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Тема: Надання домедичної допомоги при ураженні електричним струмом. 

Ураження блискавкою. Домедична допомога при ураженні блискавкою. 

 

Матеріал до уроку 

Надання домедичної допомоги при ураженні електричним струмом. 

 

При ураженні електричним струмом необхідно якомога швидше звільнити 

потерпілого від струмопровідних частин обладнання. Дотик до 

струмопровідних частин (мережі під напругою) у більшості випадків 

призводить до судом м’язів, тобто людина самостійно не в змозі відірватися 

від провідника. Тому необхідно швидко відключити ту частину 

електрообладнання, до якої доторкається людина. Будь-яке зволікання при 

наданні допомоги, а також невміння того, хто допомагає, надати кваліфіковану 

допомогу, призводить до загибелі людини, яка знаходиться під дією струму. 

При звільненні потерпілих від струмопровідних частин або проводу в 

електроустановках напругою до 1000 В відключають струм, використовуючи 

сухий одяг, палицю, дошку, шапку, сухі рукавиці, рукав одягу, діелектричні 

рукавиці. Провідники перерізають інструментом з ізольованими ручками, 

перерубують сокирою з дерев’яним сухим топорищем. 

Потерпілого можна також відтягнути від струмопровідних частин за 

одяг, уникаючи дотику до навколишніх металевих предметів та до відкритих 

частин тіла потерпілого. Відтягуючи потерпілого за ноги, не можна торкатися 

його взуття, оскільки воно може бути сирим і стає провідником електричного 

струму. Той, хто надає допомогу, повинен одягнути діелектричні рукавиці або 

обмотати їх шарфом, натягнути на них рукав піджака або пальта. Можна також 

ізолювати себе, ставши на гумовий килимок, суху дошку тощо. 

 



Після звільнення потерпілого від дії струму потрібно відразу ж надати йому 

необхідну медичну допомогу.  

Виділяють три стани людського організму внаслідок дії 

електроструму: 

– I стан – потерпілий при свідомості. Слід забезпечити повний спокій, 2-3 

годинне спостереження, виклик лікаря. 

– II стан – потерпілий непритомний, але дихає. Людину покласти 

горизонтально, розстебнути комір і пасок, дати нюхати нашатирний спирт, 

викликати лікаря. 

– III стан – потерпілий не дихає або дихає з перервами, уривчасто. Роблять 

штучне дихання і непрямий масаж серця. 

Якщо потерпілий після звільнення від дії електричного струму і надання 

медичної допомоги прийшов до тями, його не слід одного відправляти додому 

або допускати до роботи. Такого потерпілого слід доставити в лікувальний 

заклад, де за ним буде встановлено спостереження, так як наслідки від впливу 

електричного струму можуть проявитися через кілька годин і привести до 

більш важких наслідків. 

Механізм та наслідки 

Ризик ураження блискавкою вищий біля високих об’єктів, розміщених 

самотньо та закінчених гострою верхівкою (пік гори, дерево, стовп, людина на 

відкритій місцевосці). Ураження блискавкою найчастіше є наслідком крокової 

напруги від розходження по землі струму із близького розряду, рідше — 

переміщенням розряду з ураженого об’єкту, а найнебезпечнішим (найчастіше 

смертельними) є: фізичний контакт з ураженим об’єктом та безпосереднє 

влучання блискавки. Проходження електричного розряду спричиняє: зупинку 

роботи серця за механізмом фібриляції шлуночків або асистолії, пригнічення 

дихального центру (іноді довготривале апное), пошкодження ЦНС з різного 

ступеня порушенням свідомості, опіки (найчастіше поверхневі), тонічний 

спазм м’язів (також з переломами кісток). Електричний розряд може 

супроводжуватись ударною хвилею, що може спричинити баротравму (так як 



при вибуху). Пізні наслідки ураження блискавкою: довготривалі болі 

та спазми м’язів, нудота, біль голови, катаракта, неврологічні пошкодження, 

когнітивні порушення та розлади особистості.  

Перша допомога 

1. Перенесіть потерпілого у безпечне місце (на відкритій ділянці — розміщене 

нижче). 

2. Оцініть його стан, якщо необхідно, розпочніть серцево-легеневу реанімацію 

→ викличте допомогу  

3. Іммобілізуйте поламані кінцівки → та обробіть великі рани. 

4. Якщо уражено більше ніж одну особу, розпочніть з тієї або тих, які не 

дихають. Затримка при проведенні штучного дихання призводить до зупинки 

кровообігу.  

Алгоритм дій в кареті швидкої допомоги та в лікарні 

1. Підтримуйте функції життєво важливих органів, проводьте 

оксигенотерапію та якщо необхідно, штучну вентиляцію. 

2. Допоміжні дослідження: ЕКГ, РГ грудної клітки та, ймовірно зламаних, 

кінцівок, загальний аналіз периферичної крові, концентрація натрію та калію, 

сечовини та креатиніну та активність креатинін-кінази у плазмі, газометрія 

артеріальної крові у хворих із симптомами дихальної недостатності; у хворих 

із рецидивуючими порушеннями серцевого ритму проводьте моніторинг ЕКГ. 

3. При синдромі розчавлення (пошкодження значної маси тканин, напр., 

м’язів — рабдоміоліз), подумайте про діаліз. 

4. Якщо необхідно, скеруйте для хірургічного лікування травм. 

5. Призначте анальгетичні ЛЗ; у осіб із симптомами, що не становлять загрози 

для життя зазвичай достатньо НПЗП п/o, напр., ібупрофен 400–600 мг кожні 

4–6 год (макс. 3,2 г/добу) або напроксен 500 мг, потім 250 мг кожні 6–8 год; 

при важких травмах застосовуйте опіоїди. 

6. Порекомендуйте консультацію офтальмолога через 6 міс. на предмет 

катаракти. 

 

https://compendium.com.ua/uk/akt/73/3138/ibuprofenum
https://compendium.com.ua/uk/akt/78/2969/naproxenum
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