
20. ПЕРША ДОПОМОГА У РАЗІ ПОРАНЕННЯ. 

Обробка рани  при пораненнях.  Накладання пов’язок. 

Мета: формувати в учнів знання про домедичну допомогу при пораненнях, 

способи обробки рани, поняття про асептику й антисептику, ознайомити з 

правилами надання домедичної допомоги при пораненнях та правилами 

накладання пов’язок; розвивати вміння накладати пов’язки на грудну клітку, 

голову, плече і передпліччя; виховувати співчуття до поранених і потребу в 

наданні першої домедичної допомоги. 

Хід заняття 

Навіть невелика рана являє загрозу для життя ураженого – вона може стати 

джерелом зараження різними мікробами, а деякі супроводжуються сильними 

кровотечами. Основною метою профілактики цих ускладнень, проведеної 

при наданні першої медичної допомоги, є найбільш раннє накладення 

стерильної пов'язки на рану, 

дотримання правил асептики й антисептики, зупинка кровотечі. 

       У випадку, якщо ви отримали поранення,  спробуйте самі собі 

перев'язати рану хусткою, рушником, шарфом, шматком тканини.   Надайте 

допомогу тому, хто поруч з вами, але в більш важкому стані. При пораненні 

настає кровотеча різної інтенсивності, яку необхідно зупинити. 

       При артеріальній кровотечі кров яскрава, червона, вихлюпується з артерії 

фонтаном.  У випадку сильної кровотечі на кисті або передпліччі, необхідно 

максимально зігнути ліктьовий суглоб; при кровотечі на стопі і гомілки - 

зігнути ногу в колінному суглобі. При артеріальній кровотечі на стегні - 

накласти джгут (закрутку) на нозі нижче паху; на плечі - джгут трохи нижче 

плечового суглоба. 

       При венозній кровотечі кров витікає рівномірним струменем темного або 

майже чорного кольору. Для зупинки цієї кровотечі  треба максимально 

підняти кінцівку і накласти тугу пов'язку. Після зупинки кровотечі краї рани 

треба змастити розчином йоду або зеленкою, прикрити рану марлевою 

серветкою або чистою ганчіркою і  забинтувати бинтом, шматком матерії або 

поясом. 

       Біль при пораненні може призвести до шокового стану потерпілого. У 

цьому випадку, крім зупинки кровотечі необхідно: покласти або посадити 

потерпілого так, щоб його руки і ноги були трохи підняті; використовувати 

знеболюючі засоби; закутати потерпілого, щоб забезпечити максимальне 

тепло. 



       При наданні першої допомоги у випадках поранення категорично не 

можна: 

              - промивати рану; 

              - витягувати будь-які сторонні тіла; 

              - класти в рану вату, змочену йодом. 

       В екстрених випадках можна просто взяти шматок чистої матерії 

(носовичок, шматок сорочки і т. д.), покласти його в рану і міцно притиснути 

рукою, тримаючи так  протягом часу транспортування до лікувального 

закладу. 

       На невеликі опікові рани слід накладати трьохшарову пов'язку по 

можливості, змочену розчином фурациліну. Пов’язку, у разі присихання   до 

рани, не можна відривати, вона   сама  відліпиться від  місця ураження в міру 

заживання. 

       При пораненні в голову потерпілого укладають горизонтально, 

забезпечують спокій. Рану голови (виключаючи поранення обличчя) краще 

не чіпати. У разі отримання поранення в обличчя слід затиснути рану 

стерильним тампоном, серветкою або хусткою. Для порятунку життя  таким 

людям необхідна кваліфікована медична допомога. 

       При пораненнях хребта постраждалого необхідно знерухомити і укласти. 

Після цього потерпілого не слід чіпати до прибуття медиків. 

       При пораненні в шию можливе ушкодження гортані, хребта, сонних 

артерій, яку 

 негайно перетискають пальцями, а рану туго тампонують стерильним 

бинтом. Транспортування такого потерпілого повинно здійснюватися 

обережно. 

       При пораненнях в груди і живіт, для запобігання попадання повітря в 

плевральну і черевну порожнини необхідно накласти на рану 

повітронепроникну пов'язку, марлеву серветку  змочену борною маззю або 

вазеліном, шматок поліетилену, в крайньому випадку, щільно затиснути рану 

долонею. Потерпілого необхідно посадити у напівсидяче положення.  Треба 

враховувати, що зупинка кровотечі утруднена. 

  

1) Поняття про асептику й антисептику. 

Асептика – це сукупність заходів, спрямованих на попередження 

потрапляння мікробів до рани. Таким чином, асептика є методом 

профілактики раневої інфекції. Вона досягається суворим дотриманням 

основного правила – усе, що стикається з раною, повинне бути стерильним 



(не мати мікробів). Не можна руками торкатися рани, видаляти з неї уламки, 

обривки одягу, використовувати нестерильнийматеріал для закриття ран. 

  

Антисептикою називається система заходів, спрямованих на зменшення 

кількості мікробів та їхнє знищення у рани. Розрізняють механічну, 

фізичну, хімічну і біологічну антисептику. 

Механічна антисептика полягає у первинній хірургічній обробці 

ран. Фізична антисептика полягає у застосуванні таких методів, при яких 

створюються несприятливі умови у рані для виживання мікробів,– це 

висушування рани, її дренування і відтік раневого виділення. Убиває мікроби 

сонячне світло і штучне ультрафіолетове опромінювання 

Хімічна антисептика заснована на застосуванні різних лікарських засобів, 

що мають протимікробну дію. Ці речовини називаються антисептичними. 

Найбільш широко застосовуються такі антисептики, як настойка йоду, 

етиловий спирт, розчини хлораміну, риванолу, перманганату калію й ін. 

Антисептики можуть складатися з декількох речовин, наприклад мазь 

Вишневського. До біологічних антисептиків відносяться антибіотики, що 

використовуються для профілактики і лікування раневої інфекції. 

  Способи асептики й антисептики доповнюють один одного в боротьбі з 

інфекційним зараженням ран. 

2) Правила надання домедичної допомоги при пораненнях 

При будь-якому порушенні цілісності шкіри і глибоко розташованих 

тканин необхідно обробити шкіру навколо рани розчином йоду, спиртом 

тощо. Не рекомендується промивати рану водою або дезінфікуючим 

розчином. Після обробки рани необхідно накласти асептичну пов'язку. 

Пов'язка захищає рану від забруднення, інфікування, зменшує біль, а вигляд 

перев'язаної рани заспокоює хворого. 

Обробка рани потребує додержання таких правил: 

перед обробкою рани необхідно помити руки (якщо поряд немає води, їх слід 

протерти спиртом або бензином); 

 невеликі поранення, садна після обробки шкіри навколо них настойкою йоду 

або перекисом водню заклеюють лейкопластиром чи медичним клеєм БФ-6; 

 не можна видаляти із ран сторонні тіла або бруд, тому, що можна пошкодити 

судини і викликати кровотечу; 

 шкіру навколо рани протирають від країв до периферії шматочком марлі, 

бинта або вати, яка змочена спиртом, спиртовим розчином йоду чи бензином. 

(не можна заливати рану йодом!) 

 із бинта або індивідуального пакета зробити салфетку такого розміру, щоб 

вона закривала усю рану, накласти її на раневу поверхню, забинтувати або 

приклеїти смужками лейкопластиру; 



 якщо в рані видно внутрішні органи, мозок або сухожилля, потрібно 

акуратно накласти стерильну пов'язку, щоб до рани не потрапила інфекція, 

або краще накрити рану стерильним матеріалом. 

При проникаючих пораненнях перша допомога спрямована на запобігання 

інфікування рани. Проникаючі поранення грудної клітки можуть 

супроводжуватись кровохарканням, проникненням повітря до підшкірної 

клітковини, яке виглядає як набряк, але викликає хруст при прощупуванні, 

накопиченням повітря у плевральній порожнині (пневмоторакс), 

накопиченням крові у плевральній порожнині (гемоторакс). 

Пневмоторакс - це скупчення атмосферного повітря в плевральній 

порожнині, яке потрапляє через відкриту рану грудної клітки (відкритий 

пневмоторакс), або при ушкодженні легені чи бронха (закритий 

пневмоторакс). При його виникненні можливе балотування органів 

середостіння, що супроводжується розладом кровообігу і дихання. Перша 

допомога при проникаючих пораненнях грудної клітки має бути спрямована 

на ліквідацію пневмотораксу, попередження шоку, захист рани від 

інфікування. Необхідно надати потерпілому напівсидяче положення; 

накласти герметичну пов'язку, щоб зробити перепону для попадання повітря 

до плевральної порожнини. Для цього після обробки рани, її закривають 

смужками лейкопластиру, який накладається у вигляді черепиці. Можна 

використовувати обгортку від індивідуального перев'язочного пакету, 

клейонку, целофановий пакет, серветки, що оброблені вазеліном, які потім 

фіксуються бинтовою пов'язкою до грудної клітки. 

Перша допомога при проникаючих пораненнях органів черевної порожнини. 

Частіше за все, це вогнепальні і колото-різані рани. Для всіх поранень 

черевної порожнини характерним є різкий біль у животі, напруження м`язів 

черевної стінки (живіт, як "дошка") і симптоми внутрішньої кровотечі, шоку 

й колапсу. Значна кровотеча спостерігається при ушкодженнях 

паренхіматозних органів (печінка, селезінка, нирки та ін.). Розвиваються 

характерні симптоми кровотечі: наростає слабкість, настає загальна блідість, 

нудота, блювання, похолодіння кінцівок. Пульс частий і слабкий, 

артеріальний тиск падає. Поранення органів шлунково-кишкового тракту 

супроводжується виходженням у вільну черевну порожнину кишкового 

вмісту та інфікуванням її, внаслідок чого швидко розвивається запалення 

очеревини (перитоніт). 

У всіх випадках проникаючих поранень черевної порожнини необхідно 

обробити рану і накласти асептичну пов'язку. Петлі кишечнику і сальник, які 

випали в рану, у черевну порожнину не вправляти. Якщо не має абсолютних 

симптомів проникаючого поранення у живіт, знеболюючих засобів не 

призначати. Прийом води і їжі категорично забороняється. Пораненого у 

живіт необхідно негайно госпіталізувати, транспортувати його у положенні 

лежачи на носилках. При проникаючих пораненнях черевної порожнини 



показана екстрена операція в перші години, поки не розвинулась інфекція і 

хворий не втратив багато крові. 

3) Десмургія – вчення про пов’язки. 

Поняття про пов'язку і перев'язку. 

Пов'язка являє собою перев'язочний матеріал, яким закривають 

рани. Процес накладання пов'язки на рани називається перев'язкою. 

  

Пов'язка складається з двох частин: внутрішньої, яка стикається з раною, і 

зовнішньої, котра закріплює й утримує пов'язку на рани. Внутрішня частина 

пов'язки повинна бути стерильної. 

  

Пов'язка, що накладається першою, називається первинною стерильною. 

  При накладанні пов'язок необхідно прагнути не викликати зайвого 

болю. Бинт варто тримати у правій руці, а лівої утримувати пов'язку і 

розгладжувати ходи бинта. Бинт розгортають, не відриваючись від 

пов'язки, ліворуч праворуч, кожним наступним ходом (туром) перекриваючи 

попередній наполовину. Пов'язка накладається не дуже туго (крім тих 

випадків, коли потрібно спеціальна що давить), щоб не порушити 

кровообіг, і не дуже слабко, щоб вона не спадала з рани. Перш ніж 

накласти первинну пов'язку, потрібно відкрити рану, не забруднюючи її і 

не заподіюючи болю ураженому. Верхній одяг у залежності від характеру 

Скачана частина бинту називається голівкою, вільний кінець – початком 

бинта. Бинти стерильніупаковані герметично в пергаментний папір або 

поліетиленовий пакунок. 

  

Серветки стерильні – це складені в кілька шарів чотирикутні шматки 

марлі, упаковані герметично в пергаментний папір (по 20 шт. в упаковці). 

Розміри великих серветок 70...68 см, малих – 68...35 см. 

  

Пов'язка стерильна мала складається з бинта завширшки 14 см і довжиною 

7 м і однієї ватно-марлевої подушечки розміром 56 на 29 см, що пришита 

до кінця бинта. Пов'язка стерильна велика має подушечку розміром 65 на 

45 см, до якої пришиті шість фіксуючих тасьм. Пов'язки використовуються 

при великих ранах і опіках. 

  



Вата стерильна випускається в упаковках по 25 і 50 гр.. Вата 

нестерильна випускається в упакуваннях по 50 і 250 гр., застосовується вона 

при накладенні на рани пов'язок, що давлять. Компресна (сіра) 

ватазастосовується для виготовленні м'яких прокладок при накладенні 

шин, компресів. Бавовняну вату можна замінити лігніном (вата, 

яка виробляється із деревини). 

  

Косиночні пов'язки накладають на голову, груди, плечовий, ліктьовий, 

колінний, гомілковостопний суглоби, на кисть і стопу, на промежину. Якщо 

косинки нестерильні, то спочатку на раневу поверхню накладають стерильні 

бинти чи серветки, які потім фіксують косинкою. 

  

При відсутності табельних перев'язних засобів 

використовують підручні засоби. Особливо зручні ощадливі пов'язки по 

Маштафарову. Їх накладають, використовуючи шматки тканини 

(простирадла, сорочки й ін.) різної величини, кінці яких надрізають для 

одержання тасьм. Спочатку на ранинакладають стерильний бинт чи серветку 

(при необхідності і вату), а 

потім шматком тканини із зав'язками закріплюють пов'язку. 

  

Клеолові та клійкопластерні пов'язки накладають, як правило, на 

невеликі рани. Рани закривають стерильним матеріалом, що закріплюють 

смужками липкого пластиру. При накладенні клейової пов'язки шкіру 

навколо рани змазують клеолом, дають йому підсохнути, а потім стерильний 

матеріал на рани і закривають розтягнутою марлевою серветкою, 

приклеюючи її краї до змазаної шкіри. 

4) Індивідуальний перев’язувальний пакет 

 

Індивідуальний перев'язувальний пакет: 



1 - загальний вигляд; 

2 - в розгорнутому вигляді, зовнішня сторона пов'язки (пунктиром позначена кольорова 

нитка; стрілки вказують переміщення рухомого компресу-подушечки). 

Індивідуальний перев'язувальний пакет (ІПП) - засіб надання першої 

медичної допомоги при пораненнях і опіках. У бойовій обстановці ІПП є на 

спорядженні кожного бійця. У воєнний і мирний час запас ІПП потрібно 

мати в санітарних сумках, на постах та пунктах медичної допомоги. Вміст 

ІПП стерильно, складається з бинта (10 см X 5 см) і двох ватно-марлевих 

компресів-подушечок розміром 18 X 16. Одна з них наглухо пришита до 

бинта біля вільного кінця його, іншу можна пересувати вздовж бинта (рис.). 

Все це компактно складене і загорнуте в пергаментний папір, в складку якої 

зовні вкладена безпечна шпилька. Згорток укладений у зовнішню оболонку з 

прогумованої тканини, герметичну і непромокальну, стійко зберігає 

стерильність вмісту. На оболонці надрукована коротка інструкція і дата 

виготовлення ІПП. 

Спосіб застосування: розірвати оболонку по надрізу кромки, вийняти 

паперовий згорток, вийняти шпильку, розгорнути папір. Взяти лівою рукою 

вільний кінець бинта, правою - його скатку і розвести руки так, щоб 

подушечки розвернулися і розправилися. Торкатися подушечок тільки з боку, 

зазначеної кольоровою ниткою, накласти їх однією стороною на рану (або 

опік), іншою (в два шари) або поруч (в один шар), якщо рана велика. При 

наскрізної рани один отвір закрити нерухомої подушечкою, інше - рухомий, 

перемістивши її по бинту; прибинтувати подушечки, 

закріпити бинт шпилькою. ІПП з пошкодженої зовнішньою оболонкою для 

накладання асептичної пов'язки непридатний. 

5) Накладання пов’язок на грудну клітку, голову («чіпець»), плече та 

передпліччя. 

Накладання пов’язок 

Пов’язки використовують для закріплення перев’язувального матеріалу, 

тиску на яку-небудь частину тіла — в основному з метою зупинки кровотечі, 

попередження набряку тканин або утримання кінцівки або іншої частини тіла 

в нерухомому стані. Відповідно розрізняють пов’язки закріплюючі 

(зміцнювальні), тиснучі (тугі) та знерухомлюючі (іммобілізуючі).  Зі 

зміцнювальних пов’язок найбільш поширені пластирні, сітчасті і бинтові. 

Найпростіші пов’язки повинен вміти накладати кожен.  Існує безліч різних 

варіантів пов’язок, їх накладення вимагає певних навичок, так як 

неправильно зроблена пов’язка скоро слабшає, сповзає, порушує кровообіг. 

викликає біль. Щоб навчитися добре накладати бинтові пов’язки, 

потрібно запам’ятати правила їх накладення і оволодіти нескладними 

практичними навичками. 

Правила накладання пов’язок: 

https://vseosvita.ua/?href=http%3A%2F%2Fmedical-enc.com.ua%2Fsanitarnaya_sumka.htm
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1. Пов’язку накладають з стерильного матеріалу чистими, добре вимитими з 

милом руками, шкіру навколо рани або вогнища захворювання (гнійника та 

ін) обробляють антисептиком (спирт, йод, перекис водню тощо). 

2. Потерпілий, при накладенні пов’язки повинен лежати чи сидіти у зручній 

для нього позі, а рятувальник розташовується поруч так, щоб  бачити 

обличчя хворого (слідкувати — чи не заподіює  він біль) і 

всю перев’язувальну поверхню. 

3. Ногу бинтують в випрямленому положенні, а руку — зігнутою або 

напівзігнутою в лікті і злегка відведеній від тулуба. 

 

Рис. 1. Правильне утримання бинта при накладенні пов’язки 

4. Вільний кінець бинта беруть в ліву руку, а скачану його частину в праву. 

Розкочують бинт навколо кінцівки, тулуба або голови в напрямку зліва 

направо (по ходу годинникової стрілки), прихопивши першими двома 

оборотами (турами) кінець бинта і притримуючи кожен тур вільною лівою 

рукою. Починаючи бинтування з більш тонкої частини тіла, поступово 

просуваються до більш товстої (на кінцівках звичайно від кисті або стопи до 

тулуба). Перші 2 туру бинта повинні повністю покрити один одного, щоб 

добре закріпити кінець бинта, а кожен наступний оберт частково повинен 

прикривати попередній, закріплюючи його. Якщо бинт лягає на тіло нерівно, 

то необхідно його «перекинути» (перевернути). Останні 2 тури бинта, як і два 

перших, накладаються один на одного, потім бинт розрізають уздовж, 

зав’язують вузлом обидва кінці (не слід бинт розривати, так як один з кінців 

може обірватися). Сильний натяг бинта може викликати біль. 

5. Для перев’язки звичайно використовують упакований стерильний бинт. 

Зручно користуватися для перев’язки індивідуальним перев’язочним 

пакетом, який містить і стерильну ватно-марлеву подушечку, і бинт для її 

закріплення. 

6. Пов’язка повинна повністю закривати пошкоджену ділянку тіла (рану, 

виразку і т. п.), щоб запобігти потраплянню мікробів, захистити від 

подальшої травматизації, забезпечити дію нанесених на неї лікарських 

препаратів. 

7. Пов’язка не повинна здавлювати тканини, викликати їх сильне натягнення. 

а отже, посилювати біль, ускладнювати дихання і кровообіг. 

8. Техніка накладення пов’язки на будь-яку ділянку тіла повинна 

забезпечувати можливість вільно рухатися, не викликати незручностей. не 

завдавати потерпілому (хворому) зайвого болю. 



9. Правильно накладена пов’язка повинна виглядати акуратно, естетично, по 

можливості не спотворювати контури кінцівки, голови або тулуба. При 

дотриманні перерахованих правил пов’язка попередить вторинне інфікування 

рани, буде постійно сприяти відсмоктуванню рідин, що виділяються з рани, 

наприклад гною, забезпечить зупинку невеликої кровотечі (капілярної або 

венозної), в ряді випадків буде служити для тимчасового знерухомлення 

(іммобілізації), що зменшить біль в ушкодженому місці, запобігне розвитку 

значного набряку тканин, і т. п. 

Пластирні пов’язки застосовують для фіксації стерильної пов’язки 

або пов’язки з ліками на рані. Вузькі смужки пластиру накладають поверх 

перев’язувального матеріалу. Широко поширений такий різновид пластирної 

пов’язки, як пов’язка з бактерицидним пластиром, що використовується при 

невеликих ранах, саднах, опіках і т. п.  

 

Рис. 2. Косинкові пов’язки. 

1 — косинка, 2-3 — пов’язка на кисть, 4 — пов’язка на стопу, 5 — пов’язка 

на голову 

Косинкову пов’язку (рис.2) використовують для утримання 

перев’язувального матеріалу або підвішування пошкодженої руки. У 

першому випадку, наприклад при накладенні пов’язки на кисть, розстеляють 

косинку, кладуть поверх неї пошкоджену кисть таким чином, щоб можна 

було загорнути на тильну поверхню один з кінців, а потім два інших кінця 

зав’язують. Кінець косинки, що залишився відвертають і, якщо потрібно, 

злегка підтягують в напрямку до передпліччя. Аналогічним чином 

накладають косинкову пов’язку на стопу. Для цього пошкоджену стопу 

ставлять на розстелену косинку, відвертають один з її кінців на тильну 

поверхню, потім два кінця що залишилися зав’язують навколо щиколотки 



(трохи вище гомілковостопного суглоба). Розмір косинки повинен бути 

достатнім, щоб обернути нею всю стопу, включаючи п’яту. 

 

Рис. 3 Підвішування руки на косинці 

У разі підвішування пошкодженої руки на косинці в 

розпрямлену косинку укладають руку, один кінець косинки проводять між 

тулубом і рукою, а інший виводять на напліччя цієї ж руки (Рис 3).  Обидва 

кінці зав’язують (бажано розташувати вузол не на шиї), після чого вільний 

кінець косинки обертають навколо ліктя і  фіксують на передній поверхні 

пов’язки за допомогою шпильки. Для доброї косинкової пов’язки треба мати 

косинку з бічними сторонами  не менше 100 см. Пластові хустки мають 

менший розмір, але в екстремальних випадках можна використати і їх. 

Сітчасті пов’язки відрізняються від бинтової тим, що довго і надійно 

утримуються на будь-якій ділянці тіла, у тому числі на голові, суглобах або 

тулубі. При використанні цих пов’язок значно скорочується витрата 

перев’язувальних матеріалів. Такі пов’язки дуже зручні для накладення на 

один або кілька пальців, на інші частини тіла. Випускається сітчастий бинт 

кількох розмірів (з номером від 1 до 7). Важливо правильно вибрати його, 

оскільки бинт маленького розміру буде сильно здавлювати тканини, а бинт 

надмірно великого розміру буде сповзати, не фіксуючи накладений 

перев’язувальний матеріал. 

Тиснучі  пов’язки найчастіше використовують для тимчасової зупинки 

кровотечі з рани. Їх застосовують також для зменшення крововиливу в 

порожнині суглобів і навколишні тканини. Зазвичай на рану накладають 

щільний ватно-марлевий валик і туго прибинтовують його. Слід пам’ятати 

про те, що туге бинтування деяких ділянок тіла, де проходять судини, 

наприклад в підколінній ямці, сприяє їх стисненню, що може призводити до 

дуже тяжких наслідків (аж до гангрени кінцівки). В деяких випадках 

використовують так звані компресійні пов’язки із спеціального еластичного 

бинта, наприклад при венозній недостатності, при ушкодженнях зв’язок 

суглобів, або спеціальні панчохи, гольфи, наколінники, налокітники, 

напульсники і ін. 

Знерухомлюючі (іммобілізуючі) пов’язки застосовуються для знерухомлення 

пошкодженої або хворої частини тіла, зазвичай кінцівки або хребта.  При 

пошкодженнях кінцівок (переломи, вивихи, захворювання суглобів і ін) 

іммобілізація має велике значення для зменшення болю, попередження 

шоку. При відкритих переломах кісток та інфікованих ранах м’яких тканин 



іммобілізація — один з методів попередження інфекції та боротьби з нею. 

Розрізняють іммобілізацію тимчасову (транспортну) і постійну (лікувальну). 

Для транспортної іммобілізації при наданні першої допомоги застосовують 

спеціальні шини, при відсутності їх роблять шини з лозин, дощок, пучків 

соломи.  Лікувальна іммобілізація здійснюється гіпсовою пов’язкою, а також 

її синтетичними аналогами. 

Запитання : 

1. Назвіть види пов’язок. 

2. Які загальні правила накладання пов’язок? 

3. Опишіть призначення та правила накладання покривних, тиснучих, 

іммобілізуючих та підтримуючих пов’язок. 

4. Як накласти підтримуючу пов’язку підвішуванням кінцівки? 

5. Як накладати  косинкову пов’язку для підтримання руки на косинці? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21. Визначення та класифікація пов’язок. Покривні й 

компресійні пов’язки. Пов’язки для іммобілізації та 

підтримування. Методи накладання пов’язок. 

Пов'язки можуть бути м'які (бинтові, косинкові) та тверді (для іммобілізації, 

знерухомлення). За призначенням пов'язки поділяють на покривні (бинтові, 

захисні, асептичні), медикаментозні, компресійні (кровозупинні), 

транспортні (для іммобілізації, знерухомлення), лікувальні та 

підтримувальні. 

Покривні (захисні, асептичні) пов'язки використовують для попередження 

повторного інфікування ран, зупинки капілярної кровотечі та захисту від 

несприятливого впливу довкілля. На рану, перед тим як бинтувати, 

накладають знезаражені (стерильні) серветки, а зверху ще шар білої вати (іл. 

99.1). У таких випадках підняття ушкодженої кінцівки і правильно накладена 

пов'язка забезпечують зупинку капілярної кровотечі. 

Покривна пов'язка може бути додатково захищена непроникною для рідин 

поліетиленовою плівкою або клейонкою. До цього типу належать пов'язки з 

використанням лейкопластиру, антимікробного (бактерицидного) пластиру 

(іл. 99.2), що дезінфікує поверхню рани. 

Захисною є також оклюзійна пов'язка, що герметично закриває проникне 

поранення грудної клітки, ускладнене пневмотораксом, від надходження 

туди повітря. З цією ж метою можна використати шматок поліетиленової 

плівки, приклеєний смужками лейкопластиру з трьох або чотирьох сторін (іл. 

99.3). 

У медикаментозній пов'язці, яку накладають на рану (іл. 99.4) або інший 

патологічний осередок, використовують лікувальну речовину у вигляді 

розчину, порошку, мазі або гелю. Ним змочують або його наносять на 

марлеву серветку, безпосередньо накладають на поверхню рани; зверху 

серветку прикривають асептичною пов'язкою. 

 

Іл. 99.2. Покривна пов'язка з антимікробним пластирем 



 

Іл. 99.3. Оклюзійна пов'язка на рану грудної клітки 

 

Іл. 99.4 Антимікробна пов'язка з маззю діоксидину 

 

Іл. 99.5. Накладання компресійної пов'язки 

Компресійні (кровозупинні) пов'язки (іл. 99.5) накладають у разі поранень 

вен, які спричиняють доволі сильні кровотечі. Тиск у місці ушкодження вени 

створює додатковий ватно-марлевий валик, який вкладають між шарами 

бинта. Крім цього, доцільно підняти ушкоджену кінцівку і накласти поверх 

пов'язки міхур (пляшку) з льодом або з холодною водою (див. § 93). 

Для перевезення / перенесення постраждалого з переломами кісток кінцівок 

здійснюють транспортну іммобілізацію (іл. 99.6). 

Для лікування переломів кісток використовують гіпсові пов'язки, щоб 

іммобілізувати кінцівки (іл. 99.7). 

 

Іл. 99.6. Пов'язки для іммобілізації, якими знерухомлюють суглоби за 

допомогою підручних засобів або транспортних шин (транспортна 

іммобілізація) 

 



Іл. 99.7. Лікувальна гіпсова пов'язка для іммобілізації кінцівки 

 

Іл. 99.8. Підтримувальні пращоподібні пов'язки 

 

Іл. 99.9. Розведення надпліч за допомогою хустки медичної 

 

Іл. 99.10. Пов'язки для підтримування та іммобілізації плеча і 

передпліччя 

Підтримувальні пов'язки, найпоширенішими серед яких є пращоподібна, 

використовують за травм носа, переломів нижньої щелепи або рваних ран 

потилиці (іл. 102.8). З цією ж метою накладають пов'язки в разі переломів 

ключиці для розведення надпліч за допомогою хустки медичної (іл. 99.9) та 

переломів кісток плеча або передпліччя за наявності показаних на фото 

засобів (іл. 99.10). 

Методи накладання пов’язок 

За способом виконання покривні бинтові пов'язки поділяють на циркулярну 

(кругову), спіральну, хрестоподібну (вісімкоподібну), черепахоподібну, 

колосоподібну, пращоподібну. 

1. Циркулярна (кругова) пов’язка є початком будь-якої бинтової пов'язки, 

а також може бути самостійною пов'язкою на невеликі рани. Особливість 

пов'язки в тому, що кожен наступний тур накладають точно на попередній 

(іл. 100.1). 



 

Іл. 100.1. Циркулярна пов'язка на передпліччя 

 

Іл. 100.2. Звичайна спіральна пов’язка на плече і гомілку 

 

Іл. 100.3. Спіральна пов’язка з перегинами: а — на передпліччя: б — на 

гомілку 

2. Спіральну пов’язку застосовують для закриття ран великого розміру на 

кінцівках або тулубі й вважають класичною бинтовою пов'язкою, за якої 

дотримано всі правила бинтування. 

Її тури перекривають попередні на 1/2-2/3 ширини. На частині кінцівки, 

близькій за формою до циліндра (стегно, плече), накладають звичайну 

спіральну пов'язку (іл. 100.2); на близьких за формою до конуса (передпліччя, 

гомілка) — спіральну пов'язку з перегинами (іл. 100.3). При цьому перегини 

потрібно робити на одній поверхні, не натягуючи бинт і чергуючи їх зі 

звичайними турами. 

3. Хрестоподібну (чи вісімкоподібну) пов'язку накладають на поверхню з 

неправильною конфігурацією — здебільшого, на грудній клітці, потиличній 

ділянці та на гомілковостопному суглобі (іл. 100.4). Пов'язку на потилицю 

накладають хрестоподібно, стаючи позаду пораненого. Спочатку бинт 

закріплюють навколо голови, спускають з потилиці на шию й обводять 

навколо шиї, потім піднімають знову на потилицю і проводять навколо 

голови через чоло. 



 

Іл. 100.4. Хрестоподібна (вісімкоподібна) пов'язка: а — на грудну клітку; 

б — на потилицю; в — на гомілковостопному суглобі 

4. Черепахоподібну пов’язку накладають на колінний і ліктьовий суглоби. 

Вона забезпечує надійну фіксацію перев'язувального матеріалу в рухомих 

ділянках. Залежно від порядку накладання, тури пов'язок можуть сходитися і 

розходитися (іл. 100.5). 

5. Колосоподібну пов’язку (іл. 100.6) застосовують за наявності ран у 

ділянці лопатки, надпліччя, плечового суглоба і верхньої третини плеча. 

Ставши збоку від постраждалого біля ушкодженої кінцівки, рятівник 

накладає 2 тури бинта для фіксації навколо верхньої третини плеча, виводячи 

бинт з пахвової ямки на плечовий суглоб. Бинтуючи далі, ведуть бинт 

навкоси, через спину під здорову руку через грудну клітку на хворий 

плечовий суглоб, обводячи навколо плеча. Ходи повторюють, перекриваючи 

на половину ширини бинта попередні, доки не вкриють весь плечовий суглоб 

і надпліччя. На плече накладають кругову пов'язку з перегинами (щоб 

пов'язка лежала щільно без кишень). Для цього бинт спрямовують знизу 

вгору. Перегини дають змогу щільно накладати ходи бинта один на інший. 

Закріплюють бинт унизу. 

 

Іл. 100.5. Черепахоподібна пов'язка: а — на колінний суглоб; б — на 

колінний суглоб, яка сходиться; в — на ліктьовий суглоб 

 

Іл. 100.6. Колосоподібна пов'язка 



 

Іл. 100.7. Фіксація перев'язувального матеріалу лейкопластирем 

Для фіксації покривних (захисних, асептичних) пов'язок на животі, грудній 

клітці або інших ділянках тіла часто застосовується клеол (іл. 100.7). Ним 

також можна укріплювати описані вище пов'язки на кінцівках. 

Накладену на рану марлеву серветку можна зафіксувати кількома смужками 

лейкопластиру, приклеєними паралельно (іл. 100.8) або навхрест, які на 3-4 

см виступають за межі стерильного перев'язувального матеріалу. Для 

надійної фіксації лейкопластир накладають лише на суху шкіру. 

Недоліками лейкопластирних пов'язок вважають такі: можлива алергічна 

реакція; неможливість їх використання на волосяних поверхнях тіла; 

недостатньо міцна фіксація в разі накладання вологих пов'язок, а також в 

ділянках суглобів. 

Трубчастий еластичний бинт-ретіласт забезпечує надійну фіксацію 

перев'язувального матеріалу на різних ділянках тіла внаслідок своєї 

пружності й еластичності (іл. 100.9). 

Методи накладання компресійної пов'язки докладно описані в § 93. 

 

Іл. 100.9. Трубчастий еластичний бинт-ретіласт — фіксатор 

перев’язувального матеріалу 

Методи накладання пов’язок для підтримування та іммобілізації. Після 

накладання бинтової пов’язки її варто доповнити підтримувальними 

пов’язками, описаними в § 99. Наприклад, за допомогою медичної косинки 

можна закріпити пов’язку передпліччя і знерухомити верхню кінцівку, 

підвісивши її у фізіологічному положенні. 

Пов’язки для іммобілізації поділяють на транспортні та лікувальні. 

Транспортні використовують для транспортної іммобілізації в разі переломів, 

великих ран і опіків кінцівок з використанням табельних і підручних засобів. 



Методи їх накладання вивчають у розділі, де розглядається надання медичної 

допомоги при переломах і вивихах. Лікувальні пов’язки застосовують для 

тривалого лікування вказаних травм під контролем лікаря. З цією метою 

найчастіше накладають гіпсову пов’язку. Її перевага полягає в тому, що вона 

знерухомлює кінцівку, оберігає її від проникнення вторинної інфекції, 

забезпечує максимальний спокій рані, чим зменшує термін її загоєння. 

Надлишок ранових виділень добре вбирається в гіпсову пов’язку, оскільки 

гіпс має високу гігроскопічність. Усе це створює сприятливі умови для 

загоєння ран і переломів. 

1. З якою метою накладаються покривні пов’язки? Які види їх ви знаєте? 

2. У яких випадках необхідні компресійні пов’язки? З яких шарів вони 

складаються? 

3. Які види пов’язок для іммобілізації ви знаєте? 

4. Коли використовують та за яких травм застосовують пов’язки для 

підтримування? Наведіть приклади. 

5. Як розрізняють покривні бинтові пов’язки за способом виконання? 

6. На яких частинах тіла накладають циркулярну (кругову), спіральну, 

хрестоподібну (вісімкоподібну), черепахоподібну, колосоподібну, 

пращоподібну пов’язки? 

7. Як можна фіксувати захисну пов’язку? 

8. У яких ситуаціях накладають пов’язки для іммобілізації і 

підтримування? Наведіть приклади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

22. Тимчасова зупинка кровотечі. Накладання джгута і 

закрутки.  

 
Кровотечі бувають зовнішні і внутрішні. При зовнішній кровотечі кров 

витікає через рану в шкірі та у видимих слизових оболонках або з порожнин. 

При внутрішній кровотечі кров виливається в тканини й органи тіла; це 

називається крововиливом. Швидка втрата одного-двох літрів крові, 

особливо при тяжких комбінованих ураженнях, може призвести До смерті. 

Залежно від виду кровотечі та засобів, що є під рукою, при наданні першої 

медичної допомоги здійснюють тимчасову або повну зупинку кровотечі. 

Тимчасово кровотечу можна спинити одним із таких способів: накласти 

тугу пов'язку; затиснути пальцем судину, що кровоточить; накласти 

кровоспинний джгут і максимально зігнути кінцівку. 

Накладання тугої пов'язки - найпростіший спосіб зупинки незначної 

кровотечі. Для такої пов'язки використовують індивідуальний пакет. Проте 

тугу пов'язку не слід накладати занадто туго. Якщо після накладання пов'язки 

нога чи рука посиніє, то це означає, що пов'язка здавила вени, відтік крові до 

серця утруднений і вона застоюється. У такому випадку кровотеча може 

тільки посилитися. Збліднення кінцівки нижче місця накладання тугої 

пов'язки означає повне припинення кровообігу. 



 

Мал. 1. Точки затискання артерій для зупинки кровотечі. 

Затиснути артерію пальцями з метою зупинки кровотечі можна за будь-яких 

обставин. Затискання проводиться не в рані, а вище - ближче до серця, перед 

накладанням джгута або пов'язки. 

Щоб уміло й швидко спинити кровотечу цим способом, потрібно добре знати 

місця затискання артерій. Знаходять артерію за пульсом. Намацавши артерію, 

притискують її до найближчих кісток вище місця поранення до припинення 

пульсу і зупинки кровотечі. 

Коли поранено обличчя, слід притиснути такі судини: на лобі - вискову 

артерію спереду від вуха; якщо рана на підборідді або щоці - зовнішню 

щелепну артерію; при пораненні шиї або голови - сонну артерію збоку від 

гортані до хребта. 

При кровотечах у районі плеча і плечового пояса потрібно притиснути 

підключичну артерію - до першого ребра в надключичній ямці або пахвову 

артерію - до плечової кістки в підпаховій ямці. 

При кровотечах із ран передпліччя притискують плечову артерію з 

внутрішнього боку плеча до плечової кістки. 

При кровотечах із ран стегна, гомілки і стопи притискують стегнову артерію. 



Джгут для зупинки крові застосовують при сильній кровотечі 

з поранених кінцівок. Його накладають вище рани і якомога ближче до неї. 

Не можна накладати джгут у середній третині плеча через небезпеку 

придушення нерва і розвитку згодом паралічу руки. Місце, де накладається 

джгут, спочатку захищають одягом, рушником, ватно-марлевою пов'язкою 

або іншими матеріалами. Потім дуже розтягують гумовий джгут, роблять 

ним навколо кінцівки одне-два кільця і кінці фіксують гачком. Якщо джгут 

накладено правильно, то кровотеча припиняється, пульс затихає і кінцівка 

блідне. 

 

Мал. 2. Накладання кровоспинного джгута. 

 

Мал. 3. Накладання закрутки. 

Якщо джгута немає, то для зупинки кровотечі треба вміти використовувати 

закрутку, яку можна зробити з будь-якої достатньо міцної тканини, тасьми, 

стрічки, мотузки. Як і при накладанні джгута, місце, де накладається 

закрутка, захищають м'якою прокладкою (ватою, одягом). Закрутку 

намотують на кінцівку, кінці зав'язують вузлом, у кільце, що утворилося, 

вставляють палицю і закручують доти, поки не припиниться кровотеча. Після 

цього палицю фіксують бинтом або іншим способом. 



Наклавши на кінцівку джгут або закрутку, рану закривають первинною 

пов'язкою і на ній позначають час накладання джгута або закрутки. Можна 

записати час на клаптику паперу і прикріпити його до пов'язки останніми 

обертами бинта або засунути під джгут. 

Влітку джгут накладають на кінцівку не більш ніж на годину, взимку - на 

півгодини. Наприкінці цього часу потрібно, притиснувши пальцями 

відповідну артерію, ослабити джгут. Коли кінцівка порожевіє і потеплішає, 

джгут знову затягують. Усього джгут накладається не більш ніж на 2 години. 

У холодну пору року кінцівку із джгутом слід утеплити. 

Щоб тимчасово спинити кровотечу при пораненнях кінцівок, треба 

максимально зігнути кінцівку і зафіксувати її в цьому положенні. Наприклад, 

якщо поранено гомілку, в підколінну ямку кладуть валик, зроблений з вати і 

марлі, ногу згинають у колінному суглобі і в такому положенні затягують її 

ременем (бинтом, рушником, косинкою). Так само при пораненні 

передпліччя руку згинають і фіксують у ліктьовому суглобі. На верхню 

частину стегна накласти джгут неможливо. Тому ватно-марлевий валик 

кладуть у пахову ділянку, стегно максимально притискують до живота і 

закріплюють у такому положенні. 

 

Мал. 4. Фіксація кінцівки. 

Якщо рана в районі пахви або верхньої частини плеча біля плечового 

суглоба, то потрібно якнайдалі завести руку назад, притиснути до спини і 

зафіксувати. 

У разі появи перших ознак внутрішньої кровотечі: раптової блідості на 

обличчі, збліднення і похолодання кистей і стоп, почастішання пульсу, 

запаморочення голови, шуму у вухах, холодного поту - потерпілого слід 

негайно відправити до лікувальної установи. Якщо є така можливість, у тому 

місці тіла, де підозрюється внутрішня кровотеча, потрібно прикласти 

гумовий пузир з льодом чи холодною водою. 



Будь-яка, навіть невеличка рана становить загрозу для життя потерпілого, 

оскільки вона може бути джерелом зараження різними мікробами або 

причиною сильної кровотечі. Основний засіб профілактики цих ускладнень 

при наданні першої медичної допомоги - якнайшвидше накладання на рану 

стерильної пов'язки. 

1. Види та характеристика кровотеч. 

2. Накладання тугої пов'язки. Показання та послідовність дій. 

3. Накладання джгута. Показання та послідовність дій. 

4. Ознаки внутрішньої кровотечі. 

5. Накладання на кінцівку джгут або закрутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Інфекційні захворювання. 
Інфекційні захворювання за поширеність в усьому світі посідають третє 

місце після хвороб серцево – судинної системи та пухлин. У різних країнах 

поширені різні інфекції, і на захворюваність на них великий вплив мають 

соціальні умови життя людей. Що вищий соціальний і культурний рівень 

населення, організація профілактичної та лікувальної допомоги, санітарної 

освіченості, то менша поширеність інфекційних захворювань і смертність від 

них. 

Інфекційні захворювання відрізняються від всіх інших захворювань тим, що 

вони спричинюються живими збудниками, передаються від хворого 

організму до здорового, викликаючи епідемії. Цими збудниками є мікроби – 

бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші. 

Але не всі мікроорганізми становлять загрозу для здоров’я людини. Деякі 

мікроби можуть знаходитися всередині людського організму, не 

спричинюючи захворювань і навіть допомагаючи процесам життєдіяльності, 

наприклад травленню. Відповідно до цього всі мікроби на земній кулі 

поділяються на три великі групи: безпечні (не спричинюють захворювань ні 

за яких обставин), умовно патогенні (спричинюють захворювання тільки за 

певних умов), патогенні (завжди спричинюють захворювання). 

Для проникнення збудників інфекційних захворювань в організм людини 

необхідною умовою є так звані «ворота» інфекції, тобто шлях, яким збудник 

може потрапити в організм у такій кількості, щоб виникло захворювання і 



розвивався епідемічний процес (безперервний ланцюг заражень і 

захворювань, що відбуваються одне за одним). 

Всі інфекційні захворювання, залежно від локалізації збудника в організмі, 

можна умовно поділити на чотири основні групи. 

1. Інфекції дихальних шляхів. Шлях передачі – повітряно – крапельний. 

2. Кишкові інфекції. Шлях передачі – через шлунково – кишковий апарат. 

3. Інфекції кровоносної системи. Шлях передачі – через укуси тварин. 

4. Інфекції поверхневих шкірних покривів і слизових оболонок. 

Передаються контактним шляхом. 

Перебіг будь – яких інфекційних захворювань поділяються на кілька 

періодів. 

І. Інкубаційний. Це час з моменту потрапляння збудника в організм людини 

до початку розвитку перших симптомів захворювання. 

ІІ. Продромальний. Цей період триває від кількох годин до кількох днів, 

тобто всі появи перших ознак захворювання до розвитку типових симптомів, 

характерних для кожного виду збудника. 

ІІІ. Розвиток хвороби. Може тривати кілька днів чи тижнів. 

ІV. Згасання хвороби. Може закінчитися повним одужанням або перейти у 

хронічну форму. У деяких випадках настає смерть. 

Епідемія – масове розповсюдження захворювань, пов’язаних з поширенням 

одного виду збудника. Якщо епідемія охоплює кілька країн або цілий 

континент, її звуть пандемією. 

Епідемія розвивається тільки за умови наявності трьох факторів: 

 джерела інфекції; 

 механізму передачі збудника; 

 людей, які піддаються захворюванням. 

Імунітет – несприйнятливість або стійкість організму до дії  хвороботворних 

(патогенних) мікроорганізмів і їхніх отруйних продуктів. Розрізняють 

природний і набутий імунітет. 

Природний імунітет – організм має природні захисні пристосування до 

різних патогенних мікробів. 

Набутий імунітет – це імунітет, що розвинувся індивідуально впродовж 

життя людини. 

 
Інфекційні захворювання – це хвороби, причинами яких є 

мікроорганізми: бактерії, віруси, гриби, паразити або їх токсини. 
Інфекційні захворюваня – це є розлади здоров’я людей, що 

викликаються живими збудниками (вірусами, грибками, бактеріями, 

кліщами, ...), продуктами їх життєдіяльності (токсинами), патогенними 



білками (пріонами), передаються від заражених до здорових осіб і схильні до 

масового поширення. 
Інфекційні захворювання можуть передаватися різним шляхом, а саме: 

через повітря, контакт з хворими і предмети, які контактували з хворими. А 

також інфекційні захворювання можуть передаватися через продукти 

харчування. 
Такі складники, які є необхідними для виникнення і розвитку 

інфекційного процесу: 

 наявність патогенного мікроба; 

 проникнення його в сприйнятливий макроорганізм; 

 певні умови зовнішнього середовища, в якому відбувається взаємодія 

між мікро- і макроорганізмом. 
Велике значення має стан макроорганізму для виникнення інфекційного 

процесу. Участь в інфекційному процесі може залежати від виду і генотипу, 

реактивності, розладу функції центральної нервової системи (ЦНС), 

наявності вітамінів, білкового голодування, гормонів та інших факторів. 

Таким чином, в залежності від стану, в якому перебуває макроорганізм, а 

також впливу зовнішнього середовища інфекційний процес може закінчитися 

загибеллю хвороботворного мікроорганізму, загибеллю макроорганізму або 

встановленням взаємної адаптації між ними. 
Проникнення такого патогенного мікроба до організму людини не 

завжди спричиняється до захворювання і тому, в багатьох випадках воно 

обмежується короткочасним інфікуванням без прояву хвороби або відносно 

тривалим носінням збудників інфекції в організмі. Таким чином сама 

інфекція може траплятися набагато частіше, ніж інфекційні хвороби. 
1.                     Виділяють такі шляхи передачі інфекції від людини: 
2.                     Контактно-побутовий шлях, коли захворювання 

передається через предмети, що оточують хворого. 
3.                     Повітряно-крапельний шлях, коли інфекція передається 

через крапельки слини, що потрапляють у повітря при розмові, чханні, кашлі. 

Так можуть передаватися туберкульоз, грип, коклюш, дифтерія, кір тощо. 
4.                     Передача інфекції через воду, в яку потрапляють мікроби з 

виділеннями хворих (холера, черевний тиф, дизентерія та ін.). 
5.                     Через укуси кровосисних членистоногих (наприклад, 

малярія). 
6.                     Через заражені харчові продукти. 
7.                     Через грунт: наприклад, кишкові захворювання, правець. 
Виділяються такі періоди при розвитку інфекційного процесу: 

 Інкубаційний період (особливістю такого періоду є те, що ознаки 

захворювання проявляються не відразу після зараження, а через певний 

прихований, інкубаційний період. Такий період може тривати від кількох 

годин до кількох днів (дифтерія) і навіть тижнів (черевний тиф). Протягом 

інкубаційного періоду відбувається розмноження й нагромадження мікробів 

та їхніх отрут, підвищення реактивності організму до збудника), 



 Період провісників хвороби, або як ще його називають – 

продромальний період (характеризується наявністю деяких загальних ознак 

захворювання: невеликим підвищенням температури, загальним 

нездужанням тощо), 

 Період розпалу хвороби (у такий період, інфекційний процес досягає 

високої інтенсивності, тримається на цьому рівні певний час, що є 

неоднаковим при різних захворюваннях), 

 Період реконвалесценції, тобто одужання (при сприятливих умовах 

перебігу, така хвороба переходить у стадію одужання, першою ознакою чого 

є спадання температури, поліпшення загального самопочуття і т.п. При 

багатьох інфекційних захворюваннях клінічне одужування не збігається за 

часом зі звільненням інфікованого організму від збудника хвороби). 
Інфекційні захворювання класифікують на: 

 кишкові (холера, дизентерія, сальмонельоз, ешеріхіоз); 

 дихальних шляхів (грип, аденовірусна інфекція, коклюш, кір, вітряна 

віспа); 

 «кров'яні» (малярія, ВІЛ-інфекція); 

 зовнішніх покривів (сибірська виразка); 

 з різними механізмами передачі (ентеровірусна інфекція). 
Інфекційні хвороби класифікуються на такі збудники: 

 пріонні (хвороба Крейтцфельда-Якоба); 

 вірусні (грип, кір, вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція); 

 бактеріальні (чума, холера, дизентерія , сальмонельоз, стрептококова, 

стафілококова інфекції); 

 протозоонозні (малярія, амебіаз); 

 гельмінтози (ентеробіоз, аскаридоз, трихінельоз, токсокароз); 

 кліщові інфекції (короста, педикульоз). 
 Для запобігання таких захворювань, тому проводяться такі 

профілактичні заходи: 
 проведення профілактичних щеплень; 

 карантинні заходи (під карантином розуміється - комплекс заходів 

щодо припинення розповсюдження інфекції, включаючи ізоляція раніше 

хворих, дезінфекція місця проживання хворих, виявлення контакту інфекції з 

хворими та інші); 

 рела інфекції. 
 Виділяються такі види інфекційного захворювання: 

                    Амебіаз (амебна дизентерія) 

                    Балантидіаз 

                    Ботулізм 

                    Бруцельоз 

                    Віспа 

                    Вітрянна віспа (вітрянка) 

                    Геморагічні лихоманки 



                    Гепатит 

                    Герпес (на губах, генітальний) 

                    Гідраденіт 

                    Гострі распіраторні захворювання (ГРЗ) 

                    Грип 

                    Дифтерія 

                    Екзантема раптова (розеола) 

                    Ієрсиніоз 

                    Захврювання Лайма 

                    Кір 

                    Кліщевий енцтфаліт 

                    Коклюш 

                    Краснуха 

                    Ку-гарячка 

                    Ласса-гарячка 

                    Легіонельози 

                    Лейкоцитоз 

                    Лейшманіоз 

                    Лептоспіроз 

                    Малярія 

                    Мононуклеоз інфекційний (Захворювання Філіпова) 

                    Менінгіт (Менінгококова інфекція) 

                    Назофарингіт 

                    Орнітоз 

                    Паратифи А і В 

                    Поліомієліт 

                    Правець 

                    Проказа (Лепра) 

                    Пупковий сепсис 

                    Рожа 

                    Ротавірусна інфекція 

                    Сальмонельоз 

                    Сепсис (зараження крові) 

                    Сибірка 

                    Сказ 

                    Скарлатина 

                    Стрептодермія 

                    Тиф висипний 

                    Токсикоінфекція харчова 

                    Туляремія 

                    Холера 

                    Черевний тиф 



                    Чума 

                    Ящур 
Грип – це є вірусна хвороба, для якої характерні гострий початок, 

нетривалий перебіг з явищами загальної інтоксикацією, ураження слизової 

оболонки дихальних шляхів. 
Вітрянна віспа (вітрянка) – це є гостре інфекційне захворювання, що 

характеризується доброякісним перебігом, помірною загальною 

інтоксикацією, гарячкою і плямисто – везикулярним висипом. 
Джерело інфекції – хвора людина. Збудник поширюється повітряно-

крапельним шляхом. 
Потрапивши в організм через дихальні шляхи, вірус проникає в 

епітальні тканини слизової оболонки. Потім проникає у кров і фіксується у 

шкірі, викликаючи в її поверхньовому шарі паталогічні зміни: плями, 

серйозний набряк, відшарування епідермісу. 
Сказ – це є гостре інфекційне захворювання, з групи зоонозів, 

спричиняється вірусами з родини рабдовірусів і характеризується ураженням 

нервової системи. Джерелом інфекції виступають інфіковані тварини. 

Передача інфекції здійснюється при укусах і наступним заслиненням рани. 

Найбільш небезпечними укусами являються – в обличчя і кисті рук. Вірус 

сказу поширюється по нервових стовбурах, досягає головного то спинного 

мозгу, де в основному відбувається його розмноження і накопичення. 

Інкубаційний період триває від 1-3 місяців (крайні строки від 10 днів до 1 

року). 
Виділяється три стадії перебігу захворювання: 
1.                     первісники (депресії); 
2.                     збудження; 
3.                     параліч. Смерть може наступати від паралічу дихання і 

серцево-судинної недостатності через 12-20 годин після появи паралічів. 
Правець – це є ранова інфекційна хвороба, яка спричинюється 

токсином; джерелом збудника інфекції є тварина і людина, у кишечнику яких 

сапрофітує збудник; через фекальні маси тварин збудник розсіюється в 

оточуючому середовищі. 
Захворювання виникає лише при проникненні збудника в організм через 

ранову поверхню при пораненнях, опіках, відмороженнях, постабортальних 

порушеннях слизової оболонки матки, інколи через операційні чи пупкові 

рани і ін. 
Існує три способи поширення правцевого токсину в організмі – через 

оточуючі тканини, через лімфатичну систему, через нервові стовбури. 
Інкубаційний період становить у середньому 6-14 днів, з коливанням від 

кількох годин до 1 місяця. 
Виділяють форми перебігу захворювання: дуже тяжку, тяжку, 

середньотяжку і легка форма.Тяжкість перебігу визначається вираженістю 

судомного синдрому, частотою і швидкістю появи судом від початку 

хвороби, температурною реакцією, станом серцево-судинної системи та 

дихання, наявніст ускладнень. 



 

1. Що таке інфекційна хвороба? 
2. На які види поділяється? 
3. Назвіть основні інфекційні хвороби. 

4. Імунітет. Визначення, види. 

5. Що таке період реконвалесценції? 

6. Шляхи передачі інфекції? 

7. Класифікація інфекційних захворювань. 

8. Періоди при розвитку інфекційного процесу. 

24. Тематичне оцінювання з теми: «Надання 

домедичної допомоги»  

 

 

 

 

 

25. Отруення. Поняття про отруту. Шляхи 

потрапляння.  

Отруєння — це порушення функцій організму, спричинене потраплянням 

з навколишнього середовища токсичних речовин, що не можуть бути 

знешкоджені внутрішніми силами організму. 

Дія отруйних речовин дуже різноманітна. Вона залежить від природи 

речовини, тобто її хімічної структури. Так, отрути можуть бути 

мінерального 

чи органічного походження, діяти на якісь окремі органи чи тканини 

(наприклад, кров, травну, нервову системи), завдавати шкоди загальному 

обмінові речовин. Залежно від того, де виготовляються, зберігаються і 

застосовуються сильнодіючі речовини, отруєння можна умовно поділити 

на 



побутові, виробничі та отруєння речовинами, що застосовуються як зброя. 

Побутові отруєння трапляються найчастіше. Це можуть бути отруєння, 

спричинені передозуванням лікарських препаратів, отруєння грибами, 

алкоголем, наркотичними речовинами, несвіжою чи зіпсованою їжею 

тощо. 

Виробничі отруєння пов’язані із застосуванням на виробництві шкідливих 

для організму людини рідин, газів, аерозолів ; виникають, як правило, в 

разі 

недодержання правил безпеки під час роботи з ними, а також у разі аварій 

на 

заводах, транспорті тощо. 

Отруєння речовинами, що є хімічною зброєю, виникають під час 

проведення бойових дій. Женевською конвенцією прийнято рішення про 

заборону використання хімічної і бактеріологічної зброї масового 

ураження, 

але арсенали, де зберігаються тисячі тонн отруйних речовин різного 

характеру дії, ще залишилися, тому залишається і ризик їх застосування. У 

побуті найчастіше зустрічаються харчові отруєння, причина яких полягає 

у 

споживанні зіпсованих продуктів. У разі недодержання правил зберігання, 

приготування їжі в антисанітарних умовах можливе потрапляння в 

продукти 

стафілококів, кишкової палички, сальмонели та інших мікроорганізмів, 

що 

починають швидко розмножуватися і в процесі життєдіяльності виділяти 

токсини, отруйні для людини. 

Концентровані кислоти неорганічні (мінеральні) - сірчана, 



хлористоводнева (соляна), азотна; органічні - оцтова, щавлева, альдегід 

мурашиної кислоти (формальдегід), карболова (фенол) та її похідні - лізол, 

крезол, трикрезол та інші. 

2. Їдкі луги - їдкий натр, їдкий калій, їдкий амоній (нашатирний спирт). 

3. Інші корозійні отрути - перманганат калію, перекис водню та ін. 

Група резорбтивних отрут більш об’ємна 

В ній прийнято виділяти три підгрупи: кров’яні, деструктивні та 

функціональні отрути. 

1. Кров’яні отрути . До них відносяться окис вуглецю (чадний газ), 

бертолетова сіль, анілін, нітроанілін, нітробензол, дінітробензол, окис 

азоту 

та інші. Отрути крові зв’язують гемоглобін, утворюючи 

карбоксигемоглобін 

та метгемоглобін, сполуки, які є досить стійкими. Крім того, від дії цих 

отрут 

частково руйнуються еритроцити. До отрут крові слід віднести ще такі, 

що 

ведуть до гемолізу еритроцитів - миш'яковий водень, отрута гриба блідої 

поганки - аманітгемолізин. Щоправда, остання має значення лише при 

уживанні сирих, солоних, маринованих грибів, бо під час нагрівання вище 

70°С ця отрута розкладається на нетоксичні похідні. 

2. Деструктивні отрути - речовини, які, потрапляючи до організму, 

викликають некротичні та дистрофічні зміни внутрішніх органів, в 

основному таких, як печінка, нирки, серце, головний мозок. До цих отрут 

належать: 

- солі важких металів (ртуті, свинцю, цинку, миш’яку); 



- сполуки неметалів (фосфор); 

- інші деструктивні отрути (фторид натрію, сполуки міді тощо). 

Деструкцію паренхіматозних органів викликають також деякі гриби 

(бліда поганка та ін.). 

3. До третьої підгрупи слід віднести отрути, які після всмоктування у 

кров викликають порушення функцій окремих систем. За цією ознакою 

виділяють: 

3.1 Загальнофункціональні отрути - синильна кислота та її похідні, 

сірководень, вуглекислий газ; 

3.2. Нейротропні отрути, які підрозділяють на: 

а) пригнічуючі центральну нервову систему: 

- наркотики, етиловий спирт, хлороформ, ефір, метиловий спирт, 

етиленгліколь, тетраетилсвинець, дихлоретан та інші; 

- снодійні лікарські засоби (фенобарбітал, нембутал, барбаміл, ноксирон, 

етамінал та амітал натрію, реладорм, каметон, бромізовал та інші); 

- транквілізатори (мепробамат, триоксазин, сібазон, еленіум, клозамід, 

мезапам, назепам і т. ін.); 

б) збуджуючі центральну нервову систему - судомні отрути (стрихнін, 

ерготамін, цикутотоксин); 

в) діючі на периферійну нервову систему (кураре, ботулотоксин та ін.). 

3.3. Хімічні речовини, що переважно впливають на серцево-судинну 

систему 

(серцеві глікозиди, антиаритмічні, спазмолітичні). 

3.4. Хімічні речовини, які переважно діють на матку (естрогени, 

ерготамін). 



Звичайно більшість функціональних отрут викликає порушення 

діяльності всіх органів і тканин, тому така класифікація досить умовна. 

Серед побутових отруєнь чи не перше місце належить отруєнню етиловим 

спиртом, що міститься в усіх алкогольних напоях і застосовується як 

антисептик у медицині. Низькосортний спирт використовується з 

технічною 

ціллю, тому має ряд домішок, які утворюються під час його виготовлення. 

Так, спирт-сирець, гідролізний та сульфатний спирт, а також той, що 

виготовляється шляхом переробки деревини, містять 6—12 % метанолу. 

Вживання напоїв на основі цього спирту призводить до тяжких отруєнь і 

часто закінчується смертю. 

Кількість етилового спирту, що спричинює отруєння, різна для кожного 

окремого організму і залежить від кількості і якості вжитого алкоголю, 

індивідуальної реакції на нього, ступеня звикання тощо. 

Під час отруєнь алкоголем середньої тяжкості виникає стан сп’яніння, 

який супроводжується порушенням нормальної діяльності нервової 

системи, 

що проявляється порушенням мови і рухів, відсутністю критичної оцінки. 

У 

більш тяжких випадках виникають загальне зниження функцій організму, 

байдужість до навколишнього, втрата больової чутливості, слухові та 

зорові 

галюцинації. Гостре тяжке отруєння супроводжується непритомністю, 

порушенням діяльності серцево-судинної і дихальної систем. 

Серед отруєнь алкоголем 40% припадає на отруєння напоями, 

виготовленими у домашніх умовах (самогон, пиво, брага). У таких напоях 



міститься велика кількість побічних продуктів бродіння, які можуть 

спричинити гостре отруєння і смерть. 

30% випадків припадає на отруєння метиловим спиртом. Вони 

трапляються через вживання цієї рідини тому, що її часто плутають з 

етиловим спиртом. 10 мл метанолу можуть інколи призвести до смерті. 

Також небезпечне вдихання пари метанолу. Через 10—12 год після 

отруєння 

виникають розширення зіниць, головний біль, запаморочення, зростаючий 

біль в очах, животі. Далі спостерігається порушення зору, втрата реакції 

зіниць на світло, послаблення серцевої діяльності. Якщо вчасно не подати 

допомогу, відбувається зупинка дихання і настає смерть. У разі легких 

отруєнь біль може не з'явитися, але через кілька годин порушується зір, а 

протягом 1—2 діб настає повна сліпота, що, як правило, не виліковується. 

Якщо вжито одну склянку метилового спирту, прихованого періоду майже 

немає. Смерть настає в найближчі 2 год. Коли виникли симптоми 

алкогольного отруєння, допомога полягає у видаленні спирту з організму. 

Для цього потрібно натискуванням пальцями на корінь язика штучно 

викликати блювання, дати випити велику кількість води чи молока і 

процес 

повторити. Необхідне також свіже повітря, вдихання нашатирного спирту 

і 

грілка до ніг. Під час гострого отруєння, що супроводжується 

непритомністю, потрібно стежити за тим, аби людина не задихнулася від 

блювотних мас (асфіксія), тому потерпілого треба вкладати так, щоб 

голова 

була повернута набік. 



Отруєння нікотином буває не тільки у початківців, а й у тих, хто вже звик 

до паління значної кількості цигарок. Нікотин — отрута, що міститься у 

листках тютюну і впливає на центральну нервову систему, зокрема 

головний 

мозок. Смертельною дозою є 0,05 г. Серед симптомів отруєння нікотином 

— 

блідість, слабкість, головний біль, сухість у роті, слиновиділення, нудота, 

блювання. Зіниці в отруєного звужені, пульс уповільнений. 

Під час подання допомоги треба забезпечити циркуляцію свіжого повітря. 

Рекомендується напоїти людину гарячою кавою. У тяжких випадках 

потрібна 

госпіталізація. 

Людина під час роботи на виробництві контактує з різноманітними 

розчинниками, фарбами, паливно-мастильними речовинами, препаратами 

побутової хімії, які можуть бути токсичними і у разі потрапляння в 

організм 

спричинити отруєння. Подання першої допомоги залежить від природи 

речовини та її дії на організм. Але слід пам'ятати, що в усіх випадках 

отруєнь 

категорично забороняється вживати всередину спирт і розчин соди! 

Отруєння чадним газом можливе там, де він застосовується під час 

синтезу органічних речовин, у гаражах, якщо погана вентиляція, в 

домашніх 

умовах. Ранніми симптомами є головний біль, нудота, шум у вухах, важка 

голова. Пізніше спостерігаються прискорення пульсу, блювання, 

виникають 

сонливість, судоми, задишка, дихання стає поверхневим, навіть може 

настати 



його параліч, що призводить до смерті. Допомога передбачає 

забезпечення 

надходження свіжого повітря, короткочасне вдихання пари аміаку, 

розтирання тіла, прикладання грілки до ніг та гаряче пиття. Хворий 

потребує 

госпіталізації, оскільки отруєння може негативно вплинути на легені та 

нервову систему. 

Отруєння ацетиленом, що застосовується для газозварювальних робіт, 

відбувається в основному внаслідок утворення побічного продукту — 

фосфіну. Виникають синюшність обличчя, звуження зіниць, задишка, 

судоми, нервовий тик. Потерпілому необхідне свіже повітря, але ні в 

якому 

разі не слід допускати переохолодження організму. Якщо зупиняється 

дихання, потрібне штучне дихання, бажано чистим киснем. 

Нітросполуки спричинюють подразнення шкіри і слизових оболонок. У 

разі потрапляння їх розчинів всередину слід викликати блювання, дати 

хворому проносне. Неприпустиме вживання спирту, жиру, рослинної олії. 

Вдихаючи оксиди нітрогену, людина починає кашляти, у неї з'являється 

відчуття страху, слабкість, сильна спрага. Їй необхідний повний спокій, 

вдихання чистого кисню. 

Отруєння сірководнем спричинює почервоніння повік, світлобоязнь, 

сльозовиділення. Подразнюються слизові оболонки. Потерпілого слід 

винести на свіже повітря. Як екстрений захід можна запропонувати 

вдихати 

хлор, що міститься у хлорному вапні та деяких вибілювальних засобах. 



Галогени (хлор, бром, йод) спричинюють різь в очах, кашель, біль у 

грудях, 

набряк слизових оболонок, задишку. У випадках отруєння ними необхідне 

дихання чистим киснем, навіть за незначних отруєнь, а також повний 

спокій. 

Як екстрений захід можна запропонувати вдихання сірководню чи пари 

аміаку. У разі потрапляння галогенів всередину допомагає крохмальний 

клейстер. Подразнення очей парою йоду можна 

зняти, промивши їх 1 % розчином тіосульфату натрію (використовується 

як 

фіксаж для фото). 

При отруєнні альдегідами виникає різке подразнення слизових оболонок, 

кашель. Потерпілому треба випити склянку 0,2 % розчину аміаку, а через 

кілька хвилин — склянку молока. Потрапляння всередину 25 г альдегідів 

спричинює смерть. 

Вдихання пари чи вживання рідкого аміаку спричинює задуху, 

запаморочення, опіки слизових оболонок, кашель, нежить. У тяжких 

випадках з'являються судоми, марення, спазми голосової щілини. 

Потерпілому слід дати випити слабкий розчин оцту чи лимонного соку, 

потім 

викликати блювання. Можна дати рослинну олію або яєчний білок. 

Наслідком потрапляння рідкого аміаку в очі може стати повна сліпота. 

Бензол дає відчуття сп'яніння, запаморочення. Може швидко настати 

параліч дихання. У разі отруєння треба негайно викликати блювання, дати 

проносне. Якщо відсутнє дихання, необхідно застосувати штучну 

вентиляцію 



легенів чистим киснем. Якщо потерпілий не втратив свідомість, потрібно 

напоїти його міцною кавою. 

У разі отруєння мінеральними кислотами через стравохід, що 

супроводжується печією у шлунку та кишечнику, потерпілому потрібно 

дати 

прополоскати рот 5% розчином гідрокарбонату натрію (соди), випити 

молока 

і бажано рослинної олії. Допомагає також рідке борошняне тісто. 

Отруєння тетраетилсвинцем, що входить як добавка до палива для 

підвищення його октанового числа, має прихований період 10—12 год. 

Потім 

постраждалий відчуває слабкість, нудоту, запаморочення, в нього 

виникають 

галюцинації, психоз, він бачить жахливі сновидіння. Розвивається набряк 

легенів, спостерігаються судоми. Температура підвищується до 40°С. 

Тривалий контакт з невеликими концентраціями тетраетилсвинцю 

викликає у 

чоловіків імпотенцію. Тетраетилсвинець, що потрапив на шкіру, слід 

змити 

бензином чи гасом. Якщо ця речовина потрапила всередину, треба 

викликати 

блювання, промити шлунок, дати активоване вугілля. Необхідна 

госпіталізація. Перебіг такого отруєння важкий, повне одужання настає 

тільки через 1—2 місяці. 

Ураження речовинами загальноотруйної чи задушливої дії можливе під 

час 

неграмотного використання сильних антисептиків та інсектицидів. Для 

врятування життя необхідно застосувати специфічні протиотруйні 

речовини 



— антидоти. Їх ефективність повною мірою виявляється тільки в разі 

введення у перші ж хвилини після появи ознак отруєння. Слід пам'ятати, 

що 

в разі отруєнь речовинами задушливої дії штучне дихання протипоказане. 

При потраплянні отруйних речовин у шлунково-кишковий тракт 

проводять 

промивання за допомогою товстого зонда, якщо його немає, викликають 

блювання. Очі і рот промивають чистою водою. В усіх випадках хворих 

необхідно транспортувати у токсикологічні чи неврологічні відділення 

лікарень. 

Симптоми отруєння ліками. 

При отруєнні жарознижуючими і болезаспокійливими засобами 

відбувається 

посилена віддача тепла тілом, розширення капілярів і порушення процесів 

збудження і гальмування центральної нервової системи. При цьому 

спостерігається слабкість, посилене потовиділення і сонливість, що 

переходить у глибокий сон, а потім і в несвідомий стан. Тяжке отруєння 

може призвести до зупинки дихання і кровообігу. 

Якщо отруєння настало після передозування снодійними препаратами, то 

в 

нервовій системі відзначається сильне гальмування. Сон перетікає в 

несвідомий стан і може статися параліч дихального центру. У отруєного 

людини блідий вигляд, дихання неритмічне, рідке і поверхневе, часто 

клекотливе і хрипить. 

При отруєнні наркомісткими лікарськими препаратами спостерігається 



запаморочення, слабкість, нудота, блювання, сонливість, сон, переходить 

у 

несвідомий стан, порушення ритмічності дихання, блідість, різке 

звуження 

зіниць, синюшність губ. 

Що не можна робити при отруєнні ліками 

Якщо людина отруїлася лікарськими препаратами, то в жодному разі не 

можна залишати його одного. Також не можна зволікати з викликом 

«швидкої допомоги» і пасивно чекати її приїзду. Не можна відкладати 

надання першої допомоги, слід негайно приступити до промивання 

шлунка. 

Перша допомога 

Виявивши отруєного людини, необхідно одразу ж викликати «швидку 

допомогу». Якщо потерпілий знаходиться у свідомості, то до приїзду 

медиків 

слід з’ясувати, який лікарський препарат він прийняв, і в якій дозі. Не 

потрібно викидати упаковку або залишилися ліки, ця інформація може 

знадобитися токсикологам. Якщо людина приймає ліки всередину і 

знаходиться у свідомості, необхідно викликати в нього блювоту. Для 

цього 

потерпілому потрібно дати випити близько літра теплої підсоленої води. 

Після чого викликати блювоту подразненням кореня язика і задньої стінки 

глотки, потім дати йому активоване вугілля (на десять кілограмів ваги 0,5 

— 

1 грам). Якщо потерпілий знаходиться без свідомості, але є дихання та 

пульс, 

то його слід покласти в правильне положення, що дозволяє вільно дихати. 

Це 



попередить вдихання блювотних мас або задуха. Потерпілого необхідно 

покласти на живіт і повернути його голову набік. До приїзду «Швидкої 

допомоги» через одну — дві хвилини слід перевіряти дихання, якщо 

потерпілий не дихає, то потрібно негайно починати робити штучне 

дихання. 

Також через хвилину — дві необхідно перевіряти пульс, якщо він щез, то 

негайно треба робити прямий масаж серця. 

Якщо отримати медичну допомогу неможливо 

Якщо при отруєнні лікарськими препаратами неможливо отримати 

термінову 

медичну допомогу, то потерпілому необхідно надати першу допомогу і 

знайти спосіб перевезти його в найближчу лікарню або медичний пункт. 

Запитання для самоперевірки: 

1. Що розуміють під отруєнням? Які види отруєнь вам відомі? 

2. Чим спричинюються харчові отруєння і яка допомога у разі таких 

отруєнь необхідна? 

3. Розкажіть про особливості клінічної картини отруєння грибами, зокрема 

блідою поганкою. 

4. Яка допомога необхідна у разі отруєння етиловим і метиловим спиртом, 

нікотином? 

5. Яка клінічна картина отруєння лікарськими препаратами? У чому 

полягає перша допомога під час таких отруєнь? 

6. Які отруйні речовини належать до сильнодіючих? 

7. Які ознаки ураження хлором, аміаком, кислотами, бензолом, 

тетраетилсвинцем і яка допомога необхідна у цих випадках? 



 

 

26. Перша допомога при укусах отруйних змій. 

Отруйні комахи  та наслідки їх укусів. 

 

Мета: розглянути вплив укуси отруйних змій, симптоми загального отруєння 

від укусу змій; розвиток умінь моделювати першу допомогу. 

Перша допомога при укусах отруйних змій. Закріпити знання про отруйні 

комахи , наслідки укусу для постраждалого; розвивати уміння швидко діяти в 

екстрених умовах; виховувати патріотичність та любов до України. 

 

Змії розповсюджені майже всюди на земній кулі, за винятком полярних зон, а 

також деяких островів. На території нашої країни нараховується десять видів 

отруйних змій. Найбільш небезпечні укуси кобри, гюрзи, ефи. Менш 

небезпечні щитомордники. Найбільш розповсюджені гадюки. Після укусу 

щитомордника і гадюк трагічні наслідки бувають рідко, але деколи 

розвиваються тяжкі ускладнення. 

Змії ведуть активний спосіб життя тільки в теплий період року – з перших 

чисел квітня і до глибокої осені, зимою впадають в сплячку, обираючи для 

цього нори гризунів.  Необхідно знати деякі звички змій. Гадюка і гюрза 

перед кидком зигзагоподібно вигинають передню частину тіла. 

Якщо укусила змія, перш за все слід визначити, отруйна вона чи ні. На місці 

укусу залишаються сліди від зубів змії у вигляді двох серпоподібних смуг, 

утворюючих напівовал із дрібних точок. 

Неотруйна змія залишає тільки цей слід на шкірі. Якщо ж укусила отруйна 

змія, то в передній частині напівовала між серпоподібними смугами є дві 

ранки (сліди від її двох отруйних зубів), з яких переважно витікає кров. 

Токсичність отрути залежить від ряду факторів: фізіологічного стану і 

віку змії, кліматичних умов її перебування, часу, який минув з моменту 

пробудження від сплячки. 

У голодних змій отрути більше, ніх у ситих. Отрута змій дуже складна за 

хімічним складом і являє собою комплекс речовин білкової природи, який 

володіє різним механізмом дії. Вона руйнує еритроцити, порушує згортання 

крові (знижує і підвищує), збільшує проникливість клітинних мембран, 



уражає нервову і серцево-судинну системи. Поскільки отрута змії містить 

речовини білкової природи, можливий розвиток алергічної реакції аж до 

анафілактичного шоку. 

Отруйних змій можна легко відрізнити від неотруйних за формою голови. 

Голова отруйних змій має яскраво виражену трикутну форму. Це пов'язано з 

анатомічним розміщенням отруйних залоз. Отрута цих змій має швидку, але 

незначну дію. Приблизно половина всіх укусів не супроводжується тяжкими 

симптомами загального отруєння. Але, якщо не подати допомоги, можливі 

тяжкі ускладнення. 

Не отруйні змії, що зустрічаються в Україні. В Україні є 8 неотруйних 

"змій": водяний та звичайний вужі, мідянка, леопардовий, чотирисмугий, 

лісовий і жовточеревий полози та безнога ящірка веретільниця. Вуж 

звичайний найпоширеніший в Україні вид неотруйних змій. Вуж 

неагресивний, побачивши людину він зазвичай рятується втечею. Спійманий 

вуж спочатку активно захищається: шипить і викидає голову вперед, що 

страхітливо діє на більшість ворогів. Якщо ж це не допомогло, він вивергає 

недавно з'їдену їжу, прикидається мертвим. Кусається рідко. 

Для людини укус практично не становить жодної небезпеки 

Найбільш небезпечні укуси кобри, гюрзи, ефи. Менш 

небезпечні щитомордники. Найбільш розповсюдженні в лісах України 

гадюки. Після укусів щитомордника і гадюк трагічні наслідки бувають рідко, 

але інколи розвиваються тяжкі ускладнення. 

На території СНД можна зустріти отруйних змій, що належать до таких 

родин: 

1. Гадюкові. Характеризуються досконалим розвитком отруйного апарату. 

Нараховують велику кількість різноманітних змій. Найбільш небезпечні 

серед них гюрза та піщана ефа. 

2. Аспідні. До них належать кобри, широковідома очкова змія та деякі інші. 

їх укуси надзвичайно небезпечні. 

3. Ямкоголові. Включають велику групу щитомордників. Найбільш 

небезпечна гримуча змія, укус якої смертельний. 

На території України існує тільки два види отруйних змій. 

Перший вид — гадюка степова, поширений в степовій і частково 

лісостеповій зонах. Колір спини сірий, є темна зигзагоподібна смуга вздовж 

тіла. Черевний бік чорного кольору з білими цяточками або сірого кольору з 

чорними плямами. Розміром не більше 60 см. Раніше степова гадюка 

використовувалася для отримання отрути. У багатьох районах України у 
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зв'язку з розорюванням земель вона практично зникла або збереглася лише 

на невеликій території. У всіх європейських країнах цей вид значиться під 

охороною Бернської конвенції, якщо знаходиться під загрозою зникнення. 

Другий — гадюка звичайна. Має буруватий чи іржаво-червоний колір спини 

з темною зигзагоподібною смугою. Трапляється чорна гадюка. Оселяється 

найчастіше у ділянках лісу з дрібним чагарником, на лісосіках, болотах 

тощо. Відносно невелика за розміром, довжиною до 75 см, але іноді 

зустрічаються екземпляри довжиною до 1 м. 

Отрута змій. Отрута наших гадюк є дуже небезпечною і за своїми 

властивостями та дією прирівнюється до отрути гримучої змії, проте, укус 

гадюки є несмертельним і тільки у надзвичайних випадках може призвести 

до летального наслідку. Це пов’язано з тим, що кількість отрути, яку змія 

впорскує у жертву, на правду, є мізерною, а її виробництво – 

енергозатратним процесом, тому гадюка завжди економить свою 

смертоносну зброю. 

Отрута звичайної гадюки за механізмом токсичної дії є отрутою переважно 

геморагічної (викликає крововилив), кровозгортаючої та місцевої 

некротичної дії. Укус гадюки викликає наростаючий біль. За крововиливом 

розповсюджується затікання. При попаданні отрути в кров загальна реакція 

може розвиватися одразу або через деякий час — півгодини, годину. 

Найчастіше це відбувається через 15-20 хвилин 

Ознаки укусу змій та гадюк: 

 набряк тканин; 

 некроз уражених ділянок; 

 гострий біль і набряк; 

 психічні розлади:страх, збудження,тривога; 

 переймоподібні болі в животі; 

 блювота, пронос; 

 ангіоневротичний набряк обличчя; 

 гипотензія, втрата свідомсті. 

Перша допомога. 

Схема першої допомоги при укусу змій. 

https://vseosvita.ua/site/out?url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0
https://vseosvita.ua/site/out?url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2


 

Головним засобом лікування є введення протизміїної сироватки, яку треба 

застосувати не пізніше 1,5—2 год. з моменту укусу. Однак це можливе тільки 

після доставки потерпілого в медичний заклад. Щоб перешкодити 

розповсюдженню отрути по тілу, слід :негайно накласти стискальну пов'язку 

вище місця укусу.Відразу після укусу слід видавити кілька крапель крові з 

ранки або відсмоктати отруту за допомогою спеціальної кровосисної банки. 

Якщо банки немає, можна скористатися звичайною медичною банкою або 

відсмоктати отруту ротом. Але слід пам'ятати, що невеликі подряпини у 

ротовій порожнині, карієсні зуби тощо можуть призвести до отруєння того, 

хто надає допомогу. 

Далі на рану накладають серветку, змочену розчином пероксиду гідрогену. 

Кінцівку краще іммобілізувати, для послаблення болю прикласти щось 

холодне. 

Слід запам’ятати основне: потерпілого потрібно як можна швидше 

доставити в найближчий медичний заклад. 

Часто першу допомогу при укусах змії надають неправильно. Категорично 

забороняється: 

♦ накладати джгут на кінцівку вище місця укусу; 

♦ припікати місце укусу вогнем, хімічними речовинами; 

♦ розрізати рану на місці укусу. 



Всі ці маніпуляції не тільки не корисні, але й шкідливі. Вони призводять до 

розвитку довго не загоюваних інфікованих ран, сприяють порушенню обміну 

речовин в пошкоджених тканинах. 

Відправляючись на відпочинок в гори, в ліс по гриби, ягоди, слід бути 

обережним. І не забувати, що змія кусається тільки захищаючись! Необхідно 

палицею розсунути зарослі, обстежити ущелени, щоб ненароком не 

потурбувати змію. Взути надійне взуття, надягнути широкі штани і 

заправити їх в черевики так, щоб утворився напуск. Якщо змія буде кусати, 

то вона прокусить тільки тканину штанів, а не шкіру. 

Зверніть увагу: 

1. Все частіше медики звертають увагу на те, що відсмоктування отрути 

ротом або медичними банками є малоефективним, тому що вона 

знаходиться на значній глибині у тканинах (довжина отруйних зубів 

гадюки 1,2-1,5 см. Тканини еластичні та мають властивість змикатися 

на місці укусу, тому видалення отрути таким чином є малоефективним. 

Проте у того, хто це робить досить великий шанс отримати дозу 

отрути, якщо він має навіть незначні ранки у роті. 

2. Накладення джуту – одна з давніх практик при укусі гадюки, але вона 

має зворотні ефект – 

викликає локальний некроз тканини та навіть гангрену! 

3. Отрута гадюки – це білок, який денатурується при нагріванні навіть до 

40 градусів по Цельсію, але це одна з причин підвищення температури 

організму до 40-41 градуса, (таким чином він робить спробу його 

нейтралізувати) яка може спровокувати згорнення інших білків. 

 

 

 

 

 

Укуси змій (кобра, гадюка, гюрза тощо) дуже небезпечні для життя. Після 

укусу можуть виникнути таки симптоми: 

1. пекучий біль в місці укусу; 

2. наростаючий набряк в місці укусу; 

3. почервоніння в місці укусу; 

4. може бути ―ранка‖ з ділянкою некрозу або без нього в місці укусу; 



5. загальна слабкість; 

6. сонливість; 

7. головний біль; 

8.  судоми. 

         Перша допомога: 

 якщо вкусила змія в кінцівку, забезпечте нерухомість кінцівки 

(запобігає швидкому розповсюдженні отрути); 

 холод на місце укусу; 

 при можливості покладіть постраждалого; 

 при задусі підніміть голову (при відсутності запаморочення – 

напівсидячи положення); 

 при явищах шоку (блідість, вологість шкіри, серцебиття, прискорене 

дихання) покладіть постраждалого з дещо піднятими ногами для 

зменшення явищ шоку; 

 не залишайте хворого без нагляду. 

 по можливості зафіксуйте дату та час укусу, вид тварини, яка вкусила; 

 викликати швидку медичну допомогу за номером 103 або доставити 

потерпілого до найближчої лікарні. 

         Чого робити не можна. 

Не слід проводити розрізи або припалювання ранки, а також видавлювати, 

або відсмоктувати отруту з ранки та накладати джгут (невмілі та болючі 

маніпуляції сприятимуть більш швидкому розповсюдженню отрути та 

погіршать стан постраждалого) . 

Отруйні комахи  та наслідки їх укусів. 

Щорічно в світі більше 10 мільйонів чоловік піддаються нападам отруйних 

тварин, більше 50 тисяч потерпілих гинуть. Причому летальних результатів 

від укусів бджіл або ос в 3 рази більше, ніж від укусів гримучої змії. 

Сусідство з комарами, ґедзями, мошками та іншими дрібними комахами 

рідко буває приємним. Але річ не тільки в цьому – їх укуси здатні викликати 

достатньо важкі алергічні реакції. 

Комарі. Із-за специфічних властивостей слини комара, в місці його укусу 

утворюються невелике почервоніння, виникає свербіння, відчуття жару. 

Свербіння можна усунути, якщо змочити шкіру нашатирним спиртом або 



розчином питної соди: 1/2 чайної ложки на стакан води.  Щоб уникнути 

укусу обробіть всі відкриті місця тіла репелентом (речовиною, що відлякує 

комарів) – цей засіб повинен бути обовязково в аптечці мандрівника чи 

мандрівної групи. 

Мошка. Мошки активні в жаркі сонячні дні. Їх приваблює світлий одяг та 

запах поту. Момент укусу мошки не відчувається, але через декілька хвилин 

з’являється відчуття жару, сильне свербіння, великий червоний набряк. 

Набряк спадає через декілька днів, а ось нестерпне свербіння може турбувати 

декілька тижнів. Діти звичайно розчісують місця укусу до крові та появи 

виразок. Численні укуси мошки можуть викликати підвищення температури і 

появу ознак загального отруєння. Якнайскоріше протріть шкіру нашатирним 

спиртом, а потім прикладіть лід. Всередину можна прийняти антигістамінний 

засіб з аптечки (діазолін, цетиризин).  Щоб уникнути укусів необхідно 

обробити шкіру репелентом. 

Ґедзь. Ґедзі можуть переносити інфекції.  У місці укусу може з’явитися 

відчуття жару, набряк, почервоніння шкіри, можливе також збільшення 

лімфатичних вузлів. Укус ґедзя може швидко перетворитися на значну 

припухлість з білим пухирем посередині. Ранка може загноїтися та боліти до 

двох тижнів, тому її негайно треба промити з милом, прикласти компрес з 40 

% спиртом і розчином питної соди. 

Бджоли, оси, джмелі і шершні – комахи, що жалять, можуть бути 

небезпечними для людей які мають підвищену чутливість до їх отрути. 

Бджіл, ос і шершнів приваблює аромат квітів, солодких парфумів, фрукти, 

солодощі, напої та яскравий одяг, тому щоби уникнути укусів цих комах 

необхідно: 

- збираючись на прогулянку, одягати світлий, нейтральний одяг; 

- проявляти обережність на ринках і в овочевих магазинах, поблизу кубел. 

Якщо їсте фрукти, простежте, щоб на них не було бджіл або ос; 

- бути обережними в місцях скупчення комах, що жалять. Якщо оса виявляє 

нав’язливу цікавість треба або завмерти і чекати, поки вона не відлетить, або 

різко переміститися в інше місце, але не махати руками; 

- не наближатися до бджолиних вуликів і осиних кубел, а також здійснювати 

різкі рухи, оскільки це провокує напад комах; 

- якщо оса сіла на рукав одягу, треба просто струсити її, а не прихлопувати, 

інакше укус гарантований; 



- ніколи не пити з носика чайника, банок і пляшок, що стояли відкриті, треба 

наливати напій спочатку в стакан. Уважно роздивіться, чи немає там 

небезпечних комах. Обтирайте губи після поїдання солодощів. 

Допомога при укусі.  

Отрути бджіл, ос і джмелів можуть викликати алергічні реакції у людини та 

діяти токсично на нервову систему. 

Перш за все, в місці укусу виникають біль, паління, почервоніння і набряк. 

Крім таких місцевих реакцій можуть з’являтися і загальні: нездужання, 

запаморочення, нудота, болі в суглобах, підвищення температури (іноді, 

досить значне), утруднення дихання або навіть, втрата свідомості. 

Розглянемо основні правила надання першої допомоги при укусах бджіл, ос, 

джмелів: 

1. Відразу ж після укусу бджоли необхідно, обережно видалити пінцетом або 

навіть нігтями жало з ранки (не роздавлюючи отруйну бульбашку на жалі), 

дайте постраждалому антигістамінні препарати з аптечки (діазолін, 

цетиризин, супрастин тощо) 

2. Якщо людина знепритомніла, намагайтесь привести її у свідомість, 

потерши скроні нашатирним спиртом або давши понюхати його. 

3. Добре промийте місце укусу водою з милом. 

4. Зробіть пов’язку з нашатирного спирту, розведеного водою в 

співвідношенні 1:5. 

5. При сильному болі, прикладіть до місця укусу розчин кухонної солі 

(половина чайної ложки на півстакана холодної води) або просто накладіть 

компрес з холодної води, пузир з льодом. 

6. Давайте потерпілому від укусу пити багато рідини, щоб швидше 

нейтралізувати отруту. 

7. При високій температурі прийміть жарознижуючі засоби і викличте лікаря. 

Увага! Треба терміново звернутися до лікаря, якщо оса або бджола укусила в 

око, губи, рот або язик, оскільки набряк в цих місцях може бути небезпечним 

для життя. До приїзду лікаря слід охолоджувати місце укусу. 

Якщо потерпілий не приходить в свідомість або місце укусу все більш 

опухає, підвищується температура, з’являється висип, головний біль, 

запаморочення, проблеми з диханням – необхідно забезпечити хворому 

повний спокій і негайно звернутися за медичною допомогою. Така 

реакція організму указує на алергічну реакцію, яку можна зняти тільки 

у медичні установі. До прибуття лікаря необхідно забезпечити 



спостереження за станом хворого, при зупинці дихання і серцевої 

діяльності почати проведенняреанімаційних заходів (СЛР). 

  

Кліщі.  

Через слину цих комах можуть поширюватися до 60 видів вірусів. 

Найнебезпечніший з – них це кліщовий енцефаліт. 

Перш ніж вкусити, кліщ може повзати по тілу кілька годин. Але як тільки він 

знаходить м’які частини тіла – згин ліктя, внутрішня сторона кисті, під 

пахвами, під коліном, за вухами або в паху, – швидко присмоктується. 

Запобігти нападам кліщів неважко, для цього треба користуватися 

спеціальними засобами – репелентами. Недорогим і досить дієвим 

репелентом є бальзам ―Зірочка‖. 

Існує кілька способів видалення кліщів. Але всі вони відрізняються тільки 

інструментом яким видаляється кліщ. 

Найзручніше видаляти зігнутим пінцетом або хірургічним затискувачем. 

Кліща захоплюють якомога ближче до хоботка.   Потім його акуратно 

потягують і при цьому обертають навколо своєї осі в зручну сторону. Через 

1-3 оберти кліщ витягується цілком разом з хоботком. Якщо ж кліща 

намагатися висмикнути, то велика ймовірність розриву. 

Якщо немає інструментів, то можна видалити петлею з грубої нитки. Петлею 

кліщ захоплюється як можна ближче до шкіри і акуратно, похитуючись в 

сторони витягується. 

Обробка олією не змусить кліща вийняти хоботок. Олія тільки вб’є його, 

закупоривши дихальні отвори. Масло змусить кліща відригнути вміст в 

ранку, що може збільшити ризик зараження. Тому олію,  яку часто 

пропонують для видалення кліща, використовувати не треба. 

Після видалення ранку обробляють йодом, або іншим антисептиком для 

шкіри. Руки та інструмент після видалення кліща треба ретельно вимити. 

Якщо в ранці залишилася голова з хоботком, то страшного в цьому нічого 

немає. Хоботок в ранці не страшніше занози. Якщо хоботок кліща стирчить 

над поверхнею шкіри, то його можна видалити, затиснувши пінцетом і 

викрутивши. Видалити можна і у хірурга в поліклініці. Якщо ж хоботок 

залишити, то виникає невеликий гнійничок, і через деякий час хоботок 

виходить. 

При видаленні кліща не треба: 

Прикладати до місця укусу їдкі рідини – нашатирний спирт, бензин, та інші. 



Припікати кліща сигаретою. 

 Різко смикати кліща – він обірветься 

Колупатися в ранці брудною голкою 

Прикладати до місця укусу різні компреси 

Тиснути кліща пальцями 

Видаленого кліща треба знищити або краще залишити для аналізу, 

помістивши в банку. 

Якщо все нормально, то ранка гоїться за тиждень. Але спостерігати за нею 

необхідно протягом наступних трьох місяців і в разі її почервоніння, 

виникнення головного, м’язового болю звернутись до лікаря. 

Каракурт 

Останнім часом все частіше стаються випадки укусів каракурта в районах, 

що знаходяться значно північніше природного ареала цього павука (Південь 

України – Крим, Причорномор’я та Приазов’я). Цьому сприяє спекотне літо 

останніх років. Отрута каракурта дуже небезпечна – вона у 10-15 разів 

сильніша за отруту гримучої змії і нерідко призводить до загибелі 

постраждалого від його укусу. 

Каракурт відноситься до Чорних вдів (лат. Latrodectus) - поширеного у 

всьому світі сумнозвісного роду павуків, відомого сильною отруйністю всіх 

своїх 31  видів. 

Небезпеку становить самка каракурта, яка має розмір від 10 до 20 мм. Самець 

має розмір 4-7 мм і є безпечним для людини. Тіло каракурта чорне, у самця і 

самки на черевці червоні плями, іноді з білим оздобленням навколо кожної 

плями. Повністю статевозрілі особини іноді набувають чорний колір без 

плям, з характерним блиском. 

Неспровокований каракурт ніколи не нападає на людину. Напад павука – 

це  захисна реакція на вторгнення на ―його‖ територію. 

Улюблені місця проживання – полинова цілина, пустки, береги, схили ярів. 

Каракурт любить селитися в кам’яних завалах, мишачих норах, стінах, 

тріщинах, місцях складування дров, в надвірних будівлях приватних 

будинків, темних кутках гаражів, в стайнях, хліву і сухих купах старого 

сміття, у взутті, що давно не взувалося. Головною особливістю поведінки 

павуків є те, що вони люблять плести павутину навколо отворів і дірок, 

павутина розташована горизонтально, на відміну від павутиння більшості 

інших павуків. 



Кусає павук не дуже боляче, а на місці укусу з’являється невелика червона 

плямочка, яка швидко блідніє чи зникає. Укушене місце не опухає, біль 

швидко проходить, а уві сні укус можна й не помітити. 

Через деякий час – від 15 хвилин до 6 годин – на місці укусу виникає 

інтенсивний різкий біль, що поширюється в область живота, грудей і 

попереку, м’язи живота напружуються, утруднюється дихання і німіють 

ноги. Настає сильне психічне збудження, постраждалий виразно 

неспокійний, відчуває страх смерті. Нерідко спостерігаються запаморочення, 

головний біль, задуха, судоми, блювота. Характерно посиніння обличчя, 

уповільнення й аритмія пульсу. 

Потім хворий стає млявим, але продовжує поводитись неспокійно, сильні 

болі позбавляють його сну. Зазвичай, чим коротше проміжок часу між 

укусом і розвитком симптомів, тим важче клінічна картина. Симптоми 

зазвичай тривають 24-48 годин, але у важких випадках – набагато довше, до 

декількох днів. 

Повне одужання наступає через 2-3 тижні, але слабкість залишається більше 

місяця. У важких випадках, при відсутності медичної допомоги, через день-

два після укусу наступає смерть. 

 Перша медична допомога: 

1) В перші 2-3 хвилини можна припекти місце укусу каракурта полум’ям 

запаленого сірника, для чого 1-2 сірника притискують голівками до місця 

укусу і підпалюють 3-м сірником. Оскільки уражується поверхневий шар 

шкіри (до 0,5 мм), полум’я сірників достатньо для зруйнування токсину. На 

місце укусу також потрібно прикласти лід. 

2) Дати постраждалому з аптечки антигістамінні засоби (діазолін, цетиризин 

тощо.), при наростаючих болях – знебольвальні засоби (аспірин, 

парацетамол, ібупрофен тощо), інші препарати з аптечки для зменшення 

симптомів отруєння, наприклад, заспокійливі засоби, тощо. 

3) Доставити постраждалого в лікувальний заклад, де йому 

введуть  протикаракуртову сироватку або проведуть іншу дезінтоксикаційну 

терапію. 

Питання: 

1. Як визначити, отруйна змія чи ні? 

2. Від яких факторів залежить токсичність отрути?  

3. Види отруйних та не отруйних змій на території України. 

4. Ознаки укусу змій та гадюк. 

5. Схема першої допомоги при укусу змій. 

6. Що категорично забороняється при укусах змій? 



7. Механізм дії отрути  звичайної гадюки ?  

8. Отруйні комахи  та наслідки їх укусів. 

9. Допомога при укусах отруйних крмах.  

10. Перша медична допомога при укусах каракурта. 
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27. Перша допомога при опіках. Допомога 

при тепловому та сонячному ударі, 

обмороженні та електротравмах. 

Однією з найбільш часто трапляються різновидів травматичних ушкоджень 

є термічні опіки. Вони виникають внаслідок попадання на тіло гарячої 

рідини, полум'я або дотику шкіри з розпеченими предметами. У залежності 

від температури і тривалості його впливу на шкіру 

утворюються опіки різного ступеня.  

Опік I ступеня (еритема) проявляється гіперемією, набряком та болем на 

ділянці ураження. Пошкоджений поверхневий шар епідермісу.  

При опіку II ступеня пошкоджується вся товща епідермісу до паросткової 

зони. Його ознаки: почервоніння, різкий біль, набряк, утворення пухирів з 

жовтуватим ексудатом. Під епідермісом, що легко знімається, знаходиться 

яскраво-рожева хвороблива ранова поверхня.  

Опіки III ступеню (виразкова форма) характеризуються омертвінням всього 

епідермісу і поверхневих шарів дерми. Спочатку утворюється або сухий 

світло-коричневий струп (опіки полум'ям), або білувато-сірий вологий струп 

(вплив пара, гарячої води). Іноді формуються товстостінні бульбашки, 

заповнені ексудатом. Почервоніння і набряк навколо обпаленої ділянки. 

Чутливість є.  

При опіках III б ступеня (виразкова форма) шкіра гине на всю товщу, часто 

уражається і підшкірна жирова клітковина. Омертвілі тканини формують 

струп: при опіках полум'ям - сухий, щільний, темно-коричневого кольору; 

при опіках гарячими рідинами і парою - блідо-сірий, м'який, тестоватой 

консистенції. Характерна повна втрата чутливості в області струпа, 

зникнення «гри капілярів» після короткочасного пальцевого притиснення. На 

дні струпа видно розширені кровоносні судини, кров у них не циркулює. За 

межами осередку ураження спостерігається великий набряк.  

Опіки IV ступеня (обвуглювання) супроводжуються загибеллю тканин, 

розташованих під власною фасцією (м'язи, сухожилля, кістки). Струп 

товстий, щільний, іноді з ознаками обвуглювання.  

Для визначення площі опіків, особливо коли вони розташовані в різних 

областях тіла і в мозаїчному порядку, можна користуватися «правилом 

долоні». Відомо, що долоня разом з пальцями складає близько 

1% поверхні тіла. Скільки долонь ураженого вміститься над 

опікової поверхнею, така й площа опіків.  

Прогноз опіків для життя людини залежить від ступеня опіку і площі 

ураження тіла. При площі опіку більше 15% поверхні тіла у дорослих (10% 

глибокого) або 10% у дітей та осіб старше 50 років (5% глибокого) 

розвивається опікова хвороба, але у дітей опікова хвороба може розвинутися 

і при менших розмірах поразки. 
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Опіковий шок - це загальна реакція організму на надсильний подразник у 

вигляді больового подразнення шкірних нервових закінчень травмуючим 

агентом. 

Опіковий шок настає відразу слідом за опіковою травмою.  

Крім больового компонента, пусковими механізмами розвитку опікового 

шоку є: втрата великої кількості рідкої частини крові (плазми) через шкірні 

дефекти, згущення крові і надходження в організм продуктів розпаду 

пошкоджених тканин.  

Перша медична допомога при термічних опіках 

 

При опіку окропом, гарячою рідиною, смолою треба швидко зняти 

просочену гарячою рідиною одяг. При цьому не можна відривати пристали 

до шкіри, одягу, слід обережно обрізати одяг ножицями.  

Після цього довго, протягом 10 хвилин, охолоджувати обпечену поверхню 

під струменем холодної проточної води (20-25 ° С). Відомо, що шкідлива дія 

продовжується ще якийсь час після ошпарювання, так як висока температура 

зберігається в глибоких шарах шкіри.  

При опіку полум'ям слід перш за все згасити на ураженому полум'я, 

загорнувши його в щільну тканину, що не пропускає повітря. Якщо уражений 

намагається втекти, його треба будь-якими способами зупинити, тому що при 

бігу полум'я на одязі розгорається ще сильніше від припливу повітря. Коли 

полум'я загашено, треба так само обережно, як при опіку окропом, зняти одяг 

і охолодити обпечені місця.  

Не можна застосовувати пов'язки з мазями, жирами, маслами. Вони забруднюють 

опікову поверхню і є живильним середовищем для мікроорганізмів.  

Не можна застосовувати фарбувальні речовини: марганцевокислий калій, синьку, 

зеленку. Вони ускладнюють визначення глибини опіку при огляді.  

Не можна застосовувати порошки - соду, крохмаль, а також мило і сирі яйця. Вони 

утворюють на опікової поверхні важко знімається плівку і також є живильним 

середовищем для мікробів.  

При опіках кистей зняти кільця з пальців (небезпека ішемії!).  

Накласти асептичну пов'язку (при великих опіках використовувати стерильну 

простирадло). Дати знеболюючі ліки (анальгін, баралгін, седальгін і т.д.).  

При опіках очей залишки речовин з повік, вій, слизових оболонок ока 

видаляють стерильним бинтом або струменем води. Опіки століття не 

відрізняються по клінічній картині від опіків інших ділянок шкіри. 

Кон'юнктива при термічних впливах стає ішемічної і непрозорою. При опіках 

рогівки спостерігаються загибель її переднього епітелію. Опікові зміни в 

кришталику ведуть до розвитку ускладненої катаракти.  

Опіки першого ступеня схожі на звичайний сонячний опік. Для їх лікування 

не обов'язково звертатися до лікаря. Щоб зменшити больові відчуття й 

позбутися від можливого набряку, обпечене місце треба протерти протягом 

5-10 хв 96% розчином етилового спирту.  



При опіках другого ступеня обпечене місце потрібно також підставити під 

струмінь холодної води, а якщо опік великий, то потерпілого помістити в 

холодну ванну на 10-15 хвилин. Обов'язково дати знеболюючі ліки (анальгін, 

баралгін, седальгін і т.д.). Потім накласти суху стерильну пов'язку місце.  

При опіку другого ступеня потерпілого слід направити в найближчу 

поліклініку або травмпункт.  

Опіки третього ступеня відрізняються від опіків другого ступеня більшою 

глибиною ураження підшкірних тканин. Перша допомога повинна бути 

такою ж, як і при опіках другого ступеня. Дати знеболюючі ліки. Якщо до 

рани прилипла одяг, не намагайтеся самостійно відокремити її від шкіри. 

Накласти стерильну пов'язку, зігріти постраждалого, поїти його 

подщелоченной, підсоленою водою (1 ч ложку солі розчинити в 1 л води), 

тому що потерпілий відчуває спрагу. Напувати по 30 мл через кожні 0,5 

години. Протипоказанням є блювота. Доставити потерпілого до лікувальної 

установи найбільш щадним транспортом.  

 

Хімічні опіки  

В останні роки у зв'язку з постійним і широким використанням хімічних 

речовин у промисловості, сільському господарстві і в побуті почастішали 

випадки опіків хімічними речовинами.  

Хімічні опіки виникають в результаті дії на шкіру і слизові оболонки 

концентрованих неорганічних та органічних кислот, лугів, фосфору. Деякі 

хімічні сполуки на повітрі, при зіткненні з вологою або іншими хімічними 

речовинами легко спалахують або вибухають, 

викликають термохімічні опіки. Чистий фосфор самозаймається на повітрі, 

легко прилипає до шкіри і викликає також термохімічні опіки. Бензин, гас, 

скипидар, етиловий спирт, ефір часто бувають причиною опіків шкіри.  

Хімічні опіки викликаються і деякими рослинами (жовтцем, дурманом, 

проліском та ін), що використовуються в якості компресів для лікування 

радикулітів,артритів, поліартритів, особливо в період цвітіння цих рослин.  

Завдяки своєчасному і правильному наданню першої допомоги 

постраждалому на місці події ліквідуються або попереджаються глибокі 

ураження тканин, розвиток загального отруєння. 

Перша допомога при хімічних опіках. Одяг, просочений хімічною сполукою, 

необхідно швидко зняти, розрізати прямо на місці події самому потерпілому 

або його оточуючим. Потрапили на шкіру хімічні речовини слід змити 

великою кількістю води з-під водопровідного крана протягом 30-40 хвилин 

до зникнення специфічного запаху речовини, тим самим, запобігаючи його 

вплив на тканини організму.  

Не можна змивати хімічні сполуки, які спалахують або вибухають при 

зіткненні з водою. Ні в якому разі не можна обробляти уражену шкіру 

змоченими водою тампонами, серветками, тому що при цьому хімічні 

сполуки ще більше втираються в шкіру.  
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На пошкоджені ділянки шкіри накладається пов'язка з нейтралізуючим, 

знезаражувальним засобом або чиста і суха пов'язка. Мазеві (вазелінові, 

жирові, масляні) пов'язки тільки прискорюють проникнення в організм через 

шкіру багатьох жиророзчинних хімічних речовин (наприклад, фосфору). 

Після накладення пов'язки потрібно спробувати усунути або зменшити болі, 

для чого дати потерпілому всередину знеболюючий засіб (анальгін, пенталгін 

1-2 таблетки).  

Як правило, опіки кислотами звичайно глибокі. На місці опіку утворюється 

сухий струп. При попаданні кислоти на шкіру слід рясно промити уражені 

ділянки під струменем води, потім обмити їх 2% розчином питної соди, 

мильною водою, щоб нейтралізувати кислоту і накласти суху пов'язку. При 

ураженні шкіри фосфором та його сполуками шкіра обробляється 5% 

розчином сульфату міді і далі 5-10% розчином питної соди. Надання першої 

допомоги при опіках лугами таке ж, як і при опіках кислотами, з тією лише 

різницею, що луги нейтралізують 2% розчином борної кислоти, розчинами 

лимонної кислоти, столового оцту.  

Поняття теплового та сонячного ударів 

Причинами перегрівання організму є порушення тепловіддачі в районах зі 

спекотним кліматом, на виробництвах із високою температурою, у 

приміщеннях, що не провітрюються. Перегріванню сприяє і утворення тепла 

у процесі виконання фізичної роботи, особливо в одязі з синтетичних 

волокон, що перешкоджає випаровуванню поту. Такі умови викликають у 

людини тепловий удар або, якщо людина знаходиться на сонці, сонячний 

удар. 

Тепловий і сонячний удари — це патологічні стани, що супроводжуються 

сильним головним болем, головокружінням, загальною слабкістю, 

зблідненням, сповільненням рухів. Можливі нудота, блювання, короткочасна 

втрата свідомості, підвищення температури тіла до +40-+41°С. При 

подальшому впливі високої температури шкіра обличчя й губ синіє, 

посилюється задишка. Пульс стає слабким і може зовсім зникнути. 

З'являються занепокоєння, марення, галюцинації та судороги. Якщо у 

людини з'явились ознаки перегрівання, необхідно одразу ж викликати лікаря. 

Людину, що отримала тепловий чи сонячний удар, потрібно покласти у 

прохолодне місце, підійняти її голову, розстебнути одяг. Для збільшення 

тепловіддачі на лоб покласти холодний компрес і змочити одяг водою. Якщо 

людина не знепритомніла, корисно дати їй міцний холодний чай, холодну 

воду. У випадку зупинки дихання і серцевої діяльності необхідно до 

прибуття лікаря почати зовнішній масаж серця і штучну вентиляцію легень. 

Для запобігання перегріванню на сонці голову обов'язково слід прикривати 

світлим головним убором, що добре відбиває сонячні промені. 

Сонячний удар — різновид теплового. Він виникає в тому випадку, коли 

людина з непокритою головою тривалий час знаходиться під прямим 



сонячним промінням. Його виникненню сприяє загальне перегрівання 

організму. 

Симптоми. Погіршення самопочуття, слабкість, розбитість. Відчуття 

сильного жару. Почервоніння шкіри. Рясне виділення поту. Посилене 

серцебиття, задишка, пульсація і важкість у скронях. Запаморочення, 

головний біль, іноді блювота. Температура тіла підвищується до 38-40 °С. 

Частота пульсу досягає 100-120 ударів за хвилину. При подальшому 

зростанні температури до 40-41°С пульс збільшується до 140-160 ударів за 

хвилину, зростає збудження, рухове занепокоєння, зменшується пітливість, 

що вказує на зрив пристосувальних реакцій. 

У важких випадках теплового удару можливі затьмарення свідомості, аж до 

повної втрати, судоми різних груп м'язів, порушення дихання і кровообігу. 

Можуть бути галюцинації, марення. Шкіра суха, гаряча, язик теж сухий, 

пульс слабкий, аритмічний. Дихання стає поверхневим і нечастим. 

Засоби профілактики та перша допомога 

Щоб уникнути теплового і сонячного удару, не слід перегріватись, не 

витрачати води і солей з організму, влітку носити головний убір, переважно 

білого кольору. У спекотну погоду слід збільшувати в добовому раціоні кіль-

кість води і солі, не рекомендується їсти жирну, висококалорійну їжу. 

Якщо при тепловому ударі не надати своєчасної допомоги, можливе настання 

смерті. Смерть настає внаслідок порушення дихання і кровообігу. 

Швидко перенести потерпілого в прохолодне місце, покласти на спину, 

піднявши дещо ноги, зняти або розстебнути одяг. Змочити голову холодною 

водою або покласти на неї змочений холодною водою рушник, холодні 

примочки на лоб, тім'яну ділянку, потилицю, на пахові, підключичні, 

підколінні, пахвові ділянки, де зосереджено багато кровоносних судин. 

Можна зробити вологе обгортання або протерти тіло потерпілого шматочком 

льоду, облити його прохолодною водою, але обережно і не довго. 

Температура тіла потерпілого не повинна бути нижча від 38 °С. 

Якщо людина не втратила свідомість, їй потрібно дати міцного холодного 

чаю або холодної підсоленої води (1/2 чайної ложки солі на 0,5 л води). 

У важких випадках слід одразу зважити на характер дихання потерпілого, 

перевірити, чи не порушена у нього прохідність дихальних шляхів. 

Виявивши, що язик запав, а в роті є блювотні маси, повернути голову 

потерпілого на бік і очистити порожнину рота бинтом або носовою 

хустинкою, накрученою на палець. 

Якщо дихання слабке або його немає взагалі, терміново почати робити 

штучне дихання методом «рот у рот» або «рот у ніс» до появи самостійного 

глибокого дихання. Якщо ж при цьому не відчувається пульс, а зіниці 

розширені і не реагують на світло, слід провести весь комплекс реанімації—

штучне дихання і непрямий масаж серця. 



Перша допомога при електротравмах 

Електротравма - це ураження організму електричним струмом. 

Електротравма, як виробниче захворювання, може зустрічатися в індустрії, 

сільському господарстві, на транспорті, в побуті. Причиною електротравми 

можливо атмосферний електрику (блискавка). 

Прояв електротравми залежить від сили, напруги та тривалості дії струму. 

Також тяжкість ушкодження органів і тканин при електротравми залежить 

від фізичних властивостей електричного струму, який можливо змінним і 

постійним. Як ми знаємо, що змінний струм більш страшний для організму. 

Чим вище напруга електричного струму, тим більш виражені наслідки. 

Тяжкість стану прямо пропорційна тривалості дії електричного струму, 

з'являються як місцеві, так і загальні трансформації. Місцеві патологічні 

прояви в точках входу струму можуть бути різними по тяжкості від малих 

больових відчуттів до важких уражень з відшаруванням тканин і 

обвуглювання. 

Загальні порушення при електротравми виражаються в патологічних 

трансформаціях з боку центральної нервової, дихальної системи і органів 

кровообігу. Іноді явні показники ураження цих систем при зовнішньому 

огляді відсутні, але потрібно пам'ятати про відстрочений ефект 

електротравми, а також шоковому стані хворого, при якому явні показники 

ураження можуть виявитися пізніше. Ураження електричним струмом може 

відбуватися безпосередньо при контакті з неізольованим джерелом струму. 

Рідше можна отримати електротравму при зіткненні з предметами, 

з'єднаними з оголеними джерелами електрики. Струми великої напруги 

можуть надавати дію на людину через землю, а також через повітря. Поразка 

атмосферним електрикою (блискавкою) можливо на великому видаленні від 

джерела електрики (через землю, воду, проводи й т.д.). найстрашнішим 

вважають змінний струм з напругою вище 250В. 

Симптоми 

При електротравми можуть бути непритомність, розлад мови, втрата 

свідомості, судоми, зупинка дихання, як найбільш важке проявлення розладів 

дихальної системи. У важких випадках може трапитися несподівана смерть. 

Найбільш небезпечно пошкодження серця і мозку. Серце, як орган, що має 

автономну електричну активність, відповідає на кожні дії електричного 

струму порушенням електричної провідності, що на практиці можливо 

порушенням ритму, аж до зупинки серцевої діяльності. Для електротравми 

властиві «символи струму» - пошкодження шкіри, а в деяких випадках, 

щільні струпи в місці зіткнення шкіри з струмом. У перенесли удар 

блискавкою на шкірі залишаються червонуваті шрами - «символи 

блискавок». Також при ураженні електрикою може запалати одяг, що 

призводить до опіків. Особливо негативними вважаються ушкодження 

центральної нервової системи при електротравми. Мозок пошкоджується в 

результаті різкого набряку, порушення кровообігу в різних його відділах. 



Симптомами пошкодження мозку можуть бути головні болі, шум у вухах, 

перезбудження, втрата свідомості. 

Надання першої допомоги 

Першою допомогою при електротраме є звільнення потерпілого від дії 

електричного струму. Для цього потрібно вимкнути рубильник або 

запобіжник, перерізати дроти або відкинути їх за допомогою дерев'яної 

палиці. Якщо нереально прибрати джерело струму, потрібно відтягнути 

потерпілого в надійне місце. Струм побутової мережі володіє 

«приморожують дією». Це означає, що при його дії на м'язи, мускулатура 

згиначів стискається сильніше, ніж розгиначів. Цим пояснюється те, що 

потерпілий не може випустити з рук джерело струму. 

Струм високої частоти володіє «відкидають» дією. При наданні допомоги 

потерпілому потрібно дотримуватися правил безпеки. Заборонено стикатися 

з відкритими ділянками тіла потерпілого, утримувати його необхідно лише за 

одяг. Краще надіти гумові рукавички, або обмотати руки сухими ганчірками. 

Треба встати на ізолюючий предмет (дерево, гума). Потрібно терміново 

викликати швидку допомогу, а до приїзду бригади самостійно почати 

відновлення діяльності серцево-судинної та дихальної системи. Проводять 

непрямий масаж серця і штучне дихання методом із рота в рот. Закритий 

масаж серця дорослій людині проводять двома рукам, з силою натискаючи на 

середину грудини. Дитині непрямий масаж серця можна проводити 

величезними пальцями або долонею однієї руки, в залежності від віку. 

Штучне дихання роблять методом з рота в рот, з рота в ніс. При пожвавленні, 

дитини, реанімує закриває своїм ротом рот і ніс потерпілого. На 4 поштовху 

непрямого масажу серця проводиться один видих у рот потерпілого. 

Закінчувати реанімаційну діяльність можна лише після відновлення 

самостійного дихання. Проводять заходи щодо пожвавлення до приїзду 

лікаря. 

Особливістю клінічної смерті при електротравми, є її величезна тривалість. 

Смерть мозку не настає при довгій зупинці серцевої діяльності. Доктор 

продовжує реанімацію із застосуванням апаратних методик. Хворий повинен 

бути доставлений в стаціонар для лікування ускладнень електротравми з 

боку внутрішніх органів, нервової системи, а також для лікування опіків. До 

стаціонару проводиться обов'язкове знеболювання потерпілого із 

застосуванням, як ненаркотичних анальгетиків, так і більш дієвих препаратів, 

оскільки нерідким ускладненням електротравми є больовий шок. 

Якщо потерпілий знаходиться у свідомості, його потрібно заспокоїти, дати 

випити солодкого чаю. Постраждалий повинен бути обов'язково оглянутий 

лікарем. Протягом 24 годин після отриманої електротравми можливий 

розвиток ускладнень з боку вкрай важливих органів, тому кращим рішенням 

є госпіталізація постраждалого від електротравми в стаціонар. 

 Запитання : 



1. Термічні опіки. Визначення, характеристика, ступені. 

2. Що таке опіковий шок ?  

3. Перша медична допомога при термічних опіках. 

4. Хімічні опіки. Характеристика.. 

5.  Поняття теплового та сонячного ударів. Симптоми , засоби 

профілактики та перша допомога 

6. Перша допомога при електротравмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Ураження електричним струмом, 

блискавкою. Домедична допомога 

ураженому електричним струмом, 

блискавкою 

Пригадайте з уроків фізики, що таке електричний струм та його 
характеристики. Чим він небезпечний для людини? 

 

Іл. 7.1. Вигляд шкірного покриву: а — нормального, б — ураженого 

електричним струмом 

Вплив електричного струму на організм людини. Органи чуття людини не 

здатні на відстані виявляти наявність електроструму. Дію електричного 

струму на організм людини супроводжує зовнішнє ураження тканин (іл. 7.1) 

та органів у вигляді механічних ушкоджень, електричних знаків, 

електрометалізації шкіри, опіків. Ураження електричним струмом може 

виникнути без контакту з провідниками, що проводять струм (ураження 

через електричну дугу, крокову напругу тощо). Проходячи через тіло 

людини, електричний струм діє не тільки в місцях контактів і на шляху його 

проходження через організм, але й на центральну нервову систему, що 

спричиняє ураження внутрішніх органів (серця, легенів тощо). Протікання 

струму через тіло людини супроводжують термічні, електролітичні та 

біологічні ефекти. 

Термічна дія струму полягає в нагріванні тканини, випаровуванні вологи, що 

спричиняє опіки, обвуглювання тканин та їх розриви парою. За 

короткочасної дії струму термічна складова може бути визначальною в 

характері й тяжкості ураження. 

Електролітичну дію струму виявляє розкладання органічної речовини (її 

електроліз, поява вільних радикалів), зокрема крові, що призводить до зміни 



її фізико-хімічних і біохімічних властивостей. Останнє, в свою чергу, 

призводить до порушення біохімічних процесів у тканинах і органах, які є 

основою забезпечення життєдіяльності організму. 

Біологічна дія струму спричиняє подразнення та збурення живих тканин 

організму, навіть на клітинному рівні. За такого подразнення порушуються 

внутрішні біоелектричні процеси в організмі, що нормально функціонує, і 

його життєві функції. Шлях проходження струму через тіло постраждалого 

отримав назву «петля струму». Найбільш небезпечні петлі, що проходять 

через серце (наприклад ліва рука — права рука) або головний мозок (голова 

— рука). 

Небезпека ураження електричним струмом може бути пов'язана з чинниками 

електричного характеру (напруга, величина струму, вид і частота струму, 

опір електричного кола, заземлення, зануления) і неелектричного характеру 

— індивідуальні особливості людини, її увага, шлях проходження струму 

через тіло людини, тривалість дії струму. Ураження електричним струмом 

безпосередньо залежить від сили струму, що проходить через тіло 

постраждалого, шляху його розповсюдження, тривалості дії та стану 

організму. Окрім того, важливе значення мають індивідуальні особливості 

організму людини, стан приміщення, у якому експлуатують 

електроустановку, а також площа контакту людини зі струмоведучими 

частинами. 

Опір тіла людини не постійний, залежить від багатьох причин і 

коливається в дуже широких межах. Так, опір сухої шкіри коливається від 

3000 до 100 000 Ом, а вологої — знижується до 1000 Ом і менше. Зростання 

напруги, прикладеної до тіла людини, у багато разів зменшує опір шкіри. 

Отже, що вища прикладена напруга, то більша небезпека ураження. Але 

саме значення напруги не може слугувати критерієм небезпеки ураження. 

Величина струму по-різному впливає на організм людини. Виокремлюють 

такі порогові значення струму: трогово відчутний струм, трогово 

невідпускаючий струм, трогово фібриляційний струм. 

Порогово відчутний струм — найменше значення того струму, який під час 

проходження через організм людини викликає відчуття подразнення (0,6-1,3 

мА у разі змінного струму частотою 50 Гц; 5-7 мА — за постійного струму). 

Якщо струм до 10 мА і частота 50 Гц, відчувається неприємна подразлива дія 

струму, яку супроводжують судомні скорочення м'язів. 

Порогово невідпускаючий струм — найменша величина електричного 

струму, що проходячи через організм людини, спричиняє судомні 

скорочення м'язів руки, у якій затиснений провідник (10-18 мА за змінного 

струму частотою 50 Гц; 50-80 мА за постійного струму). Якщо струм 

становить 25-50 мА, утруднюється дихання; за струму 50-100 мА 



порушується робота серця з одночасним паралічем дихання. Струм понад 100 

мА вважають смертельним для людини. 

Порогово фібриляційний струм — найменше значення електричного струму, 

проходження якого через організм людини спричиняє фібриляцію* серця (50 

мА і більше за змінного струму частотою 50 Гц; 300 мА — за постійного 

струму). 

Різні тканини людини по-різному проводять струм. Найбільший електричний 

опір має шкіра людини і, особливо, верхня ороговіла її частина, у якій немає 

кровоносних судин. На результат ураження тіла (травми) впливає як сила, так 

і шлях струму через тіло людини. Велика небезпека виникає тоді, коли струм 

проходить через найбільш життєво важливі органи: серце, головний мозок, 

легені. 

Результат ураження електрострумом значною мірою залежить від 

індивідуальних (психологічних і фізичних) особливостей людини. Характер 

впливу струму тієї самої величини залежить від маси тіла людини, її 

фізичного розвитку, віку, самопочуття. Наприклад, струм, що є 

невідпускаючим для одних людей, може бути пороговим для інших. Для 

жінок порогове значення струму приблизно в 1,5 раза нижче, ніж для 

чоловіків. Помічено, що сп'яніла людина більш чутлива до струму. Важливу 

роль відіграє і фактор уваги. 

Якщо людина підготовлена до електричного удару, то ступінь небезпеки 

зменшується, у той час як несподіваний удар призводить до набагато тяжчих 

наслідків. 

Тривалість проходження струму через організм дуже впливає на результат 

ураження: що триваліша дія струму, то вища ймовірність тяжкого й 

смертельного результату. Настання фібриляції та зупинка серця відбуваються 

за тривалості дії струму понад 0,8 с або за збігу часу проходження струму з 

фазою серцевого циклу, тривалість якого за частоти серцевих скорочень 72 

уд./хв становить 0,8 с. 

Небезпека ураження від змінного струму сягає максимуму, якщо частота 

становить 50-200 Гц. Постійний струм у 4-6 разів є безпечнішим, ніж 

змінний з частотою 50 Гц. Постійний струм, порівняно зі змінним того ж 

значення, коли проходить через тіло людини, спричиняє слабші скорочення 

м’язів і менш несприятливі відчуття. 

Але такі показники ймовірні тільки в разі напруги до 600 В. За вищої напруги 

постійний струм стає небезпечнішим від змінного з частотою 50 Гц. 
Умовно безпечною є напруга 12 В. 



Залежно від сили струму, опору організму людини, її віку, статі та інших 

індивідуальних особливостей, терміну дії, умов виробництва та стану 

навколишнього середовища (температура, вологість повітря тощо), напруга 
у 12 В може стати небезпечною. 

У випадку замикання фази на землю на поверхні землі з'являється 

електричний потенціал. У зоні розтікання струму людина може опинитися 

під різницею потенціалів, наприклад, коли вона стоїть між двома точками 

ланцюга електричного струму, які розташовані одна від одної на відстані 

кроку. 

Напруга кроку — це різниця потенціалів між двома точками, у зоні 

розтікання струму на відстані кроку, на яких одночасно стоїть людина. 

Електротравма. Електричні травми — це ушкодження, що виникають у 

результаті впливу електричного струму великої сили або розряду 

атмосферної електрики (блискавки). Електротравми умовно поділяють на 

місцеві та електричні удари. 

Місцева електротравма — це локальне ушкодження цілісності тканин тіла, 

кісток під впливом електроструму, електродуги. Наслідком місцевих 

електротравм є електричні опіки, електричні знаки, електрометалізація 

шкіри, електроофтальмія, механічні пошкодження. 

Електричні опіки можуть бути поверхневими (ураження шкіри) (іл. 7.2) та 

внутрішніми. Внутрішні опіки призводять до ураження внутрішніх органів і 

тканин тіла. Електричні опіки виникають унаслідок нагрівання тканин тіла 

людини струмом величиною понад 1 А. 

Електричні знаки — це плями сірого або блідо-жовтого кольору у вигляді 

мозолів на поверхні шкіри в місці контакту зі струмопровідними елементами. 

Електричні знаки безболісні й через певний час зникають. 

Електрометалізацією шкіри називають просочування поверхні шкіри 

частинками металу під час його випаровування чи розбризкування під 

впливом електричного струму. Уражена ділянка жорстка на дотик і має 

забарвлення, характерне для кольору металу, що потрапив до шкіри (іл. 7.3). 

Електрометалізація шкіри є безпечною (за винятком очей) і з часом зникає. 

 Увага, цей спойлер може містити шокуючий контент! 

Електроофтальмія — це ураження зовнішніх оболонок очей унаслідок 

горіння електричної дуги потужним ультрафіолетовим випромінюванням, 

яке енергійно поглинається клітинами організму і призводить до хімічних 

змін (іл. 7.4). У постраждалого з'являється різкий біль в очах, відчуття в них 

стороннього тіла або піску, осліплення, світлобоязнь, сльозотеча тощо. 

Запобігають електрофтальмії під час обслуговування електроустановок 
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шляхом використання захисних окулярів, які не пропускають 

ультрафіолетові промені і захищають очі від дії розплавленого металу в разі 

виникнення електричної дуги. 

Механічне пошкодження виникає під час різкого мимовільного скорочення 

м'язів під впливом струму, що проходить через людину. Через це 

порушується цілісність шкіри, кровоносних судин, нервової тканини, 

можливі вивихи і навіть переломи кісток. 

Найнебезпечнішим видом ураження електричним струмом, за якого 

порушується функціонування серцевої, дихальної і мозкової систем людини, 

є електроудар. 

Електричний удар — це збуджувальна дія електричного струму на живі 

тканини організму, яку виявляють судомні скорочення м'язів. Є чотири 

ступені тяжкості електротравм, які різним чином впливають на організм 

людини: 

I — судоми м'язів без виникнення непритомності й зупинки дихання. 

Можливі збліднення шкірних покривів, дрібні садна, запаморочення, 

підвищення артеріального тиску; 

II — окрім судом, настає непритомність зі збереженим серцевим ритмом та 

диханням і виникненням часткового паралічу. Артеріальний тиск 

знижується, іноді порушуються біологічні процеси в організмі. Також у 

постраждалих трапляється аритмія; 

III — характеризується розривом м'яких тканин, іноді виникають вивихи 

суглобів, може трапитися сильна судома групи м'язів. Порушується зір, 

відбувається набряк головного мозку. Ушкоджуються важливі органи (нирки, 

печінка, селезінка), настають непритомність і порушення дихання та роботи 

серцево-судинної системи; 

IV — ураження електричним струмом несумісне із життям. У таких 

ситуаціях спостерігають параліч дихальної системи, фібриляцію серця. 

Зазвичай такі наслідки виникають, якщо електричний струм пройшов через 

головний мозок. 

Ураження блискавкою. Блискавка — електричний розряд між хмарами або 

між хмарою і землею. Ураження блискавкою можливе як просто неба, так і в 

закритому приміщенні. Частіше страждають люди, що перебувають під час 

грози на відкритій місцевості, переховуються від дощу під деревами та 

поблизу від працюючого електроустаткування (увімкненого в мережу 

телевізора, радіоприймача або мобільного телефона в активному режимі). 



За статистикою, щорічно в усьому світі від блискавки гинуть понад 4 тис. 

осіб (однак чимало випадків у країнах, що розвиваються, не документують). 

Реальна кількість може бути значно вищою, адже перевірені відомості з 

країн, що розвиваються, зокрема з Африки, практично не надходять. Із 

кожних десяти осіб, у яких влучає блискавка, дев’ять виживають і готові 

розповісти свою історію. Однак ці випадки не минають для них без наслідків 
як короткострокових, так і довгострокових. 

Принципова особливість удару блискавки — вплив надзвичайно 

короткочасний (0,0001-0,003 с), однак оскільки сила струму досягає 100-200 

тис. ампер, а напруга — 3-200 млн вольт постійного струму, ризик для 

людського життя дуже великий. 

Ураження блискавкою буває прямим, коли блискавка влучає в людину, і 

непрямим, коли блискавка влучає поруч або в щось, до чого людина 

торкається. Тоді основна частина струму залишається зовні, створюючи так 

званий ефект дугового розряду. 

Головна небезпека удару блискавки — ураження серця: від значного 

порушення ритму до зупинки. У той же час унаслідок удару блискавки рідко 

виникають глибокі ушкодження внутрішніх органів (тканин), оскільки 

розряд поширюється не крізь тіло, а по його поверхні. 

Ознаки ураження блискавкою: - порушення або втрата свідомості; - зупинка 

дихання, серцевої діяльності; - судоми; - важкі опіки; - розлади зору, слуху, 

шкірної чутливості. У разі ураження блискавкою на тілі з'являються так звані 

знаки блискавки — гілкоподібні розгалужені почервонілі смуги на шкірі, які 

зникають під час натискання (іл. 7.5). Вони є наслідком паралічу стінок 

судин. Через певний час ці знаки зникають. 

Для запобігання ураженню блискавкою перед грозою необхідно: 

 заховатися у приміщенні; 

 сісти в машину та повністю зачинити вікна; 

 плаваючи або перебуваючи в човні, якнайшвидше намагатися 

вибратися на берег; 

 не користуватися мобільним телефоном; 

 не наближатися до телеграфних стовпів або високих дерев; 

 не перебувати на вершинах горбів; 

 не наближатися до сільгосптехніки та невеликих транспортних засобів 

(мотоциклів, велосипедів); 

 не стояти поряд із залізною огорожею, лініями високої напруги, 

сталевими трубами та рейками, а також поблизу інших провідників 

електрики; 

 якщо є група людей, то триматися на відстані один від одного та лягти 

на землю. 



Правила безпеки під час допомоги ураженому електричним струмом і 

блискавкою. У випадку ураження електричним струмом потрібно перш за все 

вимкнути напругу рубильником (вимикачем) або забезпечити безпеку 

шляхом захисного відключення аварійної ділянки (мережі) в цілому. Якщо 

вимикання не може бути виконано швидко, необхідно терміново звільнити 

постраждалого від дії струмоведучих частин, до яких він торкається. Особа, 

яка надає допомогу, має пам'ятати, що не можна торкатись до тіла 

постраждалого оголеними руками: це небезпечно для життя рятівника. Особі, 

яка надає допомогу, потрібно також стежити за тим, щоб не торкатись до 

струмоведучої частини і не опинитися під напругою. 

 Увага, цей спойлер може містити шокуючий контент! 

Тому для звільнення постраждалого від струмоведучих частин дроту 

напругою до 1000 В використовують суху палицю, дошку або інший сухий 

діелектричний предмет. 

Відтягувати постраждалого від струмопровідних частин можна і за одяг, 

якщо він сухий, уникаючи металевих предметів та відкритих частин тіла 

постраждалого. Особа, яка надає допомогу, має ізолювати себе. Можна 

використати діелектричні рукавиці або обмотати руки шарфом, накинути на 

постраждалого прогумовану тканину або стати на гумовий килимок, суху 

дошку, чи якийсь предмет, що не проводить електричний струм. 

Під час звільнення постраждалого від струмоведучих частин, що 

перебувають під напругою вище 1000 В, необхідно одягти діелектричні 

рукавиці, взути гумові чоботи і діяти ізолюючою штангою або ізольованими 

обценьками. У разі доторкання струмопровідної частини до землі слід діяти 

за правилами крокової напруги (іл. 7.6). Під час звільнення постраждалого 

від дії електричного струму бажано, за можливості, діяти однією рукою. 

Після звільнення від струмоведучих частин постраждалого треба винести з 

небезпечної зони і надати домедичну допомогу. 

Домедична допомога ураженому електричним струмом і 

блискавкою. Послідовність дій надання домедичної допомоги ураженим 

електричним струмом та блискавкою немедичними працівниками визначена 

«Порядком надання домедичної допомоги постраждалим у разі ураження 

електричним струмом та блискавкою» (Наказ МОЗ України від 16. 06. 2014 

№ 398). 

Цей документ передбачає такі дії: 

 1. переконатися у відсутності небезпеки; 

 2. якщо постраждалий перебуває під дією електричного струму, за 

можливості, припинити його дію: вимкнути джерело струму, відкинути 
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електричний провід за допомогою сухої дерев'яної палиці чи іншого 

електронепровідного засобу; 

 3. провести огляд постраждалого, визначити, чи він притомний, чи 

дихає; 

 4. викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

 5. якщо в постраждалого немає дихання, розпочати проведення 

серцево-легеневої реанімації (СЛР); 

 6. якщо постраждалий непритомний, але дихання є, надати 

постраждалому стабільне положення; 

 7. накласти на місця опіку чисті, стерильні пов'язки; 

 8. забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

 9. у разі погіршення стану постраждалого до приїзду бригади екстреної 

(швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру 

екстреної медичної допомоги. 

 

Іл. 7.6. Безпечний спосіб виходу із зони крокової напруги 

1. Назвіть різновиди електротравми. 

 2. Як впливає електричний струм на організм людини? 

 3. Якими можуть бути за тяжкістю наслідки впливу електричного струму?  

4. Що є наслідком дії на організм теплової, хімічної та механічної енергії 

електричного струму? 

 5. Назвіть ознаки впливу електричного струму на організм.  

6. Якими є специфічні ознаки впливу блискавки на організм? 

7. Які є правила безпеки під час допомоги ураженому електричним 

струмом і блискавкою?  



8. Змоделюйте заходи домедичної допомоги ураженому електричним 

струмом чи блискавкою. 

 

 

 

 

29. Дія на організм людини йонізуючего 

випромінювання.  

1. Визначення та природа іонізуючого випромінювання 

2. Основні характеристики радіоактивного випромінювання 

3. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини 

4. Норми радіаційної безпеки 

5. Захист від радіаційного випромінювання 

Висновок 

Література 

 

 

Вступ 

Іонізуюче випромінювання — цебудь-яке випромінювання, яке прямо 

або опосередковано викликає іонізацію навколишнього середовища 

(утворення позитивно та негативно заряджених іонів). 

Іонізуюче випромінювання існує протягом всього періоду існування Землі, 

воно розповсюджується в космічному просторі. Природними джерелами 

іонізуючих випромінювань є космічні промені, а також радіоактивні 

речовини, які знаходяться в земній корі. 

Штучними джерелами іонізуючих випромінювань є ядерні реактори, 

прискорювачі заряджених частинок, рентгенівські установки, штучні 

радіоактивні ізотопи, прилади засобів зв'язку високої напруги тощо. Як 

природні, так і штучні іонізуючі випромінювання можуть бути 

електромагнітними (фотонними або квантовими) і корпускулярними. 

 

 

1. Визначення та природа іонізуючого випромінювання 

Термін "іонізуюче випромінювання" характеризує будь-яке 

випромінювання, яке прямо або опосередковано викликає іонізацію 

навколишнього середовища (утворення позитивно та негативно заряджених 

іонів). 



Особливістю іонізуючих випромінювань є те, що всі вони відзначаються 

високою енергією і викликають зміни в біологічній структурі клітин, які 

можуть призвести до їх загибелі. На іонізуючі випромінювання не реагують 

органи чуття людини, що робить їх особливо небезпечними. 

Іонізуюче випромінювання існує протягом всього періоду існування Землі, 

воно розповсюджується в космічному просторі. Вплив іонізуючого 

випромінювання на організм людини почав досліджуватися після відкриття 

явища радіоактивності у 1896 р. французьким вченим Анрі Беккерелем, а 

потім досліджений Марією та П'єром Кюрі, які в 1898 році дійшли висновку, 

що випромінювання радію є результатом його перетворення на інші 

елементи. Характерним прикладом такого перетворення є ланцюгова реакція 

перетворення урану-238 у стабільний нуклід свинцю-206. 

Уран -238 → Терій - 234 → Протактиній - 234 → Уран - 234 → Свинець-

 206 

На кожному етапі такого перетворення вивільняється енергія, яка далі 

передається у вигляді випромінювань. Відкриттю Беккереля та дослідженню 

Кюрі передувало відкриття невідомих променів, які у 1895 році німецький 

фізик Вільгельм Рентген назвав Х-променями, а в подальшому в його честь 

названо рентгенівськими. 

Перші ж дослідження радіоактивних випромінювань дали змогу 

встановити їх небезпечні властивості. Про це свідчить те, що понад 300 

дослідників, які проводили експерименти з цими матеріалами, померли 

внаслідок опромінення. 

Усі джерела іонізуючого випромінювання поділяються на природні та 

штучні (антропогенні). 

Природними джерелами іонізуючих випромінювань є космічні промені, а 

також радіоактивні речовини, які знаходяться в земній корі. 

Штучними джерелами іонізуючих випромінювань є ядерні реактори, 

прискорювачі заряджених частинок, рентгенівські установки, штучні 

радіоактивні ізотопи, прилади засобів зв'язку високої напруги тощо. Як 

природні, так і штучні іонізуючі випромінювання можуть бути 

електромагнітними (фотонними або квантовими) і корпускулярними. 

Класифікація іонізуючих випромінювань, яка враховує їх природу, наведена 

на рис. 1.1. 

 



 

 

Рис. 1.1. Класифікація іонізуючих випромінювань 

Рентгенівське випромінювання виникає в результаті зміни стану енергії 

електронів, що знаходяться на внутрішніх оболонках атомів, і має довжину 

хвилі (1000 - 1) ∙ 10
-12 м. Це випромінювання 

є сукупністю гальмівного та 

характеристичного випромінювання, енергія фотонів котрих не перевищує 1 

МеВ. 

Характеристичним називають фотонне випромінювання з дискретним 

спектром, що виникає при зміні енергетичного стану атома. 

Гальмівне випромінювання - це фотонне випромінювання з неперервним 

спектром, котре виникає при зміні кінетичної енергії заряджених частинок. 

Рентгенівські промені проходять тканини людини наскрізь. 

Гамма (γ)-випромінювання виникають при збудженні ядер атомів або 

елементарних частинок. Довжина хвилі (1000 - 1) ∙10
-10 м.

 

Джерелом γ -випромінювання є ядерні вибухи, розпад ядер радіоактивних 

речовин, вони утворюються також при проходженні швидких заряджених 

частинок крізь речовину. Завдяки значній енергії, що знаходиться в межах 

від 0,001 до 5 МеВ у природних радіоактивних речовин та до 70 МеВ при 

штучних ядерних реакціях, це випромінювання може іонізувати різні 

речовини, а також характеризується великою проникаючою здатністю, у-

випромінювання проникає крізь великі товщі речовини. Поширюється воно зі 

швидкістю світла і використовується в медицині для стерилізації приміщень, 

апаратури, продуктів харчування. 

Альфа (а)-випромінювання - іонізуюче випромінювання, що складається з 

а-частинок (ядер гелію), які утворюються при ядерних перетвореннях і 

рухаються зі швидкістю близько до 20 000 км/с. Енергія а -частинок - 2-8 

МеВ. Вони затримуються аркушем паперу, практично нездатні проникати 

крізь шкіряний покрив. Тому а-частинки не несуть серйозної небезпеки доти, 

доки вони не потраплять всередину організму через відкриту рану або через 

кишково-шлунковий тракт разом із їжею, а-частинки проникають у повітря 

на 10-11 см від джерела, а в біологічних тканинах на 30-40 мкм. 

Бета (β) -випромінювання - це електронне та позитронне іонізуюче 

випромінювання з безперервним енергетичним спектром, що виникає при 

ядерних перетвореннях. Швидкість (3-частинок близька до швидкості світла. 

Вони мають меншу іонізуючу і більшу проникаючу здатність у порівнянні з 

а-частинками. (3-частинки проникають у тканини організму на глибину до 1-

2 см, а в повітрі - на декілька метрів. Вони повністю затримуються шаром 

ґрунту товщиною 3 см. 

Потоки нейтронів та протонів виникають при ядерних реакціях, їх дія 

залежить від енергії цих частинок. 

Контакт з іонізуючим випромінюванням являє собою серйозну 

небезпеку для життя та здоров 'я людини. 
Однак при виконанні певних технічних та організаційних заходів цей 

вплив можна звести до безпечного. 



Енергію частинок іонізуючого випромінювання вимірюють у поза-

системних одиницях електрон-вольтах, еВ. 1 еВ = 1,6-10 джоуля (Дж). 

2. Основні характеристики радіоактивного випромінювання 

Серед різноманітних видів іонізуючих випромінювань надзвичайно 

важливими при вивченні питання небезпеки для здоров'я і життя людини є 

випромінювання, що виникають в результаті розпаду ядер радіоактивних 

елементів, тобто радіоактивне ви промінювання. 

Однією з основних характеристик джерела радіоактивного ви-

промінювання є його активність, що виражається кількістю радіоактивних 

перетворень за одиницю часу. 

Активність А радіонуклідного джерела - міра радіоактивності, яка 

дорівнює співвідношенню кількості dN самовиникаючих ядерних 

перетворень у цьому джерелі за невеликий інтервал часу dt до цього 

інтервалу часу: 

 

 

 

Одиниця активності - кюрі (Кі), 1 Кі = 3,7-10
10

 ядерних перетворень за 1 

секунду. В системі СІ одиниця активності - бекерель (Бк). 1 Бк дорівнює 1 

ядерному перетворенню за 1 секунду або 0,027 нКі. 

Небезпека, викликана дією радіоактивного випромінювання на організм 

людини, буде тим більшою, чим більше енергії передасть тканинам це 

випромінювання. Кількість такої енергії, переданої організму, або поглинутої 

ним, називається дозою. 

Розрізняють експозиційну, поглинуту та еквівалентну дозу іонізуючого 

випромінювання. 
Ступінь іонізації повітря оцінюється за експозиційною дозою 

рентгенівського або гамма-випромінювання. 

Експозиційною дозою (X) називається повний заряд dQ іонів 

одного знака, що виникають у малому об'ємі повітря при повному 

гальмуванні всіх вторинних електронів, утворених фотонами до маси 

повітря dт в цьому об'ємі: 

Одиницею вимірювання експозиційної дози є кулон на 1 кг (Кл/кг). 

Позасистемна одиниця - рентген (Р); 1 Р = 2,58-10
-4

 Кл/кг. 

Експозиційна доза характеризує потенційні можливості іонізуючого 

випромінювання. 

Біологічна дія іонізуючих випромінювань на організм людини, в першу 

чергу, залежить від поглинутої енергії випромінювання. 

 



 

Поглинута доза випромінювання (Д) - це фізична величина, яка дорівнює 

співвідношенню середньої енергії, переданої випромінюванням речовині в 

деякому елементарному об'ємі, до маси речовини в ньому: 

де Е - енергія (Дж); 

т - маса речовини (кг). 

Одиниця вимірювання поглинутої зони - грей (Гр.); 1 Гр = ІДж/кг. 

Застосовується також позасистемна одиниця - рад. 1 рад = 0,01 Гр. 

Однак поглинута доза не враховує того, що вплив однієї і тієї самої дози 

різних видів випромінювань на окремі органи і тканини, як і на організм в 

цілому, неоднаковий. Наприклад, а-випромінювання спричиняє ефект 

іонізації майже у 20 разів більший, ніж (3- тау-випромінювання. Для 

порівняння біологічної дії різних видів випромінювань при вирішенні задач, 

пов'язаних із радіаційним захистом, НРБУ-97 введено поняття еквівалентної 

дози в органі або тканині (НТ ), величина якої визначається як добуток 

поглинутої дози в окремому органі або тканині (Дт ) на радіаційний 

зважуючий фактор WR , величина якого залежить від відносної біологічної 

ефективності іонізуючого випромінювання, тобто 

НТ =ДТ ∙WR . 

Одиниця еквівалентної дози в системі СІ - зіверт (Зв). Позасистемна 

одиниця еквівалентної дози - бер - біологічний еквівалент рада. 1 Зв = 100 

бер. 

Для оцінки можливих наслідків опромінення організму людини з 

урахуванням радіаційної чутливості окремих органів і тканин тіла людини 

НРБУ-97 введено поняття ефективної дози (Е), яка визначається як сума 

добутків еквівалентних доз у тканинах і органах (Hт ) на відповідні тканинні 

зважуючі фактори WT , тобто 

 
Для органів тіла людини WT знаходиться в межах від 0,20 (гонади) до 0,01 

(шкіра). 

3. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини 

У результаті дії іонізуючого випромінювання на організм людини в 

тканинах можуть виникати складні фізичні, хімічні та біологічні процеси. 

При цьому порушується нормальне протікання біохімічних реакцій та обмін 

речовин в організмі. 

В залежності від поглинутої дози випромінювання та індивідуальних 

особливостей організму викликані зміни можуть носити зворотний або 

незворотний характер. При незначних дозах опромінення уражені тканини 

відновлюються. Тривалий вплив доз, які перевищують гранично допустимі 

межі, може викликати незворотні зміни в окремих органах або у всьому 

організмі й виразитися в хронічній формі променевої хвороби. Віддаленими 

наслідками променевого ураження можуть бути променеві катаракти, 

злоякісні пухлини. 



При вивченні дії на організм людини іонізуючого випромінювання були 

виявлені такі особливості: 

- висока руйнівна ефективність поглинутої енергії іонізуючого 

випромінювання, навіть дуже мала його кількість може спричинити глибокі 

біологічні зміни в організмі; 

- присутність прихованого періоду негативних змін в організмі, він може 

бути досить довгим при опроміненнях у малих дозах; 

- малі дози можуть підсумовуватися чи накопичуватися; 

- випромінювання може впливати не тільки на даний живий 

організм, а й на його нащадків (генетичний ефект); 

- різні органи живого організму мають певну чутливість до опромінення. 

Найбільш чутливими є: кришталик ока, червоний кістковий мозок, 

щитовидна залоза, внутрішні (особливо кровотворні) органи, молочні залози, 

статеві органи; 

- різні організми мають істотні відмінні особливості реакції на 

дози опромінення; 

-ефект опромінення залежить від частоти впливу іонізуючого 

випромінювання. Одноразове опромінення у великій дозі спричиняє більш 

важкі наслідки, ніж розподілене у часі. 

При одноразовому опроміненні всього тіла людини можливі такі 

біологічні порушення в залежності від сумарної поглинутої дози 

випромінювання: 

 

 

До 0,25 Гр (25 рад)- видимих порушень немає; 

0,25 ... 0,5 Гр (25 ... 50 рад) - можливі зміни в складі крові; 

0,5 ... 1,0 Гр (50 ... 100 рад) - зміни в складі крові, нормальний стан 

працездатності порушується; 

1,0 ... 2,0 Гр (100 ... 200 рад) - порушується нормальний 

стан, можлива втрата працездатності; 

2,0 ... 4,0 Гр (200 ... 400 рад) - втрата працездатності, можливі 

смертельні наслідки; 

4,0 ... 5,0 Гр (400 ... 500 рад) - смертельні наслідки складають 50% від 

загальної кількості потерпілих; 

6 Гр і більше (понад 600 рад) - смертельні випадки досягають 100% 

загальної кількості потерпілих; 

10 ... 50 Гр (1000 ... 5000 рад) - опромінена людина помирає 

через 1-2 тижні від крововиливу в 

шлунково-кишковий тракт. 

Доза 60 Гр (6000 рад) призводить до того, що смерть, як правило, настає 

протягом декількох годин або діб. Якщо доза опромінення перевищує 60 Гр, 

людина може загинути під час опромінення ("смерть під променем"). 

Репродуктивні органи та очі мають особливо високу чутливість до 

опромінення. Одноразове опромінення сім'яників при дозі лише 0,1 Гр (10 

рад) призводить до тимчасової стерильності чоловіків, доза понад 2 Гр (200 



рад) може призвести до сталої стерильності (чи на довгі роки). Яєчники 

менш чутливі, але дози понад 3 Гр (300 рад) можуть призвести до безпліддя. 

Для цих органів сумарна доза, 

отримана за кілька разів, більш небезпечна, ніж одноразова, на відміну від 

інших органів людини. 

Очі людини уражаються при дозах 2...5 Гр (200...500 рад). Встановлено, 

що професійне опромінення із сумарною дозою 0,5...2 Гр (50...200 рад), 

отримане протягом 10-20 років, призводить до помутніння кришталика. 

Небезпека радіоактивних елементів для людини визначається здатністю 

організму поглинати та накопичувати ці елементи. Тому при потраплянні 

радіоактивних речовин усередину організму уражаються ті органи та 

тканини, у яких відкладаються ті чи інші ізотопи: йод - у щитовидній залозі; 

стронцій - у кістках; уран і плутоній - у нирках, товстому кишечнику, 

печінці; цезій - у м'язовій тканині; натрій поширюється по всьому організму. 

Ступінь небезпеки залежить від швидкості виведення радіоактивних речовин 

з організму людини. Більша частина людських органів є мало чутливою до дії 

радіації. Так, нирки витримують сумарну дозу приблизно 23 Гр (2300 рад), 

отриману протягом п'яти тижнів, сечовий міхур -55 Гр (5500 рад) за один 

місяць, печінка - 40 Гр (4000 рад) за місяць. 

Ймовірність захворіти на рак знаходиться в прямій залежності від дози 

опромінення. Перше місце серед онкологічних захворювань займають 

лейкози. їх дія, що веде до загибелі людей, виявляється приблизно через 10 

років після опромінення. 

4. Норми радіаційної безпеки 

Основними документами, якими регламентується радіаційна безпека в 

Україні, є: Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) та Основні 

санітарні правила України (ОСПУ). 

У НРБУ-97 виділяють три категорії осіб щодо ризику іонізуючого 

опромінення: 

- категорія А - персонал, який безпосередньо працює з радіо 

активними речовинами; 

- категорія Б - персонал, що безпосередньо не працює із радіо 

активними речовинами, але за умови розміщення їх на робочих місцях 

або місцях проживання може потрапити під дію опромінення; 

- категорія В - все населення країни. 

Для осіб категорій А і Б НРБУ-97 встановлюють ліміти ефективної й 

еквівалентної доз за календарний рік. Обмеження опромінення категорії В 

(населення) здійснюється введенням лімітів річної ефективної та 

еквівалентної доз для критичних груп осіб категорії Б. Остання означає, що 

значення річної дози опромінення осіб, що входять до критичної групи, не 

повинно перевищувати ліміту дози, встановленого для категорії В (див. табл. 

4.1). 

Таблиця 4.1 
Ліміти доз сумарного внутрішнього і зовнішнього опромінення 

Ліміти доз, мЗв∙рік
-1

 Категорія опромінюваних осіб 



А Б В 

ЛДЕ (ліміт ефективної дози) 20 2 1 

Ліміти еквівалентної дози: 
   

ЛДlens (для кришталика ока) 150 15 15 

ЛДskin (для шкіри) 500 50 50 

ЛДexstrim (для кистей та стіп) 500 50 - 

Чисельні значення наведених в табл. 4.1 основних дозових лімітів НРБУ-

97 встановлюють на рівнях, що виключають можливість виникнення 

детерміністичних ефектів опромінення і одночасно гарантують настільки 

низьку ймовірність виникнення стохастичних ефектів опромінення, що вона 

є прийнятною як для окремих осіб, так і для суспільства в цілому. 

Крім лімітів ефективної й еквівалентної річних доз, НРБУ-97 вста-

новлюють допустимі рівні надходження радіонуклідів в організм людини за 

календарний рік, потужності еквівалентної дози, концентрації радіонуклідів у 

повітрі, питній воді та раціоні, щільності потоку частинок, забруднення 

шкіри, спецодягу, робочих поверхонь тощо. Значення окремого допустимого 

рівня розраховується за умови, що створена ним річна доза не повинна 

перевищувати ліміту відповідної дози. При багатократному радіаційному 

опроміненні допустимі рівні визначаються за умови, щоб річна сумарна доза 

від усіх джерел випромінювання не перевищувала відповідного ліміту дози. 

5. Захист від радіаційного випромінювання 

Питання захисту людини від впливу радіаційних випромінювань постали 

одночасно з їх відкриттям. Це пояснюється, по-перше, тим, що радіаційне 

випромінювання швидко почало застосовуватися в науці та на практиці, і, по-

друге, комплексом виявлених їхніх негативних впливів на організм людини. 

У нашій країні захист працюючих від впливу радіаційного випро-

мінювання забезпечується системою загальнодержавних заходів. Вони 

складаються з комплексу організаційних і технічних заходів. Ці заходи 

залежать від конкретних умов роботи з джерелами іонізуючого 

випромінювання та від типу джерела випромінювання. 

Для захисту від зовнішнього опромінювання, яке має місце при роботі із 

закритими джерелами випромінювання, основні зусилля необхідно 

направити на попередження переопромінення персоналу шляхом: 

- збільшення відстані між джерелом випромінювання і людиною (захист 

відстанню); 

- скорочення тривалості роботи в зоні випромінювання (захист часом); 

- екранування джерела випромінювання (захист екранами). 

Під закритими джерелами радіаційного випромінювання розуміють такі, 

які виключають можливість потрапляння радіоактивних речовин в 

навколишнє середовище. У виробничих і лабораторних умовах необхідно 

якомога швидше застосовувати дистанційне управління роботою обладнання, 

яке дає можливість виконувати операції з радіоактивними речовинами на 

відстані. 



Захист від внутрішнього опромінення вимагає виключення без-

посереднього контакту з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді та 

попередження потрапляння їх у повітря робочого простору. 

Під внутрішнім опроміненням розуміють вплив на організм людини 

випромінювань радіоактивних речовин, що потрапляють всередину 

організму. На дверях приміщень, у яких проводиться робота з відкритими 

джерелами радіоактивного випромінювання, повинен знаходитися знак 

радіаційної небезпеки - на жовтому фоні три червоних пелюстки (рис. 14.2). 

Особливе значення при роботі з відкритими джерелами радіоактивного 

випромінювання має особиста гігієна та засоби індивідуального 

захисту працюючого. В залежності від виду виконуваних робіт і не-

безпечності цих робіт застосовують спецодяг (комбінезони або костюми), 

спецбілизну, шкарпетки, спецвзуття, рукавиці, респіратори. 

Радіоактивні речовини повинні знаходитися в спеціальних приміщеннях. 

По кожному з них необхідно вести суворий облік надходжень і витрат, щоб 

виключити можливість їх безконтрольного використання. Порядок 

транспортування радіоактивних речовин регламентується спеціальними 

правилами. Радіоактивні речовини перевозять у спеціальних контейнерах і 

спеціально обладнаним транспортом. До організацій і установ, у яких 

постійно виконуються роботи з радіоактивними речовинами, підвищені 

вимоги з охорони праці. Керівництво цих організацій зобов'язане розробити 

детальні інструкції, в яких викладено порядок проведення робіт, облік 

збереження та використання джерел випромінювання, збір та знешкодження 

відходів, порядок проведення дозиметричного контролю. Оцінка 

радіаційного стану здійснюється за допомогою приладів, принцип дії яких 

базується на таких методах: 

- іонізуючих (вимірювання рівня іонізації випромінювання); 

- сцинтиляційних (вимірювання інтенсивності світлових спалахів, які 

виникають у речовинах, що люмінесціюють при проходженні крізь них 

іонізуючих випромінювань); 

- фотографічних (вимірювання густини почорніння фотопластинки під 

дією іонізуючого випромінювання). 

Результати усіх видів радіаційного контролю повинні реєструватися і 

зберігатися протягом 30-ти років. При індивідуальному контролі ведуть облік 

річної дози опромінення, а також сумарної дози за весь період професійної 

діяльності людини. 

Висновок 
При вивченні дії на організм людини іонізуючого випромінювання були 

виявлені такі особливості: 

- висока руйнівна ефективність поглинутої енергії іонізуючого 

випромінювання, навіть дуже мала його кількість може спричинити глибокі 

біологічні зміни в організмі; 

- присутність прихованого періоду негативних змін в організмі, він може 

бути досить довгим при опроміненнях у малих дозах; 

- малі дози можуть підсумовуватися чи накопичуватися; 



- випромінювання може впливати не тільки на даний живий 

організм, а й на його нащадків (генетичний ефект); 

- різні органи живого організму мають певну чутливість до опромінення. 

Найбільш чутливими є: кришталик ока, червоний кістковий мозок, 

щитовидна залоза, внутрішні (особливо кровотворні) органи, молочні залози, 

статеві органи; 

- різні організми мають істотні відмінні особливості реакції на 

дози опромінення; 

-ефект опромінення залежить від частоти впливу іонізуючого 

випромінювання. Одноразове опромінення у великій дозі спричиняє більш 

важкі наслідки, ніж розподілене у часі. 

Іонізуюче випромінювання дуже згубно діє на організм людини, і тому 

треба подалі триматися джерел його випромінювання. 

 

 

Іонізуюче випромінювання та його вплив на організм 

Іонізуюче випромінювання та його вплив на організм 
 

Іонізуюче випромінювання та його властивості 
Іонізація та збудження атомів та молекул опроміненої речовини - 

найважливіші первинні фізичні процеси, що обумовлюють пусковий 

механізм біологічної дії випромінювань. 

Передача енергії випромінювань атомам і молекулам біосубстрату - це тільки 

найперший, фізичний етап дії, яка відбувається в клітині, а згодом у тканинах 

і в усьому організмі. Наступний етап – хімічний, аборадіаційно-хімічний етап 

променевого ураження клітини. 

В основі первинних радіаційно-хімічних змін молекул лежать два 

механізми: 
- пряма дія, коли молекула зазнає зміни безпосередньо при взаємодії з 

опроміненням; 

- непряма дія – змінювана молекула безпосередньо не поглинає енергії 

випромінювання, а одержує її шляхом передачі від іншої молекули. 

Первинні фізико-хімічні зміни, що відбуваються у перші частки секунди, 

призводять до утворення наступних ланок реакцій, що розвиваються вже 

після безпосереднього акту опромінення і спричинюють глибокі зміни в 

клітинах і тканинах через досить значні проміжки часу. 

Іонізуюче випромінювання проникає в біологічний матеріал і взаємодіє з 

молекулами і атомами (фізична сфера). Внаслідок цього ефекту уражений 



орган може змінитися безпосередньо. Однак частіше утворюються проміжні 

продукти-переважно продукти дисоціації опроміненої води (хімічна сфера): 

радикали Н* і ОН* , що можуть змінити ферменти або уражений орган. Крім 

того, утворюються активні сполуки цих радикалів: Н2О2 і О2Н й інші 

перекиси, які також можуть призвести до зміни ферментів і ураження 

опроміненого органа (біохімічна сфера). Зміни хромосом, прямі чи побічні, 

призводять до різних біологічних проявів (біологічна сфера). 

Хімічна активність іонізуючого випромінювання дуже висока, а біологічна 

ще вища, тому смерть організму настає внаслідок дії дуже малих 

енергетичних доз випромінювання, при яких початкові фізико-хімічні зміни 

лежать за межами найбільш чутливих аналітичних методів. 

При таких дозах енергії безпосередні прямі порушення в хімічних зв’язках 

біомолекул дуже невеликі і вирішальну роль в ураженні відіграють процеси, 

за яких відбувається посилення первинного ефекту, що розвиваються вже 

після впливу іонізуючої радіації. 

Істотну роль у дії іонізуючих випромінювань відіграє водна фаза клітин і 

тканин організмів, за рахунок радикалів, що утворюються при радіолізі води 

у водних фазах колоїдів клітин і тканин. Значення подібної активації полягає 

втому, що акт розкладання води на радикали потребує порівняно малої 

енергії, а утворені радикали мають дуже високу хімічну активність. 

Водні фази безпосередньо межують з поверхнями біомолекул, які мають 

велику кількість активних реакційних груп. Водні містки, що розділюють ці 

молекули, не перевищують 3-4 молекулярні радіуси. За таких умов радикали, 

що утворилися, мають можливість безпосередньо реагувати з біомолекулами, 

а процеси рекомбінації мінімальні. 

Радикали, що утворилися при радіолізі води окислюють і відновлюють різні 

органічні сполуки. В первинній стадії променевого ураження вирішальна 

роль належить реакціям окиснення, і біологічна дія пов’язується 

зрадикалами, що окислюють – ОН і ОН 2. 

Дію радіації називають прямою, коли іонізуються молекули органічних 

компонентів клітини, і непрямою, коли випромінювання діє на біосубстрат 

внаслідок утворення високоактивних продуктів гідролізу води. 

Встановлено, що далеко не вся поглинена тканинами енергія іонізуючих 

випромінювань спричиняє біологічний ефект. Імовірність взаємодії квантів 

енергії з біосубстратом, коли іонізаційний акт спричинить реакції в 

клітинах,дуже мала (0,01-0,0001), а кількість енергії, що спричиняє загибель 

клітин, незначна. 

На сьогодення найбільш прогресивною гіпотезою є стохастична, яка 

враховує як фізіологічні, так і індуковані випромінюванням процеси. 



Стохастична гіпотеза розглядає будь-який біологічний об’єкт, клітину, як 

лабільну динамічну систему, що постійно знаходиться в процесі переходу з 

одного стану в інший. Внаслідок крайньої складності системи любий перехід 

супроводжується і пов’язаний з багатьма комплексними і елементарними 

реакціями окремих клітинних органел і макромолекул. Згідно зі 

стохастичною гіпотезою, під впливом опромінення підвищується імовірність 

спонтанних порушень гомеостазу клітини, який підтримується численними 

механізмами регуляції, а первинні радіаційні фізико-хімічні зміни е лише 

поштовхом для таких багатокомпонентних процесів, що призводять до 

виявленого ефекту. 

Певну роль у механізмі опосередкованої дії опромінення відіграють 

радіотоксини. Радіотоксинами можуть бути аномальні метаболіти, а також 

речовини, які властиві нормальному стану, але утворюються в опроміненому 

організмі в надлишковій кількості (гормони, продукти обміну і розпаду 

тканин, медіатори). 

Виникаючи токсини (хінони, ортохінони) впливають і на нейроендокринний 

апарат, що є причиною низки опосередкованих ефектів, типовим прикладом 

яких можна вважати звісний стан так званого «радіаційного похмілля». 

2. Структурні ушкодження в макромолекулах 
При опроміненні ДНК мають місце слідуючи типи ушкоджень молекул 

нуклеїнових кислот: 

- одно- та двониткові розриви. 

- міжмолекулярні поперечні зшиви полінуклеотидних ланцюгів. 

- розгалужені ланцюги внаслідок сумарного ефекту поодиноких і подвійних 

розривів. 

При опроміненні ферментів спостерігаються слідуючи явища: 

- зміна амінокислотного складу (зниження вмісту тирозину, цистину, 

метіоніну); 

- поява вільних амідних груп; 

- утворення агрегатів; 

- розрив сульфгідрильних зв’язків і поява вільних SH - груп; 

- поява кількох компонентів ферменту із ферментативною активністю. 

3. Вплив випромінювання на клітини 

Найбільш універсальною реакцією клітин на опромінення є тимчасова 

затримка клітинного поділу, яку називають радіаційним блокуванням мітозів. 

Найрізноманітніші променеві реакції клітин (затримка мітозів, індукція 



хромосомних аберацій, ступінь пригнічення синтезу ДНК та ін.) виражені в 

різному ступені і залежать від стадії її життєвого циклу. Найбільш радіо 

чутливими клітини є під час мітозу. 

Результати чисельних досліджень доказали найбільшою радіочутливість ядра 

клітини і її вирішальну роль в ураженні при опроміненні. Влучення однієї 

частинки до ядра клітини призводить до її загибелі, що у випадку 

опромінення цитоплазми клітини реєструється після 15 млн. частинок. 

Далекосяжні наслідки може мати така зміна спадкової інформації, коли 

клітина не гине, але набуває нових властивостей, або втрачає старі якості. 

Закріплена в спадковості зміна властивостей клітини або організму 

називається мутацією, змінений організм – мутантним, а зовнішній агент– 

мутагенним. Чутливість клітин до іонізуючої радіації можна змінити за 

рахунок фізичних або хімічних факторів, а також за допомогою впливів,які 

змінюють біологічні характеристики клітин (рівень метаболітів,інтенсивність 

дихання ). 

4. Дія іонізуючої радіації на тканини 
Радіочутливість тканини пропорційна проліферативній активності і обернено 

пропорційна ступеню диференційованості складаючи її клітин (правило І. 

Бергоньє іЛ. Трибондо). Для радіо резистентних тканин радіаційний вплив 

також не залишається безслідним. Дослідами Г.С. Стреліна встановлено, що 

тканини, які мало оновлюються, «запам’ятовують» радіаційний вплив і тому 

стають неповноцінними функціонально. Наслідком таких прихованих 

ушкоджень є, наприклад, цистити, ректити, ураження серця, нирок, печінки. 

Найбільш чутливою в організмі людини є лімфоїдна тканина. В перші години 

після опромінення відбувається масова загибель лімфоцитів, клітин які не 

діляться. Радіочутливість лімфоцитів лишається загадкою. Припускають,що 

дія радіації на лімфоцити призводить до швидких змін у властивостях і 

функціях біомембран, активності ряду ключових ферментів, що регулюють 

обмін речовин, в енергетичному стані клітин і їхньому іонному балансі. У 

неопроміненому лімфоциті існують ефективні системи контролю 

надактивністю ферментів. Вплив радіації порушує їх, «некерована» нуклеаза 

діє на молекулу ДНК, що призводить до її розпаду і, як наслідок, до загибелі 

клітини. 

Істотно,що втрата клітиною контрольних функцій відбувається не відразу 

після опромінення, а через деякий час. В опромінених лімфоцитах 

з’являються специфічні білкові фактори. Очевидно, під їхньою дією нуклеази 

і розщеплюють ДНК. 

іонізуюче випромінювання влив орган клітина 

5. Променеві реакції окремих органів і систем 



Шкіра та її похідні. Максимально переносима шкірою доза рентгенівського 

випромінювання становить близько10 Гр. при однократному зовнішньому 

опроміненні. При великих дозах виникають дерматити, згодом – виразкові 

ураження. Тимчасова епіляція відбувається при загальному опроміненні 

дозою 4 Гр, при цьому спостерігається руйнування сальних і потових залоз, 

пригнічення їхньої секреції, стійке облисіння – дозою близько 7 Гр. Крім 

ушкодження зрілих клітин шкіри та її базального шару, важливу роль 

відіграє і накопичення токсичних продуктів розпаду і рефлекторний вихід у 

шкіру біологічно активних кінінів і гістаміноподібних речовин. 

Органи кровотворення. Змінив лімфатичних вузлах і селезінці виявляються 

при поглиненій дозі 0,25 –0,5 Гр, в клітинах кісткового мозку при 0,5 – 1 Гр. 

вже в першу добу після опромінення. Найважливішим проявом променевого 

ушкодження кровотворних органів є клітинне спустошення. Цей процес 

підрозділяється на три стадії. Перша стадія триває близько трьох 

годин,характеризується відносною постійністю клітинного вмісту. Друга 

стадія – від 3 до 7 год. після опромінення, характеризується різким і 

глибоким спустошенням кісткового мозку і лімфоїдної тканини (кількість 

клітин у кістково-мозковій тканині може збільшуватися більш, ніж удвічі). 

Найважливіший механізм цієї стадії – інтерфазна загибель клітин, яка 

визначає високу радіо вразливість кровотворних органів. У третій стадії 

швидкість клітинного спустошення сповільнюється і подальше зменшення 

кількості клітин відбувається в кістковому мозку внаслідок репродуктивної 

загибелі, а також тривалого диференціювання частини клітин і міграції їх у 

кров. Тривалість третьої стадії пропорційна дозі опромінення. 

Найбільш вразливими до дії іонізуючої радіації є еритроїдні клітини 

кісткового мозку. Вразливість лімфоїдних клітин тимуса, селезінки і 

кісткового мозку, в основному порівнянна і виражена слабкіше за еритроїдні 

клітини кісткового мозку; найбільш радіо резистентними є клітини 

гранулоцитарного паростка. Інтерфазна загибель – основна причина 

зменшення кількості лімфоїдних клітин. Зниження кількості еритроїдних і 

гранулоцитарних клітин значною мірою залежить і від інших причин: 

токсемії, порушення імунних реакцій, нервової і гормональної регуляції. 

При променевій патології спостерігаються морфологічні зміни білої крові: 

з’являються гіперсегментовані нейтрофіли, збільшується франгментоз ядер. 

Ураження лімфоцитів полягає в пікнотизації ядер, каріорексисі, каріолізі, 

згодом – у лімфолізі. Часто спостерігається ущільнення лейкоцитів, 

набрякання, велика кількість зерен. 

Зменшення кількості тромбоцитів часто настає після зниження кількості 

нейтрофіліві вже чітко помітне в перші години після променевого впливу. 

Зміна кількості еритроцитів значно менше виражена порівняно з іншими 

клітинами крові, однак процес відновлення червоних кров’яних клітин 

затягується. У початковий період променевої хвороби ні кількість 

еритроцитів, ні вміст гемоглобіну в крові практично не змінюються,однак 



стійкість еритроцитів до гемолітичних агентів порушується вже незабаром 

після опромінення. 

Серцево-судинна система. Розвитку радіаційного міокардіофіброзу основну 

роль відіграють порушення мікроциркуляції внаслідок облітерації 

ендотеліальних клітин капілярів. Великі кровоносні судини помірно чутливі 

до опромінення. Тоді як у капілярах вже після опромінення дозою 1 Гр. 

порушується проникність. 

Органи дихання. Органи дихання містять структури, що значно 

розрізняються за стійкістю до радіації. В перші 3-4 доби після опромінення 

спостерігається набрякання і частковий розпад аргірофільних волокон; 

гіперемія, діапедезеритроцитів і набряк альвеолах, субплевральна емфізема. 

Пізніше виникає зростання проникності судин, периваскулярний вихід крові, 

крововиливи, некрози, які ускладнюються інфекцією, нейтропенічною 

бронхопневмонією. Пневмонії, які є вторинними інфекційними 

ускладненнями, можуть стати вирішальною ланкою в летальному кінці 

променевого ураження організму. 

Нервова система. Зріла нервова тканина являє собою непроліферуючу 

клітинну систему, що складається з високо диференційованих клітин, 

заміщення яких в організмі не відбувається. 

В перші хвилини після опромінення змінюються структури біомембран 

нервових клітин кори головного мозку. Реєструється посилення 

біоелектричної активності нейронів кори. В першу добу морфологічно 

виявляють слабко виражені поодинокі крововиливи у тканини мозку,незначні 

ушкодження кровоносних судин. Функціонально – загально мозкові і 

діенцефальні симптоми, порушення функцій гіпоталамічної 

ділянкисереднього і проміжного мозку, посилення умовно-рефлекторної 

діяльності, яке спостерігається на фоні підвищеної біоелектричної активності 

кори. Далі, в період розпалу гинуть у першу чергу високо функціонуючи 

нервові клітини в результаті прямої дії радіації, а також при 

опосередкованому впливі інших уражених систем. Клінічно в цей період має 

місце пригнічення процесів збудження в корі мозку,ослаблення умовно-

рефлекторної діяльності, що спостерігається на фоні зниженої біоелектричної 

активності кори мозку; погіршення постачання мозку киснем; порушення 

центрально-периферичних взаємовідносин у нервовій системі; взаємний 

вплив центральної нервової системи й інших систем в опроміненому 

організмі. 

У постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС початок нервово-психічних 

розладів проявився вегето-судинною дистонією, яка швидко, протягом 2-

5років розвинулась у енцефалопатію. У хворих з ГПХ тяжкого ступеню, 

у1986 році діагностували гостру радіаційно-токсичну енцефалопатію. У 

віддалений період після опромінення виявлені неврологічні ознаки 

органічного ураження головного мозку у вигляді сенсорно-алгічного, 

вегетотрофоваскулярного, вестибулоатактичного, епілептиформного 



синдромів і пірамідно-екстрапірамідної недостатності. При опроміненні в 

дозах більше 0,5 Гр. частота цих синдромів збільшується. Відмічається пряма 

залежність частоти і ступеню енцефалопатії від ступені тяжкості ГПХ, а 

також відсутність в ряді випадків залежності ступені енцефалопатії від рівня 

порушень серцево-судинної діяльності, обміну ліпідів, рівня артеріального 

тиску. 
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30. Тематичне оцінювання «Домедична 

допомога при отруєннях, опіках, укусах 

змій та комах, при електротравмі». 


