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Тема: Домедична допомога при опіках, тепловому та сонячному ударі, 

обмороженні, електротравмах, утопленні. 

 

Матеріал до уроку 

Однією з найбільш часто трапляються різновидів травматичних 

ушкоджень є термічні опіки. Вони виникають внаслідок попадання 

на тіло гарячої рідини, полум'я або дотику шкіри з розпеченими предметами.  

 

У залежності від температури і тривалості його впливу на шкіру 

утворюються опіки різного ступеня:  

Опік I ступеня (еритема) проявляється гіперемією, набряком та болем 

на ділянці ураження. Пошкоджений поверхневий шар епідермісу.  

Опік II ступеня при ньому пошкоджується вся товща епідермісу до 

паросткової зони. Його ознаки: почервоніння, різкий біль, набряк, утворення 

пухирів з жовтуватим ексудатом. Під епідермісом, що легко знімається, 

знаходиться яскраво-рожева хвороблива ранова поверхня.  

Опіки III ступеню характеризуються омертвінням всього епідермісу і 

поверхневих шарів дерми. Спочатку утворюється або сухий світло-

коричневий струп (опіки полум'ям), або білувато-сірий вологий струп (вплив 

пара, гарячої води). Іноді формуються товстостінні бульбашки, заповнені 

ексудатом. Почервоніння і набряк навколо обпаленої ділянки. Чутливість є.  

Опіки IV ступеня (обвуглювання) супроводжуються загибеллю тканин, 

розташованих під власною фасцією (м'язи, сухожилля, кістки). Струп товстий, 

щільний, іноді з ознаками обвуглювання.  

 
Перша медична допомога при термічних опіках  



При опіку окропом, гарячою рідиною, смолою треба швидко зняти 

просочену гарячою рідиною одяг. При цьому не можна відривати пристали до 

шкіри, одягу, слід обережно обрізати одяг ножицями.   

Після цього довго, протягом 10 хвилин, охолоджувати обпечену поверхню під 

струменем холодної проточної води (20-25 ° С). Відомо, що шкідлива дія 

продовжується ще якийсь час після ошпарювання, так як висока температура 

зберігається в глибоких шарах шкіри.  

При опіку полум'ям слід перш за все згасити на ураженому полум'я, 

загорнувши його в щільну тканину, що не пропускає повітря. Якщо уражений 

намагається втекти, його треба будь-якими способами зупинити, тому що при 

бігу полум'я на одязі розгорається ще сильніше від припливу повітря. Коли 

полум'я загашено, треба так само обережно, як при опіку окропом, зняти одяг 

і охолодити обпечені місця.  

 

Хімічні опіки  

 

Хімічні опіки -  виникають в результаті дії на шкіру і слизові оболонки 

концентрованих неорганічних та органічних кислот, лугів,  фосфору. Деякі 

хімічні сполуки на повітрі, при зіткненні з вологою або іншими хімічними 

речовинами легко спалахують або вибухають, 

викликають термохімічні опіки.   

Перша допомога при хімічних опіках. Одяг, просочений хімічною 

сполукою, необхідно швидко зняти, розрізати прямо на місці події самому 

потерпілому або його оточуючим. Потрапили на шкіру хімічні речовини слід 

змити великою кількістю води з-під водопровідного крана протягом 30-40 

хвилин до зникнення специфічного запаху речовини, тим самим, запобігаючи 

його вплив на тканини організму.  

Не можна змивати хімічні сполуки, які спалахують або вибухають при 

зіткненні з водою. Ні в якому разі не можна обробляти уражену шкіру 



змоченими водою тампонами, серветками, тому що при цьому хімічні сполуки 

ще більше втираються в шкіру.  

На пошкоджені ділянки шкіри накладається пов'язка з нейтралізуючим, 

знезаражувальним засобом або чиста і суха пов'язка. Мазеві (вазелінові, 

жирові, масляні) пов'язки тільки прискорюють проникнення в організм через 

шкіру багатьох жиророзчинних хімічних речовин (наприклад, фосфору). Після 

накладення пов'язки потрібно спробувати усунути або зменшити болі, для 

чого дати потерпілому всередину знеболюючий засіб (анальгін, пенталгін 1-2 

таблетки).  

 

Поняття теплового та сонячного ударів 

Причинами перегрівання організму є порушення тепловіддачі в районах 

зі спекотним кліматом, на виробництвах із високою температурою, у 

приміщеннях, що не провітрюються. Перегріванню сприяє і утворення тепла 

у процесі виконання фізичної роботи, особливо в одязі з синтетичних волокон, 

що перешкоджає випаровуванню поту. Такі умови викликають у людини 

тепловий удар або, якщо людина знаходиться на сонці, сонячний удар. 

Тепловий і сонячний удари — це патологічні стани, що супроводжуються 

сильним головним болем, головокружінням, загальною слабкістю, 

зблідненням, сповільненням рухів. Можливі нудота, блювання, короткочасна 

втрата свідомості, підвищення температури тіла до +40-+41°С. При 

подальшому впливі високої температури шкіра обличчя й губ синіє, 

посилюється задишка.  

Людину, що отримала тепловий чи сонячний удар, потрібно покласти у 

прохолодне місце, підійняти її голову, розстебнути одяг. Для збільшення 

тепловіддачі на лоб покласти холодний компрес і змочити одяг водою. Якщо 

людина не знепритомніла, корисно дати їй міцний холодний чай, холодну 

воду. У випадку зупинки дихання і серцевої діяльності необхідно до прибуття 

лікаря почати зовнішній масаж серця і штучну вентиляцію легень. 



Симптоми. Погіршення самопочуття, слабкість, розбитість. Відчуття 

сильного жару. Почервоніння шкіри. Рясне виділення поту. Посилене 

серцебиття, задишка, пульсація і важкість у скронях. Запаморочення, головний 

біль, іноді блювота. Температура тіла підвищується до 38-40 °С. Частота 

пульсу досягає 100-120 ударів за хвилину. При подальшому зростанні 

температури до 40-41°С пульс збільшується до 140-160 ударів за хвилину, 

зростає збудження, рухове занепокоєння, зменшується пітливість, що вказує 

на зрив пристосувальних реакцій. 

У важких випадках теплового удару можливі затьмарення свідомості, аж до 

повної втрати, судоми різних груп м'язів, порушення дихання і кровообігу. 

Можуть бути галюцинації, марення. Шкіра суха, гаряча, язик теж сухий, пульс 

слабкий, аритмічний. Дихання стає поверхневим і нечастим. 

  

 

 

Засоби профілактики та перша допомога 

Щоб уникнути теплового і сонячного удару, не слід перегріватись, не 

витрачати води і солей з організму, влітку носити головний убір, переважно 

білого кольору. У спекотну погоду слід збільшувати в добовому раціоні кіль -

кість води і солі, не рекомендується їсти жирну, висококалорійну їжу.  

Якщо при тепловому ударі не надати своєчасної допомоги, можливе настання 

смерті. Смерть настає внаслідок порушення дихання і кровообігу.  

Швидко перенести потерпілого в прохолодне місце, покласти на спину, 

піднявши дещо ноги, зняти або розстебнути одяг. Змочити голову холодною 

водою або покласти на неї змочений холодною водою рушник, холодні 

примочки на лоб, тім'яну ділянку, потилицю, на пахові, підключичні, 

підколінні, пахвові ділянки, де зосереджено багато кровоносних судин. Можна 

зробити вологе обгортання або протерти тіло потерпілого шматочком льоду, 

облити його прохолодною водою, але обережно і не довго. Температура тіла 

потерпілого не повинна бути нижча від 38 °С. 



Якщо людина не втратила свідомість, їй потрібно дати міцного 

холодного чаю або холодної підсоленої води (1/2 чайної ложки солі на 0,5 л 

води). 

У важких випадках слід одразу зважити на характер дихання 

потерпілого, перевірити, чи не порушена у нього прохідність дихальних 

шляхів. Виявивши, що язик запав, а в роті є блювотні маси, повернути голову 

потерпілого на бік і очистити порожнину рота бинтом або носовою 

хустинкою, накрученою на палець. 

 

Домашнє завдання: опрацювати матеріал та написати конспект.  
 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


