
Тема уроку 32: Перша допомога при контакті із хімічними 

речовинами 
Мета уроку: Оволодіти знаннями щодо послідовності дій при наданні 

допомоги в разі контакту із хімічними речовинами 

Хід уроку 

При отруєннях, особливо невідомими хімічними речовинами, необхідно 

негайно викликати лікаря. Але ще до його прибуття необхідно правильно надати 

потерпілому необхідну допомогу. До прибуття лікаря перша допомога при будь-

якому отруєнні полягає в якнайшвидшому припиненні контакту потерпілого з 

токсичною речовиною та увидаленні отрути з організму або (при неможливості 

видалення) у нейтралізації її в організмі При потраплянні отруйних речовин на 

шкіру необхідно терміново змити уражену ділянку тіла водою з милом. Досить 

часто ефективним засобом для виведення отрути є промивання шлунка, за умови, 

що токсична речовина потрапила в організм через стравохід (отруєння харчові, 

медикаментозні, грибами, алкоголем тощо). Для цього потерпілому потрібно дати 

випити відразу кілька склянок води з питною содою (1 чайна ложка на 1 склянку 

води) чи зі слабким розчином марганцевокислого калію (блідо-рожевий колір) і, 

натиснувши на корінь язика, викликати блювання. Промивання шлунка проводять 

3 – 4 рази. Після цього дають 5 – 8 таблеток активованого вугілля, яке має хороші 

адсорбційні властивості. Для очищення кишечнику використовують сольове (20 г 

гіркої англійської солі на 0,5 склянки води) або будь-яке інше проносне (наприклад, 

гуталакс). Потім потрібно дати випити потерпілому міцний чай чи каву. Давати 

молоко не рекомендується, оскільки, в більшості випадків, воно прискорює 

потрапляння токсичних речовин у кишечник і перешкоджає виведенню їх із 

організму. При втраті свідомості потерпілого необхідно покласти без подушки, 

краще на живіт, голову повернути в сторону, щоб уникнути попадання блювотних 

мас у дихальні шляхи, давати нюхати ватку, змочену нашатирним спиртом. Слід 

зазначити, що коли потерпілий перебуває в непритомному стані, то йому 

категорично заборонено робити промивання шлунка, оскільки вода може 

потрапити в дихальні шляхи та спричинити смерть. Цю процедуру може проводити 

лише лікар з використанням спеціальних засобів. При отруєнні медикаментозними 

препаратами чи алкоголем до прибуття лікаря не можна залишати хворого одного, 

оскільки в нього може розвинутись збудження. 

Якщо отруєння виникло внаслідок потрапляння в шлунок кислоти чи лугу 

(оцтова кислота, нашатирний спирт, кальцинована сода тощо), то до прибуття 

швидкої допомоги необхідно негайно видалити слину та слиз із рота потерпілого. 

Загорнувши чайну ложку в шматок марлі, хустинку чи серветку протирають ротову 

порожнину. Якщо виникли ознаки задухи, проводять штучне дихання (краще 

способом “рот до носа”, оскільки слизова оболонка рота обпечена). Промивати 

шлунок самостійно в будь-якому випадку категорично заборонено, оскільки це 

може посилити блювання, призвести до попадання кислоти чи лугу в дихальні 

шляхи. Можна лише дати потерпілому випити 2 – 3 склянки (не більше!) води, щоб 

розбавити кислоту чи луг і зменшити тим самим їх припікальну дію. Не можна 

пробувати “нейтралізувати” агресивні рідини, даючи слабкий луг при отруєнні 

кислотою, чи слабку кислоту при отруєнні лугом, оскільки при цьому утворюється 

велика кількість вуглекислого газу, що призводить до розтягування шлунка, 

посилення болю та кровотечі. 



Перша допомога при хімічних опіках 

При хімічних опіках уражені місця необхідно відразу промити великою 

кількістю холодної проточної води протягом 5…10 хвилин. Після цього: при опіках 

шкіри кислотою на уражене місце накладають пов'язку, просочену 5% розчином 

питної соди (1 чайна ложка на одну склянку води); при опіках лугом – пов'язку, 

просочену 2% розчином оцтової чи борної кислоти. 
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