості вдувань до натискувань
на грудину 2:15, якщо рятувальників двоє — 1:5.

 через кожні 2 хвилини серцево-легеневу реанімацію необхідно на декілька секунд
припинити для перевірки, чи не з’явився пульс на сонних артеріях.

Масаж серця та штучну вентиляцію легень необхідно проводити до відновлення дихання,
пульсу, звуження зіниць, покращення кольору шкіри. В тих випадках, коли протягом 30-40

хвилин, не зважаючи на правильно проведену реанімацію, змін у стані хворого немає, або
з’являються трупні плями, задубіння, реанімаційні заходи припиняються.
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