
Тема уроку 19: Безпечні методи звільнення потерпілого від ураження 

електричним струмом. 

Мета уроку: оволодіти навиками щодо безпечних методів звільнення 

потерпілого від ураження електричним струмом. 

Хід уроку 

При ураженні електричним струмом потрібно використовувати такі 

безпечні методи: вимикати напругу рубильником або вимикачем; 

забезпечити безпеку шляхом захисного вимикання аварійної ділянки або 

мережі вцілому. 

Якщо вимикання не може бути виконано досить швидко, треба терміново 

звільнити потерпілого від дії струмоведучих частин, до яких він торкається. 

При цьому особа, яка надає допомогу, повинна пам'ятати, що не можна 

доторкатись до потерпілого, бо це небезпечно для життя рятівника. Особі, 

яка надає допомогу, треба також стежити за тим, щоб не доторкнутись до 

струмоведучої частини і не опинитися під напругою. Для звільнення 

потерпілого від струмоведучих частин або проводу до 1000 В користуються 

сухою палицею, дошкою або іншим сухим діелектричним предметом. 

За необхідністю проводи перерізають пофазно інструментом з 

ізольованими рукоятками або перерубують сокирою з дерев'яним сухим 

топорищем. 

Відтягувати потерпілого від струмоведучих частин можна і за одяг, якщо 

він сухий, уникаючи при цьому доторкання до оточуючих металевих 

предметів та відкритих частин тіла потерпілого. 

Особа, яка надає допомогу, повинна ізолювати себе. Можна, наприклад, 

надіти диелектричні рукавиці або обмотати руки шарфом, накинути на 

потерпілого прогумовану тканину або стати на гумовий килимок, чи суху 

дошку або будь—який предмет, що не проводить електричний струм. 

Під час звільнення потерпілого від струмоведучих частин, що 

перебувають під напругою вище 1000 В, треба надіти діелектричні рукавиці, 

взути гумові боти і діяти штангою або ізолюючими обценьками. При 

доторканні струмопровідної частини до землі слід діяти за правилами 

крокової напруги. 

При звільненні потерпілого від дії електричного струму бажано при 

можливості діяти однією рукою 

Після звільнення від струмоведучих частин потерпілого треба винести з 

небезпечної зони і надати долікарську допомогу. Заходи долікарської 

допомоги залежать від стану, в якому перебуває потерпілий. 

Якщо потерпілий почуває себе задовільно, то йому все рівно не можна 

дозволяти підніматись. Коли людина знаходиться в стані непритомності, але 

у нього зберігається помірне дихання і пульс, слід дати йому понюхати 

розчин аміаку, облити обличчя водою, забезпечити спокій до приходу лікаря. 

Якщо потерпілий дихає погано або не дихає взагалі, йому необхідно 

терміново розпочати робити штучне дихання або непрямий масаж серця. 

Ніколи не слід відмовлятися від допомоги потерпілому і вважати його 

мертвим із—за відсутності дихання, серцебиття та інших ознак життя. 



Відомо багато випадків, коли людина, уражена струмом, знаходилась в 

стані клінічної смерті, після вжитих заходів одужувала і поверталася до 

праці. 

 

Рекомендую переглянути відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=GXqLdMk2JsE  
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