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Тема:  Укуси отруйних змій. Симптоми загального отруєння від укусу змій. 

Домедична допомога. Укуси диких тварин, особливості надання домедичної 

допомоги. 

Матеріал до уроку 

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) . 

3. Послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при 

укусах тварин та комах не медичними працівниками: 

1) при укусах домашніх тварин: 

а) переконатися у відсутності небезпеки; 

б) при можливості ізолювати тварину; 

в) провести огляд постраждалого; 

г) викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

ґ) за наявності рани без кровотечі промити рану мильним розчином та 

накласти чисту, стерильну пов’язку; 

д) за наявності рани та інтенсивної кровотечі зупинити кровотечу та 

накласти на рану чисту, стерильну пов’язку; 

е) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

є) при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної 

(швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної 

медичної допомоги; 

2) при укусах диких тварин: 

а) переконатися у відсутності небезпеки; 

б) запам’ятати вид тварини, при можливості сфотографувати; 

в) провести огляд постраждалого; 

г) викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

ґ) за наявності рани без кровотечі промити рану мильним розчином та 

накласти чисту, стерильну пов’язку; 



д) за наявності рани та інтенсивної кровотечі зупинити кровотечу та 

накласти на рану чисту, стерильну пов’язку; 

е) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

є) при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної 

(швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної 

медичної допомоги; 

3) при укусах отруйних змій: 

а) переконатися у відсутності небезпеки; 

б) при можливості запам’ятати вигляд змії, що вкусила (колір, розміри, 

візерунок на її спині тощо); 

в) забезпечити постраждалому спокій та положення лежачи; 

г) при укусах в область кінцівки знерухомити її; 

ґ) дати постраждалому випити багато рідини (вода, чай тощо); 

д) накласти на місце укусу чисту, стерильну пов’язку; 

е) не намагатися видалити отруту шляхом розрізання та припалювання 

місця укусу, не накладати на місце укусу холодний компрес; 

є) якщо впевнені, що дія отрути нейротоксична (викликає параліч м’язів), 

накласти пов’язку, що тисне, вище місця укусу; 

ж) при можливості терміново транспортувати постраждалого до 

лікувального закладу; 

з) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги чи при транспортуванні до лікарні; 

и) при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної 

(швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної 

медичної допомоги; 
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