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Тема: Дія електричного струму на організм людини. Електротравма. Надання 

домедичної допомоги при ураженні електричним струмом. Ураження 

блискавкою. Домедична допомога при ураженні блискавкою. Правила безпеки 

під час допомоги при ураженні електричним струмом і блискавкою. 

 

Матеріал до уроку 

 

Особливістю дії електричного струму на організм людини є те, що 

струм, проходячи через людину, діє не тільки в місцях контактів і на шляху 

протікання через організм, а й викликає рефлекторні порушення нормальної 

діяльності окремих органів (серцево-судинної системи, системи дихання). 

Третя особливість – це можливість одержання електротравм без 

безпосереднього контакту із струмопровідними частинами – при переміщенні 

по землі поблизу ушкодженої електроустановки (у випадку замикання на 

землю), ураження через електричну дугу. 

Особливості впливу електричного струму на організм 

людини. Електричний струм, проходячи через тіло людини, зумовлює 

перетворення поглинутої організмом електричної енергії в інші види і 

спричиняє термічну, електролітичну, механічну і біологічну дію. 

Найбільш складною є біологічна дія, яка притаманна тільки живим 

організмам. Термічний і електролітичний вплив властиві будь-яким 

провідникам. 

Термічний вплив електричного струму характеризується нагріванням 

тканин аж до опіків. 

Статистика свідчить, що більше половини всіх електротравм становлять 

опіки. Вони важко піддаються лікуванню, тому що глибоко проникають у 



тканини організму. В електроустановках напругою до 1 кВ найчастіше 

спостерігаються опіки контактного виду при дотиканні тіла до 

струмопровідних частин. При проходженні через тіло людини електричного 

струму в тканинах виділяється тепло (Дж) 

Опіки можливі при проходженні через тіло людини струму більше 1А. 

Тільки при великому струмі тканини, які уражаються, нагріваються до 

температури 60-700С і вище, при якій згортається білок і з'являються опіки. 

Майже у всіх випадках включення людини в електричний ланцюг на її 

тілі і в місцях дотикання спостерігаються "електричні знаки" сіро-жовтого 

кольору круглої або овальної форми. 

При опіках від впливу електричної дуги можлива металізація шкіри 

частками металу дугової плазми. Уражена ділянка шкіри стає твердою, 

набуває кольору солей металу, які потрапили в шкіру. 

Електролітична дія струму виявляється у розкладанні органічної рідини, 

в тому числі крові, яка є електролітом, та в порушенні її фізико-хімічного 

складу. 

Біологічна дія струму виявляється через подразнення і збудження живих 

тканин організму, а також порушення внутрішніх біологічних процесів. 

Механічна дія струму призводить до розриву тканин організму 

внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного 

утворення пари з тканинної рідини і крові. 

Внаслідок дії електричного струму або електричної дуги виникає 

електротравма. Електротравми умовно поділяють на загальні і місцеві. До 

місцевих травм належать опіки, електричні знаки, електрометалізація шкіри, 

механічні пошкодження, а також електрофтальмія (запалення очей внаслідок 

впливу ультрафіолетових променів електричної дуги). 

Загальні електротравми називають також електричними ударами. Вони 

є найбільш небезпечним видом електротравм. При електричних ударах 

виникає збудження живих тканин, судомне скорочення м’язів, параліч м’язів 



опорно-рухового апарату, м’язів грудної клітки (дихальних), м’язів шлуночків 

серця. 

Розрізняють три ступені впливу струму при проходженні через організм 

людини (змінний струм): 

 відчутний струм – початок болісних відчуттів (до 0-1,5 мА); 

 невідпускний струм – судоми і біль, важке дихання (10-15 мА); 

 фібриляційний струм – фібриляція серця при тривалості діє струму 

2-3с, параліч дихання (90-100 мА). 

Змінний струм небезпечні ший за постійний. При струмі 20-25 мА пальці 

судомно стискають узятий в руку предмет, який опинився під напругою, в 

м'язи передпліччя паралізуються і людина не може звільнитися від дії струму. 

У багатьох паралізуються голосові зв'язки: вони не можуть покликати на 

допомогу. 

Надання допомоги 

 

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. 
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