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Захист України 

Урок 20-21 

Тема: Поняття про травму Види та класифікація травм. Контрольна робота. 

 

Матеріал до уроку 

Контрольна робота № 1 

1.Порушення нормальної роботи певного механізму, яке призводить до 

значних пошкоджень, знищення матеріальних цінностей, ураження та 

загибелі людей, має назву:  

А) аварія 

Б) надзвичайна ситуація 

В) катастрофа 

2.За своїм походженням НС поділяються на групи:  

вкажіть правильну відповідь 

А) природного характеру, техногенного, соціально-політичного та воєнного; 

Б) міського, районного, обласного, державного; 

В) аварії, дорожньо-транспортні пригоди, терористичні акти, стихійні лиха 

3.Хімічна зброя - це:  

А) зброя, уражальна дія якої грунтується на хімічних властивостях деяких 

речовин 

Б)  зброя масового ураження, дія якої грунтується на токсичних властивостях 

деяких хімічних речовин 

В) зброя масового ураження, дія якої грунтується на фізичних властивостях 

деяких речовин 

4.Біологічна зброя - це:  

А) спеціальні боєприпаси із засобами доставки, споряджені біологічними 

засобами 

Б) хвороботворні мікроорганізми, бактерії, віруси 



В) спеціальні прилади, споряджені хвороботворними грибками 

5.Усі відомі уражальні чинники ядерної зброї - це:  

А) світлове випромінювання, ударна хвиля, нервове хвилювання людей, 

ядерна зима 

Б) радіаційне зараження місцевості, електромагнітний імпульс, хімічне 

зараження повітря 

В) світлове випромінювання, ударна хвиля, проникна радіація, 

електромагнітний імпульс 

Г) ударна хвиля, пожежі, світлова хвороба, електромагнітні коливання 

6.Проникна радіація - це:  

А) ударна хвиля після вибуху ядерного боєприпасу, яка уражає все на своєму 

шляху і заражує місцевість 

Б) природне явище саморозпаду речовини, яке призводить до радіаційного 

забруднення місцевості 

В) потік гамма-випромінювання і нейтронів, що випускаються із зони і 

хмари ядерного вибуху 

7.Нейтронна зброя - це:  

А) різновид ядерної зброї; її основним уражальним чинником є проникна 

радіація 

Б) різновид ядерноїзброї; її основним уражальним чинником є ударна хвиля 

і світлове випромінювання 

В) ядерна зброя невеликої потужності для використання на обмежених 

територіях 

8.До отруйних речовин нервово-паралітичної дії належать:  

А) іприт 

Б) Бі-Зет 

В) синильна кислота, хлорціан 

Г) фосген 

Д) зарин, зоман, Х-гази 

9.До сучасних звичайних засобів масового ураження належать:  



А) запалювальна зброя, боєприпаси об'ємного вибуху, осколкові боєприпаси 

Б) стрілецька зброя 

В) авіаційні бомби і артилерійські снаряди 

Г) хімічні боєприпаси, сильнодіючі отруйні речовини 

Д)протитанкові керовані ракети, автоматичні гармати, самохідна артилерія  

10. Назвіть основний нормативно-правовий документ, який регулює 

відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій  

 

11. При якому надлишкового тиску ударної хвилі у людей виникають тяжкі 

травми та ураження (сильні контузії, переломи, враження внутрішніх 

органів)  

Матеріал до уроку  

Травмою (грецьк. trauma, traumatos — рана, ушкодження) 

називають раптову, миттєву дію на організм людини зовнішнього чинника 

(механічного, термічного, хімічного, радіаційного тощо), що спричиняє в 

органах і тканинах анатомічні чи фізіологічні зміни, які супроводжують 

місцева і загальна реакція організму. 

 

Травма кисті 

Травматизм — це сукупність травм, які виникли в певній групі 

населення за обмежений відрізок часу й пов’язані з різними видами діяльності 

людини. 

Залежно від умов і місця, де сталось ушкодження, розрізняють 

травматизм промисловий, сільськогосподарський, транспортний, спортивний, 

побутовий, військовий та дитячий. Такий розподіл видів травматизму дає 



змогу визначити групу людей, виявити причину та умови виникнення, 

спланувати й провести профілактичні заходи. 

В усьому світі травму вважають пріоритетною проблемою охорони 

здоров’я. Смертність від травми посідає третє місце серед інших причин 

смертності. Це не тільки медична, але й соціальна проблема, оскільки гинуть, 

як правило, люди працездатного віку. 

Найнебезпечнішими є травми з внутрішніми крововиливами. При цьому 

важливо визначити, який орган пошкоджено, якого калібру пошкоджені 

судини, наскільки швидко і якісно надана домедична допомога та доставлено 

хворого в спеціалізоване відділення. 

Вважають, що втрата крові до 700 мл не впливає на загальний стан 

постраждалого та гемодинамічні показники (венозний тиск і швидкість 

кровотоку). Здебільшого, такий стан триває до однієї години після отримання 

травми і початку кровотечі. Тому цей час називають «золотою годиною». 

Саме тому завданням домедичної допомоги під час травм зі значними 

внутрішніми крововиливами є забезпечення всіх заходів для стабілізації 

гемодинаміки і продовження часу «золотої години» за рахунок централізації 

кровообігу (зменшення циркуляції крові на периферії організму). 

Це досягається введенням великої кількості кровозамінників, шляхом 

бинтування кінцівок або застосування протишокового костюма, який, 

стискуючи дрібні судини, зберігаючи магістральний кровоток, забезпечує 

перехід 1,5-2 літрів власної крові до важливих для життя органів: серця, 

легень, нирок, головного мозку. 

Відкриті травми — це пошкодження цілості шкірного покриву або 

слизових оболонок; закриті — ушкоджень зовнішнього покриву немає. 

Проникні пошкодження виникають при сполученні порожнин організму через 

рану із зовнішнім середовищем; непроникаючі — відсутнє сполучення між 

порожнинами організму та зовнішнім середовищем. За локалізацією 

ушкодження розрізняють пряму (виникає в місці дії травмувального чинника) 

і непряму (виникає осторонь) травми. 



За клінічним перебігам травма буває неускладнена і ускладнена 

(безпосередньо в момент отримання травми; найближчим часом — від доби до 

тижня після отримання травми; у віддаленому періоді). 

Ізольована (поодинока) травма — ушкодження в межах одного органа 

або однієї анатомічної зони. 

Множинна травма — кілька однотипних ушкоджень в межах одного 

органа чи анатомічного сегмента або ушкодження двох і більше органів у 

межах однієї порожнини. 

Поєднана травма — ушкодження двох і більше органів у різних 

порожнинах організму або одночасне ушкодження внутрішнього органа і 

елементів опорно-рухового апарату під дією одного травмувального чинника. 

Комбінована травма виникає під дією кількох травмувальних факторів. 

Після дії ушкоджувального чинника в організмі постраждалого 

розвиваються місце сі й загальні зміни в різних тканинах і органах. До 

місцевих проявів належить болючість, зміна форми, кольору, цілісності 

слизових та шкірних покривів, порушення функції ушкодженого органу. До 

загальної реакції організму — запаморочення, колапс, шок. 

Загальний стан постраждалого після травми оцінюється відповідно до 

інтенсивності проявів загальних розладів і характеризується як задовільний, 

середньої важкості, важкий і вкрай важкий. 

Тяжкість пошкодження залежить від багатьох причин: 

- фізичної характеристики травмувального чинника (форма, консистенція); 

- анатомо-фізіологічних особливостей травмованих тканин і органів; 

- патологічного стану тканин і органів у момент травми; 

- умов, у яких перебуває травмований. 

Будь-яке ушкодження прогнозується з погляду його небезпеки для 

життя або порушення функцій органів. І хоча остаточний діагноз можливий 

тільки наприкінці лікування, множинні, поєднані й комбіновані ураження, що 

нерідко розвиваються внаслідок техногенних катастроф, належать до травм, за 

яких прогноз є дуже відповідальним. 
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