
Практична робота 7. 

Оцінювання стану школяра та домедична допомога у разі фізичних та хімічних 

травм. 

Мета заняття: Опанувати способи надання невідкладної допомоги в разі опіків, 

відморожень, електротравм, утоплень. 

Матеріальне забезпечення: шприци, бинти, вата,  транспорту-вальні шини, фантом для 

штучної вентиляції легенів та непрямого масажу серця, розчини хлориду натрію, гідрокар-

бонату натрію, перманганату натрію, розчин оцту, розчин спирту, серветки, ватні тампони, 

ковдра, пінцети. 

 

1. Опіки 

Опіками називаються ушкодження тканин, що виникають внаслідок дії термічних, 

фізичних і хімічних чинників. 

Розрізняють термічні, хімічні і радіаційні опіки. 

Термічні опіки виникають унаслідок дії високої температури на поверхню тіла людини. 

Загибель тканин настає в результаті зсідання білків від безпосереднього впливу термічного 

чинника на тканини. Важкість стану потерпілого від опіку залежить від поєднання дії різних 

чинників: 

1) природи чинника (гаряча пара або рідина, полум’я, предмет, нагрітий до високої 

температури тощо); 

2) тривалості дії чинника; 

3) глибини ушкодження тканин; 

4) віку і стану потерпілого та інших причин. 

Класифікація   термічних  опіків.   Залежно від важкості ура-ження тканин опіки 

поділяють на такі чотири ступені (рис. 1): 

I ступінь – еритема шкіри (еритематозна форма); 

II ступінь – поява на шкірі пухирів  (булозна форма); 

III ступінь: А – некроз поверхневих шарів шкіри; Б – некроз усієї товщі шкіри; 

IV ступінь – значний некроз шкіри і глибше розташованих тканин, іноді обвуглювання 

різних ділянок тіла.  

Перший ступінь опіку характеризують утворенням еритеми (почервоніння), набряком 

шкіри, що є результатом помірно вираженої реакції асептичного запалення на дію 

термічного чинника, наявністю пекучого болю унаслідок безпосередньої дії температурного 

чинника на нервові закінчення, і їхнього стискання набряклими тканинами. Усі явища через 

3–7 днів зникають, деколи залишаючи пігментні ділянки шкіри. 

 

 
Рис. 1. Глибина пошкодження у разі 

термічних опіків І−ІV ступенів (Х.А. 

Мусалатов, 1998): 1 − епі-дерміс; 2 − 

дерма; 3 − мязева тканина; 4 − кісткова 

тканина 

 



У разі опіків II ступеня утворюються різного розміру пухирі, наповнені серозною 

рідиною, виникає почервоніння шкірних покривів, деяке збудження, пришвидшення пульсу, 

підвищення температури тіла, особливо під час нагноєння пухирів. У разі опіків більш ніж 

15% поверхні тіла може виникнути опіковий шок. Такі опіки загоюються через 8–10 днів без 

створення рубців, якщо немає нагноювання. 

Опіки І і II ступенів звичайно виникають унаслідок короткочасної дії невисокої 

температури (60–70°С). Зміни в тканинах мають зворотний характер. 

У разі опіків III А ступеня некротизується шкіра, ранева поверхня вкривається світло-

коричневим або сірим струпом. Період загоювання триває до 3–4 тижнів без рубців, або з 

утворен-ням ніжних рубців. У разі опіків ІІІ Б ступеня наявне повне змертвіння на всю 

глибину, утворюється твердий темно-коричневий струп, що відпадає через 3–5 тижнів, 

залишаючи великі й деформовані рубці. 

У разі опіків IV ступеня настає змертвіння шкіри і глибше розташованих тканин аж до 

кісток. За таких опіків утворюється коричневий або чорний струп, через який просвічуються 

тромбовані венозні судини. Отже, у випадку III і IV ступенів опіків виникають тяжкі 

некротичні зміни; внаслідок коагуляції (зсідання) білків утворюється струп, у тяжких 

випадках – обвуглювання тканин. 

Опіки І, ІІ, ІІІ А ступенів належать до поверхневих, опіки ІІІ Б, IV ступенів – до 

глибоких опіків, які потребують хірургічного втручання і загоюються з утворенням рубців. 

Важкість опіків залежить від глибини і площі ушкодженої поверхні. 

Вимірювання площі опіку.  

Найбільшого поширення набула схема Б. М. Постникова для визначення площі 

обпеченої поверхні. У дорослих загальна поверхня тіла дорівнює 1,6 м2 (16 000 см2), передня 

поверхня становить 51%, задня – 49%. Поверхня голови і шиї дорівнює приблизно 9%, 

верхньої кінцівки – 9%, нижньої кінцівки – 18%, передня і задня поверхні тулуба – по  18%. 

Ці дані використовують для визначення площі опіку за правилом дев’яток (рис. 2). 

З метою вимірювання невеликої площі опіку використовують правило долоні: площа 

долоні людини в середньому становить 1,0–1,2% площі її тіла. Точніше площу опіку можна 

виміряти з допомогою стерильної прозорої целофанової плівки. Плівку накла- 

 
Рис. 2. Визначення площі опіку за правилом 

дев’яток 

 

дають на ділянку опіку і 1% розчином метиленового синього обводять межі обпечених 

ділянок. З допомогою сантиметрової сітки підраховують площу опіку. 

За важкістю опіки поділяють: 

1) важкі опіки – це опіки ІІ–ІV ступенів, площею ушкодження більш ніж 20% поверхні 

тіла, ускладнені шоком, променевою хворобою та опіками дихальних шляхів; 



2) опіки середньої важкості – це опіки ІІ–ІІІ ступенів з площею ураження 10–20% 

загальної площі тіла; опіки І ступеня – з ушкодженням 50% поверхні тіла, але із задовільним 

станом потерпілого; 

3) легкі опіки – це обмежені опіки ІІІ–ІV ступенів, опіки ІІ ступеня з площею 

ушкодження менш ніж 10% поверхні тіла, опіки І ступеня з площею ушкодження менш ніж 

40% поверхні тіла. 

Хімічні опіки виникають унаслідок впливу на тканини різних хімічних речовин, що 

мають припікальну дію (міцні кислоти, луги, фосфор, солі важких металів). Особливо часто 

хімічні опіки слизових оболонок трапляються у дітей. Кислоти й солі важких металів 

спричиняють зсідання білків і зневоднювання тканин, унаслідок чого настає коагуляційний 

некроз з утворенням щільного струпа. У разі опіків сірчаною кислотою утворюється темний 

струп, соляною кислотою – білий, азотною – жовтий. 

Луги розчиняють і омилюють жири, через що глибоко ушкоджують тканини й 

утворюється білий м’який струп. 

Радіаційні (променеві) опіки спричиняє іонізуюче випроміню-вання (α-частинки, β-

частинки, рентгенівські промені, нейтрони). Внаслідок цього ушкоджуються шкіра й слизові 

оболонки. Залежно від дози й тривалості опромінення виникають опіки з гострим, 

підгострим і хронічним перебігом. Променева реакція у вигляді почервоніння й набряку 

проявляється на першу або другу добу після опромінення і зберігається протягом двох–трьох 

днів. Відбувається зворотний процес, а на місці почервоніння залишається легка пігментація. 

Променеве випадання волосся (алопеція) виникає на волосистій частині голови і триває 

1–4 тижні після опромінення. Волосся відростає за 6–10 тижнів. 

Гострий променевий дерматит простежують на 15–20-й день після опромінення. 

Прихований період триває в середньому два тижні. Клінічні прояви залежать від дози 

опромінення та загаль-ного стану потерпілого. Повного одужання не спостерігається. 

Опіки дихальних шляхів виникають унаслідок дії полум’я, гарячого повітря, токсичних 

продуктів горіння (95% усіх випадків), перегрітої пари, а також у разі опіків грудей, шиї, 

обличчя. Вдихання гарячого диму і токсичних продуктів горіння спричиняє опіки слизових 

оболонок верхніх дихальних шляхів, їхній набряк, що призводить до звуження бронхів 

(бронхоспазму) та недостатності дихання. З’являються періодичний кашель, сухість у роті, 

білясті плями на слизовій порожнині рота, біль у горлі під час ковтання, хриплість у голосі 

або афонія, задишка, синюшність обличчя, серцево-судинні розлади. 

Опіки у дітей серед усіх побутових травм становлять 27,7% і посідають перше місце. 

Причиною опіків найчастіше є неуважність, втрата пильності, необережність з боку 

дорослих і дітей. Термічні опіки становлять 42%, їх найчастіше отримують діти до трьох 

років (51,6% усіх опіків за віковими групами). У цьому віці смертність від опіків найбільша, 

що пов’язане з анатомо-фізіологічними особливостями дитячого організму. Близько 2/3 

опіків діти одержують від гарячих рідин (води, молока, супів). Ніжна шкіра дітей 

ушкоджується глибше. Загальна реакція дитячого організму на опікову травму звичайно 

проявляється у вигляді опікового шоку і підвищеної чутливості до інфекції. Симптоми 

ступенів опіків такі ж як у дорослих. Площу опіків визначають залежно від віку дітей (рис. 

3). 

 



 
Рис. 3. Визначення площі опіку в дітей 

 

Визначення площі обпеченої поверхні має велике значення для лікування і прогнозу. У 

разі поверхневих опіків із площею ушкодження до 10% загальний стан потерпілого 

задовільний, переважають місцеві явища. В разі опіків ІІ–ІV ступенів із площею ушкодження 

більш ніж 15% загальної поверхні виникають важкі патологічні процеси, порушується 

діяльність серцево-судинної і центральної нервової систем, печінки, нирок та інших органів. 

Розвивається опікова хвороба. 

У клінічному перебігу опікової хвороби розрізняють чотири стадії: опіковий шок, гостра 

опікова токсемія (інтоксикація), септикотоксемія і реконвалесценсія (видужання). 

Стадія опікового шоку настає в момент опіку і триває до двох діб. Опіковий шок 

виникає унаслідок потоку больових подразнень, що надходять у центральну нервову 

систему. Відбувається спочатку збудження (еректильна фаза), а потім виснаження і 

позамежне гальмування нервової системи (торпідна фаза). 

Еректильна фаза опікового шоку короткочасна, триває від кількох хвилин до 1–2 год. 

Друга, торпідна, фаза шоку настає в результаті виснаження нервової системи і триває до 6–8 

год. Опіковий шок характеризується тяжкими гемодинамічними розла-дами, позв’язаними з 

втратою великої кількості плазми крові і токсичною дією продуктів розпаду тканин. Больові 

подразнення у разі значних опіків під час еректильної фази швидко спричинюють тяжкі 

порушення функції центральної нервової системи. У випадку великих опіків, які захоплюють 

більш ніж 50% поверхні тіла, видужання спостерігається рідко. 

Стадія токсемії. Токсемія може виникнути швидко, через кілька годин після опіку, 

однак частіше ця стадія настає на другу–третю добу. Чіткої межі між стадіями шоку і 

токсемії немає. Клінічно ця стадія характеризується високою температурою, збуд-женням, 

частим пульсом, пришвидшеним диханням, частим блю-ванням, порушенням функції 

печінки й зневоднюванням організму. Токсемія розвивається внаслідок всмоктування із 

опікової поверхні продуктів розпаду змертвілих тканин і бактеріальних токсинів. 

Характерним є розвиток анемії внаслідок порушення кістково-мозкового кровотворення і 

високий лейкоцитоз зі зрушенням лейкоцитарної формули вліво. 

Під час розтину тіл померлих від опіку в стадії токсемії виявляють множинні ділянки 

некрозу в печінці, мозку, м’язі серця і надниркових залозах. 

Стадія септикотоксемії. Ця стадія опікової хвороби з’явля-ється під час нагноєня 

опікових ран (на 12–15 день хвороби), коли бактерії та токсини всмоктуються в кров і триває 

довго. Розвиткові інфекційних ускладнень сприяють велика ранова поверхня і зниження 

реактивності організму. Для періоду інфекційних ускладнень характерні висока температура, 

розлади обмінних процесів, анемія, гіпопротеїнемія, порушення функції нирок, печінки, 

травного каналу, ендокринної системи. Внаслідок тривалого перебігу нагнійного процесу та 

інтоксикації організму розвивається опікове виснаження. Період інфекційних ускладнень 

простежується у 7% хворих. Перебіг і тривалість залежать від правильності і своєчасності 



проведення патогенетичної терапії опікової хвороби, застосування антибіотиків і 

своєчасного пластичного закриття опікової рани. 

Період реконвалесценції (видужання) є тривалим процесом і характеризується 

загоєнням ран і поступовою нормалізацією функцій організму. 

Невідкладна допомога у разі опіків спрямована на профілак-тику численних ускладнень 

(табл. 1). Потерпілого необхідно швид-ко винести з вогню, погасити палаючий одяг водою 

або щільно закутати ковдрою, покривалом; закидати палаючі ділянки снігом, піском; швидко 

зрізати одяг. На обпечену поверх-ню накладають стерильну пов’язку або спеціальну 

протиопікову пов’язку. У разі зупинки дихання роблять штучну вентиляцію легень, у разі  

зупинки серця – непрямий масаж серця. У випадку опіків кінцівок застосовують 

транспортувальну іммобілізацію. Транспортувати обпечених треба обережно. Потерпілого 

слід укутати для зігрівання наявним під рукою одягом, дати гарячий міцний чай, солоно-

лужну суміш (на 1 л води 1 чайна ложка кухонної солі й ½ чайної ложки питної соди). 

Варто пам’ятати, що під час надання невідкладної допомоги в разі опіків не можна: 

– зчищати опікову поверхню від фіксованих сторонніх тіл; 

– відривати шматки приклеєного до рани одягу; 

– пошкоджувати піхурі; 

– наносити на рану мазі; 

– накладати ватні пов’язки; 

– застосовувати для місцевого охолодження лід або холодну (нижче 10 oС) воду. 

Лікування обпечених починають з проведення протишокових заходів і боротьби з 

токсемією. Потерпілих обережно роздягають, не знімаючи раніше накладених пов’язок. 

Вводять 1 мл 1% розчину морфіну гідрохлориду або 2% розчину омнопону, серцеві засоби. 

Для профілактики правця вводять 3000 АО протиправцевої сироватки. Для профілактики 

інфекції призначають антибіотики з урахуванням чутливості до них мікробної флори. 

 

Таблиця 1 

Невідкладна допомога у разі термічних опіків 

 

Ета

п 
Вид допомоги Що профілактує 

1 Припинення дії термічного 

агента 

Важкість опіку 

2 Евакуація з замкнутих 

приміщень 

Отруєння чадним 

газом 

3 Забезпечення доступу повітря Гіпоксію 

4 Серцево-легенева реанімація* Клінічну смерть 

5 Зняття/зрізання одягу з 

уражених ділянок 

Інфекцію 

6 Знеболювання** Шок 

7 Накладання стерильної сухої 

пов’язки*** 

Інфекцію 

8 Закутування, тепле пиття Гіпотермію 

9 Підняття кінцівок вище 

площини тіла 

Гіпоциркуляцію 

10 Транспортування потерпілого в 

найближ-чий медичний заклад 

Ранні та пізні 

ускладнення 

 * – у разі опіків обличчя і дихальних шляхів – забезпечення їхньої прохід-ності, в разі 

термінальних станів – за повним обсягом. 

** – у разі глибоких опіків – медикаментозне, в разі поверхневих опіків обличчя чи 

кінцівок – серед іншого і шляхом місцевого охолодження (промивання водою літньої 

температури або аплікацією у вигляді зволожених серветок) до часу зменшення болю та 

внормування температури опікової поверхні. 



*** – крім опіків І–ІІІ ступенів – їх доцільно обробляти аерозолями (панте-нол, олазол, 

олеол тощо). 

 

Після виведення зі стану шоку обпечену поверхню обробляють. Надалі застосовують 

закритий або відкритий метод лікування опіків. Закритим методом лікують обмежені опіки 

шляхом накладання пов’язок із різними мазями. Відкритий метод застосовують для 

лікування поверхневих опіків з великою площею, коли хворого кладуть на стерильне 

простирадло під каркас з температурою повітря – +24–25oС. Під утвореним струпом опік 

загоюється. У разі глибоких опіків вдаються до оперативних методів лікування і шкірної 

пластики. Шкірну пластику роблять на другому-третьому тижні після опіку. Догляд за 

обпеченими має велике значення для швидшого одужання і запобігання ускладнень. 

 

2. Відмороження 

Відмороженням називаються ушкодження тканин, що вини- 

кають унаслідок дії низької температури. 

Відмороження звичайно трапляється взимку під впливом тривалої дії холодного 

повітря. Однак за несприятливих зовнішніх умов (підвищена вологість, сильний вітер) в 

ослаблених хворих, у разі авітамінозу, виснаження, анемії і захворювань судин 

відмороження можуть статися за температури повітря +5–8°С. Відморожують звичайно 

стопи, кисті і лице. 

Виділяють чотири ступені відмороження (рис. 4). 

Перший ступінь характеризується оборотними розладами кровообігу шкіри. Після 

короткочасного спазму виникає парез судин, розвивається ексудація і набряк шкіри. Шкіра 

бліда з темно-червоними або темно-синіми плямами. Потерпілі спочатку скаржаться на біль, 

потім на оніміння в ділянці відмороження. Зазначені зміни є оборотними. Видужання настає 

через кілька днів. Іноді в ділянці відмороження спостерігається незначне лущення внаслідок 

відшарування епідермісу і підвищена чутливість до холоду. 

 
Рис. 4. Глибина ушкодження 

фаланги пальця кисті у разі 

відмороження ІІ−ІV ступенів 

(Х.А. Мусалатов, 1998) 

 

У разі II ступеня простежують некротичні зміни поверхневих шарів шкіри до  

мальпігієвого шару, внаслідок чого   утворюються пухирі, наповнені прозорою рідиною з 

геморагічним відтінком. Пухирі є внутрішньошкірними і вкриті тонким шаром епідермісу; 

шкіра навколо синюшна з темно-червоними і фіолетовими пляма-ми. Чутливість шкіри 

порушується протягом кількох днів. Якщо немає ускладнень, видужання настає через  10–12 

днів. 

Третій ступінь характеризується змертвінням шкіри і глибше розміщених м’яких 

тканин. Загоєння відбувається повільно, після відшарування некротичних тканин, з 

утворенням грануляцій і рубців. 



У разі IV ступеня настає значний некроз м’яких тканин і кісток. Після появи 

демаркаційної лінії виразніше визначаються межі некрозу. Відбувається поступова 

муміфікація змертвілих тканин з подальшим відшаруванням. 

У перебігу відморожень розрізняють дореактивний і реактивний періоди. Під час 

дореактивного періоду холоне, блідне шкіра, втрачається чутливість в ділянці 

відмороження. Суб’єктивні відчуття невиразні – поколювання і легкий біль. Реактивний 

період починається після зігрівання тканин, зміни залежать від ступеня відмороження. 

Під час відмороження розвивається спочатку спазм судин, потім їхнє розширення з 

подальшим набряком тканин. У зв’язку з порушенням кровообігу виникає тромбоз судин, 

який сприяє прогресуванню некротичних змін тканин. Цим пояснюють важкість визначення 

ступеня відмороження. Нерідко відмороження III сту-пеня спочатку діагностують як більш 

легкі ступені відмороження. 

Невідкладна допомога. Потерпілих переносять у тепле примі-щення, дають гарячий чай, 

каву, алкоголь, вводять серцеві засоби. В разі потреби роблять штучне дихання. Обидві 

кінцівки (відморожену і здорову) поступово зігрівають протягом 40–60 хв у ванні з 

повільним підвищенням температури води від 20 до 40°С. Водночас роблять масаж 

відморожених ділянок від периферії до центра. Після потепління й почервоніння кінцівок 

уражені ділянки шкіри змазують етиловим спиртом або 5% спиртовим  розчином  йоду  і  

накладають  асептичну пов’язку. 

Якщо немає можливості зробити теплі ванни, слід розтирати відморожені ділянки 

спиртом або горілкою з подальшим масажем до відновлення кровообігу. Розтирання і масаж 

слід робити чистими руками, краще в стерильних гумових рукавичках. Після розтирання на 

уражену ділянку накладають асептичну пов’язку і покривають її шаром вати. 

 Не можна уражені ділянки розтирати жиром, вазеліном і, особливо, снігом. Сніг 

зазвичай містить бруд і дрібні крижинки, тому під час розтирання він травмує й інфікує 

шкіру.  

Профілактика відморожень полягає в змазуванні обличчя під час сильних морозів 

вазеліном або жиром і в користуванні вільним сухим взуттям. 

Загальне замерзання. Наслідком тривалої дії низької темпе-ратури може бути загальне 

замерзання. Зниження температури тіла нижче +10°С призводить до незворотних змін в 

організмі і смерті. У випадку загального замерзання пригнічуються життєво важливі функції 

організму – дихання, кровообіг і обмінні процеси, виникає анемія мозку і тяжка гіпоксія. 

Клінічні прояви загального замер-зання характеризуються ознобом, сонливістю, млявістю і 

поступо-вим засинанням потерпілих, які звичайно й гинуть уві сні. 

Невідкладна допомога у разі загального замерзання полягає в застосуванні штучного 

дихання, серцевих засобів і розтиранні хворого.  

3. Електротравми 

Електротравми виникають внаслідок дії на органи і тканини електричного струму чи 

електричної дуги. За наслідками електро-травми умовно поділяють на два види: місцеві 

електротравми, коли виникає місцеве ушкодження тканин організму, та загальні 

електротравми (електричні удари), коли уражається весь організм внаслідок порушення 

нормальної діяльності життєво важливих органів і систем.  

Тривалість дії струму на організм людини суттєво впливає на наслідки ураження: чим 

більший час проходження струму, тим швидше виснажуються захисні сили організму, при 

цьому опір тіла людини різко знижується і важкість наслідків зростає. Електричний опір тіла 

людини залежить головно, від стану шкіри та центральної нервової системи. Загальний 

електричний опір тіла людини можна розглядати як суму двох опорів – шкіри та внутрішніх 

тканин тіла. Найбільший опір проходженню струму чинить шкіра, особливо її зовнішній 

ороговілий шар (епідерміс), товщина якого становить близько 0,2 мм. Порівняно зі шкірою, 

опір внутрішніх тканин тіла незначний.  

Внаслідок зволоження, забруднення та пошкодження шкіри (потовиділення, порізи, 

подряпини тощо), збільшення прикладеної напруги, площі контакту, частоти струму та часу 

його дії опір тіла людини знижується. Він людини зменшується також у разі захворювань 

шкіри, центральної нервової та серцевосудинної систем, проявів алергічної реакції тощо. 



Індивідуальні особливості людини значною мірою впливають на наслідки ураження 

електрич-ним струмом. Струм, ледь відчутний для одних людей, може бути невідпускальним 

для інших. Для жінок порогові значення струму приблизно у півтора раза нижчі, ніж для 

чоловіків. Ступінь впливу струму істотно залежить від стану нервової системи та всього 

організму загалом. Так, у стані нервового збудження, депресії, сп’яніння, захворювання 

(особливо у разі захворювань шкіри, серцево-судинної та центральної нервової систем) люди 

значно чутливіші до дії на них струму. 

Місцева електротравма – яскраво виявлене порушення щіль-ності тканин тіла, в тому 

числі кісток, спричинене впливом елек-тричного струму або електричної дуги. Найчастіше – 

це поверхневі ушкодження, тобто ушкодження шкіри, а інколи й інших м’яких тканин, 

зв’язок та кісток. Небезпека місцевих електротравм та складність їхнього лікування залежать 

від місця, характеру та ступеня ушкодження тканин, а також від реакції організму на це 

ушкодження. Місцеві електротравми виліковують і працездатність потерпілого 

відновлюється повністю або частково. Однак у разі важких опіків людина помирає. В цьому 

випадку безпосередньою причиною смерті є не електричний струм, а місцеве ушкодження 

організму, викликане струмом. Характерними місцевими електрич-ними травмами є 

електричні опіки, електричні знаки, металізація шкіри, механічні ушкодження та 

електроофтальмія. 

Електричний опік – це ушкодження поверхні тіла під дією електричної дуги або 

великих струмів, що проходять через тіло людини.  

Електричні опіки залежно від умов їхнього виникнення бувають двох видів: струмові 

(контактні), коли внаслідок проходження струму електрична енергія перетворюється в 

теплову, та дугові, які виникають внаслідок дії на тіло людини електричної дуги 

температурою понад +3500°С. Залежно від кількості виділеної теплоти та температури, а 

також і розмірів дуги електричні опіки можуть уражати не лише шкіру, але й м’язи, нерви і 

навіть кістки. Такі опіки називаються глибинними і заживають досить довго. 

Електричні знаки (електричні позначки) – це плями сірого чи блідо-жовтого кольору у 

вигляді мозоля на поверхні шкіри в місці її контакту зі струмопровідними частинами. 

Металізація шкіри – це проникнення у верхні шари шкіри найдрібніших часточок 

металу, що розплавляється внаслідок дії електричної дуги. Такого ушкодження, зазвичай, 

зазнають відкриті частини тіла – руки та лице. Ушкоджена ділянка шкіри стає твердою та 

шорсткою, однак за відносно короткий час вона знову набуває попереднього вигляду та 

еластичності. 

Механічні ушкодження – це ушкодження, які виникають внаслідок судомних скорочень 

м’язів під дією електричного струму, що проходить через тіло людини. Механічні 

ушкодження проявляються у вигляді розривів шкіри, кровоносних судин, нервів, а також 

вивихів суглобів і навіть переломів кісток. 

Електроофтальмія – це ураження очей внаслідок дії ультрафіолетових випромінювань 

електричної дуги. 

Найнебезпечнішим видом електротравм є електричний удар, який у більшості випадків 

(близько 80%, у тім числі й змішані травми) призводить до смерті потерпілого. 

Електричний удар – це збудження живих тканин організму електричним струмом, що 

супроводжується судомним скорочен-ням м’язів.  

Залежно від наслідків ураження електричні удари можна умовно поділити на чотири 

ступені: 

I ступінь  – судомні скорочення м’язів без втрати свідомості; 

II ступінь – судомні скорочення м’язів з втратою свідомості, але зі збереженням 

дихання та роботи серця; 

III ступінь – втрата свідомості та порушення серцевої діяль-ності чи дихання (або 

одного чи іншого разом);                                                                                              

IV ступінь – клінічна смерть. 

Причинами летальних наслідків від дії електричного струму можуть бути:  

1) зупинка серця чи його фібриляція (хаотичне скорочення волокон серцевого м’яза); 



2) припинення дихання внаслідок судомного скорочення м’язів грудної клітки, що 

беруть участь у процесі дихання;  

3) електричний шок (своєрідна нервово-рефлекторна реакція організму у відповідь на 

подразнення електричним струмом, що супроводжується розладами кровообігу, дихання, 

обміну речовин тощо).  

Можлива також одночасна дія двох або навіть усіх трьох вищеназваних причин. Треба 

зазначити, що шоковий стан може тривати від кількох десятків хвилин до діб. У випадку 

тривалого шокового стану, зазвичай, настає смерть. 

 Невідкладну допомогу потерпілому надають негайно після звільнення його від дії 

електричного струму відразу ж на місці. Робити це потрібно швидко, але обережно з 

допомогою предметів, які не проводять струму (сухою палицею, сухим шнурком). 

Переносити потерпілого в інше місце можна лише в тих випадках, коли небезпека надалі 

загрожує потерпілому або є несприятливі умови для надання медичної допомоги: темрява, 

дощ тощо. Водно-час необхідно викликати “швидку медичну допомогу”. Негайно потрібно 

перевірити стан потерпілого, для цього його треба покласти на спину і перевірити наявність 

дихання і пульсу, цю перевірку слід проводити швидко – протягом не більше 15–20 с. 

Перевіряють наявність дихання візуально за рухами грудної клітки під час самостійного 

вдиху і видоху потерпілого. Порушен-ня дихання характеризується нечіткими або 

неритмічними під-йомами грудної клітини. У разі порушення або відсутності дихання 

потерпілому потрібно робити штучне дихання. Наявність пульсу визначають на сонній 

артерії. Про відсутність кровообігу можна також судити за зіницями, які в цьому випадку 

значно розширені. 

У разі відсутності пульсу негайно роблять штучне дихання і непрямий масаж серця. 

Надавати невідкладну допомогу потрібно до появи самостійного дихання і серцебиття або до 

прибуття лікаря. Самостійно зробити висновок про настання біологічної смерті можна лише 

за появою трупних плям, трупного окоченіння, охолодження тіла до температури 

навколишнього середовища.  

Якщо потерпілий у свідомості, його необхідно зручно вкласти на суху підстилку, 

накрити зверху і до прибуття лікаря (якого необхідно викликати негайно) забезпечити 

повний спокій, безперервно спостерігаючи за його диханням і пульсом. На місце опіку 

накласти первинну асептичну пов’язку. Після відновлення дихання і серцевої діяльності 

потерпілого потрібно обережно транспортувати в реанімаційне відділення для подальшого 

ліку-вання й профілактики ускладнень. 

Ураження блискавкою виникає під дією потужних електрич-них розрядів (до 10 000 

кВт). Окрім цього, діє звукова, повітряна і вибухова хвиля. 

Симптоми: переважають ознаки ураження центральної і периферійної нервової 

системи. Спочатку потерпілий непритомніє і може знаходитись в цьому стані від кількох 

хвилин до кількох діб. Після цього виникають марення, галюцинації, порушення рівноваги, 

сильний головний біль. На шкірі можуть бути сліди від блискавки у вигляді смуг червоно-

бурого кольору. 

Невідкладна допомога у разі ураження блискавкою полягає у виконанні таких дій (табл. 

2). 

Таблиця 2 

Невідкладна допомога у випадку ураження блискавкою 

 

Ета

п 

Обсяг допомоги Мета 

1 Визначають стан важкості 

хворого, стан свідомості, 

пульс на магістральних 

судинах, ширину зіниць, 

наявність чи відсутність 

дихання. 

Для визначення 

подальшої тактики 

надання невідкладної 

допомоги. 



2 Якщо свідомість збережена – 

надати лежачого положення, 

увести седативні препарати. 

Зменшує дію блискавки 

на центральну нервову 

систему. 

 

3 Якщо свідомість відсутня але 

збережені кровообіг і дихання 

– перевести в горизонтальне 

положення, вдихання парів 

нашатирного спирту, 

підшкірне введення 

кордіаміну або 

кофеїну 1 мл 20%, седативні 

засоби, серцеві глюкозиди. 

Виведення зі стану 

непритомності, 

покращення 

геодинаміки, 

збудження дихання. 

4 Якщо діагностовано клінічну 

смерть, почати серцево-

легеневу реанімацію. 

Оживлення організму. 

5 На сліди від блискавки на 

шкірі накласти асептичну 

пов’язку. 

Профілактика 

інфікування раневої 

поверхні. 

 


