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Захист Вітчизни  

Урок 21-22 

Тема: Обмороження та його періоди. Класифікація обморожень. Домедична 

допомога при обмороженнях. 

 

Матеріал до уроку 

Обмороження. Переохолодження (холодове ураження, гіпотермія). 

Переохолодження – патологічний стан, розвивається при тривалій дії 

холоду на весь організм, в результаті чого виникає порушення кровообігу. 

Загальне переохолодження організму може виникати як при температурах 

нижче, так і вище нуля. 

Ознаки: 

 – шкірні покриви бліді або синюшні, холодні; 

 – чутливість (тактильна та больова) відсутня або різко знижена; 

 – при розтиранні та зігріванні – виникає сильний біль у пальцях стоп та рук; 

 – в’ялість; 

 – брадикардія (зменшення частоти пульсу); 

 – гіпотензія (зниження артеріального тиску). 

Перша медична допомога: 

 – перенести в тепле місце, змінити одяг, загорнути в ковдру, дати гарячий чай; 

 –зігрівання ураженої ділянки кінцівки, 

– розтирання уражених ділянок шкіри етиловим спиртом (не розтирати 

снігом); 

 – утеплювання; 

 – відновити прохідність дихальних шляхів при непритомності: 

   а) запрокинути голову потерпілого; 

   б) висунути вперед і утримувати нижню щелепу;    



   в) видалити слиз, кров і сторонні тіла з рота і глотки пальцем; 

 – положення потерпілого на боці. 

                                                           Ознаки. 

1. При холодових ураженнях багато потерпілих не усвідомлюють, що з ними і 

чому трапилося. Як правило, вони відчувають холод та загальну незручність. 

2. Симптомами легкого ураження є втрата відчуття ураженого місця, кольки. 

Дані симптоми часто минають після послаблення взуття або одягу, фізичних 

вправ, що виконуються з метою підвищення циркуляції крові. В більш тяжких 

випадках, з часом уражене місце “дерев’яніє”. 

3. Візуальною ознакою холодового ураження є зміна кольору шкіри в місці 

ураження. У білошкірих людей, шкіра спочатку червоніє, а потім біліє (колір 

воску). В темношкірих людей, як правило, шкіра стає своєрідно блідою 

(сірою). При дотику до ураженого місця кінцівки відчувається холод. Поява 

набряку характерна для пошкодження більш глибоких шарів шкіри. Після 

зігрівання місця ураження можлива поява пухирів, наповнених рідиною, 

сильного болю. З метою своєчасного розпізнання симптомів холодового 

ураження, доцільно роботу військовослужбовців організовувати попарно 

(групами). 

Причини виникнення: 

Вплив низьких температур, а при певних умовах (мокра і тісне взуття, 

нерухоме положення на холодному повітрі, алкогольне сп’яніння, і 

крововтрата) обмороження може бути і при температурі вище 0°С. Частіше 

піддаються обмороженню вуха, ніс, кисті (пальці) рук, стопи ніг. При 

відмороженні спочатку відчуваються відчуття холоду і печіння, потім 

з’являється оніміння. Шкіра стає блідою, чутливість втрачається. Надалі дія 

холоду не відчувається. Встановити ступінь обмороження можливо тільки 

після відігрівання потерпілого, іноді через кілька днів. Розрізняють чотири 

ступеня відмороження. 

Обмороження 1-го ступеню характеризується блідістю шкіри, незначним 

набряком і зниженням її чутливості. При розігріванні потерпілого кровообіг 



відновлюється, шкіра набуває початковий колір, набряклість поступово 

зникає. Пізніше може виникнути лущення і свербіж шкіри, також довго 

зберігається підвищена чутливість шкіри до холоду. 

 

Обмороження 2-го ступеню характеризується більш глибоким ураженням 

шкіри. При розігріванні бліді шкірні покриви стають похмуро-синіми, набряк, 

що швидко розвивається, поширюється за межі відмороження, утворюються 

бульбашки, наповнені прозорою рідиною, з’являються сильний біль. У 

постраждалого спостерігається озноб, підвищення температури, порушуються 

сон і апетит. Пошкоджені поверхневі шари шкіри відторгаються. 

 

Загоєння при відсутності ускладнень (нагноєння) відбувається протягом 15-30 

днів. Шкіра раньової поверхні залишається синюшною, її чутливість знижена. 

 

Обмороження 3-го ступеню характеризується враженням всіх шарів шкіри і 

м’яких тканин на різну глибину. У перші дні на шкірі з’являються бульбашки, 

наповнені темно-бурою рідиною, навколо яких розвивається запалення, 

утворюється різко виражений набряковий вал. Після 3-5 днів виявляється 

глибоке пошкодження тканини (волога гангрена). Потерпілого турбують 

сильні болі, температура підвищується до 38-39°С, приголомшливий озноб 

змінюється потом, загальний стан значно погіршується. 

 

Обмороження 4-го ступеню характеризується ураженням шкіри, м’яких 

тканин та кісток. При цьому розвиваються незворотні явища. Шкіра 
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покривається бульбашками з рідиною чорного кольору. Через 10-17 днів 

навколо пошкодженої зони визначається лінія відмороження, яка чорніє, 

висихає і через 1,5-2 місяці відторгається. Рана заживає дуже повільно. 

Загальний стан постраждалого важкий, підвищення температури чергується з 

ознобом, відзначаються зміни у внутрішніх органах, які порушують їх 

нормальну роботу. 

 

Перша медична допомога при обмороженні. 

Полягає в захисті від впливу низьких температур, негайному поступовому 

розігріванні потерпілого. Насамперед необхідно відновити кровообіг в 

обмороженій частині тіла. Не можна допускати швидкого зігрівання 

поверхневого шару шкіри на пошкодженій ділянці, так як прогрівання 

глибоких шарів відбувається повільніше, в них повільно відновлюється 

кровообіг, а отже, не нормалізується кровопостачання верхніх шарів шкіри і 

вони гинуть. Тому протипоказано застосування при відмороженні гарячих 

ванн, гарячого повітря. Переохолоджені ділянки тіла потрібно захистити від 

впливу тепла, наклавши на них теплоізолюючі пов’язки (бавовняні, ватно-

марлеві матеріали). Пов’язка повинна закривати тільки змінені ділянки шкіри 

до тих пір, поки з’явиться в пошкодженій частині відчуття тепла. В цілях 

відновлення тепла в організмі і поліпшення кровообігу потерпілому дають 

гарячий солодкий чай. 

При тривалій дії низьких температур на весь організм можливі замерзання і 

смерть. Особливо сприяє замерзанню алкогольне сп’яніння. При замерзанні 

людина відчуває спочатку втому, сонливість, байдужість, а при подальшому 
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охолодженні організму виникає непритомний стан (втрата свідомості, розлади 

дихання і кровообігу). При явищах припинення дихання і зупинки серцевої 

діяльності настає смерть. 

 

  

Відмороження при температурі вище нуля. 

Ознаки. Виникає в результаті пролонгованого впливу на оголену шкіру 

температур в діапазоні від 00С до 100С. В місці ураження виникає набряк, 

свербіж, шкіра – червона, підвищеної чутливості, гаряча на дотик. 

Некротизація (омертвіння) тканин відмічається рідко, але тривала експозиція 

може спричинити зараження, відмирання шкіри або кровотечу. 

Перша медична допомога. При ранньому виявленні, уражену зону, як правило, 

відігрівають за допомогою теплоти власного тіла або у порядку 

взаємодопомоги. Забороняється розтирати або масажувати місце ураження. За 

необхідності потерпілого направляють до більш кваліфікованого медичного 

персоналу. 

Домашнє завдання: 

написати конспект  
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За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


