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Як вберегти себе, близьких та країну

під час війни

Відповіді на ці та інші актуальні запитання ви знайдете у цьому посібнику. 
Завантажуйте, поширюйте та користуйтеся ним офлайн.

Як знайти безпечне укриття та що робити за обвалу будівлі.

Як діяти, якщо потрапили під обстріл.

Як надати першу допомогу за кровотеч, непритомності й переломів.

Як підтримати себе та інших психологічно.

Як допомогти дітям і тваринам.

Як жінкам подбати про безпеку та здоров’я в екстрених ситуаціях. 

В Україні триває повномасштабна війна. Тепер завдання кожного українця 
в тилу — вберегти себе, близьких та наблизити перемогу над ворогом. 

Для цього слід дотримуватися правил безпеки: фізичної, інформаційної 

та психологічної.

Ця добірка розʼяснить:

Усе про укриття

Воєнні дії та зустріч із ворогом

Домедична допомога

Техногенна небезпека

Психологічна допомога

Жінкам під час війни

Зміст

2

16

33

51

60

78



усе про

укриття



Почувши сигнал тривоги, завжди переходьте в безпечне місце. 
Не ігноруйте сирени, бо кожна повітряна тривога сповіщає про 
потенційну загрозу.

Якщо не маєте змоги спуститися в бомбосховище або метро, 
залишайтеся у приміщенні та дотримуйтеся правила 

«двох стін»: ховайтеся за двома стінами без вікон, де перша 
прийме на себе удар, а друга захистить від уламків.

Перш ніж вийти з приміщення, перекрийте газ і воду, зачиніть 
вікна.

Як знайти

безпечне

укриття

1

2

3

3



Бомбосховища та метро — найбільш безпечні різновиди 
укриттів. Там є доступ до свіжого повітря, води та щонайменше 
два виходи з протилежних боків, що знадобляться на випадок 
обвалу.

Рівень безпеки різних приміщень:

Підземні паркінги з вентиляцією та запасними виходами

є безпечними. На відміну від наземних паркінгів. 

Підвали й льохи приватних будинків і багатоповерхівок

є потенційно небезпечними, якщо вони не обладнані як 
укриття, тобто не мають щонайменше двох виходів і доступу 

до свіжого повітря й води.

За інших рівних умов середні поверхи багатоквартирного будинку 
безпечніші за приватний будинок. Поверхи з першого по третій 
можуть постраждати від вуличних боїв, а останні — від авіаційних 
чи ракетних ударів. Під час обстрілів не користуйтеся ліфтами.

ВАЖЛИВО!
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Якщо ви залишаєтеся вдома:

Щільно зачиніть вікна.

Заклейте всю поверхні вікон скотчем, лінія в лінію — не навхрест.

Використовуйте мінімум світла, зашторте вікна.

Наберіть ванну води на випадок відключення.

Безпечні місця в різних видах 
багатоповерхівок 

Тип будинку Найбезпечніші місця Загрози 

Монолітно-
каркасний

Цегляний 

Панельний

Кімнати без вікон

Міжсходові прогони

Дверні прорізи

в несучих стінах

Міжквартирний 
коридор

Дверні прорізи

в несучих стінах

Практично немає, 
вистоїть у більшості 
випадків

Вразливими є 
бетонні й дерев'яні 
перекриття

Найменш стійкий
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У разі влучання снаряду в будинок заваленими найчастіше 
опиняються підвали та входи до під'їздів.

ВАЖЛИВО!

Якщо повітряна тривога застала вас на вулиці й укриття поруч немає, 
мерщій ховайтеся за спорудою або деревом. Якщо немає і їх, падайте 
в найближчу яму обличчям до землі, накривши голову руками.

Якщо повітряна тривога застала вас у магазині, аптеці або іншому 
приміщенні, залишайтеся на місці, за можливості дотримуйтеся 
правила «двох стін», та перебувайте подалі від вікон, дзеркал 

і скляних поверхонь. Якщо залишатися неможливо, перейдіть 

у найближче можливе укриття.
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Як поводитися

в укритті

Обовʼязково мати з собою:

Аптечку (включно із заспокійливими та протизастудними 
препаратами), антисептики й вологі серветки

Документи та їхні копії: паспорти внутрішній і закордонний, 
водійське посвідчення, військовий квиток, документи про 
освіту, всі документи дітей, документи на власність.

Запас їжі, бажано сухої, щонайменше на 2 доби

Мобільні телефони та інші засоби зв’язку, портативні зарядні 
пристрої (павер-банки), ліхтарик і свисток

Теплий одяг та каремат

Ліхтарик і свисток (можна навіть дитячий)

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці

з будь-якої причини, окрім переходу в найближче укриття в разі 
повітряної тривоги. Цивільні особи, які порушують правила 
комендантської години, вважатимуться членами ворожих 
диверсійно-розвідувальних груп.

ВАЖЛИВО!
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Консерви як м’ясні, так і бобові (кукурудза, квасоля, нут, сочевиця)

Несолодка вода для побутових потреб

Сухарі чи хлібці

Горіхи, сухофрукти й фруктові сушки, насіння

Каші готові чи швидкого приготування

В’ялене м’ясо в пакетиках

Перебуваючи в укритті:

Стежте за оголошеннями по 
радіо. Не залишайте укриття

до повідомлення про те,

що виходити безпечно. 

Дотримуйтеся дисципліни, 
знайдіть собі місце та менше 
пересувайтеся.

Не беріть із собою 
легкозаймисті речовини, 
речовини із сильним запахом

та громіздкі речі.

Не галасуйте, не куріть 

та не запалюйте свічки

без згоди інших в укритті.

Приклад продуктового набору

Їжа має бути калорійною, поживною та швидкого приготування. 
Водночас намагайтеся їсти здорово та уникати великої кількості 
борошняного й солодкого.
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Аби уникнути переохолодження:

Одягайте декілька шарів одягу, вкутайтеся ковдрами 

та грійте одне одного

Утеплюйте ноги та руки

Переодягніться, якщо одяг став вогким 

Споживайте теплу солодку рідину, а також багату 

на білок їжу

Не сидіть на холодних і сирих поверхнях

Робіть прості вправи ногами та руками

Не розтирайте ноги та руки й не намагайтеся зігрітися 
швидко

Не вживайте алкоголь

Покинути укриття до завершення повітряної тривоги можна, якщо 
приміщення пошкоджене, з нього відкрили вогонь або неподалік 
укріплюють військові позиції. Адже це означає, що є загроза вогню 
у відповідь, який може зруйнувати укриття.

ВАЖЛИВО!
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Якщо трапився 
обвал будинку

Якщо ви опинилися під завалом, 

а допомога затримується:

Спробуйте вивільнити руки та ноги.

Оцініть ситуацію. Спробуйте обережно розібрати завал, 
не пошкодивши конструкцію, на якій усе тримається.

Якщо не впевнені у ситуації, залишайтеся на місці

та продовжуйте кликати на допомогу.

Якщо протягом години допомоги немає, спробуйте 
розібрати завал.

Огляньте себе та за можливості надайте собі першу 
допомогу.

Намагайтесь уникнути переохолодження.

Кличте на допомогу! Кричіть, спробуйте скористатися телефоном, 
стукайте по трубах і батареях. Дочекайтеся, поки розберуть завал.

ВАЖЛИВО!
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Якщо дитина

загубилася 

Що батькам зробити заздалегідь:

Проведіть із дитиною бесіду та поясніть, як поводитися 

в натовпі. Дайте чіткі рекомендації, що робити, якщо вона 
загубилася.

Визначте та домовтеся про місце зустрічі, якщо малеча 
загубиться.

Підготуйте чітке фото дитини та майте його при собі.

Якщо дитина маленька, підпишіть її речі, прикріпіть бейдж 

із вашим іменем та контактами до одягу, який точно 
залишиться на малечі. Наприклад, до светра або штанів, 

але не до рюкзака або куртки. Візитівку з важливою 
інформацією також можна покласти у внутрішні кишені одягу.

Переконайтеся, що дитина може назвати власні імʼя та вік, 
домашню адресу, імена батьків і за можливості контактний 
номер телефону одного з них.

Бот-помічник із пошуком зниклих дітей:

@dytyna_ne_sama_bot
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Якщо ваша дитина загубилася:

Не панікуйте, адже зараз вам потрібно зібратися з думками 

й діяти чітко.

Попросіть когось із родичів чи знайомих залишатися на місці, 
якщо дитина повернеться.

Згадайте, де ви востаннє бачили малечу, та йдіть туди.

Якщо дитина має телефон, одразу подзвоніть їй.

Розпитайте людей навколо, чи не бачили вони вашу вашу 
дитину, повідомте більше деталей, покажіть фото.

За можливості дайте оголошення через гучномовець.

Повідомте найближче відділення поліції або зателефонуйте 102.
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Зателефонуйте 102, повідомте найближче відділення поліції 

чи зверніться до представників місцевої влади. Обов’язково 
передайте інформацію, яку вам вдалося з’ясувати в дитини.

Якщо побачили дитину без дорослого:

Переконайтеся, що вона справді без супроводу. Можливо, 
дорослі просто кудись відійшли? Розпитайте людей поруч, 

чи знайома їм дитина.

Запитайте в дитини її імʼя та звідки вона. Спробуйте дізнатися, 
коли вона востаннє бачила маму, тата чи іншого дорослого, 
який був із нею. Якщо зʼясувати у малечі не вдалося, огляньте її 
одяг на предмет наявності бейджів з іменами її та батьків, 

а також контактами близьких.

Відведіть дитину в тепле й безпечне місце, де є інші дорослі: 
зала вокзалу, відділ поліції, волонтерський центр. Водночас

це має бути неподалік від місця, де ви знайшли дитину,

на випадок, якщо знайдуться її рідні. Не залишайте дитину саму.

Якщо ви причетні до евакуації, переміщень та розселення 
людей, зробіть усе від вас залежне, аби сімʼї лишалися разом, 
а діти — поруч із батьками.

1

2

3

4

5
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Документи та записи про вакцинацію, якщо такі є.

За законом брати тварин в укриття не можна, тому вдома 
облаштуйте для них безпечне місце, де вони перебуватимуть під час 
повітряної тривоги. 

Якщо ви вирішили евакуюватися, беріть улюбленців із собою. 

Для тварин візьміть: 

Запас корму та води. Якщо немає звичного для тварини корму, 
беріть той, що є. У крайньому разі собаку можна годувати їжею 
для котів і навпаки. Тваринам також підійдуть звичайні 
консерви чи несолона каша з м’ясом та овочами без спецій.

Миски для їжі та води, лежанку та улюблену іграшку.

На нашийник чи переноску наклейте наліпку з вашими 
контактними даними.

Упевніться, що тварина не становить загрози для інших людей: 
тримайте її на повідку, в наморднику або в переносці.

Як вберегти 
хатніх тварин

14



Якщо в магазині немає звичного для тварини корму, беріть той,

що є. У крайньому разі собаку та кішку можна годувати їжею для 
котів та собак відповідно, звичайними консервами або кашею

з м’ясом та овочами без солі та спецій.

Якщо під час евакуації у вас немає жодної можливості забрати 
улюбленця з собою, залиште тварину людям, яким довіряєте: 
сусідам, знайомим, рідним, які лишаються в місті. У крайньому разі 
віддайте на перетримку волонтерами чи в притулок.

Якщо ваша тварина зачинена у квартирі в Києві, залиште запит 
на порятунок волонтерам тут або дзвоніть +(380) 635-735-663.

ВАЖЛИВО!
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Ветеринарна допомога онлайн 

тиць

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJ5RtbskmznlobCKABI7mTBuNmWCPOXcUXYFDH3tcAmGQLw/viewform
https://t.me/veterinaryhelp


Воєнні дії

та зустріч

із ворогом
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Загальні 
правила 
безпеки

Знання — це сила. А в умовах війни ще й ваша безпека. Якщо 
маєте час та змогу, дослідіть, яке озброєння використовують 

у цій війні — різні види «звучать» і вражають по-різному. Аби 
почути й побачити, як працює різна зброя, за можливості 

не лише прочитайте, а й перегляньте відеозаписи бойових 
тренувань. Обізнаність із питань війни надасть дещо більше 
впевненості щодо власних дій і допоможе бути трохи більш 
готовими до можливих загроз.

Залишаючись у зоні бойових дій, не дозволяйте вибухам стати 
«фоном»: не «звикайте» та не ігноруйте їх. Застосовуйте ваші 
знання з першого пункту й завжди реагуйте на звуки.

Пам’ятайте про різні види загрози. Воєнні дії із часом 
локалізуються, Україна повертає й повертатиме контроль над 
власними територіями. Однак іще залишатимуться нерозірвані 
міни, снаряди й боєкомплекти. Важливо усвідомлювати, що 
небезпечними можуть бути навіть «звичні» предмети, як от 
бляшанка, дитяча іграшка чи мобільний телефон. Тому перед 
поверненням на звільнені території знайдіть змогу дослідити 
різновиди мін і снарядів та обовʼязково попередьте дітей про 
потенційну небезпеку. До офіційних повідомлень місцевої 
влади про те, що регіон став безпечним, не повертайтеся 
додому.
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Як поводитися

під час

обстрілів

Обстріл стрілецькою зброєю (з автоматів, 
пістолетів, гвинтівок, кулеметів) 

У приміщенні ховайтеся якомога далі від скляних поверхонь, 
вікон та дверей (бажано дотримуючись правила «двох стін»: 
перша прийме на себе удар, а друга захистить від уламків). 
Якщо це неможливо, лягайте на підлогу та укрийтеся 
предметами, що здатні захистити вас від уламків і куль. 
Залишайтеся на місці, доки обстріли не припиняться.

На вулиці лягайте обличчям до землі, накривши голову руками. 
Найкраще якомога швидше знайти заглиблення в землі 

або канаву й залишатися там. Заховатися також можна 

за тротуаром, бетонними сходами або урною.

Якщо обстріли застали зненацька, і ви не можете безпечно

перейти в укриття, дотримуйтеся правил нижче.

ВАЖЛИВО!

Ніколи не ховайтеся за автомобілями або кіосками та іншими 
добре помітними обʼєктами: вони часто стають мішенями.



Артилерійський та мінометний обстріл
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Займіть безпечне положення: згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона 
ногами в бік стрілянини. Накрийте голову руками, затуліть вуха

та відкрийте рот, щоб уникнути контузії. Залишайтеся в укритті 
щонайменше 5 хвилин після припинення пострілів.

Постріл із міномета досить гучний, почути його можна здалеку.

У повітрі міна рухається з характерним свистом і вибухає від удару 
об землю, уламки летять вгору та в різні боки від епіцентру. Відтак 
людина, автомобіль і легкі споруди — дуже вразливі цілі.

Артилерійський снаряд, як і залп установки можна помітити

й розпізнати за димним слідом вдень та яскравим спалахом уночі. 

У бомбосховищі на будь-якому пристрої увімкніть 
телебачення, радіо чи відкрийте сторінки офіційних державних 
джерел — там дізнаєтеся про те, що сталося. Дотримуйтесь 
інструкцій та залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин 
після завершення обстрілу, адже є загроза його відновлення.

Вдома чи в приміщенні займіть місце в кутку та недалеко від 
виходу, щоби миттєво залишити будівлю у випадку ураження 
снарядом. Сховатися також можна між несучими стінами.

На вулиці негайно падайте на землю та накрийте голову 
руками. Затуліть долонями вуха та відкрийте рот, щоб уникнути 
контузії та баротравми. Після вибуху першого снаряду швидко 
знайдіть укриття чи будь-яке заглиблене місце.

Терміново прямуйте в укриття!
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Ховатися можна в укриттях, канавах, траншеях, підземних 
переходах, за високими бордюрами, міцними бетонними 
конструкціями, у широких трубах водостоку.

Небезпечно ховатися в під’їздах, на міжповерхових 
прогонах, у підвалах панельних будинків, під арками, біля 
автомобілів, АЗК і будь-чого, що може вибухнути.

В автомобілі швидко зорієнтуйтеся, як діяти: якщо вибухи

не поруч і є змога втекти, женіть без зупинки. Якщо ж гатять 
близько, а швидко покинути це місце неможливо (машина

в заторі, дворі тощо), чи обстріл застав у громадському 
транспорті, зупиніться або вимагайте негайної зупинки, 
відбіжіть від дороги в протилежному напрямку від 
багатоповерхівок та промислових об’єктів до найближчого 
заглиблення, втискайтеся якомога нижче в землю й очима 
шукайте більш надійне укриття поруч із вами.

Не залишайте укриття впродовж 10 хвилин після припинення 
стрілянини, бо можливі поодинокі постріли.

Добираючись до безпечного місця, обов’язково дивіться під ноги. 

Не підіймайте з землі жодних незнайомих чи підозрілих предметів.

Після обстрілу чи бомбардування в жодному разі не починайте 
розбирати завали самостійно — телефонуйте 112 і дочекайтеся 
фахівців з аварійно-рятувальної служби.
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Якщо чуєте

поблизу літак
Реагувати слід миттєво:

У квартирі падайте під стіну, якомога далі від вікон, бажано

в глухий кут кімнати. Найкращий варіант — встигнути 
переміститися в коридор без вікон. Найгірший — залишитися 
посеред кімнати, оскільки ви опинитеся в зоні ураження 
уламками скла й цегли. Тоді є ризик розлому й падіння плит

на середину кімнати.


Лягайте обличчям донизу із зігнутими під корпусом руками 

й ногами — відтак після потенційного обвалу матимете можливість 
піднятися або трохи поворухнутися й утворити повітряну кишеню.

Розкрийте рота максимально широко й заплющте очі.

Після вибуху зачекайте не менше 2 хвилин: переконайтеся, що всі 
уламки впали та більше не чути літак, який іде на другий захід.

Якщо все спокійно, намагайтеся вибратися, шукайте потерпілих 
та кличте на допомогу рятувальників (за можливості 
зателефонуйте 112).

За можливості перекрийте газ у всьому будинку.
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Якщо знайшли

підозрілий 
об’єкт

Не чіпайте цей предмет, натомість одразу повідомте поліцію — 
102, ДСНС — 101 чи представників територіальної оборони.

Якщо ви бачили осіб, які залишили підозрілий об’єкт, запам’ятайте 
їхню зовнішність, одяг, авто й номерні знаки на ньому.

Повідомте людей поруч про знахідку та переконайтеся, що вони 
також не чіпатимуть предмет.

Огородіть місце знахідки підручними засобами: дошками, 
гілками, мотузками тощо.

Охороняйте підозрілий об’єкт із безпечної відстані до прибуття 
правоохоронців.

За жодних обставин не торкайтеся боєприпасів та підозрілих 
предметів.

ВАЖЛИВО!
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Якщо зустріли 
окупанта чи ДРГ
Будьте пильними: підозрілі особи, які не розуміють української, 
говорять із сильним російським акцентом, не орієнтуються 

на місцевості, роблять фото чи відео місцевості, ставлять мітки 

чи просять мобільний, аби подзвонити, можуть бути членами 
диверсійно-розвідувальних груп.

У цьому разі подбайте про власну безпеку, стежте за діями ворога 

та за можливості повідомляйте про них ЗСУ:

Запам’ятайте прикмети підозрілих осіб, але не робіть фото 

чи відео.

Майте з собою копії документів. На вимогу окупантів показати 
оригінали відповідайте, що їх втрачено, зіпсовано тощо.

Намагайтеся не віддавати мобільний телефон. Однак якщо 
вам погрожують насиллям або ви самі відчуваєте небезпеку, 
віддайте те, що вимагають.

Якщо запитують час чи дорогу, дайте хибну відповідь.

Уникайте надання окупантам їжі, води, одягу чи будь-якої 
допомоги. Втім, якщо вам погрожують насиллям або ви самі 
відчуваєте загрозу, віддайте те, що вимагають. 

Сплануйте свої дії заздалегідь, щоби збільшити можливість 
помилки ворога.
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Повідомляйте про ворожу техніку, її обсяг, переміщення 
окупантів, особовий склад та диверсійно-розвідувальні групи:

102

@stop_russian_war_bot

@evorog_bot 

Обов’язково зазначайте географічні координати противника.

Спостерігайте за окупантами й за можливості, залишаючись 
непоміченим, документуйте їхні злочини та переміщення.
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Якщо ваш

населений пункт

окуповано
Не опускайте руки, вірте в ЗСУ й перемогу України. Найважливішим є 
збереження вашого життя, тож спрямовуйте свої сили на виживання 
в умовах окупації. 

Фіксуйте злочини окупантів і збирайте інформацію, коли це безпечно.

Налагодьте комунікацію з неокупованими територіями, аби мати 
доступ до перевіреної інформації, передавати розвіддані про 
окупантів та координувати свої подальші дії.

Поширюйте правдиву інформацію серед місцевого населення

та не вірте російській пропаганді.

Розпочинайте цивільний спротив, лише якщо відчуваєте, 

що маєте на це змогу та усвідомлюєте ризик.

Не намагайтеся евакуюватися неперевіреними маршрутами, 
зокрема, у нічний час та наодинці. Обов’язково повідомте про свої 
переміщення близьких та волонтерські служби, що перебувають 

у безпечному місці й мають постійний зв’язок. Вони зможуть 
допомогти вам із логістичним супроводом та вчасно 

повідомити про відкриття «зеленого коридору».

ВАЖЛИВО!
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Якщо вас 
затримали 
окупанти
Цивільних затримують із різних причин: здобути інформацію, 
розвідати місцевість, використати як «живий щит», якщо окупанти 
пошкодували вбивати чи цивільні здалися самі тощо. Беруть 
говірких — інколи просто для розваги — чи таких, на чийому тлі 
окупанти можуть відчути свою могутність.

Може виникнути некерована реакція протесту. Людина намагається 
бігти, навіть коли це не має сенсу, голіруч кидається на терористів, 
намагається вихопити зброю. Заручника, що збунтувався, терористи, 
як правило, вбивають — навіть якщо вбивств не планували.

ВАЖЛИВО!

Аби не потрапити в полон, у жодному разі не носіть військову форму 
або схожий на неї одяг, камуфляж, будь-яку символіку на одязі. 
Дорогі речі відкладіть до настання миру. Майте гранично простий 
вигляд і не привертайте до себе уваги.

У полоні:
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Пам’ятайте, що ті, хто вас затримали, не приймають рішень 
самостійно. Навіть якщо терорист вам співчуває, його позиція 
може змінитися.

Відповідайте лише на поставлене запитання: коротко й без 
зайвих деталей. Ведіть нейтральний холодний діалог без агресії 
та без зацікавленості.

Не порушуйте встановлених терористами правил — це може 
погіршити умови вашого утримання. Не проявляйте ініціативи,

не будьте активним, не говоріть багато й голосно.

Запам’ятайте якомога більше деталей про ваш осідок: як виглядає 
цей простір, як позначено військові частини, бланки тощо.

Дбайте про себе. Ви можете відчувати, що турбота про стан духу 
й тіла не в пріоритеті, однак вкрай важливо не забувати про 
особисту гігієну, фізичні вправи, дихальні техніки для 
заспокоєння та будь-що, що може зарадити й підтримати.

Їжте, навіть якщо не хочеться, не демонструючи спротиву.

Користуйтеся кожною можливістю сходити в туалет чи зробити 
щось для себе. Створіть собі максимально доступний комфорт, 
облаштуйте місце для сну.

Зберігайте спокій та не показуйте страху. Не чиніть терористам 
опір, не намагайтеся вступити з ними в дискусію, розчулити їх

чи відрадити від виконання плану.

Вдайте, що ви людина проста й недалека: не дотримуєтесь 
ідеологій, релігій, не маєте ані чіткої життєвої, ані громадянської 
позиції.
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Налаштуйтеся на те, що на звільнення доведеться зачекати, 

втім памʼятайте, що вас обовʼязково звільнять.

Якщо почався штурм, падайте на підлогу, накривши голову 
руками, тримайтеся чимдалі від вікон, дверей і терористів — під 
час штурму по них стрілятимуть снайпери. Не беріть до рук 

зброю та не біжіть назустріч визволителям, аби вас не прийняли

за терориста.
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Якщо близьких 
взяли в полон
Російські окупанти беруть у полон не лише українських військових, а 
й цивільних. Якщо когось із ваших близьких затримали, не зволікайте 
й одразу повідомляйте до Об’єднаного центру зі звільнення 
полонених.

+(380) 676-508-332, +(380) 980-873-601 (Viber, WhatsApp)

+(380) 978-423-315

Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених. 
Оператори центру цілодобово приймають звернення й залежно 
від ситуації рекомендують, які дані зібрати та надіслати, аби 
почати пошуки. Також тут формуватимуть списки, аби 
«віднайти й повернути додому кожного українця, який 
потрапив у полон або зник».

Відділ пошуку й визволення полонених Генерального Штабу 
ЗСУ допомагає з пошуком полонених не тільки серед 
військових, а й серед цивільних.

united.centre.ssu@gmail.com

У громадській організації «Блакитний птах» надають 
комплексну соціально-психологічну, медичну і правову 
допомогу людям, які пережили полон, сім’ям заручників, 
зниклих безвісти й загиблих.

+(380) 506-572-089 — інформаційна підтримка, 
питання форс-мажору, соціальна підтримка

mailto:united.centre.ssu@gmail.com
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+(380) 509-375-370 — юридична підтримка

+(380) 950-162-622 — психологічна підтримка

+(380) 683-690-124, +(380) 731-071-124, +(380) 509-677-924 — 
додаткові цілодобові номери

0 800-339-247 — гаряча лінія

Громадська організація «Група Патріот» одним із напрямів 
роботи має звільнення військовополонених і заручників.

Служба пошуку зниклих військових із Хмельницької області 
збирає інформацію про військових, щоб у майбутньому 
визволяти їх з полону.

+(380) 382-762-134, +(380) 382-765-123

1648, +(380) 442-878-165 — гаряча лінії

сайт Національного інформаційного бюро, є форма для 
запитів.

У Національному інформаційному бюро збирають дані про 
українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, 
незаконно утримуваних, а також складають списки полонених 

і вбитих ворогів.

p.o.bluebird@gmail.com

5

6

https://nib.gov.ua/uk/
mailto:p.o.bluebird@gmail.com
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Дніпро: +(380) 952-501-181

Львів: +(380) 952-501-274

Краматорськ: +(380) 952-501-239

Харків: +(380) 992-065-493

Київ: +(380) 963-044-375, +(380) 662-509-957

0 800-800-167 — волонтерський call-центр для пошуку зниклих 
у Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпіні.

@hostomel_findme — пошук зниклих у Гостомелі.

0 800-750-525 — єдина лінія для пошуку зниклих та евакуації 
поранених і загиблих в Ірпені.

+(380) 675-704-178 — єдина лінія для пошуку зниклих 

та евакуації поранений і загиблих у Бучі.

Списки евакуйованих до Вінниці.

Служба розшуку Товариства Червоного 
Хреста України

Спільноти для пошуку зниклих безвісти

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1S7DkM5WyssYGHuDkeU_Xf3o30HgH4P55
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@dytyna_ne_sama_bot — бот для допомоги неповнолітнім

у складних ситуаціях воєнного часу.

@poshukukraina2022 — пошук зниклих рідних і близьких 

за допомогою територіальної оборони. Обробляють запити 

на пошук як цивільних, так і військових.

@poshuk_znyklyh — канал для пошуку зниклих під час війни.

@poshukZnyklykhBot — бот для створення заявки в телеграм-
канал «Пошук зниклих».

@Nadiia_Kharkiv_bot — бот для пошуку зниклих у Харкові.

@Nu_sho_yak_vy_bot — бот для груп людей (родин, друзів, 
колег), аби дізнатися, чи з усіма все гаразд, і де вони 
перебувають.

0 800-310-911 - безплатна гаряча лінія пошуково-рятувальної 
волонтерської асоціації SARVA.

Всеукраїнська співдружність «Пошук зниклих дітей». Наразі 
зосереджена на пошуках людей в осередках воєнних дій. Тут 
іноді публікуються списки евакуйованих осіб з найбільш 
небезпечних територій.

https://sarva.org.ua/
https://www.facebook.com/groups/poshuk.ditei/


Домедична

допомога



Як надати 
домедичну 
допомогу

Оцініть стан постраждалого: чи при тямі, чи дихає, чи чути пульс. 
Щоби швидко зорієнтуватися, скористайтеся правилом

«бачу — чую — відчуваю».

Дотримуйтеся такої послідовності дій:
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ВАЖЛИВО!

Переконайтеся, що ви та постраждалі перебуваєте у відносній 
безпеці, й лише після цього починайте домедичну допомогу.

Головний принцип домедичної допомоги — «не нашкодь». Не робіть 
дій, у яких не впевнені, телефонуйте 103 — вас професійно 
проконсультують щодо подальших кроків. За можливості заручіться 
допомогою людини, яка має досвід надання домедичної допомоги.



Почніть надавати першу допомогу відповідно до стану 
постраждалого за протоколом тактичної медицини КОЛЕСО. 
Первинна перевірка стану й допомога пораненому 
відбувається за такими параметрами:
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К —  кровотеча

О —  огляд дихальних шляхів

Л —  стан легень

Е —  ефективність дихання

С —  робота серця

О — огляд тіла й оцінка свідомості

кров

(спочатку зупиняємо 
критичну кровотечу)

легені

(звільняємо 
дихальні шляхи)

серце

(робимо серцево-
легеневу реанімацію)

Викличте бригаду екстреної медичної допомоги — 103.

«Бачу» — огляньте та візуально визначте, чи при тямі 
людина.

«Чую» — голосно запитавши, чи їй зле, зʼясуйте, чи реагує 
людина на ваш голос.

«Відчуваю» — перевірте дихання, якщо відповіді на перші 
дві дії не було.



Як зупинити 
кровотечу

Артеріальна кровотеча стрімка та призводить до значної 
крововтрати протягом короткого часу, відтак є найнебез-
печнішою. Кров у такому разі яскраво-червона, пульсує 

та «бʼє фонтаном».

Венозна кровотеча варіюється від незначної до інтенсивної 
залежно від діаметра пошкодженої вени та призводить 

до повільнішої крововтрати, і, як і артеріальна, потребує 
негайної зупинки. Кров у такому разі темно-червона, 
безперервно витікає з рани.

Можуть утворитися кровʼяні згустки — видаляти їх не можна, 
бо крововтрата в такому разі може посилитися.
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Послідовність дій:

Викличте швидку та одягніть рукавички.

Накладіть на рану стерильну серветку та натисніть безпосередньо 
на місце кровотечі. 

Двома-чотирма пальцями чи кулаком сильно притисніть судину 
до найближчої кістки, поки в рані не зникне пульсація.
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1 година за мінусових температур

2 години за плюсових температур

Максимальний час носіння джгута:

ВАЖЛИВО!

Джгут є крайнім заходом для тимчасової зупинки артеріальної 
кровотечі. За венозної кровотечі джгут застосовують ще рідше, 
віддаючи перевагу тугій повʼязці. Якщо потреба у його накладанні 
нагальна, памʼятайте, що за артеріальної кровотечі джгут 
накладають вище рани, а венозної — нижче. Не можна 
застосовувати джгут на середню третину плеча (нижче ліктя)

та нижню третину стегна (нижче коліна). 

Притискаючи судину чи рану, накладіть тугу повʼязку 

зі складених стерильних серветок чи декількох шарів бинту.

Помістіть кінцівку на підвищення.

Якщо кровотеча не зупиняється, накладіть джгут або турнікет.

Якщо не зняти джгут після зазначеного часу, може початися 
відмирання знекровлених тканин.

До накладання тугої повʼязки не відпускайте це місце, аби 

не поновити кровотечу. Якщо втомилися руки, попросіть когось 
поруч натиснути на ваші пальці зверху.

Перевірте пульсацію судин нижче накладеного джгута

й переконайтеся, що кровотеча з рани припинилась, а шкіра 
нижче джгута зблідла.
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На записці або на видному місці на тілі зазначте точний час 
накладання джгута. Не закривайте його повʼязкою чи шиною. 

Покладіть пораненого на спину, розмістіть ноги дещо вище рівня 
серця.



Укрийте пораненого ковдрою.

Забезпечте постійний нагляд за пораненим до прибуття 
бригади швидкої медичної допомоги.

За погіршення стану пораненого до приїзду бригади швидкої ще 
раз зателефонуйте диспетчеру.



Як звільнити 
дихальні шляхи

За неповної обструкції людина може говорити, кашляти, дихати:

Заохочуйте постраждалого продовжувати кашляти. Для 
ефективнішого відкашлювання можна нахилитися вперед 

й опустити голову.

Якщо відкашлятися вдалося й прохідність дихальних шляхів 
відновлено, огляньте постраждалого та в разі необхідності 
дочекайтеся швидкої.
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Нахиліть постраждалого та завдайте 5 сильних ковзних ударів 
на рівні лопаток зліва та справа від хребта, ніби виштовхуючи 
сторонній предмет з дихальних шляхів. 

Якщо не допомагає, станьте у постраждалого за спиною, 
поставте ногу між його ногами. Обхопіть постраждалого руками, 
при цьому кулак одної руки помістіть великим пальцем між 
низом ребер і пупком, а долонею іншої руки накрийте кулак. 
Тримаючи міцно, але не стискаючи грудну клітку, зробіть 5 різких 
поштовхів догори, ніби виштовхуючи сторонній предмет 

із дихальних шляхів.

За повної обструкції людина не може говорити й дихати, хрипить, 
безуспішно намагається кашляти, може знепритомніти:

Обструкція дихальних шляхів — синдром непрохідності 
респіраторного тракту.



Забезпечте постійний нагляд за постраждалим до приїзду 
бригади швидкої медичної допомоги. 

Якщо постраждалий знепритомнів:

Покладіть його.

Якщо постраждалий не дихає, починайте серцево-легеневу 
реанімацію. 
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ВАЖЛИВО!

Завжди починайте з виклику бригади швидкої медичної 
допомоги — 103, після чого переходьте до надання відповідної 
домедичної допомоги.

Якщо постраждалий досі не дихає, почергово повторюйте 5 
ударів по спині та 5 поштовхів під ребрами.



Як робити 

серцево-
легеневу

реанімацію

Починайте СЛР за наявності 2 із 3 ознак 
клінічної смерті:
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Непритомність

Відсутність пульсу (ефективніше перевіряти пульс на сонних 
артеріях)

Відсутність дихання

Якщо поруч є бодай хтось, здатний вам допомогти, один із вас має 
негайно викликати швидку, а інший — розпочати серцево-легеневу 
реанімацію (СЛР). Якщо ви самі, спочатку викликайте швидку, а потім 
розпочинайте СЛР.



Поставте тильну частину однієї долоні на середину грудної 
клітки рівно між грудей постраждалого. Іншою своєю долонею 
накрийте першу. У цьому положенні ваші плечі мають бути 
розташовані прямо над долонями.

Звільніть передню грудну стінку від тісного одягу.

Опустіться на коліна біля шиї та плечей постраждалого.

Покладіть постраждалого спиною на тверду поверхню.

Використовуйте вагу верхньої половини вашого тіла, не тільки 
силу рук. Натискайте точно вниз і пильнуйте, щоби компресії 
грудної клітки сягали завглибшки не менше 5 см, та не більше 
6 см. Натискайте інтенсивно з частотою приблизно 100 разів 
(та не більше 120) на хвилину.

Послідовність дій компресії грудної 
клітки для відновлення кровопостачання:

42

ВАЖЛИВО!

Якщо Ви не були треновані в наданні СЛР, продовжуйте робити 
компресію грудної клітки, поки постраждалий не почне рухатись, 
або не надійде кваліфікована медична допомога. Якщо ж Ви 
проходили навчання з надання СЛР, перевіряйте дихальні шляхи 
та робіть штучне дихання.

За відсутності захисних засобів (захисної маски, клапану для 
штучної вентиляції тощо) можна не виконувати штучне дихання, 

а лише натискати на грудну клітку.



Спостерігайте за диханням постраждалого впродовж 5-10 секунд. 
Зверніть увагу, чи рухається грудна клітка, послухайте дихальні 
звуки, відчуйте дихання постраждалого на своєму вусі чи щоці. 
Конвульсивне, судомне дихання не є нормальним.

Здійснивши 30 компресій на грудну клітку, відкрийте дихальні 
шляхи постраждалому, закинувши його голову назад та 
висунувши підборіддя. Для цього покладіть одну вашу долоню 

на лоб постраждалому та легко закиньте його голову назад. 
Потім іншою долонею легко висуньте підборіддя постраждалого 
вперед, щоби звільнити його дихальні шляхи.

Послідовність дій штучної вентиляції 
(лише за умови належної підготовки):
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ВАЖЛИВО!

Якщо постраждалий не дихає нормально і ви були треновані

в наданні СЛР, починайте дихання за методом «рот у рот».

Під час дій ніс постраждалого має бути закритий. Якщо рот 
серйозно ушкоджений або його не вдається відкрити, здійснюйте 
штучне дихання за методом «рот у ніс».

Якщо ви не були треновані з СЛР, просто продовжуйте 
компресію грудної клітки, пропускаючи етап штучного дихання.



Для виконання дихання «рот у рот» вказівним і великим 
пальцем затисніть ніздрі постраждалого, іншою рукою 
відкрийте йому рот, піднявши підборіддя, та щільно накрийте 
його рот вашим.

Будьте готові здійснити 2 вдихи. Зробіть перший упродовж 

1 секунди та подивіться, чи піднімається грудна клітка. Якщо так, 
робіть другий вдих. Якщо ж грудна клітка нерухома, знову 
закиньте голову постраждалого назад та висуньте вперед 
підборіддя й лише після цього робіть другий вдих.

Не переривайте грудні компресії більш як на 10 секунд для 
проведення штучних вдихів; здійснення двох вдихів не повинно 
тривати довше 5 секунд. Одним циклом вважається

30 натискань на грудну клітку та 2 вдихи. 

Повторюйте попередні 2 пункти по черзі до появи ознак рухів 
або до приїзду швидкої. За можливості що дві хвилини 
міняйтеся з кимось для натискань на грудну клітку.
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Дійте за принципом 30:2: чергуйте 30 натискань та 2 штучних 
вдихи впродовж 45 хвилин.

Як довго продовжувати серцево-легеневу реанімацію.

Перевірте, чи немає в ротовій порожнині постраждалого 
предметів чи рідин, які потрібно звідти забрати.



Припиніть СЛР, якщо:

На місце прибули медики, які продовжать реанімаційні заходи.

Ви здійснюєте СЛР довше 45 хвилин, фізично виснажені, 

і подальша перевтома від реанімаційних заходів загрожує вашому 
життю, а поруч немає іншої людини вам на заміну.

В постраждалого відновилося дихання.
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Зауважте, що надання СЛР вручну до приходу постраждалого 

до тями або приїзду швидкої — досить виснажливий процес, який 
може тривати довше 30 хвилин. При виконанні дій із реанімації 
впродовж тривалого часу неминуче настає втома, яка тягне за собою 
зниження якості СЛР. Водночас якість виконання реанімаційних 
заходів та правильний ритм є вкрай важливими.

ВАЖЛИВО!



За відкритого перелому спочатку зупиніть кровотечу

(див. розділ про зупинку кровотечі), накладіть стерильну 
пов’язку та знерухомте кінцівку.

За закритого перелому знерухомте кінцівку.

Перша допомога при переломах:

Різновиди переломів:

Закритий перелом 
супроводжується болем, 
набряком, порушенням рухів, 
хрустом місця перелому.

Відкритий перелом

супроводжується 
порушенням цілісності шкіри 
та м'яких тканин.
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Як діяти при 
травмах



Перша допомога при забої:

Дайте постраждалому знеболювальне та заспокійливе.

Знерухомте кінцівку у її фізіологічному положенні.

Накладіть фіксувальну пов’язку. На руку — косинку, на ногу — 
шину або її заміну.

Знерухомте кінцівку, не вправляючи суглобів — зафіксуйте 

в тому положенні, в якому вона травмується найменше.
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Перша допомога при вивиху:

Для знерухомлення використовуйте будь-який твердий і прямий 
підручний засіб, наприклад, палицю чи міцну гілку. За можливості 
— медичну шину.

Зафіксуйте травмовану кінцівку відносно тулуба або здорової 
кінцівки.

Дайте постраждалому знеболювальне та заспокійливе.

За підозри на перелом черепа, хребта чи тазу не намагайтеся 
змінити положення тіла людини та знерухомте її у тій позиції, в якій 
вона є. Забезпечте спокій та відсутність зовнішніх подразників 

до прибуття швидкої.



Як діяти при 
перемерзанні

Якщо людина при тямі, зігрійте її гарячим напоєм.

За жодних обставин не розтирайте відморожені частини тіла 
будь-якими речовинами, зокрема спиртом.

Накладіть на ушкоджену ділянку тіла чисту пов’язку.

За можливості перемістіть постраждалого в тепле приміщення 
та зніміть мокрий одяг. Робіть це без зусиль, аби не пошкодити 
уражені ділянки тіла. За потреби розріжте взуття та одяг.

Огляньте постраждалого, чи дихає і при тямі. Викличте швидку.

Переконайтеся, що ви та постраждалий у відносній безпеці

та поруч немає загроз.

Знерухомте переохолоджені пальці, кисті та стопи. За потреби 
зробіть це за допомогою саморобних чи стандартних шин.

Якщо постраждалий непритомний, але нормально дихає, 
помістіть його в стабільне положення та вкрийте 
термопокривалом або ковдрою.

Якщо постраждалий не дихає, дійте згідно з рекомендаціями 
для серцево-легеневої реанімації.
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Як організувати 
поховання

Якщо в померлого була підписана декларація, зв’яжіться

із сімейним лікарем або місцем, де він працює.

Якщо декларації не було, зателефонуйте до лікарні або швидкої 
(103) для виклику будь-якого лікаря. Він зможе констатувати 
смерть і видати довідку для поховання.

Якщо причина смерті не очевидна або зв’язатися з лікарем 
неможливо, зателефонуйте до поліції (102), повідомте про 
смерть людини та необхідність вивозу тіла до моргу для 
проведення судово-медичної експертизи.

Представник поліції зобов’язаний на місці виписати довідку

про перевезення тіла померлого до моргу.

За добу після вивезення тіла померлого приїдьте до моргу

з документами, що засвідчують особу померлого, і паспортом 
людини, яка буде присутня під час поховання.

Алгоритм подальших дій пояснять співробітники моргу.
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Екстрені номери
112 — єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги 
(диспетчер направить відповідну бригаду)

101 — пожежна допомога

102 — поліція; резервні номери та чергова частина Головного 
Управління Національної Поліції: +(380) 664-584-616,

+(380) 667-680-506, +(380) 679-247-620

103 — швидка медична допомога; резервні номери, якщо лінія 
перевантажена: +(380) 617-023-777, +(380) 617-023-778,

+(380) 612-870-164, +(380) 616-536-417

104 — аварійна газова служба

0800-507-028 — телефон довіри СБУ

1545 — безплатна цілодобова гаряча лінія для збору гуманітарних 
запитів: харчування, ліки, самоврядування, комунальні сервіси, 
пальне, евакуація.
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Техногенна


небезпека



Після офіційного оповіщення про 
радіаційну аварію: 

Радіаційна   
небезпека

Якщо ви на вулиці, зайдіть в укриття, підвал або всередину 
будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні 
будівель, тому найкраще триматись якомога далі від стін і даху 
будівлі.

Заберіть всередину хатніх тварин.

У приміщенні зачиніть усі вікна та заблокуйте двері, не підходьте 
до них без нагальної потреби.

Зробіть кількаденний запас питної води в герметичних ємностях 
із розрахунку 3 літри на добу для однієї дорослої особи. 
Продукти загорніть у плівки й покладіть у холодильник чи шафу.

Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку

для захисту органів дихання.

Стежте за повідомленнями ДСНС України, поліції, місцевої влади.
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Не роздягайтеся на вулиці, не сідайте на землю, не купайтесь 

у відкритих водоймах, не збирайте гриби чи лісові ягоди.

Після повернення додому зніміть верхній шар одягу. Так ви 
позбудетеся до 90 % радіоактивного матеріалу. Робіть це 
обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг 
у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте 
його подалі від людей і хатніх тварин.

Помийтеся. Якщо така можливість є, прийміть душ із милом, 
голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери 
для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний 
матеріал на вашому волоссі. Не тріть та намагайтеся 

не подряпати шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив 

у відкриті рани.

Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під 
проточною водою руки, обличчя та відкриті ділянки тіла. Якщо 
немає доступу до води, скористайтеся вологими серветками 
чи вологою тканиною. Особливу увагу приділіть вашим рукам 
та обличчю: протріть повіки, вії, вуха.

Одягніть чистий одяг.

Користуйтеся респіратором, одягніть плащ, гумові чоботи

й рукавички.

Якщо вкрай необхідно вийти з укриття 
(лише за нагальної потреби):
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Що їсти та пити:

Вживайте бутильовану воду лише з перевірених джерел. 
Допоки рятувальники чи влада не повідомляють про 
безпечність вживання водопровідної води, незабрудненою 
вважається лише вода в пляшках.

Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних 
речовин. Тож майте запас води в пляшках чи інших 
герметичних контейнерах. Напої в холодильнику теж безпечні 
для вживання.

Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або 
водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. 
Водопровідну чи колодязну воду можна використовувати для 
особистої гігієни й миття продуктів.

Безпечною є їжа з герметичних контейнерів (консерви, банки, 
пляшки, коробки тощо) і та, що зберігалася в холодильнику або 
морозильній камері. 

Перш ніж відкрити харчові контейнери або користуватися 
кухонним обладнанням, протріть їх вологою тканиною або 
чистим рушником. Використану тканину чи рушник покладіть 

у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште 
в недоступному місці якомога далі від людей і тварин.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете 
використовувати її для знезараження. Потрапивши в поверхневі 
чи підземні води, будь-який радіоактивний матеріал буде 
розбавлений водою до дуже низьких концентрацій, а відтак 
стане безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

1

2

3

4

5

6
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Особливості йодопрофілактики

Здійснюйте йодопрофілактику лише після офіційного оповіщення про 
радіаційну аварію та про необхідність проведення йодопрофілактики. 
Препарати приймайте після їжі.

ВАЖЛИВО!

Дозування препарату стабільного йоду (таблетована форма йодиду 
калію):

Одноразове приймання препаратів йодопрофілактики забезпечує 
захист щитоподібної залози на 24 години. Надалі найкращим 
захистом є евакуація, проте якщо вона затримується або неможлива, 
повторіть йодопрофілактику не раніше 24 годин із першого 
приймання препаратів.

125 мг - підлітки від 13 до 18 років, дорослі

до 40 років, вагітні, матері, які годують груддю 

62,5 мг - діти від 3 до 12 років

32 мг - діти від 1 місяця до 3 років

16 мг - діти до 1 місяця 

Старшим за 40 років йодопрофілактика 
не проводиться
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Не розпочинайте йодопрофілактику пізніше ніж через 14 годин після 
впливу радіоактивних ізотопів йоду, бо це може завдати більше 
шкоди, ніж користі.

Протипоказання до приймання препаратів стабільного йоду:

Наявність (тепер або в минулому) захворювань щитоподібної 
залози, зокрема гіпертиреозу різної природи

Герпетиформний дерматит Дюринга 

Гіпокомплементемічний васкуліт

Підвищена чутливість до йоду

Геморагічний діатез

Туберкульоз легень

Токсична аденома

Фурункульоз

Кропив’янка

Нефрит

Нефроз

Піодермія
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Прийняти стабільний йод (йодид калію) можна протягом 6-8 годин 
після очікуваного початку впливу радіації або одразу після 
офіційного повідомлення про необхідність йодопрофілактики.



Спиртовий розчин йоду 5 %

Дітям від 5 до 12 років по 20-22 краплі 1 раз або по 10-11 крапель 

2 рази на день на 1/2 склянки молока або води.

Дорослим і дітям від 12 років по 44 краплі (1 мл) 1 раз на день

на 1/2 склянки молока або води.

Водний розчин Люголя (5 % йоду та 10 % йодиду калію)

Дітям до 5 років лише 2,5 % спиртовий розчин із розрахунку 
20-22 краплі 1 раз на день нанести тампоном на шкіру 
передпліч і гомілок у вигляді смуг.

Дорослим і дітям від 12 років по 22 краплі (1 мл розчину) 1 раз 
на день на 1/2 склянки молока або води.

Дітям від 5 до 12 років по 10-11 крапель 1 раз або по 5-6 крапель 
2 рази на день на 1/2 склянки молока або води.

Дітям до 5 років розчин Люголя не призначається.
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Спиртовий розчин йоду та водний розчин Люголя не є 
рівноцінними замінами таблетованій формі йодиду калію, тож 
використовуються лише за нагальної потреби.



У разі хімічної атаки або аварії 

на хімпідприємстві:

Хімічна 
небезпека

Щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.

Заклейте щілини у вікнах папером або скотчем.

Увімкніть телевізор або радіо для отримання подальших 
вказівок.

Вимкніть побутові прилади та газ.

Попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію.
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У разі евакуації:

Візьміть із собою аптечку.

Одягніться так, щоби залишилось якомога менше відкритої шкіри.

Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені 
водою або краще 2-5 % розчинами питної соди (при ураженні 
хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

Вийдіть із приміщення сходами.

На вулиці не біжіть, не торкайтеся жодних предметів,

не наступайте в калюжі. Нічого не їжте й не пийте.

Аміак — безбарвний газ із гострим запахом нашатирю, легший за 
повітря. Добре горить, вибухонебезпечний, тож в зоні осередку 

не курити. Димить при виході з балонів, цистерн, холодильних агрегатів.

У разі аварій із викидом хлору намагайтеся пересуватися підвищеннями, 
у разі викиду аміаку — низинами. Якомога швидше покиньте зону 
ураження, рухаючись перпендикулярно потоку повітря чи вітру.

Хлор — зеленувато-жовтий газ із різким колючим запахом, у 2,5 рази 
важчий за повітря. Легко накопичується в підвалах, тунелях, підземних 
переходах. При виході з ємностей димить.

Хлор vs. Аміак

ВАЖЛИВО!
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Психо-
логічна 
допомога



Як надати

швидку

психологічну

допомогу
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Підтримайте людину, вдавшись до пʼятикрокового алгоритму дій під 
умовною назвою «5В»:

Впізнати: якщо помітили раптові перепади настрою, 
пригніченість, нехарактерні зміни в поведінці людини, підійдіть 
до неї, висловте занепокоєння, запропонуйте розмову. 
Знайдіть час та місце, де ви могли б поговорити сам на сам 

і вашому діалогу не заважали б.

Визнати: дайте людині зрозуміти, що ви готові без осуду 
вислухати, підтримати й бути поруч. Під час бесіди цікавтеся її 
думками, питайте, що вона відчуває і як довго, уточнюйте, 
дайте людині простір, щоби виговоритися та вивільнити емоції. 
Запевніть, що не слід звинувачувати себе в неспроможності 
подолати цей стан. Натомість скажіть, що звертатися 

по допомогу не соромно й ніколи не пізно.

1

2
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Відреагувати: поспілкувавшись із людиною, встановивши 
ближчий контакт, запропонуйте їй підтримку й допомогу. 
Поділіться інформацією щодо того, як впоратися із симптомами 
її стану, розкажіть про методи самодопомоги та спонукайте 
звернутися по додаткову поміч. Важливе завдання — допомогти 
людині позбутися відчуття безнадії та самотності.

Відрядити: якщо несприятливий стан триває довше 2 тижнів

і негативно впливає на повсякденне життя, має сенс звернутися 
по фахову допомогу — запропонуйте це й допоможіть звʼязатися 
зі спеціалістом.

Відстежити: за можливості спостерігайте за станом людини 
протягом певного часу. Зʼясуйте, чи зверталася вона 

по кваліфіковану допомогу, яким був результат, та за потреби 
підтримайте знов.

3

4
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Як подолати

панічну атаку
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Панічною атакою називають гострий стан із раптовим нападом 
сильного страху, іноді навіть безпідставного. Людині може здаватися, 
що вона втрачає контроль над своїм тілом чи навіть помирає. Аби 
зменшити ймовірність панічних атак, слід вчитися відпускати 
контроль, бути вразливим, говорити про свої переживання, давати 
собі право відчувати, а відчуттям — можливість бути прожитими. 
Панічна атака не загрожує життю, втім вийти з цього стану 
самостійно досить складно.

Є декілька методів для симптоматичного подолання панічної атаки, 
один із таких — граундінг або заземлення. Техніка 5–4–3–2–1 
ґрунтується на переключенні уваги з власних переживань на зовнішні 
чинники завдяки пʼятьом органам чуття. Запропонуйте людині, яка 
переживає панічну атаку, озирнутись і знайти:

5 речей, які можна побачити навколо; наприклад, стіл, кіт, книга.

3 речі, які можна почути; наприклад, машини, музика, розмова.

4 речі, яких можна торкнутися; наприклад, обличчя, пальто.

2 речі, які можна відчути; наприклад, волога чи запах деревини.

1 річ, яку можна скуштувати; наприклад, жувальна гумка, кава.
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Покласти руки на ребра та відчути, як вони рухаються під час 
дихання.

Не повертаючи голови, дивитись якомога далі спочатку в один 
бік, потім прямо, потім в інший, потім знову прямо, кожен раз 
затримуючи погляд на 15–20 секунд.

Розімʼяти тіло та розтерти руки.

Лягти на спину та поворушити ногами, за можливості виконати 
вправу «велосипед».

Розтерти точку між підмізинним пальцем і мізинцем.

Потерти кінчик носа.

Змастити губи, промити рот водою.

Також допоможуть такі дії:

Якщо напади почастішали, слід звернутися по фахову допомогу,

а також до сімейного лікаря, щоби виключити ймовірність інших 
проблем зі здоров’ям зі схожими симптомами.

ВАЖЛИВО!



Як заспокоїти

та підтримати

дитину
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Дитині легше оговтатися від шоку війни, якщо поруч є люди, яким вона 
довіряє: батьки, вихователі чи інші важливі для неї дорослі. 
Допомагають прийти в себе також обійми, розповіді дорослих про те, 
що відбувається, ігри та вправи для розвитку.

Застосуйте тактику «спостерігай, слухай, пов’язуй»: стежте 

за змінами в поведінці дитини, аналізуйте їх, прислухайтеся 

до дитини та власним прикладом показуйте, як слід поводитися.

Якщо дитині складно заспокоїтися, спробуйте разом виконати 
дихальні практики. Однією з таких є вправа «квадратне дихання»: 
вдихніть — затримайте дихання — видихніть — затримайте дихання. 
Кожну дію виконуйте протягом 3 секунд.
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Як поводитися з дитиною під час 
воєнних дій:

Якщо потрібно швидко зібратися й піти в укриття, робіть це у формі 
гри. Наприклад, хто швидше одягнеться чи знайде потрібні речі.

У критичній ситуації важливо діяти швидко, тому навчайте дитину 
самостійно виконувати базові дії: одягатися, взуватися, збирати 
речі та самій спуститися в укриття.

Долайте бажання все робити за дитину за допомогою правила 
чотирьох кроків: спершу покажіть як, далі зробіть разом, потім 
дозвольте дитині зробити це самостійно, водночас перебуваючи 
поруч, і насамкінець не сумнівайтеся, що у дитини вийде, 

та дайте їй можливість робити це самій.

Займайте дитину іграми, казками, малюванням та іншими 
різновидами дозвілля. Якщо поруч є хатні тварини, спілкуйтеся

з ними — це заспокоює. Чергуйте ігри з корисними заняттями.

Діти відчувають емоційний стан своїх батьків. Заради їхнього 
спокою треба бути сильними й вірити в перемогу.

Подбайте про те, щоби дитина могла назвати власні імʼя та вік, 
домашню адресу, імена батьків. Навчіть її викликати швидку 
допомогу, рятувальників і поліцію. Якщо дитина замала, покладіть 
їй у внутрішню кишеню папірець з усією необхідною інформацією 
або прикріпіть бейдж із вашим іменем та контактами до одягу, який 
точно залишиться на дитині. Наприклад, до светра чи штанців, 

але не до рюкзака чи куртки.

ВАЖЛИВО!



Як пережити

втрату
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Скорбота — індивідуальний досвід, кожна людина горює по-різному, 
відтак немає правильного чи неправильного способу переживати 
втрату. Те, як ми сумуємо, залежить від багатьох чинників, зокрема 

від типу особистості, механізмів адаптації й особливостей нервової 
системи в цілому, життєвого досвіду та значущості втрати.

Горювання — тривалий і поступовий процес, прискорити який 
неможливо, натомість важливо дозволити собі відчувати весь спектр 
емоцій та прийняти їх.

прийняттядепресія гнів компромісзаперечення

Однак не слід сприймати їх буквально: порядок етапів може 
змінюватися, а самі вони — повторюватися циклічно, не кажучи вже 
про те, що різні люди переживають кожен з етапів по-різному. Яким 
би чином це не відбувалося для вас — так правильно.

Розрізняють певні етапи проживання горя:
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Коли йдеться про скорботу, памʼятайте:

Процес переживання втрати й подальшого загоєння потребує 
часу та є суто індивідуальним: для однієї людини може тривати 
тижні, для іншої — роки. Важливо протягом цього періоду 
підтримати себе емоційно й фізично чи звернутися за підтримкою 
до небайдужих людей, розділивши з ними переживання.

Один зі способів зменшити біль від втрати — зіткнутися з горем 
та переживати його прояви, а не ігнорувати і приховувати біль.

Почуття суму, страху, розгубленості чи самотності є нормальною 
реакцією на втрату.

Плакати, коли сумно — нормально! Плач не є проявом 
слабкості. Втім не плакати та певний час не відчувати нічого — 
так само нормально. Цілком можливо, що людина, яка не дає 
волю сльозам, відчуває біль так само глибоко.

Повертатися до звичного життя не означає забути про втрату. 
Живіть далі, зберігаючи памʼять про когось чи щось, що ви 
втратили, вчіться радіти і здобувайте новий досвід.

Звичайно, втрата — це не лише про близьких людей. Багато з нас 
втратили домівку, звичний спосіб життя та плани на майбутнє. Це 
також серйозні випробування для психіки. Будь ласка, не знецінюйте 
свої переживання та не порівнюйте їх із втратами інших.

ВАЖЛИВО!



Синдром

провини 
вцілілого
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Провина вцілілого — це почуття людини, яка пережила небезпечну 
для життя травматичну подію, коли іншим це не вдалося. Наприклад, 
вижила внаслідок обстрілу чи перебуває в безпеці у той час, коли 
інші гинуть на війні. Людина може також картати себе через те, 

що вона б могла чи мала зробити, аби змінити ситуацію на краще.

Симптоми провини вцілілого:

Почуття безпорадності

Нудота чи біль у животі

Нав’язливі думки про подію

Апатія та соціальна ізоляція

Труднощі зі сном

Агресія та гнів

Головні болі

Зміна апетиту
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Якщо почуття провини переростає

в тривогу, спершу опануйте своє тіло:

Як і чим зарадити, поки переживаєте 
синдром провини вцілілого:

Видихайте довше, ніж вдихаєте.

Дозвольте собі сумувати й відчувати провину. Це нормальні 
емоції, які не означають, ніби ви скоїли щось погане.

Пийте більше води, адже коли слизові пересихають, мозок 
подає сигнал, що людина в стресі.

Поверніться до вашої основної ролі. Наприклад, якщо ви 
відповідальні за дітей чи маломобільних близьких, 
зосередьтеся на цьому. Так само важливо працювати 

й тримати економічний фронт.

Відчуйте опору: ходіть, тупотіть, зіпріться спиною до стіни.

Допомагайте звідти, де ви є нині. Підтримуйте інших, 
координуйте, станьте волонтером інформаційної війни.

Разом долати труднощі легше.

Пам’ятайте, що війну розпочала росія, і вашої провини в цьому 
немає. Зміщення уваги на зовнішні чинники дасть змогу менше 
звинувачувати себе.
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Практикуйте самопрощення. Це допоможе вам рухатися далі

й відновити життєствердний світогляд.

Тривале переживання почуття провини може бути одним 

із симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Якщо 
вам не вдається подолати це почуття самостійно, слід звернутися 

по допомогу. Водночас на синдром провини вцілілого можуть 
страждати як люди з ПТСР, так і без нього.

ВАЖЛИВО!

Віднайдіть свою реакцію на стрес у минулому досвіді. Для 
цього запитайте себе: «Як мені вдавалося впоратися 

з потрясіннями раніше?». Адже кожен має специфічну 

і властиву лише йому реакцію: хтось мовчить, хтось лається, 
хтось метушиться. Важливо памʼятати, що в стані стресу всі 
реакції — нормальні.



Вправи для

зниження рівня

стресу
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Стрес, який ми переживаємо під час війни, є хронічним. 
Завдання кожного — полегшити його симптоми та прояви, 
аби залишатися в тонусі й бути в змозі адекватно та вчасно 
реагувати й ухвалювати рішення.

Розрізняють два типи стресу:

Еустрес — «хороший». Короткотривалий та конструктивний, 
мобілізує ресурси організму, допомагає вижити в небезпечних 
ситуаціях.

Дистрес — «поганий». Довготривалий і виснажливий, позбавляє 
сил і підриває механізми адаптації людини.
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Аби зменшити рівень «поганого стресу», 
виконуйте такі вправи:

Таємний таппінг. Великим пальцем постукуйте по останніх 
фалангах пальців руки, стимулюючи нервові закінчення. Ці 
імпульси пригнічують активність мигдалеподібного тіла або 
амигдали — мозкового центру, що асоціюється з тривожністю. 
Постукуйте у зручному для вас темпі, поки не відчуєте, 

що заспокоїлися.

Метелик. Покладіть кисті одна на одну в формі метелика 
долонями наверх і зчепіть великі пальці. Притисніть долоні 

до грудей та легко й ритмічно постукуйте пальцями по 
ключицях. Через внутрішні вібрації ви чутимете ці звуки 

як гучне серцебиття — це і заспокоюватиме. Виконуйте вправу, 
поки не відчуєте, що дихання вирівнялося. Мигдалеподібне тіло 
зменшує активність, натомість активізується префронтальна 
кора, і мозок переходить у більш адаптивний режим.

Протитривожне дихання. Зосередьте погляд на будь-якому 
квадратному чи прямокутному предметі: дверях, стіні, будинку 
тощо. Вдихайте на чотири рахунки: на «раз» ведіть погляд 

із першого кута на другий, на «два» — з другого на третій, 

на «три» — з третього на четвертий, на «чотири» — з четвертого

на перший. Повторіть той самий алгоритм тепер із видихом. 
Штучне уповільнення дихання сигналізує мозку, що ви 

в безпеці та можна розслабитися. 
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Безпечне місце. Заплющте очі та уявіть у деталях місце, де вам 
комфортно й затишно. Почуйте звуки, що лунають звідти, 
відчуйте запахи тощо.

Сканування тіла. Зосередьте увагу на тілі та відчуттях у ньому 
від потилиці до п’ят. Заплющте очі, відчуйте чоло, ніс, губи, 
шию, плечі, руки — і так до самого низу.

Наступні вправи виконуйте, перебуваючи у відносній безпеці, там, 

де ви зможете без страху заплющити очі та гранично відволіктися 

від усього, що відбувається навколо. Переконайтеся, що поруч 

є людина, якій ви можете довіряти.

ВАЖЛИВО!

Ознайомтеся з технікою виконання вправ

на Youtube-каналі проекту «Психея»

тиць

Прогресивна м’язова релаксація. Вдихніть та на затримці 
дихання напружте всі мʼязи й утримуйте їх у цьому стані. 

На видиху різко розслабте все тіло. Коли відбувається викид 
гормонів стресу, вегетативна нервова система активізується 
для їхнього регулювання. У цей процес залучені й мʼязи, тому 
може боліти спина, затискає шию, зʼявляється мʼязовий 
дискомфорт. Цю вправу краще виконувати наодинці 

в спокійному місці чи перед сном.

  Спецпроект «Психея» від НГО ARC.UA під керівництвом 

Уляни Супрун присвячено ментальному здоровʼю.

https://www.youtube.com/channel/UCVIStlmU_u6Yv0iAwnVKUjw/videos
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За можливості спілкуйтеся з рідними та друзями, ведіть щоденник. 
Занотовування думок допомагає краще розуміти ситуацію та власні 
емоції і приносить полегшення.

Поверніть себе до реальності, вдайтеся до техніки «заземлення» 
(див. розділ про подолання панічної атаки). Поговоріть про стрес 
із близькими, вмийте обличчя та руки холодною водою, подумки 
перелічіть предмети в кімнаті.

Подбайте про базові потреби: забезпечте повноцінний сон, 
поїжте та випийте щось тепле, обійміть тих, хто поруч, 
залишайте собі час без новин. 

Проаналізуйте, наскільки реальною зараз є загроза.  Якщо 
здається цілком реальною, домовтеся з близькими про план дій 
під час екстреної ситуації, поділіть обовʼязки та обговоріть зони 
відповідальності кожного.

Частими наслідками травми війни є посттравматичний стресовий 
розлад (ПТСР) чи дереалізація. Остання проявляється, зокрема, 

й у вигляді синдрому фантомної сирени, коли людина чує звук сирени, 
якої насправді немає. Цей синдром минає поступово та не потребує 
втручання.

Втім, аби полегшити симптоми, можна діяти так:

Виробіть для себе графік і щоденну рутину та дотримуйтеся їх.

ВАЖЛИВО!



Безплатна

психологічна

допомога
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«Стоп, паніка» – безплатна гаряча лінія фахової психологічної допомоги.

Телефони волонтерів:

Олена +(380) 980–486–775

Юрій +(380) 509-342-880 Андрій +(380) 677-624-259

Ліза +(380) 663–578–315 Юлія +(380) 508-743-495

Ольга +(380) 934-688-601 Віталіна +(380) 637-104-274

Ірина +(380) 972-094-508 Елла +(380) 677-733-920

Наталія +(380) 972-417-419

Тетяна (+380) 689-884-808 Станіслав +(380) 950-810-982
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Корисні ресурси:

@trymayspokiy_bot — бот «Тримай спокій» з антистрес-звуками 
й мелодіями на різні випадки.

0800-307-305 — безплатна цілодобова лінія психологічної 
підтримки Львівського міського центру соціальних служб. 

@friend_first_aid_bot — бот швидкої психологічної допомоги.

+(380) 674-438-777 — дитячий психолог у Львові. 

0800-602-019 — безплатна медична консультація контакт-
центру МОЗ із залученням психологів, терапевтів, кардіологів, 
пульмонологів, гінекологів, хірургів і педіатрів.

@yaktuzaraz — чат колективної психологічної підтримки 

«Як ти» від психологів платформи онлайн-психотерапії 
TreatField та волонтерів. 

+(380) 935-473-773, +(380) 971-124-591 — порадня Української 
спілки психотерапевтів. Скеровують до психологів та 
психотерапевтів, готових безоплатно проконсультувати, надати 
психологічну та психотерапевтичну допомогу в кризовому 
стані як очно, так і онлайн. Також надають інформацію щодо 
прихистку в містах України. 

5522 (lifecell, Vodafone), +(380) 931-707-219 (Kyivstar) — 
«ВАРТОЖИТИ», безплатна лінія психологічної допомоги для 
онкопацієнтів, їхніх близьких і всіх, хто потребує підтримки під 
час війни.  



жінкам під 
час війни



Правила 
особистої 
безпеки

Обмірковуйте та плануйте маршрут, яким прямуєте.

Жертва нападу ніколи в ньому не винна. Однак мусимо бути 
обережними та зробити все можливе, аби його уникнути та зберегти 
власне життя.

Уникайте прогулянок наодинці у вечірній час — нині це ще більш 
ризиковано. У жодному разі не порушуйте комендантську годину!

Тримайтесь осторонь ворожих солдатів, за можливості уникайте 
місць їхньої дислокації та не взаємодійте з ними.

Обачно ставтеся до незнайомців, тримайте дистанцію з іншими 
людьми.

У будь-які ситуації намагайтеся зберігати спокій та розважливість.
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Одягайтеся тепло й комфортно. Аби не привертати зайвої уваги, 
вбирайтеся в невиразний мішкуватий одяг темних кольорів (синій, 
сірий, коричневий).

Не вдягайте військовий чи камуфляжний одяг.

Перебуваючи в зоні бойових дій чи в окупованому місті, 
відкладіть прикраси, парфуми та макіяж.

ВАЖЛИВО!

Ухвалюйте будь-які рішення спокійно та усвідомлено. Тривога 

й паніка — погані порадники.

Висока емоційна напруга заважає тверезо мислити й оцінити всі 
ризики. Аби заспокоїтися, скористайтеся технікою 5-4-3-2-1.

Цей підхід дає змогу перемістити увагу з тривожних думок

і переживань на момент тут і зараз завдяки пʼятьом органам чуття.  

Майте із собою свисток, аби подати сигнал у критичній ситуації.

На вулиці будьте пильними: зніміть навушники, відкладіть телефон.

В укритті тримайтеся інших жінок, заручіться підтримкою одна 
одної.
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4 речі, яких ви можете торкнутися; наприклад, обличчя, 
пальто.

3 речі, які ви чуєте; наприклад, машини, музика, розмова.

5 речей, які ви бачите навколо; наприклад, стіл, кіт, книга.

Озирніться та знайдіть:

2 речі, які ви можете відчути; наприклад, волога чи запах 
деревини.

1 річ, яку ви можете скуштувати; наприклад, жувальна гумка 
чи кава.

Маєте інтернет та потребуєте допомоги? Скористайтеся ботом

із порадами для жінок і дітей:

ВАЖЛИВО!

@marshzhinok_bot 



Менструація 

та гінекологічні 
захворювання

Якщо менструація не почалася вчасно:

Якщо можливості перевірити немає і ви підозрюєте 
вагітність, більше турбуйтеся про себе. Забезпечте 

собі сон, їжу, воду, відмовтеся від алкоголю та куріння.

Не переживайте завчасно. В умовах сильного 

й тривалого стресу затримка може тривати 

до кількох місяців.

За можливості зробіть тест на вагітність,

щоби виключити таку ймовірність.

Не намагайтеся штучно «викликати» менструацію.
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Якщо місячних немає та з’явився біль:

Прийміть спазмолітики (дротаверин) чи препарати від 
кишкових кольок (на зразок метеоспазмілу).

Якщо пігулок немає, спробуйте спокійно та глибоко подихати, 
зосередившись на відчуттях у тілі.

Якщо таблетки не допомагають, а біль гострий та сильний, 
зверніться до найближчої лікарні.
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Не прикладайте тепло й не приймайте знеболювальних. Якщо 
причиною болю є запальний процес, тепло сприятиме його 
поширенню та погіршить стан, а знеболювальні препарати 
замаскують біль, відтак буде втрачено час.

Наявні кров’янисті виділення

між менструаціями:

Виділення рясні або супроводжуються болем — зверніться 

до найближчої лікарні.

Щоденних прокладок вистачає — проблему можна вирішити

з лікарем, щойно з’явиться можливість.



Якщо почалася менструальна кровотеча 
або загострилися будь-які гінекологічні 
захворювання:

Гігієнічна прокладка заповнюється за годину — зверніться

до лікарні.

Доводиться змінювати прокладку раз на 2-3 години або турбують 
інші гінекологічні проблеми — зверніться по допомогу:

0800-602-019 — контакт-центр МОЗ

@MedicalForUA_bot — пошук лікаря онлайн

Якщо немає інтернету й мобільного зв’язку, зверніться

до найближчої аптеки або лікарні.
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Якщо немає гігієнічних засобів:

Використовуйте вату або бинт.

Пристосуйте шматки одягу.

Обмивайте вульву чистою водою або протирайте дитячими 
вологими серветками.



Поради для 
вагітних

Для емоційної стабільності:

Робіть перерви від новин.

Займіть себе легкими рутинними справами.

Намагайтеся дихати свіжим повітрям і активно рухатися.

Завжди тепло одягайтесь, особливо у бомбосховище.

Заспокоюйте себе співами, дихальними вправами, намагайтеся 
спати в темряві.

Тримайте телефон зарядженим.

За загрози життю планові візити можна провести раніше 
графіку або онлайн.

3

5

6

7
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Зверніться по медичну допомогу, якщо:

Почалася кровотеча зі статевих шляхів.

Болить голова, двоїться в очах (зʼявилися «мушки»), шумить 

у вухах, підвищився артеріальний тиск чи температура, вас 
нудить — є загроза прееклампсії (ускладнення під час вагітності, 
що характеризується підвищеним артеріальним тиском і появою 
білка в сечі).

Зазнали будь-якої травми (аби не підхопити правець).

Маєте больові відчуття при сечовипусканні.

Рухова активність плоду зменшилася або взагалі відсутня після 
20 тижнів вагітності.

Жінки не відчувають рухи дитини ПОСТІЙНО.

ВАЖЛИВО!
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Нормою в активності плоду є:

В середньому 10-20 ворушінь на годину (після 25-26 тижня 
вагітності).

Періодичний «сон» по 3-4 години.

Найбільше рухів ввечері і вночі.

Знервування матері може вплинути на активність.

Коли жінка активна, плід спокійний, але «прокидається», коли 
жінка займає спокійне положення.

Оцінити рухи плоду допоможе тест Садовськи (памʼятайте, що 
інформативними подібні тести є лише з 26 тижня вагітності). Для 
цього підрахуйте кількість рухів плоду в положенні на боку з 19 

до 23 години. Якщо за одну годину спостереження вдалося 
нарахувати 10 разів, тест можна закінчити — все в порядку. 
Поганий сигнал — менше 10 рухів за 2 години. У такому разі 
потрібна консультація лікаря.

ВАЖЛИВО!
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В екстрених ситуаціях:

У разі кровотечі необхідно звернутися до лікаря. Якщо ви 

в бомбосховищі та не маєте змоги вийти, повідомте 
медпрацівників про себе, викличте швидку, рідних 

чи тероборону, щоби вони за можливості організували 
транспортування вас до медзакладу.

За гарячки (>38 °C) чи сильного головного болю порівняно 
безпечним є винятково парацетамол до 2000 мг на добу 
(правильне дозування на одне приймання допоможе визначити 
лікар).

Болить горло — полощіть розчином соди, прийміть льодяники 

чи таблетки від болю в горлі.

Заклало ніс — промивайте звичайним сольовим розчином або 
фізрозчином для промивання.

За печії можна випити молока.

Загострився геморой — використовуйте ректальні свічки та мазі 

з гепарином.
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Підготовка та дії 
під час пологів

Не намагайтеся самостійно доїхати до пологового будинку 

на власному авто у комендантську годину.

З 37-го тижня вагітності слід готуватися до пологів: дізнайтеся 
контакти найближчого пологового будинку та підрозділу 
територіальної оборони.

Завжди беріть із собою документи й обмінну карту вагітної.

Якщо регулярно приймаєте ліки, носіть їх та воду з собою.

Як підготуватися до пологів поза 
медзакладом:
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При стрімких пологах під час небезпеки 
підготуйте:

Людину з медичною освітою поруч або постійний телефонний 
зв’язок із лікарем.

Тепле, чисте приміщення без яскравого світла та зайвих очей.

Одноразові пелюшки з поглинаючим шаром.

Каремати та пледи, аби потім накрити малюка з мамою.

Чисту теплу воду.

Чисті ножиці.

3-4 пари стерильних рукавичок.

Одяг для малюка.

При природних пологах ліки не потрібні. Якщо будуть розриви 
промежини, шви може накласти лікар, який приїде на виклик 
по завершенню повітряної тривоги.
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Ознаки початку пологів

Пологи — фізіологічний процес, що за будь-яких обставин потребує 
особливої уваги. Найважливіше — це спокій, розуміння того, 

що відбувається та як на це реагувати.

Як зрозуміти, що це пологи? Найперше ви відчуєте перейми — 
тягнучий, специфічний біль внизу, схожий одночасно на пронос 

і менструацію. Перейми мають відносну регулярність, поступово 
підсилюються і подовжуються. На початку між переймами бувають 
довгі проміжки, коли нічого не болить, але може нудити.

Перший період пологів, від початку регулярних переймів до повного 
відкриття шийки матки, може тривати від 12 до 18 годин. Від самого 
початку переймів найкраще знайти спосіб потрапити до лікарні для 
отримання кваліфікованої медичної допомоги. Викличте швидку та 
попросіть близьких допомогти вам спакувати потрібні у лікарні речі.

Навколоплідні води можуть відходити ще до пологів або відійти вже 
перед народженням дитини за повного відкриття шийки матки.
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Перебіг пологів завжди індивідуальний, тож рекомендуємо 
викликати бригаду швидкої медичної допомоги одразу із початком 
переймів, аби якнайшвидше отримати кваліфіковану медичну 
допомогу.


ВАЖЛИВО!



Упродовж 10-15 хвилин після народження дитини має відділитися 
плацента. Після цього можлива кровотеча, яку можна спинити, 
вколовши породіллі окситоцин чи метилергобревін. Правильне 
дозування може визначити лікар.

Якщо плацента не відділилася сама, потрібен лікар, який 
відділить її вручну.

Якщо трапилося передчасне відшарування плаценти до кінця 
пологів, потрібне негайне медичне втручання.
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Подивитися на колір рідини: у нормі води прозорі або схожі 

на молочну сироватку з білими частинками. Не нормально, коли 
вони з кров’ю або зеленкуваті/брудно-болотні.

Якщо від моменту відходження вод минуло 18 годин,

а переймів немає, зверніться до лікарні.

Якщо води не відповідають нормі, слід викликати швидку.

Важливо записати час, коли це відбулося.

Коли відійшли води:

Пуповину слід перерізати чистими ножицями по завершенні 
її пульсування — орієнтовно за 3-4 хвилини.

1

2
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Цінні контакти для вагітних

клініка «Ісіда». Безкоштовно приймає пологи 
та надає допомогу всім вагітним.

0800-608-080 

@isidaclinic

@milkzatyshok — онлайн-допомога з грудним вигодовуванням.

+(972) 544-870-260 — волонтерська допомога та супровід 
пологів (Ізраїль).

8822 — клініка «Адоніс». Надає безоплатну медичну допомогу 

в Києві за адресами вул. Спаська, 39 та вул. Шалімова, 90. 
Проводять операції, приймають пологи.

0800-301-101 — волонтерська допомога з харчуванням 

та засобами гігієни для малюків.



Єдиним джерелом інформації для немовляти є мама та люди поруч. 
Тому породіллі передусім необхідно дбати про свій фізичний 

та емоційний стан.

Намагайтеся зберегти грудне вигодовування: носіть теплий 
одяг, вживайте багато рідини, частіше прикладайте малюка 

до грудей.

Як доглядати за новонародженим

Для збереження емоційного стану практикуйте глибоке 
дихання, рухайтеся, співайте та плачте за потреби.

Зберігайте фізичний контакт із дитиною, говоріть із нею, 
прикладайте до шкіри.

Не втрачайте контакту із зовнішнім світом: коли це безпечно, 
виходьте на прогулянки, спілкуйтеся з близькими.

Reply

94



Спробуйте донорство молока — зціджене чи заморожене 
молоко іншої мами. Це доволі безпечна альтернатива, тому

що більшість захворювань не передається через молоко.

Робіть запаси, попередньо оцінивши, скільки води та суміші 
потрібно для одного годування, на скільки прийомів вистачить 
ваших запасів.

Насамперед шукайте суміш для віку вашої дитини. Але якщо 
вибору немає, беріть ту, що є. Суміш може бути 
низькоадаптованою, планового переходу між ними не потрібно. 
Для дітей 8-9 місяців може підійти суміш для 3 років.

Спробуйте релактацію — відновлення грудного вигодовування 
після паузи. Для цього почніть регулярно прикладати малюка 
до грудей, привчить його ще раз. Частину молока можна також 
зціджувати в пляшечку.

Якщо дитина на штучному вигодовуванні:

Критичний варіант — коров’яче або козяче молоко, вкрай 

не рекомендоване як самостійний напій для дітей до 1 року. 
Вдавайтеся до цієї альтернативи винятково, коли іншого 
вибору немає.
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Реєстрація 
немовлят

З паперовим медичним свідоцтвом про народження (форма 

№ 103/о) прийдіть до найближчого відділу ДРАЦС у 
населеному пункті, де немає активних бойових дій.

Якщо пологи відбулися не в лікарні, документ за формою 

№ 103/о зможуть видати медпрацівники, які були присутні під 
час пологів чи здійснювали перший огляд новонародженого.

Якщо доступу до реєстру ДРАЦС немає, держоргани складуть 
запис у паперовій формі.

Якщо медпрацівник не може видати медичне свідоцтво про 
народження, наказом дозволено виписати довідку в довільній 
формі. Має бути 2 примірники: один — матері, другий — 

на зберігання до медзакладу.

Отримати свідоцтво про народження можна за особистим 
зверненням породіллі до закладу охорони здоров‘я. Візьміть

із собою медичні документи щодо спостереження вагітності.

Як зареєструвати новонародженого:
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Евакуація та 
перетин кордону
В умовах евакуації самотні жінки та жінки з дітьми можуть стати 
жертвами торговців людьми. Ось як убезпечити себе:

Завжди пильнуйте ваш паспорт та інші документи, у жодному 
разі не віддавайте їх стороннім людям.

Показуйте документи лише уповноваженим особам: 
представникам поліції, тероборони, працівникам Державної 
прикордонної служби й митниці.

Якщо не маєте знайомих або рідних поруч, надсилайте їм свою 
геолокацію та тримайте в курсі маршруту.

Спілкуйтеся лише з волонтерами, які одягнені в спеціальні 
жилети та мають відповідні волонтерські посвідчення.

Сфотографуйте свій паспорт чи водійське посвідчення 

та відправте фото рідним і друзям.

При перетині кордону відмовляйтеся від допомоги 
незнайомців, не сідайте до них у транспорт.

Домовляючись про транспорт, не платіть гроші наперед.

Тримайтеся людей, яким точно довіряєте, слідуйте за групами, 
де є літні люди та діти.
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Сфотографуйте водія та номер авто, на якому плануєте їхати. 
Надішліть цю інформацію друзям та рідним.

Вкрай обачно обирайте попутників. Найкраще попередньо 
домовитися і згуртуватися зі знайомими. Уникайте стомлених 
водіїв.

Під час пошуку роботи не платіть імовірним «посередникам» 
та не підписуйте договорів, змісту яких не розумієте.

Користуйтеся голосовим гугл-перекладачем, якщо не знаєте 
мови.



Гарячі лінії міжнародної правозахисної 
організації «Ла Страда» з протидії 
торгівлі людьми:

Польща: +(48) 226-289-999, +(48) 226-280-120

Якщо вам загрожує небезпека, телефонуйте 112 у Молдові 

та країнах ЄС, крім Словаччини — там набирайте 155.

Чехія: +(420) 222-721-810, +(420) 222-717-171, 0800-077-777 

Литва: 8800-663-66

Естонія: +(372) 660-73-20

Болгарія: 0800-186-76

Італія: 800-290-290

Словаччина: +(421) 918-366-968, +(421) 903-704-784

Молдова: 0-800-77-777, +(373) 22-233-309 

Угорщина: 0036 80 / 20 55 20

Румунія: 0800-800-678

Україна: 0800-500-335 (зі стаціонарних) або 116-123 (з мобільних)

Чат-бот із безпеки жінок за кордоном:

@safeabroad_bot
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Допоможіть нам зробити контент 

іще кориснішим!

Нам важливо поширювати корисну та актуальну інформацію, 

аби допомагати людям в Україні.

Якщо ви знаєте, як покращити цей порадник, щоб урахувати потреби 
більшої кількості українців, залиште відгук.

тиць

Залишити відгук

https://get-headway.typeform.com/to/vMp7uP3v
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