
Самостійна робота № 7 

1.год. 

Розділ 2. Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях. 

Тема 2.3. Опіки. Домедична допомога при опіках. Допомога при 

тепловому та сонячному ударі, обмороженні і електротравмах  

Тема: Тепловий та сонячний удар, причини та симптоми їх розвитку, 

домедична допомога. Обмороження та його періоди. Класифікація 

обмороження. Стадії загального замерзання тіла. Домедична допомога при 

обмороженнях. Дія електричного струму на організм людини.  

Мета: Ознайомитись з поняттями реанімації потерпілого в стані клінічної 

смерті. Розглянути основні завдання реанімації. З’ясувати які основні 

реанімаційні засоби та заходи домедичної допомоги.  

Розвиваюча: розвиток навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом.  

Виховна: виховання мотивів навчання.  

Тип заняття: Самостійне вивчення матеріалу. 

Методи навчання: робота з літературою, робота в мережі Інтернет. 

 

Література:  

М.М.Бака, Квашньов Ю.О. та інші. За редакцією Ю.О. Квашньова. 
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Бахтін А.М.- підручник «Захист Вітчизни» Ліра (2012 р.); 

Коденко Я.В.-Основи медичних знань: Навч. посібник для 10-11 кл.-К: Арт - 
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Гудима А.А.,Пашко К.О.,Герасимів І.М.,Фука М.М. Захист Вітчизни: 

Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів - Тернопіль: 
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Міненко М.І. Захист Вітчизни (основи медичних знань) підручник для 10 кл. 

загальноосвітніх навчальних закладів рівень стандарту 2010р. 

Мережа ресурсів Інтернет. 

Вид контролю: Усне опитування.  

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

Тепловий та сонячний удар, причини та симптоми. Яку домедичну допомогу 

треба надавати потерпілому? Що таке обмороження та його періоди. 

Класифікацію обмороження. Знати стадії загального замерзання тіла. 

Надання домедичної допомоги при обмороженнях. Знати яку дію спричиняє 

електричний струм на організм людини. 

План вивчення. 

1.Прочитати текст. 

2.З’ясувати основні питання тексту. 

3.Засвоїти прочитане та підготувати конспекти. 



4.Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання матеріалу. 

Методичні вказівки : При вивченні теми ви повинні опрацювати матеріал та 

бути готовими до усного опитування. Вивчаючи тему необхідно працювати з 

підручниками, працювати в мережі Інтернет. Вивчити основні поняття, які 

подані в теоретичному матеріалі. Вміти відповідати на питання плану. Дайте 

відповіді на питання для самоперевірки. 

 

Ознайомтесь з матеріалом підручника: 

 

Бахтін А.М.- підручник «Захист Вітчизни» Ліра (2012 р.);с.380 

М.М.Бака, Квашньов Ю.О. та інші. За редакцією Ю.О. Квашньова. 

Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх закладів-К:Вежа, 2006-448с. 

с.380-381 

Коденко Я.В.-Основи медичних знань: Навч. посібник для 10-11 кл.-К: Арт - 

Освіта, 2004. §13-15 

Гудима А.А.,Пашко К.О.,Герасимів І.М.,Фука М.М. Захист Вітчизни: 

Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів - Тернопіль: 

Астон, -280 с.  2011р. с. 64-65, 71-74 

Мережа ресурсів Інтернет. 

 

Прочитайте та запам’ятайте: 

Коли людина перебуває у жаркому кліматі, особливо за підвищеної 

вологості повітря, або працює у ливарному цеху, де температура повітря 

дуже висока, виникає небезпека перегріву організму. Причини цього — 

відсутність руху повітря, підвищене утворення тепла в організмі (під час 

важкої фізичної праці), тісний одяг. 

Тепловий удар — це гостре захворювання, спричинене порушенням 

терморегуляції організму за тривалої дії високої температури. В результаті 

виникають порушення у роботі життєво важливих систем організму. В 

нормальних умовах терморегуляція здійснюється виділенням поту, який, 

випаровуючись, охолоджує поверхню тіла, розширенням капілярів шкіри, 

частим диханням, що сприяє виведенню надлишку тепла. 

Підвищення температури тіла за зовнішнього перегрівання відрізняється від 

підвищення температури під час хвороби. В останньому випадку — це 

захисний процес, спричинений запаленням, що відбувається під контролем 

центральної нервової системи. А розлади здоров'я, пов’язані з перегріванням, 

зумовлені зовнішніми факторами, за яких організм не може охолодитися до 

необхідної температури. Намагаючись охолодитися, організм виділяє більше 

поту, це, в свою чергу, призводить до зневоднення, порушення водно-

сольового балансу, зниження об’єму крові, яка, до речі, змінює свій хімічний 

склад. Першими ознаками такого захворювання є слабкість, стомленість. 

Далі виникають головний біль, запаморочення, біль у ногах і спині. Потім 

спостерігаються нудота, блювання, шум у вухах, потемніння в очах, задишка. 



Пульс підвищений. При подальшому розвитку хвороби шкіра обличчя 

набуває синюшного відтінку, посилюється задишка, пульс слабшає і в деяких 

випадках може зникнути. З’являються марення, галюцинації, судоми. 

Температура тіла підвищується до 40°С і більше. За такого стану починається 

швидкий розлад основних функціональних систем організму. У цьому разі 

хворого потрібно винести із зони дії високої температури, зняти з нього 

верхній одяг, покласти, трохи піднявши голову. На голову та ділянку серця 

помістити щось холодне, забезпечити циркуляцію повітря. Шкіру можна 

протерти спиртом, оскільки він добре випаровується, і це ще більше 

охолодить тіло. Можна накрити потерпілого мокрим простирадлом, дати 

йому понюхати нашатирного спирту. Потерпілому необхідно пити багато 

підсоленої води. В усіх цих випадках потрібна госпіталізація. 

Сонячний удар є різновидом теплового. Виникає за тривалої дії на 

незахищені ділянки тіла (особливо голову) сонячних променів. Подавати 

допомогу слід таким же чином, як і під час теплового удару. Якщо допомогу 

своєчасно не подано, людина може померти. Особливо це стосується дітей та 

літніх людей. 

    Обмороження - якщо людина тривалий час перебуває на холоді, в неї може 

виникнути переохолодження всього організму, або загальне замерзання. Як 

правило, таке трапляється, якщо людина заблукала, скажімо, в лісі, вибилася 

з сил чи виснажена хворобою. Найчастіше замерзають люди у стані 

алкогольного сп’яніння. 

У розвитку загального переохолодження виділяють кілька фаз: 

1) людина відчуває втому, скутість, сонливість, байдужість до 

навколишнього; 

2) за подальшого зниження температури тіла спостерігається 

запаморочення; 

3) зупинка кровообігу, серцевої діяльності. 

Потерпілого насамперед слід перенести в тепле приміщення і приступити до 

поступового зігрівання. Краще зігрівати у ванні з водою кімнатної 

температури. Проводячи обережний масаж усіх частин тіла, температуру 

води поступово доводять до 36°С. Коли шкіра порожевіє, починають 

проводити реанімаційні заходи (штучне дихання і непрямий масаж серця). Як 

тільки з’явиться самостійне дихання і потерпілий опритомніє, його 

переносять у ліжко, тепло вкривають, дають гарячий солодкий чай, каву, 

молоко, можна тепле вино. 

Якщо переохолодження організму незначне, непогані результати дає 

зігрівання потерпілого власним тілом того, хто подає допомогу. Так доцільно 

робити, коли немає можливості зігріти потерпілого іншими засобами. Після 

зігрівання слід визначити, чи не відбулося обмороження кінцівок та інших 

частин тіла. Якщо такі ознаки є, треба вжити заходів щодо обробки 

обморожених місць. 

Обмороження — це ушкодження тканин у результаті дії низьких 

температур. Може виникнути навіть за температури, вищої від 0°С. Мокре та 

тісне взуття; тривале перебування у нерухомому стані на вітрі, в снігу, під 



холодним дощем; хвороби, втрата певної кількості крові, алкогольне 

отруєння тощо можуть стати причиною обмороження. Найбільш уразливі для 

обморожень частини тіла з найслабшим кровообігом: ніс, вуха, кінцівки. 

Симптоми обмороження розвиваються під час перебування на холоді. По-

перше, виникає відчуття холоду. Потім людина відчуває поколювання, її 

шкіра набуває блідого відтінку, втрачає чутливість. Пізніше німіє і набуває 

синюшного відтінку. Втрата чутливості робить непомітною подальшу дію 

низької температури і часто є причиною тяжких незворотних змін у 

тканинах. Справжню глибину обмороження можна встановити тільки після 

припинення дії холоду, інколи через кілька днів (на ураженій ділянці 

з’являється набряк, запалення чи змертвіння тканин). 

За тяжкістю та глибиною розрізняють чотири ступені обмороження. 

I ступінь (легкий) характеризується ураженням шкіри, що 

супроводжується запаленням, набряком, болем. Такий стан триває кілька 

днів, потім поступово проходить. Уражена ділянка надовго залишається дуже 

чутливою до холоду. 

II ступінь (середньої тяжкості) проявляється некрозом поверхневих 

шарів шкіри. Після відігрівання уражене місце синіє. В зоні обмороження 

утворюються пухирці, наповнені прозорою чи білуватою рідиною. 

З'являється сильний біль. Серед загальних симптомів спостерігаються 

підвищення температури тіла, погані сон та апетит. 

III ступінь (тяжкий ) — відбувається поступовий некроз тканин на значну 

глибину. В перші дні спостерігається поява пухирців, заповнених темною 

рідиною. Через кілька днів з'являються ділянки вологої мертвої тканини. 

Хворі відчувають нестерпний біль. Захворювання супроводжується 

виділенням поту та лихоманкою, апатією. 

IV ступінь (вкрай тяжкий) характеризується змертвінням тканин до 

кістки. Ця частина тіла залишається холодною та абсолютно нечутливою. 

Шкіра вкривається пухирцями, заповненими чорною рідиною. Через кілька 

днів уражена ділянка швидко чорніє і висихає. Відбувається муміфікація 

тканин. Процес загоєння такої рани надзвичайно тривалий (1,5—2 місяці). 

Перша медична допомога у разі обморожування полягає у якомога 

швидшому зігріванні ушкодженої частини тіла і відновленні кровообігу. 

Найбільш ефективно це можна зробити за допомогою теплих ванн. 

Упродовж 20—30 хв температуру води підвищують з 20 до 40°С. Після 

ванни, якщо в тканинах не спостерігаються зміни, обморожені ділянки 

протирають спиртом, горілкою або одеколоном і розтирають ватним 

тампоном чи сухими руками до почервоніння шкіри. Якщо ж пошкодження 

тканин все ж таки відбулося, уражені частини тіла протирають спиртом і 

накладають стерильну пов’язку. 

Не рекомендується розтирати обморожені ділянки снігом — це може 

призвести до погіршення стану потерпілого. 

Під час перебування на холоді треба закривати, де це можливо, всі відкриті 

ділянки шкіри. Слід періодично перевіряти чутливість обличчя та кінцівок. 

Якщо ви використовуєте різні мазі для профілактики обморожень, 



пам’ятайте, що вони можуть дещо захистити від вітру, але не від морозу. 

Перед виходом на вулицю у холодну погоду слід ситно поїсти. 

 

Контрольні запитання для самоперевірки: 

 

1. Дайте визначення теплового і сонячного ударів. 

2. У чому полягає допомога у разі теплового і сонячного ударів? 

3. За якими ознаками класифікують обмороження? 

4. Які ви знаєте ознаки обмороження залежно від ступеня? 

5. Яка допомога необхідна у разі обмороження? 

6. Що таке загальне замерзання? Як подати допомогу потерпілому? 

 


