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БАШТАПКЫ БОЛУШ ол кижиниҥ jÿрÿмин аргадаарында тÿрген ле эҥ 
jеҥил эп-аргалардыҥ jуунтызы. Оныҥ амадузы - кижиниҥ jÿрÿмине коомой 
салтарын jетиргедий, анайда ок оноҥ ары башталгадый, оору-jоболго экелге-
дий айалгаларды jоголторы.

2011 jылда кÿчÿрген айдыҥ 11-чи кÿнинде чыккан 323 №-лÿ 
«Граждандардыҥ су-кадыгын корыырыныҥ тöзöлгöлöри» деп РФ-ныҥ Фе-
дерал Jазагыныҥ 31-чи статьязыла болзо, Россияда кажы ла кижи окылу 
белетеништÿ ле (эмезе) темигилÿ болзо, кызалаҥду айалгада jеткерге кир-
ген кижиге баштапкы болужын jетирер тап-эриктÿ. Анайда ок, jеткерге 
кирген кижи божой берген болзо, эмезе ого баштапкы болуш jетирер тушта 
су-кадыгына öнöтийин эдилбеген каршу jетирилген болзо, Уголовный, Адми-
нистративный, Гражданский Кодекстердиҥ «Сÿрекей айалга» деп статьялары 
баштапкы болуш jетирген кижини корулайт.
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Су-кадык ла социальный öзÿмниҥ Министерствозыныҥ 2012 jылда кÿÿк 
айдыҥ 4-чи кÿнинде чыгарган 477 №-лÿ «Баштапкы болуш jетирер тушта-
гы айалгалардыҥ ла баштапкы болуш jетирер керектердиҥ тооломолын 
jöптööри» деп Jакарузыла болзо, кандый ла кижи бÿдÿрип ийгедий, болуш 
сакытпас jÿк ле 8 айалга ла кижиниҥ jÿрÿмин аргадагадый 11 ле иш-керек 
бар болуп jат.

Берилген болушту бичикте слер олорло таныжып, jеткерлÿ учуралдарда 
нени эдерин билип аларыгар.



5

БАЖАЛЫКТАР

Л.И. Дежурный медициналык билимдердиҥ докторы. Кире сöс .................9

1. Оору ла jеткерленген улуска баштапкы болуш jетирер тушта бÿдÿретен 
керектер.................................................................................................................10

2. Öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿрериниҥ аайы..................................15
2.1. Санаазыныҥ ордындазын ла таҥынаҥ бойы тынып турганын аҥылаар 

ээжилер..................................................................................................................15
2.2. Кöксин колло ныкып, jаба базарыныҥ ээжилери...................................18
2.3. Искусственный тыныш öткÿрериниҥ аайы.............................................20
2.4. Геймлихтиҥ эп-аргазыла тынар органдарда туруп калган öскö немени 

чыгарары...............................................................................................................22



6

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга кирген улус-
ка jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери..........................................26

3.1. Тыш јанынаҥ токтобой кан агып турза баштапкы болуш.....................26
3.2. Jеткерленген кижини текшилей шиҥдеп кöрöриниҥ алгоритми............37
3.3. Баштыҥ травмазы болзо баштапкы болуш..............................................40
3.4. Кöс лö оныҥ кыбында травма болзо баштапкы болуш..........................42
3.5. Тумчуктаҥ кан акса баштапкы болуш......................................................43
3.6. Мойында травма болгондо баштапкы болуш..........................................45
3.7. Кöксин шыркалатса баштапкы болуш.....................................................46
3.8. Ичине шыркалатса баштапкы болуш.......................................................48
3.9. Бут-кол шыркаланза баштапкы болуш.....................................................50
3.10. Иммобилизацияныҥ (кыймык этпезиниҥ) ээжилери...........................52



7

4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баштапкы болуш 
jетиреретениниҥ алгоритмдери......................................................................55

4.1. Отко кӱйгенде баштапкы болуш...............................................................55
4.2. Бажына кӱн ӧтсӧ баштапкы болуш...........................................................57
4.3. Соокко ужыза баштапкы болуш...............................................................60
4.4. Соокко чарчаза баштапкы болуш.............................................................62
4.5. Корондолгондо баштапкы болуш јетирери.............................................64
4.5.1. Оос ажыра корондолзо баштапкы болуш..............................................64
4.5.2. Тыныш органдар ажыра корондолзо баштапкы болуш.......................67
4.6. Электрический токко соктыртса баштапкы болуш................................70
4.7. Коронду jыландар чакса баштапкы болуш..............................................73
4.8. Курт-коҥыс тиштезе баштапкы болуш....................................................75
4.9. Кöс шыркаланза баштапкы болуш...........................................................76
4.10. Талган кижиге баштапкы болуш............................................................77
4.11. Jÿрекле коомой боло берзе баштапкы болуш........................................78



8

5. Jеткерленген кижини эптештире јаттыргызары.................................80

6. Jеткерленген кижини кӧлӱктеҥ эмезе jедерге 
кÿч jердеҥ чыгарары.........................................................................................82

7. Jеткерленген улусты jетирип апаратан эп-аргалар.............................84

7.1. Текши ээжилер............................................................................................84
7.2. Jеткерленген улусты jеткер болгон jердеҥ чыгарар эп-аргалар............85
7.2.1. Jеткерленген кижини носилкала (щитле) апарары..............................86
7.2.2. Јеткерленген улусты колгоры эдим-тудумдарла чыгарып апарары....87
8. Баштапкы болуштыҥ аптечкаларыныҥ бÿдÿми.................................88

8.1. Баштапкы болуштыҥ аптечказыныҥ бӱдӱми (кӧлӱктиҥ)......................88
8.2. Ишчилерге баштапкы болуш jетиретен аптечканыҥ бÿдÿми................91



9

Кижи шыркаладып, болуш сакытпас айалгаларга учураза, болуш 
jетирериниҥ баштапкы ла öйи jеткерленген кижиниҥ jÿрÿмин ле су-кадыгын 
аргадаарында эҥ јаан учурлу болуп јат. Кижиниҥ jÿрек-öкпöзин иштедип, агып 
турган канын токтодорго jуугында болгон улус ла аргадаар службалардыҥ 
ишчилери болужар аргалу. Бу улус баштапкы болуш jетирерине керектÿ 
ÿредÿ öдÿп, керектÿ эдимдерле, эм-тусла jеткилделер учурлу. Оныҥ учун эм-
диги öйдиҥ некелтелериле тургузылган ÿредÿлÿ бичиктер баштапкы болуш 
jетиргедий улуска jаан туза jетирет.

Эзедер бичик Россияныҥ ла эмдиги öйдиҥ баштапкы болуш jетиретен 
телекейлик некелтелерине келиштире тургузылган. Бастыра материалдар 
тургуза öйдö чыдулу арасей jасактарга тапташтыра берилген. Эзедер бичик 
jуруктарла кееркедилген ле jÿзÿн-башка айалгаларда алынган шырка, сынык-
бычыктарда баштапкы болуш jетирериниҥ эп-аргаларын иле кöргÿзип jат. 

Россияныҥ Минздравыныҥ «ЦНИИОИЗ» деп ФГБУ-ныҥ
баш билим ишчизи, м.б.д. Дежурный Леонид Игорьевич
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Сеге де, jеткерленген кижиге де такып не 
де каршулу болбозы керегинде бÿдÿмjилен. 
Jеткерленген кижиниҥ эди-канынаҥ аккан 
суйук немелердеҥ коруланарга медицин пер-
чаткалар тузалан. Jеткерленген кижини jеткер 
jок jерге чыгар.

Jеткерленген кижиниҥ сагыжы ордында ба 
деп кöр. Сагыжы ордында болзо, 7-чи пунктка 
кöч лö  оноҥ ары 15-чи бÿкти кöр.

1. Оору ла jеткерленген улуска баштапкы болуш jетирер 
тушта эҥ озо бÿдÿретен керектер

1

2
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Сагыжы ордында эмес болзо, тынар орган-
дарды кöрÿп, тыныжын чыгартырып, тыныш 
бар ба деп кöр (16-чы бÿкти кöр).

Тыныш бар болзо, 6-чы пунктка кöч лö оноҥ 
ары кöр.

Тыныш jок болзо, (бойыҥ эмезе айландыра 
турган улустыҥ болужыла) тÿрген медицина-
лык булушты кычыр (стационар телефонноҥ 
– 03, мобильный телефонноҥ – 112).

1. Оору ла jеткерленген улуска баштапкы болуш jетирер 
тушта эҥ озо бÿдÿретен керектер

3

4
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Кöксин колло ныкып, искусственный ты-
ныш эдип, чыккан тынышты кöндÿктирип, 
jÿректи иштет (20-21 бÿктерди кöр).

Кейди бойына 2 катап тартынар тушта 30 
катап ныкыыр.

Jеткерленген кижиниҥ тыны кире берзе 
(эмезе ол баштапкы ла öйдöҥ ала тынган бол-
зо), тынарга jеҥил болзын деп јерге сал (кый-
мыктатпай келтейинеҥ jаттыргызар).

1. Оору ла jеткерленген улуска баштапкы болуш jетирер 
тушта эҥ озо бÿдÿретен керектер

5

6
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Jеткерленген кижиниҥ текши айалгазын кöр. 
Тыш jанынаҥ кан агып турган болзо, токтот 
(26-36 бÿкти кöр).

Jеткерленген кижини текши аjарып кöр: сы-
нык-бычык, шырка, болуш сакытпас айалга 
бар болгодый болзо, баштапкы болуш jетир 
(темдектезе, кöксинде кийдире шырка бар бол-
зо, ого туй таҥышкак сал).

Тÿрген медициналык болушты кычыр 
(мынаҥ озо кычырылбаган болзо).

1. Оору ла jеткерленген улуска баштапкы болуш jетирер 
тушта эҥ озо бÿдÿретен керектер

7

8
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Jеткерленген кижиниҥ текши айалга-
зын, алган сынык-бычыгын ла шыркаларын 
аjаруга алып, келиштире эптеп jаттыргыс (80-
81 бÿктерди кöр).

Тÿрген медициналык болуш эмезе öскö 
службалар jедип келгенче, jеткерленген 
кижиниҥ айалгазын аjаруга тудуп, психологи-
ческий болуш эдерге кичеен.

Тÿрген медициналык болуштыҥ ишчиле-
ри jедип келзе, jеткерленген кижини олор-
го табыштырып, берилген сурактарга каруу 
јандырып, jöмöш.

1. Оору ла jеткерленген улуска баштапкы болуш jетирер 
тушта эҥ озо бÿдÿретен керектер

9

11
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Санаазыныҥ ордындазын билерге, jеткер-
ленген кижиниҥ jарындарын табылу кыймык-
тадып: «Слерле не болды? Болуш керек пе?» 
– деп сурагар.

Jеткерленген кижи суракка каруу јандырбай, 
болушчыны кычырыгар.

2. Öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿрериниҥ аайы
2.1. Санаазы ордында болгонын ла таҥынаҥ бойы тынып 
турганын аҥылаар ээжилер

1

2
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Оос-тумчукты ачарга, бир колды jеткерленген 
кижиниҥ маҥдайына салып, экинчи колдыҥ эки 
сабарыла кижиниҥ ээгин öрö кöдÿрип, бажын 
каҥкайтар керек. Jеткерленген кижиниҥ оозы ла 
тумчугына jаагыҥды ла кулагыҥды jууктадып, 
оныҥ кöксин аjыкта.

Аjару: профессионал эмес улуска 
тамырдыҥ согултазын темдектеп сезер-
ге кÿчке келижет, оныҥ учун эмдиги öйдиҥ 
некелте-ууламjылары (öкпö-jÿректиҥ реани-
мациязын öткÿрериниҥ алгоритмы) мыны 

Тыныжын тыҥдап, чыгара тынган тынышты бойыҥныҥ jаагыҥда сезип, 
кöкси кыймыктайт па, jок по деп кöр (10 элестиҥ туркунына). 

2. Öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿрериниҥ аайы
2.1. Санаазы ордында болгонын ла таҥынаҥ бойы тынып 
турганын аҥылаар ээжилер

3
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öткÿрерин тыҥ ла jаратпайт. Канныҥ 
тебÿ-ийдезиниҥ бары-jогы кижиниҥ 
кыймык jогынаҥ, санаазы ордында 
эмес болгонынаҥ, тыныжы jогынаҥ 
билдирер.

Тыныш jок болзо, тÿрген медициналык бо-
лушты кычырзын деп, болушчыҥга jакылта 
бер: «Кижи тынбайт. Тÿрген болушты кычыры-
гар. Кычырып ийзегер, меге айдып ийигер».

2. Öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿрериниҥ аайы
2.1. Санаазы ордында болгонын ла таҥынаҥ бойы тынып 
турганын аҥылаар ээжилер

4
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Jаҥыс ла кату jерде öткÿрилет!

Алаканыҥды кижиниҥ кöксиниҥ ортозына 
сал.

Колдорыҥды сомоктой тут. Кижиниҥ кöксин 
сын-сööклö бириктирип турган кöскö илинбес 
вертикальный чийÿле ныкып базарын аjаруга 
алар керек. Араайынаҥ jаба базып ныкы, талор-
то кÿчиҥди сал. Кöгÿсти jаба базып ныкыганы 
5-6 сантиметрдеҥ ас болбос учурлу, 1 минутка 
100 катап jаба базып ныкыыр керек.

2. Öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿрериниҥ аайы
2.2. Кӧксин колло ныкыырыныҥ ээжилери

1

2
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Jаҥыс ла кату jерде öткÿрилет!

Јаш, эмчек балдардыҥ кöксин эки сабарла 
ныкыыр.

Оноҥ эмеш jаан балдарды – сыҥар колдыҥ 
алаканыла.

Jаан улусты сабарларды сомоктой тудуп, 
алакандардыҥ тöзиле ныкыыр.

2. Öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿрериниҥ аайы
2.2. Кӧксин колло ныкыырыныҥ ээжилери

3

4

5
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Jеткерленген кижиниҥ тумчугын эки сабарыҥла 
jаба тут. Оозыҥла ол кижиниҥ оозын туй бöктöп, 
эки катап араай кийдире тын, кажы ла катап 1 
элестиҥ туркунына.

Jеткерленген кижиге араайынаҥ чыгара тынарга 
1-2 элес öй бер. Jеткерленген кижиниҥ кöкси кий-
дире тынза, кöдÿрилет пе, чыгара тынза, jабызайт 
па деп шиҥдеп кöрÿп тур.

Аjару: Бу мероприятиени öткÿрер тушта искусствен-
ный тыныш эдерге аптечкадагы «Оос-Эдим-Оос» деп 
эдимди тузаланарга jараар (88-92 бÿктерди кöр).

Бир колыҥды jеткерленген кижиниҥ маҥдайына 
салып, экинчи колыҥныҥ эки сабарыла кижиниҥ 
ээгин öрö кöдÿрип, бажын кайра каҥкайт.

2. Öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿрериниҥ аайы
2.3. Искусственный тыныш эдериниҥ аайы

1

2
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Реанимацияны öткÿрип jаткан улустыҥ тоо-
зын аjаруга албай, искусственный тыныштыҥ 
30 катап базып ныкыырын ла 2 катап кийдире 
тынарын ээчий-теечий öткÿр.

2. Öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿрериниҥ аайы
2.3. Искусственный тыныш эдериниҥ аайы

Jÿрек-öкпöниҥ реанимациязын мындый учу-
ралдарда токтодорго jараар: 

- jеткерленген кижиниҥ тыны кире берзе;
- тÿрген медболуштыҥ ишчилери jедип келзе;
- jÿрек-öкпöниҥ реанимациязын оноҥ ары 

эдерге камалгазы чыга берзе.

3
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Балдарда.
Темдектери: jеткерленген кижиниҥ тыныжы бу-

улып, куучынданып болбой, кенетийин кöгöрип, 
сагыжын да ычкынардаҥ айабас. Кезикте балдар 
кичинек ойынчыктарды, кузукты ажырып ийет.

Баланы колдыҥ карызына салып, алаканыҥла 
бажынаҥ тудуп алала, топшуурларыныҥ ортозына 
5 катап тажып ий.

Тажыганы болушпаза, баланыҥ кöксине эки 
сабарыҥла 5 катап тÿрте базып ий. Туруп калган 
неме баланыҥ оозынаҥ чыкканча мынайып эт.

2. Öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿрериниҥ аайы
2.4. Геймлихтиҥ эп-аргазыла тынар органдарда туруп кал-

ган öскö немени чыгарары
1

2
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2. Öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿрериниҥ аайы
2.4. Геймлихтиҥ эп-аргазыла тынар органдарда туруп кал-

ган öскö немени чыгарары

Jаан улуста.
Jеткерленген кижиниҥ кийнине туруп, оны 

тоҥкойтып, алаканыҥныҥ тöзиле топшуур-
ларыныҥ ортозына 5 катап согуп ий. Кажы ла 
согуштыҥ бажында туруп калган неме чыккан 
ба деп кöр.

Туруп калган неме чыкпаган болзо, мынайда 
эдип кöр: jеткерленген кижиниҥ кийнине туруп, 
оны колдорыҥла кабыра кучактап, киндиктиҥ 
ÿсти тушта колдорыҥды сомоктой тудуп, кене-
тийин jаба базып ий. Мынайып 5 катап jаба бас.

3
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Кöчöлÿ эмезе эттÿ-канду улустыҥ ичине тыҥ 
jаба базып табарарга jарабас. Топшуурларыныҥ 
ортозына тыҥыда согуп, кöксиниҥ алды jанын 
ныкыыр керек.

2. Öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿрериниҥ аайы
2.4. Геймлихтиҥ эп-аргазыла тынар органдарда туруп кал-

ган öскö немени чыгарары

Jеткерленген кижи сагыжын ычкынып ийзе, 
тÿрген медициналык болушты кычырып, öкпö-
jÿректиҥ реанимациязын эдип башта. Реанимаци-
яны медишчилер jедип келгенче, эмезе кижи бойы 
тынып баштаганча, кöндÿктир.

5

6
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2. Öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿрериниҥ аайы
2.4. Геймлихтиҥ эп-аргазыла тынар органдарда туруп кал-

ган öскö немени чыгарары

Jеткерленген кижиниҥ тыныжы то-
кынай берзе, оны келтейинеҥ эптӱ 
jаттыргызып сал. Тÿрген медициналык 
болуш келгенче, оныҥ тыныжын улам 
сайын тыҥдап, кöрÿп тур!

7
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Сеге де, jеткерленген кижиге де каршулу не 
де болбозы керегинде бÿдÿмjилен. Jеткерленген 
кижиниҥ эди-канынаҥ аккан немелердеҥ корула-
нарга медицин перчаткалар тузалан. Jеткерленген 
кижини jеткер jок jерге чыгар.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.1. Тыш jанынаҥ токтобой кан агып турза баштапкы болуш

Jеткерленген кижиниҥ санаазы ордында ба деп 
шиҥде.

1

2
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3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.1. Тыш jанынаҥ токтобой кан агып турза баштапкы болуш

Jеткерленген кижиниҥ санаазы ордында бол-
зо, кан агып турган jерин таап аларга, тÿрген 
(бир канча элестиҥ туркунына) текши айалга-
зын шиҥдеп кöр.

Кан агып турган болзо, токтот.

3
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Кан агып турган jерди тыҥ jаппас.

Тыҥыда таҥышкак сал. Шыркалу jерди бир 
канча кат салфеткала эмезе марлянаҥ эдилген 
бинтле jаба сал. Ӱсти jанынаҥ тыҥыда ороп 
таҥ. Таҥышкактаҥ кан öдÿп турган болзо, 
оныҥ ÿстинеҥ база бир канча салфетка салып, 
таҥышкактыҥ ÿстинеҥ алаканыҥла jаба базып 
ий.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.1. Тыш jанынаҥ токтобой кан агып турза баштапкы болуш

1

2
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Буулап салган таҥышкак ла ÿстинеҥ jаба 
басканы болушпай турза, эмезе (jалмаштыҥ, 
jарынныҥ) jоон тамырынаҥ кан агып турганы 
jарталза, jоон тамырды сабарыҥла ныка тудуп 
ий. Кан токтобогончо тамырды сабарларыҥла 
эмезе jудругыҥла jуугындагы сööктöрине jаба 
тыҥ базар керек.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.1. Тыш jанынаҥ токтобой кан агып турза баштапкы болуш

Кан ойто ага бербезин деп, жгут саларына 
jетире сабарыҥды тамырдаҥ божотпо. Арый 
берзеҥ, jаныҥдагы улустаҥ кем-кем сениҥ 
сабарыҥныҥ ÿстинеҥ jаба бассын деп сура.

3
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Jоон тамырларды jаба базар jерлер:
1. Улу тамыр
2. Ийин алды
3. Колтыктыҥ алды
4. Jалмаш тöҥмöктиҥ ич jаны

Бут-колдо jоон тамырларды сööккӧ 
jаба базатан jер кан агып турган jердеҥ 
öрö болор учурлу.

Мойында - шырканыҥ алдында эмезе 
шырканыҥ бойында.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.1. Тыш jанынаҥ токтобой кан агып турза баштапкы болуш

4
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Жгут – jоон тамырдаҥ аккан канды бир ке-
зек öйгö токтодор калганчы эп-аргазы!

Кан токтодор жгутты сал. Оны jымжак бöстиҥ 
ÿстине (jеткерленген кижиниҥ кийиминеҥ 
jыртып аларга јараар), бир эмеш шырканаҥ öрö 
эмезе шыркага jууктада салар керек.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.1. Тыш jанынаҥ токтобой кан агып турза баштапкы болуш

Жгутты буттыҥ алдынаҥ öткÿрип, чöйö тарт.

Бир катап тыҥыда орой тартала, кан шыркадаҥ 
агып токтодыба деп кöр.

5
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Жгут – jоон тамырдаҥ аккан канды бир ке-
зек öйгö токтодор калганчы эп-аргазы!

Жгутты алдындагы орогон жгуттыҥ 
талортозыныҥ ÿстиле jарымдай салып, тыҥ тарт-
пай, оноҥ ары ороор керек.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.1. Тыш jанынаҥ токтобой кан агып турза баштапкы болуш

Чаазынныҥ тилбегине жгут салынган кÿнди ле 
саат-öйди чокым бичип, жгуттыҥ алдына туттур-
гуза сугуп сал. Жгутты таҥышкакла эмезе шина-
ла ÿстинеҥ буулаба! Jайгыда жгутты 1 саат, кыш-
кыда – 30 минут тударга jараар.

7

8
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Жгутты салган öй кеминеҥ ажып, 
эмчилик болуш келер аайы jок болзо, мынайып эт: 

1. Сабарларыҥла jоон тамырды жгуттаҥ öрö jаба бас.
2. Жгутты 15 минутка чеч.
3. Бут-колды келишкенче сыйма.
4. Жгутты мынаҥ озо салган jердеҥ öрö буула (арга бар болзо).
5. Экинчи катап салган жгутты 15 минуттаҥ узак тутпас.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.1. Тыш jанынаҥ токтобой кан агып турза баштапкы болуш
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Ӱйе-сööктиҥ jанынаҥ (темдектезе, чамыштаҥ) 
тыҥ кан акса, кол-бутты учына jетире тыҥыда 
бÿктей тудар эп-арганы тузалан. Ӱйе-сööктиҥ 
jанына бир канча бинт эмезе кийим салып, кол-
ды эмезе бутты бÿкте. Бÿктеп салган кол-бутты 
jаба тудуп, бинтле эмезе öскö колгоры немеле 
тыҥыда ороп сал.

Кöп кан аккан болзо, jеткерленген кижиниҥ 
буттарын öрö эдип кöдÿреле, jаттыргызып сал.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.1. Тыш jанынаҥ токтобой кан агып турза баштапкы болуш
9

10
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3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.1. Тыш jанынаҥ токтобой кан агып турза баштапкы болуш

Табельный жгут jок болзо, бойыҥ толгоп 
белетеген жгутты тузалан:

Колгоры материалдаҥ (бöс, арчуул) толгоп 
эткен жгутты шырканаҥ öрö кийимниҥ ÿстине 
эмезе эдине jаба салып, бутты эмезе колды орой 
тут. Учын чечетарткыш эдип буула.

Агашты (эмезе кандый бир эдимди) туй буу-
лаган jердиҥ алдында болор эдип сугуп сал.

1
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Табельный жгут jок болзо, бойыҥ толгоп 
белетеген жгутты тузалан:

Буулаган агашты кан токтогончо айландыра 
толгоп, жгутты тыҥыда тарт.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.1. Тыш jанынаҥ токтобой кан агып турза баштапкы болуш

Агашты кайра толголо бербезин деп, бек эдип 
тыҥыдып сал.

Толгоп белетеген жгут табельный жгут чылап 
ок салынат.

2

3
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3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.2. Јеткерленген кижини чокумдап шиҥдеп кӧрӧриниҥ 
алгоритмы

Jеткерленген кижиниҥ jÿрÿми ле су-кадыгына 
шыркалардыҥ, корондолыштыҥ, оноҥ до öскö  
айалгалардыҥ каршулу салтары jогын билерге, 
ширтеш чокумдап öткÿрилет.

Jеткерленген кижиниҥ бажын шиҥдеп кöр. 
Мыны сÿреен чебер, аjарулу öткÿр!

Jеткерленген кижиниҥ мойнын шиҥдеп кöр. 

1
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Jеткерленген кижиниҥ кöксин, бел-арказын че-
бер ле аjарылу шиҥдеп кöр.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.2. Јеткерленген кижини чокумдап шиҥдеп кӧрӧриниҥ 
алгоритмы

Jеткерленген кижиниҥ ичин, сыранагын 
шиҥдеп кöр, чебер ле аjарыҥкай бол!

3
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Jеткерленген кижиниҥ колдорын шиҥдеп кöр.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.2. Јеткерленген кижини чокумдап шиҥдеп кӧрӧриниҥ 
алгоритмы

Jеткерленген кижиниҥ буттарын чокумдап 
шиҥдеп кöр.

Jеткерленген кижиниҥ jÿрÿмине ле су-
кадыгына каршулу шырка ла öскö айалгалар 
билдирзе, баштапкы болуштыҥ керектÿ аргала-
рын тузалан.

5

6
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Шырканы jаба тудуп, эмезе ого jаба базар 
таҥышкак салып, канныҥ агыжын токтот. Башка 
соок неме сал. (Бойыҥ, эмезе айландыра бар улус 
ажыра) тÿрген медициналык болушты алдырт.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.3. Баштыҥ травмазы болзо баштапкы болуш

Санаазы ордында ба, тынат па деп, аjарып 
кöрÿп тур.

1
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Кижиниҥ тыныжы билдирбезе, öкпö-jÿректиҥ 
реанимациязын эдип башта. Тÿрген медицина-
лык болушты (бойыҥ эмезе айландыра бар улус 
ажыра) алдырт. Кижи таҥынаҥ бойы тынып баш-
таганча, эмезе медициналык ишчилер келгенче, 
öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿр.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.3. Баштыҥ травмазы болзо баштапкы болуш

Jеткерленген кижиниҥ тыныжы ачы-
ла берзе (эмезе тыныжы бар болгон болзо), 
оны келтейинеҥ, кыймыктанбас эдип, jазап 
jаттыргыс. Тÿрген медициналык болуш келгенче 
jеткерленген кижиниҥ тыныжын аjаруда тут!

3
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Кöстö лö оны айландыра шырка болзо, 
таҥышкакты эки кöскö сал (эки кöсти туй 
таҥбаза, кадык кöсти кыймыктатса, оору кöс 
тоҥдолып оорыыр). Тÿрген медициналык бо-
лушты алдырт.

Jеткерленген кижи öскö кижиге једин-
диртип базар учурлу!

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.4. Кӧстӧ лӧ оны айландыра шырка болзо баштапкы болуш

1
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3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.5. Тумчуктаҥ кан акса баштапкы болуш

Тумчугынаҥ кан акса, кижини отургызып, ба-
жын бир эмеш ичкери бöкöйт. Тумчугын 15-20 
минут jаба тут.

Jеткерленген кижи оозыла тынзын!

Тумчуктыҥ белине соок (чыкту бöс, кар, тош) 
сал.

1
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Jеткерленген кижиге канды чыгара тÿкÿр-
зин деп айт (кан ич-карынга барза, кузуп 
баштаардаҥ айабас).

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.5. Тумчуктаҥ кан акса баштапкы болуш

Кан 15-20 минут токтобой турза, тÿрген ме-
дициналык болушты кычыр.

3
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Jоон тамырдыҥ канын токтодорго, јаан тамыр-
ды jаба тут.

Тамырдыҥ канын токтодорго, шыркага jаба 
бас.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.6. Мойнында шырка болзо баштапкы болуш

Мойынныҥ сööктöриле колбулу шырка бар деп 
серемjи болзо (башка jыгылза, ДТП болзо, трав-
малу кижи мойнында оору бар деп комудаза), 
jеткерленген кижини тыҥ кыймыктатпай, кол-
дорыла чебер тудуп, jедерге кÿч jердеҥ чыгарып 
апарар.

Бойыҥ эмезе айландыра улустыҥ болужыла 
тÿрген медициналык болушты алдырт.

1
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Темдектери: кöксинде шырканаҥ кöбÿктелип, 
шырка ажыра кей сорылып, кан агып турганы. 
Шыркада тыш неме jок болзо, алаканыҥла оны 
jаба тудуп, шыркага кей кирбезин деп бöктö. 
Öткÿре барган шырка болзо, кириш ле чыгыш 
ÿйттерин бöктö. 

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.7. Кӧксин шыркалатса баштапкы болуш

Шыркага кей кийдирбей, оны кей öтпöс мате-
риалла бöктö, ол материалды таҥышкакла эмезе 
пластырьла jапшыр.

1

2



47

Jеткерленген кижини «jаттыргыза отургыс». 
Шырказына озо бöс салып, оноҥ соок неме сал.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.7. Кӧксин шыркалатса баштапкы болуш

Шыркада тыш неме бар болзо, оны бинттеҥ 
толгоп эткен валиктерле, пластырь ла 
таҥышкакла туттуртып сал. Шырканаҥ тыш 
болгон немелерди jеткерленген jерде чыгарбас! 
Бойыҥ эмезе айландыра улустыҥ болужыла) 
тÿрген медициналык болушты алдырт.

3
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Ичтеҥ чыгып калган органдарды ойто ичине 
кийдире саларга jарабас. 

Jеткерленген кижиге суу ичерге ле ажанарга 
jарабас!     

Суузап турза, эриндерин чыктыдып тур.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.8. Ичине шыркалатса баштапкы болуш

Ичтеҥ чыгып калган органдарды айландыра 
бинттердиҥ тÿрÿктерин салып кой (чыгып кал-
ган органдарды корула).

1
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Бинт тÿрÿктердиҥ ÿстинеҥ таҥышкак сал. 
Чыгып калган органдарды тийдирбей, ичке 

таҥышкак сал.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.8. Ичине шыркалатса баштапкы болуш

Таҥышкактыҥ ÿстинеҥ соок неме салып кой.

Jеткерленген кижи соокко öтпöзин деп корула. 
Jылу jуурканла, кийимле ороп сал. Бойыҥ эмезе 
айландыра улустыҥ болужыла тÿрген медицина-
лык болушты кычыр.

3

4
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3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.9. Бут-кол шыркаланза баштапкы болуш

Сеге де, jеткерленген кижиге де каршулу не 
де болбозын бÿдÿмjилен, jеткерленген кижини 
jеткер jок jерге чыгарып сал. 

Бойыҥ эмезе айландыра улустыҥ болужыла 
тÿрген медицыналык болушты кычыр.

Тыш jанынаҥ агып турган канды токтот (26-36 
бÿкти кöр).

1

2



51

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.9. Бут-кол шыркаланза баштапкы болуш

Jеткерленген кижини бойыҥа jетирерге ке-
лишсе, сынык-бычыкту jерлерин кыймыктабас 
эттире кийиминиҥ ÿстинеҥ шиналар эмезе кол-
горы немелер (будак, jалбак агаш) сал.

3
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Сынган jердиҥ ÿсти jанындагы ла алды 
jанындагы эки ÿйени кыймыктанбас эдип салар 
керек.

3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.10. Иммобилизацияныҥ (кыймык этпезиниҥ) ээжилери

Кыймыктанбас эдимдер эдип шиналарды эме-
зе чичке jалбак немелерди (агаш, jос, линейка, 
чырбагалдар, фанера, картон ло оноҥ до баш-
казын) тузаланар керек. Колгоры немелердеҥ 
эдилген шиналардыҥ учкур кырларын ла учта-
рын томтыйтып, бинтле ороп салар керек. Ши-
наны салып койгон кийнинде оны бинтле эмезе 
пластырьла туттургызып салар керек. Сынык-
бычык болзо, шинаны кийимниҥ ле öдÿктиҥ 
ÿстинеҥ салар.

1
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3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.10. Иммобилизацияныҥ (кыймык этпезиниҥ) ээжилери

Ачык сынык-бычык болзо, шинаны кöрÿнип 
турган сынык сööктöргö шинаны jаба салбас.

Канныҥ айланып келген согулыжы бузулбазын 
деп, кол-буттыҥ узуныла болзын деп, тыҥ эмес 
эттирте бинтле таҥып салар. Бут сынза, шинаны 
эки jанынаҥ салар.

3
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3. Сынык-бычык алган ла болуш сакытпас айалгаларга 
кирген улуска jетирер баштапкы болуштыҥ алгоритмдери

3.10. Иммобилизацияныҥ (кыймык этпезиниҥ) ээжилери

Шиналар эмезе öскö колгооры немелер jок 
болзо, сынык-бычыкту бутты кадык бутка 
таҥып, колды дезе кижиниҥ сынына jаба таҥып, 
кыймыктанбас эдип саларга jараар.

Jеткерленген кижи соокко öтпöзин деп кичее, 
кöп jылу тату суу ичир.

5

6
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.1. Отко кӱйгенде баштапкы болуш

Сениҥ jÿрÿмиҥе каршу jетирер не де jок деп 
бÿдÿмjилен.

Jеткерленген кижини токтот. Оны jерге 
jаттыргыс.

Кÿйÿп jаткан кийимди кандый ла бар эп-
аргалардыҥ болужыла öчÿр (темдектезе, кижини 
кÿйбес бöслö бÿркеп ий).

Бойыҥ эмезе айландыра улустыҥ болужыла 
тÿрген медициналык болушты алдырт.

1
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.1. Отко кӱйгенде баштапкы болуш

Кÿйген jерди суула 20 минуттыҥ туркунына 
соот.

Суулу болдырларды jарбас. Шырканы арчы-
бас, jапшынган кийимди айрыбас!

Кÿйген jерге стерильный таҥышкак, 
таҥышкактыҥ ÿстине соок неме сал. Кöп суу 
ичир.

3
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.2. Бажына кӱн ӧтсӧ баштапкы болуш

Бажына кÿн öткöни билдирзе (эди-каны изип 
чыкса, терлеп, куугара берзе, баш оорый берзе, 
кускузы келип, кусса, баш айланза, кÿчи чыкса, 
талза, куурылза, jÿрек чарчалып, тыныжы буу-
лып турза) jеткерленген кижини серÿÿн, ээзиндÿ 
jерге (кöлöткöгö, ачык кöзнöктиҥ jанына) апа-
рып сал.

1
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.2. Бажына кӱн ӧтсӧ баштапкы болуш

Кижиниҥ тыныжы билдирбезе, öкпö-jÿректиҥ 
реанимациязын эдип башта (15-21 бÿктерди 
кöр). Тÿрген медициналык болушты бойыҥ 
эмезе айландыра бар улус ажыра алдырт. Кижи 
таҥынаҥ бойы тынып баштаганча, эмезе меди-
циналык ишчилер келгенче, öкпö-jÿректиҥ реа-
нимациязын öткÿр.

Jеткерленген кижиниҥ тыныжы ачы-
ла берзе (эмезе тыныжы бар болгон болзо), 
оны келтейинеҥ, кыймыктанбас эдип, jазап 
jаттыргыс. Тÿрген медициналык болуш келген-
че jеткерленген кижиниҥ тыныжын аjаруда тут!

2

3



59

4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.2. Бажына кӱн ӧтсӧ баштапкы болуш

Бажына, мойнына, чандырларына соок сууга 
чыктаган коларткыш эмезе салфеткалар сал.

Jеткерленген кижи курулып турза, сынык-бы-
чык албазын деп оны чеберлеп, бажын ла оныҥ 
бойын тудар.

Jеткерленген кижиниҥ санаазы ордына кирип 
келзе, соок суу ичир. 

4

5
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Jеткерленген кижини jылу jерге кийдирип сал.

4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.3. Соокко ужыза баштапкы болуш

Соокко ужыган jерди бир канча кат 
таҥышкакла ороп таҥ. Ужыган jерди тыштынаҥ 
jылыдарга jарабас. Каны айланып, эди-каны 
ичинеҥ jылып баштаар учурлу.

Ужыган jерлерди карла jыжарга jарабас!

1
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.3. Соокко ужыза баштапкы болуш

Jеткерленген кижини jууркандарла ороп, керек 
тушта кургак кийим кийдир.

Изÿ, тату суузынды кӧптӧҥ ичир. Изÿ курсакла 
азыра.

Ачу ашты (аракыны) тузаланарга jарабас!
Тÿрген медициналык болушты бойыҥ, эмезе 

айландыра улустыҥ болужыла алдырт.

3
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.4. Соокко чарчаза баштапкы болуш

Бойыҥды jеткердеҥ корулап, jеткерленген ки-
жини кызалаҥду jердеҥ чыгар.

Jеткерленген кижини jылу jерге кийдир эме-
зе jылындыр (кижини jылу jуурканла, кийимле 
орой тут).

Тÿрген медициналык болушты бойыҥ, эмезе 
айландыра улустыҥ болужыла алдырт.

1
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.4. Соокко чарчаза баштапкы болуш

Јеткерленген кижиниҥ санаазы ордында болзо, 
кӧптӧҥ изӱ тату суузын ичир.

Изӱ курсакла азыра.

Ачу-ашты тузаланарга jарабас!

3
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.5. Корондолгондо, баштапкы болуш jетирери
4.5.1. Оос ажыра корондолзо баштапкы болуш

Тÿрген медициналык болушты бойыҥ, эмезе 
айландыра улустыҥ болужыла алдырт.

Болгон айалганы jартап ук (эмле корондолгон 
болзо, эмниҥ кабын келген медишчиге кöргÿс).

1

Jеткерленген кижиниҥ санаазы ордында болзо, ич-карынын jунар. Бир 
канча стакан jылу суу ичир. 300-500 мл. сууны ичкен кийнинде сабарларыла 
тилдиҥ тазылына jапазып, кустырар керек. Сууны ичер тушта ич-карынды 
jунар сууныҥ кеми 2, 5- 5 литрдеҥ ас болбос учурлу. Ич-карыннаҥ чыккан 
суу аруталганча ла кустырар керек.

Сагыжы ордында эмес болзо, ич-карынды jунбас!
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.5. Корондолгондо, баштапкы болуш jетирери
4.5.1. Оос ажыра корондолзо баштапкы болуш

Jеткерленген кижиниҥ санаазы ордында эмес 
болзо, тыныш бар ба, jок по деп кöр.

Кижиниҥ тыныжы билдирбезе, öкпö-jÿректиҥ 
реанимациязын эдип башта (15-21 бÿктерди кöр). 
Кижи таҥынаҥ бойы тынып баштаганча, эмезе 
медициналык ишчилер келгенче, öкпö-jÿректиҥ 
реанимациязын öткÿр.

2
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Jеткерленген кижиниҥ тыныжы ачы-
ла берзе (эмезе тыныжы бар болгон болзо), 
оны келтейинеҥ, кыймыктанбас эдип, jазап 
jаттыргыс. Тÿрген медициналык болуш келген-
че jеткерленген кижиниҥ тыныжын аjаруда тут!

4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.5. Корондолгондо, баштапкы болуш jетирери
4.5.1. Оос ажыра корондолзо баштапкы болуш

Jеткерленген кижини jылу jууркандарла, ки-
йимле ороп сал!

4
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.5. Корондолгондо, баштапкы болуш jетирери
4.5.2. Тыныш органдар ажыра корондолзо баштапкы болуш

Сеге де, jеткерленген кижиге де каршулу не 
де болбозы керегинде бÿдÿмjилен, jеткерленген 
кижини jеткер jок jерге чыгарып сал, эмезе 
кöзнöктöрди ачып, кыпты ээзинле öткÿре сок-
тырт.

Угарный газла корондолгоныныҥ темдектери: 
кöстöр ачыыры, кулактар шуулаары, баш оорыы-
ры, кузары, санаа ычкынары, эди кызарары.

Бытовой (тузаланып турган) газла корондолгоныныҥ темдектери: баш уур-
лаары, баш айланары, кулактар шуулаары, кузары, кенетийин балтырлардыҥ 
кÿчи чыгары, jÿрек чарчалып типилдеери, уйкузыраары, санаа ычкынары, 
чӱӱш токтобозы, эди куугарары (кöгöрöри), тереҥ тынбай турары, курулары.

1
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Бойы таҥынаҥ тынып турган ба деп кöр.

4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баштап-
кы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.5. Корондолгондо, баштапкы болуш jетирери
4.5.2. Тыныш органдар ажыра корондолзо баштапкы болуш

Кижиниҥ тыныжы билдирбезе, öкпö-jÿректиҥ 
реанимациязын эдип башта (15-21 бÿктерди 
кöр). Тÿрген медициналык болушты (бойыҥ 
эмезе айландыра бар улус ажыра) алдырт. Кижи 
таҥынаҥ бойы тынып баштаганча, эмезе меди-
циналык ишчилер келгенче, öкпö-jÿректиҥ реа-
нимациязын öткÿр.

2
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Jеткерленген кижиниҥ тыныжы ачы-
ла берзе (эмезе тыныжы бар болгон болзо), 
оны келтейинеҥ, кыймыктанбас эдип, jазап 
jаттыргыс. Тÿрген медициналык болуш келгенче, 
jеткерленген кижиниҥ тыныжын аjаруда тут!

4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.5. Корондолгондо, баштапкы болуш jетирери
4.5.2. Тыныш органдар ажыра корондолзо баштапкы болуш

4
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Бойыҥа jеткер болбозын jеткилде. Ток чыгып 
турган jердиҥ тогын токтодорго албадан.

Jеткерленген кижиниҥ jанына jууктазаҥ, ки-
чинек алтамдарла бас.

Эмикти jеткерленген кижиниҥ ÿстинеҥ кур-
гак, ток öткÿрбес (агаш, пластик) немелерле 
туура чач.

Jеткерленген кижини кийиминеҥ тудуп, jерде 
jаткан токту эмиктеҥ эмезе jазалдаҥ эҥ азы 10 
метрге ыраада сÿÿртеп апар*.

Jеткерге туштаган тудунар-кабынар 
эдимдердиҥ электрический тогына соктырткан, 
алдырткан болзо, берилген эп-сÿмерди тузала-
нарга jараар.

*Jеткерленген кижи бу берилген эп-сÿмелерди бытовой напряжениелÿ электротокко 
соктыртса, тузаланып jат.

4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.6. Электрический токко соктыртса баштапкы болуш

1

2
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Бойы таҥынаҥ тынып турган ба деп кöр.

Кижиниҥ тыныжы билдирбезе, öкпö-jÿректиҥ 
реанимациязын эдип башта (15-21 бÿктерди кöр).

Тÿрген медициналык болушты бойыҥ эмезе 
айландыра бар улус ажыра алдырт.

Кижи таҥынаҥ бойы тынып баштаганча эмезе медициналык ишчилер кел-
генче, öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿр.

4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.6. Электрический токко соктыртса баштапкы болуш

3

4
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Jеткерленген кижи тына берзе (эмезе тыны-
жы бар болгон болзо), оны келтейинеҥ эптӱ 
jаттыргыс. Тÿрген медициналык болуш келген-
че, jеткерленген кижиниҥ тыныжын аjаруда тут!

4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.6. Электрический токко соктыртса баштапкы болуш

5
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Шорлонгон бут-колдыҥ кыймыктанарын астат. 
Jылан буттыҥ бирÿзин чакса, ол бутты экинчи 
бутка jаба бинтле таҥ.

4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.7. Коронду јыландар чакса баштапкы болуш

Колды чагып ийген болзо, оны чаганагынаҥ 
бÿктеп, кöксине jаба тудуп таҥ.

1

2
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Кижиниҥ тыныжы билдирбезе, öкпö-jÿректиҥ 
реанимациязын эдип башта (15-21 бÿктерди 
кöр).

Тÿрген медициналык болушты бойыҥ эмезе 
айландыра улус ажыра алдырт.

4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.7. Коронду јыландар чакса баштапкы болуш

Кижи таҥынаҥ бойы тынып баштаганча, эмезе медициналык ишчилер кел-
генче, öкпö-јÿректиҥ реанимациязын öткÿр.

Jеткерленген кижиниҥ тыныжы ачыла бер-
зе (эмезе тыныжы бар болгон болзо), оны 
келтейинеҥ, кыймыктанбас эдип, jазап jат-
тыргыс. Тÿрген медициналык болуш келгенче, 
jеткерленген кижиниҥ тыныжын аjаруда тут!

2

3
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.8. Курт-коҥыс тиштезе баштапкы болуш

Курт-коҥыс тиштезе, курт-коҥыстыҥ чактыр-
мазын шырканаҥ чыгар.

Чактырткан jерге соок неме сал. Быjырайып, 
кызарып баштаза (аллергический реакция), эм-
чиге баштанар керек. Медишчи келгенче, оору 
кижиниҥ айалгазын аjаруда тут.

1

2
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Кöстöрине химический вещество, эмезе чöп 
киргенде, кöстиҥ jыкпыктарын араайынаҥ са-
барла ачып, кöстöрди кöптöҥ jылу ару суула 
jунуп сал.

Кöстöрди суу тумчук jанынаҥ саамайлары 
jанына агып турар эдип jунар керек.

4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.9. Кӧс шыркаланза баштапкы болуш

Таҥышкакты эки кöзине экилезине сал (кöс-
тöрди экилезин таҥбаза, кадык кöс кыймык-
танза, оору кöс тоҥдолып оорыыр).

Тÿрген медициналык болушты бойыҥ, эмезе 
айландыра улус ажыра алдырт.

Jеткерленген кижи öскö кижинеҥ тудунып 
базар учурлу!

1

2
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.10. Талган кижиге баштапкы болуш

Темдектери: куугара берери, кыска öйгö са-
гыжын jылыйтары.

Jеткерленген кижини келтейинеҥ, кый-
мыктанбас эдип, jазап jаттыргыс, галстугын 
когызат, jаказыныҥ топчызын арайлада чеч, 
штаныныҥ курын когызат, öдÿгин ушты, ару 
кей тындыр.

3-5 минуттыҥ туркунына сагыжы ордына кирбезе, тÿрген медболушты 
бойыҥ, эмезе айландыра улус ажыра алдырт.

Кандый да болзо, талган айалганыҥ шылтагын билерге ле мыны шиҥжÿге 
аларга эмчиге баштанар керек.

1
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.11. Јӱрекле коомой боло берзе баштапкы болуш
Темдектери: ӧлӧринеҥ коркыган, сол јанына jайылып турган, тöжинде 

öҥзÿре оору, jÿрек чарчалып типилдеери, тыныш буулары.

Jеткерленген кижиниҥ санаазы ордында бол-
зо, ару кей кирерин jеткилде, тапчы кийимин ко-
гызат, эптÿ эдип jаттыргыс.

Тÿрген медболушты бойыҥ, эмезе айландыра 
улус ажыра алдырт.

Jеткерленген кижиниҥ санаазы ордында бол-
бозо, таҥынаҥ бойы тынып турган ба деп кöр.

1
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4. Болуш сакытпас айалгаларда jеткерленген улуска баш-
тапкы болуш jетиретениниҥ алгоритмдери

4.11. Јӱрекле коомой боло берзе баштапкы болуш

Кижиниҥ тыныжы билдирбезе, öкпö-jÿректиҥ 
реанимациязын эдип башта (15-21 бÿктерди кöр).

Тÿрген медициналык болушты бойыҥ эмезе 
айландыра бар улус ажыра алдырт.

Кижи таҥынаҥ бойы тынып баштаганча, эмезе 
медициналык ишчилер келгенче, öкпö-jÿректиҥ 
реанимациязын öткÿр.

2
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Кыймыктанбас эдип, келтейинеҥ jаттыр-
гызары.

1. Санаазы ордында эмес тужында.
2. Улай кузуп турза.
3. Бел-арказы ла jалмаштары кÿйген учурал-

дарда.

5. Јеткерленген кижини эптештире јаттыргызары 

Буттарын бир эмеш кöдÿрип, тизелеринеҥ 
бÿктейле, бел-арказына jаттыргызары.

1. Ичи-бууры шыркаланганда.
2. Кöп кан агып jылыйза эмезе кан чыгара ак-

пай, кижиниҥ ичинде токтобой агып турган деп 
серемjи бар болзо.

1

2
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Тизелердиҥ алдында jöмöлöп салынган 
валиктÿ, бака чылап jадары.

Сыранак сынган деп серемjи бар болзо.

5. Јеткерленген кижини эптештире јаттыргызары

Отурары ла отура jадары.
Кöгÿсте шырка болгондо.

Тÿс ле кату jерде чалкойто jадары.
Сын-аркада шырка бар деп серемjи болгондо.

3

4

5
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Элдеҥ озо слерле jеткер болбозы керегинде бÿдÿмjиленер!

Jеткерленген кижини кандый айалгаларда ЧЫГАРАР КЕРЕК:
- Кӧлӱкте бензинниҥ jыды чыкпай, jытанып турза.
- Транспортто ыш jайылып, кÿйерге турганы билдирзе.
- Jеткерленген кижиниҥ шыркаларыныҥ кеми ле айалгазы уур болгоны 

кӧлӱктиҥ салонында ого болуш jетирерге бербей турза.
- Кÿнниҥ айалгазы jеткерленген кижини кӧлӱкте артыргызарга бербей тур-

за (соок, jылыдар арга jогы).

6. Jеткерленген кижини кӧлӱктеҥ, эмезе jедерге кÿч jердеҥ
чыгарары
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6. Jеткерленген кижини кӧлӱктеҥ, эмезе jедерге кÿч jердеҥ
чыгарары

Мойнын колло тутпай чыгарары
- Jеткерленген кижиниҥ кайыш курынаҥ эмезе 

курлаазынаҥ тудуп, арказыла бойыҥа араайынаҥ 
эбирте тут.

- Колдорыҥды jеткерленген кижиниҥ колты-
гыныҥ алдыла сугуп, бир колыныҥ карызынаҥ 
тут.

- Jеткерленген кижини чыгар.
Мойнын колло тудуп чыгарары
- Öрö айдылган эп-аргаларды бÿдÿрер.
- Jеткерленген кижиниҥ бÿктеп алган колыныҥ 

чаганагына jуук бойыгардыҥ колыгарла оныҥ 
ээгин jаба тудуп, бажын тöжигерге jаба тудар.
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Мойын-аркада шырка бар деп серемjи болзо, мойынды ла башты кыймык-
тадарга jарабас.

Текпишти öрö чыкканда (транспорттыҥ салонына кийдиргенде), 
jеткерленген кижини бажыла кийдире апарар.

Текпишти тöмöн тÿшкенде (транспорттоҥ чыгарганда), jеткерленген кижи-
ни буттарыла чыгара апарар.

Кöп кан jылыйткан кижини апарып jатса, оныҥ буттары бажынаҥ бийик 
болор учурлу.

Jеткерленген кижилÿ носилканы алдында апарып jаткан кижи алдын jазап 
кöрÿп, кийниндеги кижиге jолында буудактар керегинде озодоҥ айдып турар.

Кийнинде келип jаткан кижи jеткерленген кижиниҥ айалгазын аjарып, 
керектÿ тушта: «Тур! Кузуп jат!», эмезе «Тур! Санаазын ычкынып ийди!» деп 
jакарулар берип jат.

7. Jеткерленген улусты јетирип апарар эп-аргалар
7.1. Текши ээжилер
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7. Jеткерленген улусты јетирип апарар эп-аргалар
7.2. Јеткерленген улусты јеткер болгон јердеҥ чыгаратан 

эп-аргалар

Jеткерленген улусты апарып jатса, бутта-
рыла jаҥыс аай базарга jарабас!
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7. Jеткерленген улусты jетирип апарар эп-аргалар
7.2. Jеткерленген улусты jеткер болгон jердеҥ чыгаратан 

эп-аргалар
7.2.1. Jеткерленген кижини носилкала (щитле) апарары

Jеткерленген улусты апарып jатса, буттарыла jаҥыс аай базарга 
jарабас!

Носилкалар jок болзо, jалбак агаштарды, эжиктерди, калыҥ фанераларды 
(чаналарды, отургыштарды, јуурканды) ла оноҥ до öскö jарагадый эдимдерди 
тузалан.
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7. Jеткерленген улусты jетирип апарар эп-аргалар
7.2. Jеткерленген улусты jеткер болгон jердеҥ чыгаратан 

эп-аргалар
7.2.1. Jеткерленген улусты колгоры эдим-тудумдарла чы-

гарып апарары
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1. Тыш jанынаҥ аккан канды удурумга токтодорыныҥ ла шырканы 
таҥарыныҥ эдимдери:

1.1. Кан токтодор жгут – 1 тоодо.
1.2. Марлянаҥ эдилген стерильный эмес медициналык бинт 5м. х 5см. 

– 2 тоодо.
1.3. Марлянаҥ эдилген стерильный эмес медициналык бинт 5 м. х 10 см. 

– 2 тоодо.
1.4. Марлянаҥ эдилген стерильный эмес медициналык бинт 7 м. х 14 см. 

– 1 тоодо.
1.5. Марлянаҥ эдилген стерильный медициналык бинт 5 м. х 7 см. – 2 тоодо.
1.6. Марлянаҥ эдилген стерильный медициналык бинт 5 м. х 10 см. 

– 2 тоодо.
1.7. Марлянаҥ эдилген стерильный медициналык бинт 7 м. х 14 см. 

– 1 тоодо.

8. Баштапкы болуштыҥ аптечкаларыныҥ бÿдÿми
8.1. Баштапкы болуштыҥ аптечказыныҥ бÿдÿми 

(кöлÿктиҥ)
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8. Баштапкы болуштыҥ аптечкаларыныҥ бÿдÿми
8.1. Баштапкы болуштыҥ аптечказыныҥ бÿдÿми 

(кöлÿктиҥ)
1.8.Таҥышкак эдер стерильный пакет – 1 тоодо.
1.9. Марлянаҥ эдилген медициналык стерильный салфеткалар 16 см. х 14 

сантиметрдеҥ кичинек эмес, № 10 – 1 тоодо.
1.10.Бактерицидный jапшырар пластырь 4 см. х 10 см. кичинек эмес 

– 2 тоодо.
1.11. Бактерицидный jапшырар пластырь 1, 9 см. х 7, 2 см. кичинек эмес 

– 10 тоодо.
1.12. Тулкулап толгогон jапшырар пластырь 1 см. х 250 см. кичинек эмес 

– 1 тоодо.
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8. Баштапкы болуштыҥ аптечкаларыныҥ бÿдÿми
8.1. Баштапкы болуштыҥ аптечказыныҥ бÿдÿми 

(кöлÿктиҥ)

2. Jÿрек-öкпöниҥ реанимациязына керектÿ эдимдер:
2.1. Искусственный тыныш öткÿретен «Оос-Эдим-Оос» деп эдим – 1 тоодо.

3. Öскö эдимдер:
3.1. Кайчы – 1 тоодо.
3.2. «М» кемдÿ медициналык перчаткалар – 1 тоодо.
3.3. Баштапкы болуштыҥ аптечказын тузаларыныҥ ээжиилери (кöлÿктиҥ) 

– 1 тоодо.
3.4. Футляр-кап – 1 тоодо.
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8. Баштапкы болуштыҥ аптечкаларыныҥ бÿдÿми
8.2. Ишчилерге баштапкы болуш јетирер аптечканыҥ 

бÿдÿми

1. Тыш jанынаҥ аккан канды удурумга токтодорыныҥ ла шырканы 
таҥарыныҥ медициналык эдимдери:

1.1. Кан токтодор жгут 5м. х 5 см. – 1 тоодо.
1.2. Марлянаҥ эдилген стерильный эмес медициналык бинт 5 м. х 5 см. 

– 2 тоодо.
1.3. Марлянаҥ эдилген стерильный эмес медициналык бинт 5 м. х 10 см. 

– 2 тоодо.
1.4. Марлянаҥ эдилген стерильный эмес медициналык бинт 7 м. х 14 см. 

– 1 тоодо.
1.5. Марлянаҥ эдилген стерильный медициналык бинт 5 м. х 7 см. – 2 тоодо.
1.6. Марлянаҥ эдилген стерильный медициналык бинт 5 м. х 10 см. 

– 2 тоодо.
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8. Баштапкы болуштыҥ аптечкаларыныҥ бÿдÿми
8.2. Ишчилерге баштапкы болуш јетирер аптечканыҥ 

бÿдÿми
1.7. Марлянаҥ эдилген стерильный медициналык бинт 7 м. х 14 см. 

– 1 тоодо.
1.8. Кей чыгарбас кадарлу, таҥынаҥ тудунатан стерильный, таҥышкак эде-

тен медициналык пакет – 1 тоодо
1.9. Марлянаҥ эдилген стерильный 10 № медициналык салфеткалар 16 см. 

х 14 см.-деҥ кичинек эмес – 1 тоодо.
1.10. Бактерицидный jапшырар пластырь 4 см. х 10 см.-деҥ кичинек эмес 

– 2 тоодо.
1.11. Бактерицидный jапшырар пластырь 1, 9 см. х 7, 2 см.-деҥ кичинек 

эмес – 10 тоодо.
1.12. Тулкулап толгогон jапшырар пластырь 1 см. х 250 см.-деҥ кичинек 

эмес – 1 тоодо.
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8. Баштапкы болуштыҥ аптечкаларыныҥ бÿдÿми
8.2. Ишчилерге баштапкы болуш јетирер аптечканыҥ 

бÿдÿми
2. Öкпö-jÿректиҥ реанимациязын öткÿреринде тузаланар медицина-

лык эдимдер:
2.1. Искусственный тыныш эдеринде тузаланар «Оос-Эдим-Оос» деп эдим, 

эмезе öкпöниҥ искусственный вентиляциязын öткÿрер «Оос-Маска» деп кар-
манда тудар маска – 1 тоодо.

3. Медициналык учурлу öскö дö эдимдер:
3.1. Листер аайынча таҥышкак кезетен кайчы – 1 тоодо
3.2. Бöс бÿдÿмдÿ чаазын материалдаҥ эдилген, спирттелген стерильный, 

антисептический салфеткалар 12, 5 х 11, 0 см. кичÿ эмес – 5 тоодо.
3.3. Стерильный эмес смотровой, М размердеҥ кичинек эмес медициналык 

перчаткалар – 2 эжер.
3.4. Резинка ла бууштарлу 3 кат согылбаган бöстöҥ эдилген стерильный 

эмес медициналык маска – 2 тоодо.
3.5. Болуш jетиретен jылу тудар јууркан, 160 х 210 см.-деҥ кичинек эмес 

– 1 тоодо.
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4. Öскö эдимдер:
4.1.Спиральду болот английский тебискелер 38 мм.-деҥ кичинек эмес 

– 1 тоодо.
4.2.Ишчилерге баштапкы болуш jетирер эдимдерди тузаланарыныҥ меди-

циналык аптечканыҥ пиктограммаларлу ууламjылары – 1 тоодо.
4.3. Кап-футляр эмезе санитардыҥ сумказы – 1 тоодо.
4.4. Jыртып бичимел эдер блокнот, формады А 7-деҥ ас эмес – 1 тоодо.
4.5. Авторучка – 1 тоодо.

8. Баштапкы болуштыҥ аптечкаларыныҥ бÿдÿми
8.2. Ишчилерге баштапкы болуш јетирер аптечканыҥ 

бÿдÿми
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1-1-2
ТӰРГЕН БОЛУШ JЕТИРЕР СЛУЖБАЛАРДЫҤ БИРЛИК НОМЕРИ

Бу номерле алдыртарга jараар:
• ÖРТ ÖЧӰРЕЕЧИЛЕРДИ
• АРГАДААЧЫЛАРДЫ
• ПОЛИЦИЯНЫ
• ТӰРГЕН МЕДБОЛУШТЫ
• АВАРИЯЛЫК ГАЗТЫҤ СЛУЖБАЗЫН
• «АНТИТЕРРОР»ды
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