
Практична робота №8 

Оцінювання стану школяра та домедична допомога у разі механічних травм. 

Мета. Опанувати методику тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі, способи 

надання домедичної допомоги у разі закритих та відкритих ушкоджень. 

Матеріальне забезпечення: вата, марля, бинти, кровозупинні джгути, імітатори ран 

та кровотеч. 

 

1. Кровотечі. 

Кровотечею називають витікання крові з кровоносних судин. Усі кровотечі залежно від 

їхнього виникнення поділяють на дві великі групи: кровотечі без ушкодження цілості 

судинної стінки (шляхом діапедезу) та кровотечі через порушення цілості судинної стінки. 

Найчастіше кровотечі виникають унаслідок прямої механіч-ної травми органів і тканин 

(стихійні лиха, війни, транспортні катастрофи, хірургічні втручання). Іншою причиною 

кровотеч є патологічний стан судинної стінки (туберкульоз, запалення, пухли-ни, жовтяниця, 

авітамінози, променева хвороба, підвищення АТ та порушення процесів зсідання крові). 

Інтенсивність кровотечі залежить від локалізації рани, кількості пошкоджених судин, 

їхнього калібру і виду (капіляр, вена, артерія). Найчутливіші до крововтрати діти і немолоді 

люди. Дуже погано переносять втрату крові діти. У віці до одного року крововтрата в межах 

250–300 мл смертельна. Жінки переносять крововтрату краще, ніж чоловіки. Загальна 

кількість крові дорослої людини становить 7–8% від маси тіла. Втрату 300–400 мл крові 

здорова доросла людина, як правило, не відчуває, однак швидкісна втрата 1–1,5 л дуже 

небезпечна і є причиною розвитку важкої анемії (гострого малокрів’я). Втрата 50% крові 

смертельна. У разі кровотеч головна небезпека пов’язана з недостатністю кровопоста-чання 

тканин, що зумовлює порушення функцій органів і насампе-ред головного мозку, серця і 

легень. 

За видами судин, що кровоточать, розрізняють капілярну, венозну, артеріальну, 

артеріовенозну (змішану) і паренхіматозну кровотечі. 

Капілярна кровотеча виникає у разі пошкодження капілярів – дрібних кровоносних 

судин. Прикладом такої кровотечі можуть служити неглибокі рани, подряпини шкіри. Кров 

витікає з рани по краплях і, зазвичай, зупиняється самостійно. 

Венозна кровотеча виникає у разі глибоких ран (колотих, різаних), внаслідок 

пошкодження вен. Кров витікає повільно, безперервним струменем темно-червоного кольору 

(збагачена вуглекислим газом). У випадку пошкодження великих вен верхньої частини тіла 

кров може витікати переривчастим струменем, але синхронно з диханням, а не пульсом. У 

разі пошкодження стінки вени на шиї можливе всмоктування повітря з розвитком повітряної 

емболії (повітря потрапляє в судину), що може призвести до зупинки серця і смерті. 

Кровотеча з дрібних вен кінцівок легко зупиняється накладенням тугої пов’язки, зупинка ж 

кровотеч з великих вен викликає певні труднощі. 

Артеріальна кровотеча виникає у разі глибоких різаних, рубаних, колотих ран у 

випадку пошкодження артерії. Небезпека і важкість кровотечі визначається калібром 

пошкодженої судини. Так, до смертельної крововтрати за декілька хвилин може призвести 

кровотеча зі стегнової або іншої магістральної артерії. Під час артеріальної кровотечі кров 

викидається пульсуючим струменем яскраво-червоного кольору (насичена киснем). 

Артеріовенозна (змішана) кровотеча виникає у разі глибоких ран з одночасним 

пошкодженням артерій і вен. 

Паренхіматозну кровотечу простежують у випадку пошкодження паренхіматозних 

органів (легені, печінка, селезінка, нирки) і вона характеризується тим, що кровоточить вся 

ранова поверхня. Ці кровотечі сильні, довготривалі і дуже небезпечні. Самостійно 

зупинитися паренхіматозна кровотеча майже ніколи не може, оскільки стінки судини щільно 

оточені тканиною органу і є як би його складовою частиною. Як наслідок судина не 

стискається і з просвіту рани безперервно витікає кров. 

Розрізняють зовнішню кровотечу – кров витікає з рани у зовнішнє середовище і 

внутрішню – коли шкіра не пошкоджена, кров скупчується в тканинах або замкнених 

порожнинах (плевральній, черевній, порожнині черепа, суглобів). Внутрішні кровотечі 



виникають унаслідок падіння з висоти, сильного удару тупим предметом, стискання і різних 

захворювань (виразкова хвороба, рак, туберкульоз). У м’яких тканинах кров може утворити 

гематому або просочити тканини дифузно. 

На відміну від зовнішньої, внутрішню кровотечу розпізнати значно складніше. Багато в 

чому розпізнавання полегшують такі прояви, як кровохаркання, криваве блювання і пронос, 

виділення крові з сечею, маткова кровотеча. Наприклад, виділення крові через рот може бути 

пов’язане із кровотечею з легень, верхніх дихальних шляхів, стравоходу, шлунку; кров у сечі 

вказує на кровотечу з нирки, сечового міхура. Дуже важко розпізнати кровотечу в замкнутій 

порожнині (плевральній, черевній, порожни-ні черепа). Ці кровотечі відбуваються без явних 

ознак і можуть бути розпізнані за скупченням крові в тій чи іншій порожнині, за змінами, 

спричиненими крововтратою і за симптомами гострої анемії. Гостра анемія (малокрів’я) 

виявляється наростанням загальної слабкості, запамороченням. З’являються сухість у роті, 

спрага, нудота. Унаслідок збільшення крововтрати виникає запаморочення, нестійка хода, 

втрата свідомості. Такий стан може супроводжуватися блюванням. Простежують блідість 

шкірних покривів і видимих слизових оболонок, тому що капіляри порожніють, і кров, що 

вивільнилася, перерозподіляється у життєво важливіші органи. Простежується також 

синюшність носогубного трикутника, кінчиків пальців рук, сухість язика. Пульс частий, у 

важких випадках він стає ниткоподібним – 130–140 уд/хв, слабкого наповнення, дихання 

часте поверхневе, АТ знижений. У разі тривалої кровотечі з’являються судоми і важкі 

порушення дихання, пульс на променевих артеріях ниткоподібний, АТ не визначається. 

Хворий помирає від паралічу дихального та серцево-судинного центрів через тяжку кисневу 

недостатність (гіпоксію). Важкість клінічної картини залежить не лише від кількості 

втраченої крові, а також і від швидкості крововтрати. 

У відповідь на крововтрату в організмі виникають пристосувальні реакції, які 

спрямовані на підтримання кров’яного тиску і газообміну. Відбувається рефлекторне 

скорочення артерій і дрібних вен, мобілізація крові з селезінки, печінки, кишківника і 

посилений приплив тканинної рідини в кров’яне русло. Унаслідок цих гемодинамічних 

компенсаторних механізмів кров’яний тиск стабілізується і об’єм циркулюючої крові 

відновлюється. Водночас виникає посилення легеневої вентиляції (задишка) і підвищення 

активності червоного кісткового мозку, що запобігає порушенню окисних процесів в 

організмі. У разі повільної крововтрати може виникнути клінічний стан гострого недокрів’я 

унаслідок хроніч-ного знекровлення організму (з виразки шлунку або дванадцяти-палої 

кишки, гемороїдальних кровотеч, пухлин, туберкульозу). Хворі можуть втрачати до 25% 

(1,5–2,0 л) усієї маси крові і протягом тривалого часу жити з вираженою анемією. 

Спинення кровотечі може бути тимчасовим і остаточним. Самозупинка кровотечі є 

фізіологічною захисною реакцією організму, яка виникає внаслідок рефлекторного звуження 

судин, що сповільнює кровообіг і пришвидшує утворення мікротромбів. Зсідання крові 

відбувається як фізіологічна реакція організму, в якій бере участь багато чинників. Унаслідок 

складних фізико-хімічних процесів утворюється згусток крові – тромб, який закупо-рює 

просвіт ушкодженої судини, що зумовлює спинення кровотечі.  

Тимчасова зупинка кровотечі потрібна для запобігання крововтрати на період 

транспортування потерпілого в лікувальний заклад. Її проводять на місці випадку в порядку 

самодопомоги чи взаємодопомоги такими способами: 

1) накладенням тугої пов’язки; 

2) пальцевим притисненням артерії до кістки; 

3) максимальним згинанням кінцівки у суглобі; 

4) накладенням кровозупинного джгута. 

Накладення тугої пов’язки. Венозну кровотечу і кровотечі з невеликих артерій можна 

зупинити, наклавши тугу пов’язку. Вона найефективніша там, де м’які тканини розміщені 

тонким шаром на кістках (рани черепа, променево-зап’ястного, ліктьового, колінного і 

гомілковостопного суглобів, передньої поверхні гомілки). На рану накладають стерильні 

марлеві серветки в декілька шарів, над ними тугу грудку вати (нерозмотаний рулон бинта 

або чисту носову хустинку, складену щільним валиком). Без марлевої прокладки прямо на 

рану вату накладати не можна. Все це щільно фіксують круговими турами бинта. Грудка 



вати або скатка бинта стискає просвіти пошкоджених судин, і кровотеча припиняється. 

Стиснені кровоносні судини швидко тромбуються. За можливістю необхідно надати кінцівці 

підвищеного положення. Для цього під неї можна підкласти валик, щільно скатаний одяг, 

подушку. Це зумовлює зменшення притоку крові до кінцівки і зниження тиску у венах, що 

сприяє швидкому утворенню згустків крові у рані. 

 Пальцеве притиснення артерії до кістки. Якщо у рятівника не виявиться під рукою 

перев’язувального матеріалу або джгута, а в потерпілого – артеріальна кровотеча, необхідно 

негайно притис-нути пошкоджену артерію пальцями до кістки вище від рани. Цей метод є 

найшвидшим і досить ефективним, однак він позбавляє можливості транспортування 

постраждалого до медичного закладу і потребує значних зусиль. Навіть фізично сильній 

людині застосо-вувати цей метод довше, ніж 15 хвилин складно. Тому такий спосіб треба 

вважати підготовчим. Він дає змогу зупинити крововтрату і перейти до іншого надійнішого 

методу, що дає змогу транспорту-вати постраждалого.  

Місця пальцевого притискання артерій. 

1. У разі кровотечі з сонної артерії (рана розташована на бічній поверхні шиї) 

короткочасну її зупинку досягають притисканням сонної артерії великим пальцем (або 

чотирма іншими) до поперечного відростка VI шийного хребця по внутрішньому краю 

грудинно-ключично-соскоподібного м’яза, приблизно в середині її довжини. Якщо 

постраждалий лежить на спині (рятувальник знаходиться біля голови), потрібно повернути 

голову пораненого у протилежний від пошкодження бік. Великий палець руки фіксують на 

підборідді, а інші чотири – по ходу сонної артерії і щільно притискають судину у вказаному 

місці (рис.13, а). 

2. Якщо рана, що кровоточить, розташована на щоці, потрібно притиснути зовнішню 

щелепну артерію великим пальцем до нижнього краю нижньої щелепи на межі задньої і 

середньої її третини (рис. 13, б). 

3. У разі кровотечі з рани в тім’яній частині голови притискають скроневу артерію 

великим пальцем до скроневої кістки на 1–1,5 см спереду від вушної раковини (рис. 13, в). 

 

 
Рис. 1. Місця пальцевого притискання артерій: а − 

сонної; б − зовнішньої щелепної; в − скроневої 

 

4. Кровотечу з підключичної артерії зупиняють притисканням її до ребра в 

надключичній ямці назовні від місця прикріплення грудинно-ключично-соскоподібного 

м’яза до грудини (рис. 2, а). Якщо постраждалий лежить на спині, то необхідно повернути 

його голову вбік, протилежний пошкодженню. Чотирма пальцями обхопити задню поверхню 

шиї, а великим пальцем притиснути артерію, що кровоточить, до ребра. 

5. Щоб зупинити кровотечу з рани, розташованої на плечі або передпліччі, необхідно 

притиснути плечову артерію чотирма пальцями до плечової кістки (рис. 2, б). Артерія 

проходить вздовж внутрішнього краю двоголового м’яза плеча. 

6. Пахвову артерію можна притиснути в глибині пахвової западини до голівки плечової 

кістки на межі передньої третини пахвової западини і задньої поверхні великого грудного 

м’яза (рис. 2, в). 

 



 
Рис. 2. Місця пальцевого притискання артерій: а 

− підключичної; б − пле-чової; в − пахвової 

 

7. У разі кровотечі з рани, розташованої на стегні, потрібно притиснути стегнову 

артерію до стегнової кістки (рис. 3).  

 

 
Рис.  3. Місце пальцевого 

притискання стегнової артерії 

 

Притискають її великими пальцями з обхватом стегна іншими чотирма пальцями обох 

рук. У випадку неефективності пальцевого притискання можна притиснути артерію в ділянці 

пахвової складки до горизонтальної гілки лобкової кістки кулаком правої руки, посилюючи 

тиск захопленням правого зап’ястка лівою рукою. У повних людей можна притиснути 

артерію коліном. 

 

 
Рис. 4. Способи максимального 



Максимальне згинання кінцівки в суглобі. Для тимчасової зупинки кровотечі на місці 

травми можна застосувати максимальне згинання кінцівки в суглобі з подальшою фіксацією 

її в такому положенні. Цей метод ефективний, коли рана знаходиться нижче суглобів – 

ліктьового, кульшового, колінного або в суглобовій ямці (рис. 4). В ділянку суглоба 

необхідно вкласти тугий ватяно-марлевий валик. Так, наприклад, у разі кровотечі з 

передпліччя і кисті треба вкласти в ліктьову ямку ватяно-марлевий валик, максимально 

зігнути руку в ліктьовому суглобі і зафіксувати передпліччя до плеча в положенні 

максимального згинання. 

У випадку пошкодження стегнової артерії кінцівку максимально згинають в 

кульшовому і колінному суглобах, стегно і гомілку прибинтовують до тулуба. У разі 

кровотечі з гомілки і стопи в підколінну ямку потрібно вкласти щільний валик, ногу 

фіксують в положенні максимального згинання в колінному суглобі. 

 Накладення кровозупинного джгута. Для тимчасової зупинки кровотечі застосовують 

кровозупинний джгут – кругове затягування з метою перетискання кровоносних судин. 

Джгут − це гумова стрічка довжиною 125 см, шириною 2,5 см і завтовшки 3–4 мм. На 

одному кінці джгута закріплений металевий гачок, на іншому – металевий ланцюжок. 

Останнім часом кріпильні елементи змінилися – на одному кінці джгута знаходяться 

пластмасові кнопки, розташовані вздовж нього, а на іншому – декілька круглих отворів. 

Показами до накладення джгута є артеріальна кровотеча, а також кровотечі, які не 

можна зупинити іншими способами. Протипоказами – різко виражений склероз судин і 

нагнивання на місці накладення джгута. 

У разі артеріальної кровотечі потрібно притиснути артерію, що кровоточить, рукою 

вище за рану до кістки. Щоб не защемити шкіру, ділянку тіла, призначену для накладення 

джгута, потрібно захистити одягом, обгорнути косинкою, серветкою або іншим матеріалом. 

Пошкоджену кінцівку перед накладенням джгута необхідно припідняти, щоб збільшити 

приплив крові з периферичного сегмента в загальне русло кровообігу, поповнивши тим 

самим, хоч би частково, крововтрату. Джгут накладають на кінцівку вище за рану і по 

можливості ближче до неї, прагнучи максимально зменшити знекровлену ділянку тіла. 

Джгут розташовують з внутрішнього боку пошкодженої кінцівки (рис. 5, а). Кінцем, що має 

гачок або кнопку, обгортають кінцівку і розташовують його на передній поверхні криво 

вгору (рис. 5, б). Інша частина джгута звисає по задній поверхні кінцівки. У такому 

положенні однією рукою утримують джгут разом з сегментом кінцівки, а інший беруть за 

звисаючу частину, сильно розтягують його і обертають навколо кінцівки, притиснувши 

криво направлений кінець з гачком (кнопками) (рис. 5, в). Поступово зменшуючи натягнення 

джгута, накладають подальші спіральні витки, від периферії до центра, частково закриваючи 

попередні тури. Закінчивши накладення джгута, ланцюжок застібають на гачок (рис. 5, г). 

Якщо ж джгут має пластмасові кнопки і отвори, то розтягання кінця з отворами зумовлює 

їхнє видовження, що значно полегшує застібання через проштовхування кнопок в отвори. 

Критерієм оптимальної сили натягнення джгута є припинення кровотечі. Під останній виток 

джгута підкладають записку із зазначенням часу накладення в годинах і хвилинах і підписом 

рятівника, який надавав допомогу.  

 

згинання кінцівки в суглобі:  

а − ліктьовому; б − колінному; в − 

плечовому; г − кульшовому 



 
Рис. 5. Послідовність накладання 

кровозупинного джгута: а − підготовка 

до накладання джгута; б − початок 

накладання; в − фіксація першого туру; г 

− джгут накладено 

 

Після накладення джгута постраждалому необхідно ввести знеболювальні засоби, 

оскільки в м’язах кінцівки нижче джгута розвиваються сильні ішемічні болі, іммобілізувати 

кінцівку і в холодну пору року закутати її. Евакуювати поранених потрібно в положенні 

лежачи. 

Варто пам’ятати, що у разі накладення джгута припиняється крововопостачання тканин, 

а це може призвести до омертвіння кінцівки. Тому максимальний час, на який може бути 

накладений джгут, влітку не повинен перевищувати 2 год, а взимку – не більше за 1,5 год. 

Через кожні 30–40 хв потрібно ослабляти джгут на декілька хвилин, а потім знову 

затягувати, дещо вище первинного місця. Цим досягається часткове відновлення кровообігу 

в кінцівці нижче місця накладення джгута. Перш ніж ослабити джгут, необхідно вище за 

нього пальцями притиснути артерію до кістки. Джгут можна накладати як на однокісткові 

сегменти кінцівки (плече, стегно), так і на двокісткові (передпліччя, гомілка). На передпліччі 

і гомілці судини стискаються в міжкістковому просторі м’язами. Потрібно уникати 

накладення джгута в середній третині плеча, оскільки це може призвести до пошкодження 

променевого нерва. 

Для зупинки кровотечі джгут можна накладати і в разі поранення судин на шиї (рис. 6). 

Щоб запобігти стисненню петлею джгута життєво важливих органів, необхідно протилежний 

від пошкодження бік захистити дощечкою, драбинковою шиною. Шина моделюється за 

бічною поверхнею плеча, надпліччя, шиї і голови, накладається зі здорового боку шиї і 

впирається в голову і плечовий суглоб. Вона слугує каркасом і надійно захищає від 

стиснення трахею і судини на протилежному боці шиї. Джгут затягують навколо шиї і шини, 

він повинен стискати лише судини на боці пошкодження. На рану необхідно накласти ватно-

марлевий валик або скатку бинта.  

За відсутності шин і підручних засобів для захисту можна використати руку 

потерпілого. З цією метою руку здорового боку тіла, зігнену в ліктьовому і променево-

зап’ястному суглобах, кладуть на голову, ніби обхоплюючи її.  

Голову потрібно максимально повернути у здоровий бік. Руку, що обхоплює голову, 

необхідно більше змістити вперед, щоб стрічка джгута не стискала дихальне горло. 

Оцінка правильності накладення джгута. У випадку правильно  накладеного  джгута  

кровотеча   з   рани  припиняється. 

Кінцівка нижче за джгут бліда. Пульс на периферичних судинах (нижче за джгут) не 

промацується. 

Якщо ж кінцівка синіє і кровотеча з рани посилюється – джгут затягнутий слабко, його 

потрібно негайно ще раз накласти. У разі надмірного затягування джгута можуть 

розчавлюватися м’які тканини, внаслідок чого розвивається дуже сильний біль. У такому 

випадку необхідно обережно послабити натягнення до появи перших крапель крові в рані і 

знову з невеликим зусиллям, але достатнім для зупинення кровотечі, затягнути джгут. 



 
Рис. 6. Тимчасова зупинка кровотечі 

шляхом перетискання сонної артерії: а − з 

фіксацією на імпровізованій шині; б − з 

фіксацією на закинутій руці 

 

Помилки у разі накладення джгута: 

1) накладення без необхідності (кровотечу можна було б зупинити іншими способами); 

2) джгут накладений на голе тіло; 

3) джгут затягнутий слабко, як наслідок стискаються тільки вени, виникає венозний 

застій, який призводить до посилення кровотечі з рани; 

4) дуже сильне затягування джгутом спричиняє пошкодження нервових стовбурів і 

роздавлення м’яких тканин, що призводить до розвитку паралічів і некрозів; 

5) немає записки з вказівкою часу накладення джгута (в годинах і хвилинах); 

6) не здійснена транспортувальна іммобілізація; 

7) джгут закритий одягом або на нього накладена бинтова пов’язка, що категорично 

заборонено. Джгут обов’язково повинен бути помітним. 

Ускладнення. Небезпечним ускладненням є так званий турнікетний шок. Це важке 

ускладнення може призвести до летального кінця. Воно зумовлене надходженням у кров 

значної кількості токсинів, які утворилися в тканинах нижче за джгут. Розвивається воно 

після зняття джгута. Надміру затягнутий джгут спричиняє роздавлення м’язів і пошкодження 

нервів, можуть розвинутися стійкі паралічі й атрофія м’язів. Надто довго перев’язана 

джгутом кінцівка (більше 2 год) нерідко некротизується. У хворих, що тривалий час мали 

накладений джгут, знижується опірність тканин до інфекції і погіршується їхня регенерація. 

Рани заживають повільно і часто нагноюються. Припинення надходження кисню в тканини 

створює сприятливі умови для розвитку газової гангрени. 

Зупинка кровотечі підручними засобами. За відсутності стандартного джгута тимчасово 

зупинити кровотечу на місці випадку можна підручними засобами: гумовим бинтом, 

гумовою трубкою, поясним ременем, косинкою, шарфом, галстуком, носовою хустинкою, 

шматком тканини тощо. Не можна застосовувати тонкі шнури, дріт, нитки, телефонний 

кабель, електропровід, тому що вони глибоко врізаються в м’які тканини. Матеріал для 

імпровізованого джгута повинен бути міцним, достатньої довжини і ширини. 

Джгут-закрутка. Імпровізований джгут (косинку, шарф) складають у вигляді 

багатошарової стрічки і обертають навколо кінцівки. Кінці зв’язують подвійним вузлом. Між 

вузлами вставляють паличку і, обертаючи її, затягують джгут до повного зупинення 

кровотечі (рис. 19). Вузли зав’язують майже впритул до пошкодженої кінцівки, а не на 

відстані від неї, оскільки в такому випадку джгут добре не натягнений і кровотеча не 

зупиняється.  

Для попередження защемлення шкіри під час закручування і зменшення болю під вузол 

підкладають тугий валик. Паличку фіксують бинтом вздовж кінцівки. Під паличку 

обов’язково вкладають записку, де вказують час накладання закрутки. 



 
Рис. 19. Накладання джгута-

закрутки 

 

Кровотеча у дітей більш як у 95% випадків призупиняється після накладання стисної 

пов’язки. Дитячий організм має здатність самостійно зупиняти кровотечу, що залежить від 

віку дитини. Дітям до трьох років для зупинення артеріальної кровотечі потрібно накласти 

стисну пов’язку, після трьох років – спеціальні дитячі джгути, еластичніші порівняно з 

джгутами для дорослих. Правила накладання джгута такі ж, як і для дорослих, тільки його 

накладають у разі ушкоджень великих артеріальних стовбурів без особливого зусилля. Час 

накладення джгута влітку становить до 1 год, взимку – до 30 хв. Необхідно пам’ятати, що 

накладання джгута дітям також спричиняє парези і параліч кінцівок. 

Зовнішні кровотечі з внутрішніх органів 

Кровотеча з носа. Носова кровотеча може виникнути внаслідок удару в ніс, сильного 

сякання або важких травм черепа, а також у разі деяких захворювань: діатезі, виразках, що 

кровоточать, пухлинах, гіпертонічній хворобі. Ступінь кровотечі при цьому може бути 

різним: від короткочасної, з втратою декількох крапель, до довготривалої та інтенсивної. 

Клінічні ознаки. Місце кровотечі найчастіше знаходиться в нижньому передньому 

відділі носової перегородки. Кров витікає через ніздрю і стікає в носоглотку. 

Невідкладна допомога та дії до прибуття лікаря. Постраж-далого розміщують так, щоб 

голова знаходилася у вертикальному положенні і була злегка відкинута назад. Якщо 

кровотеча інтенсивна, постраждалого потрібно укласти на спину, голову трохи припідняти, 

розстебнути комір і пояс. На перенісся і потилицю потрібно накласти холодні компреси або 

лід. Постражда-лий пальцями своєї руки стискає крила носа на декілька хвилин. Якщо 

кровотеча не зупиняється, то в ніс потрібно ввести марлевий тампон, змочений перекисом 

водню або хлористим кальцієм і притиснути його через крило носа до перегородки. Під час 

носової кровотечі не можна сякатися, оскільки в цьому випадку згустки крові, що 

закупорюють судини, можуть відірватися і кровотеча відновиться, не можна промивати ніс 

водою, дихати через ніс. Кров, що стікає в носоглотку, необхідно випльовувати. Якщо всі 

вище зазначені заходи кровотечі не зупинять, потерпілого відвозять до медичного закладу. 

Кровотеча з вуха. У разі поранень зовнішнього слухового проходу, переломів основи 

черепа і деяких інших травм голови може виникнути кровотеча з вуха. 

Клінічні ознаки. Різко погіршується слух. Біль може не відчуватись. Кров витікає із 

зовнішнього слухового проходу. 

Невідкладна допомога та дії до прибуття лікаря. Постраждалого кладуть 

горизонтально, на вухо накладають асептичну пов’язку і відвозять до найближчого 

медичного закладу. Промивати вухо не можна. Якщо ж кровотеча спричинена поранен-ням 

вушної раковини, то на рану достатньо накласти асептичну пов’язку, і постраждалий може 

самостійно звернутись до найближчого медичного закладу для подальшого лікування. 

2. Закриті ушкодження 

Закриті  ушкодження  –  це  травматизація  тканин  і  органів,  

спричинена впливом зовнішніх чинників, без порушення цілості шкірних покривів і видимих 

слизових оболонок. Закриті ушкодження виникають у м’яких тканинах, кістках, суглобах, 

органах грудної і черевної порожнини, у головному мозку, органах сечової системи. 

Закриті ушкодження м’яких тканин поділяють на забиття (забої), розтяги, розриви, 

вивихи, струси і стискання. 

Забій – закрите ушкодження тканин і органів без порушення їхньої цілості. Унаслідок 

забоїв залежно від тяжкості й розмірів предмета і сили удару, а також від віку, стану 



потерпілого й опірності тканин простежують різного ступеня ушкодження під шкір-ної 

основи, м’язів, кровоносних і лімфатичних судин та інших тканин. 

 Симптоми забою: біль, набряклість, синець, місцеве підвищення температури і 

порушення функції. Внаслідок ушкод-ження великих кровоносних судин можуть утворитися 

значні кро-вовиливи і гематоми. Унаслідок поступового розкладення пігменту крові синці 

набувають зеленого і жовтого кольору. Забій великих нервів може спричинити шок, паралічі 

й парези. Унаслідок забою розвивається травматичний набряк тканин і утворюються 

кровови-ливи. В тяжких випадках може статися відшарування тканин.  

Невідкладна допомога полягає в забезпеченні спокою і наданні кінцівці підвищеного 

положення.  Щоб зменшити кровови-лив і набряк тканин через забої спочатку призначають 

холод і стисну пов’язку. Через 2–3 дні для пришвидшення розсмоктування крововиливу і 

швидшого відновлення функції застосовують теплові процедури (грілки, зігрівальний 

компрес, теплі ванни). У разі гематоми роблять пункцію, відсмоктують кров і вводять 

антибіотики для профілактики нагноєння. 

Особливо небезпечними є забиття стінки живота та грудної клітки, які 

супроводжуються втратою свідомості, розладами роботи серця і дихання, розривами 

внутрішніх органів, явищами колапсу або травматичного шоку тощо. Забиття стінки грудної 

клітки та живота потребують термінової консультації хірурга. 

 Струси м’язів, кісток, суглобів і нервів простежують внаслідок тривалої роботи з 

вібруючими інструментами (вібрацій-на хвороба). Найчастіше струс буває в ділянці верхніх 

кінцівок. Захворювання супроводжується появою болю в суглобах і зниженням 

працездатності. Таким хворим рекомендують теплові процедури, фізіотерапію. 

У хірургічній практиці найчастіше трапляється струс головного мозку у випадку 

закритої травми черепа. 

Розтягнення і розриви виникають здебільшого в ділянці зв’язкового апарату суглобів і є 

наслідком надмірного згинання чи розгинання через падіння під час бігу, підняття ваги тощо. 

У разі розтягнення зберігається анатомічна неперервність тканин; у випадку розривів 

виникає порушення їхньої цілості. Розтягнення зв’язок суглобів супроводжується болем і 

обмеженням рухомості суглоба. У разі розривів зв’язок настають важчі порушення, 

виникають крововиливи. Розриви внутрішньо-суглобових зв’язок супроводжуються 

значними порушеннями функції суглобів і крововиливом у їхню порожнину (гемартрозом). 

Невідкладна допомога у разі розтягнень зв’язок полягає в забезпеченні спокою, 

накладенні стисної пов’язки, а поверх неї – холоду. У разі ушкоджень верхньої кінцівки 

застосовують фіксацію косинкою, ушкодження нижньої кінцівки потребують постільного 

режиму на 10 днів. У випадку розривів і відривів зв’язок верхню кінцівку фіксують 

косинкою, а нижню – транспортною шиною. Надалі, у разі часткових розривів зв’язок, 

суглоб іммобілізують гіпсовою пов’язкою, а повні розриви і відриви зв’язок потребують 

хірургічного лікування. Операція включає зшивання або фіксацію зв’язок до місця 

прикріплення у разі їхніх відривів. 

Розриви сухожиль настають через дуже сильні і швидкі скорочення м’язів у випадку 

надмірних рухів у суглобах, що зумовлюють перенавантаження їхніх фізіологічних 

можливостей. Звичайно розриви сухожиль виникають на межі з м’язом або в ділянці 

прикріплення сухожилля до кістки. Відрив сухожилля може статися з ділянкою кістки. До 

симптомів розриву сухожиль належать біль, крововилив, набряклість тканин у ділянці 

розриву і порушення функції. 

Розриви м’язів трапляються через швидке форсоване скорочення під час падіння або 

підняття ваги. Вони бувають повні і неповні. Симптоми розривів м’язів: сильний біль, 

крововилив, набряклість і порушення рухів. У випадку повного розриву з’являється западина 

або щілина між кінцями розірваного м’яза.  

Невідкладна допомога: накласти фіксувальну пов’язку, а поверх неї – холод, провести 

транспортувальну іммобілізацію і відправити хворого до лікувального закладу. У разі 

розривів сухожилкь в умовах стаціонару їх зшивають з подальшою фікса-цією кінцівки 

гіпсовою пов’язкою. У випадку повних розривів м’язів роблять термінову операцію: 

зшивання м’язів у місці розриву з подальшою іммобілізацією протягом 12–15 днів. У разі 



неповних розривів застосовують стисну пов’язку і фіксують кінцівку в положенні, що 

забезпечує максимальне зближення ушкодженого м’яза. Для зменшення крововиливу 

призначають холод, через 2–3 дні починають фізіотерапевтичне лікування  і лікувальну  

гімнастику. 

Вивих – це стійке зміщення суглобових поверхонь кісток з виходом однієї з них через 

розрив капсули з порожнини суглоба. Якщо суглобові поверхні кісток не стикаються, вивих 

називають повним (рис. 20, а), за часткового стикання – неповним, або підвивихом (рис. 

20, б, в). 

 
Рис. 20. Види вивихів: а − повний 

вивих; б, в − неповний вивих  

 

Вивихи поділяють на природжені й набуті. Природжені вивихи є результатом 

неповноцінного розвитку суглобів під час внутрішньоутробного розвитку плода і 

простежуються переважно у кульшових суглобах. У грудних дітей їх діагностують на 

підставі ультразвукового обстеження та результатів рентгенографії. 

Набуті вивихи бувають травматичними і патологічними. Патологічні вивихи 

трапляються у разі туберкульозного або сифілітичного ураження суглобів та тривалого 

запального процесу суглоба, розвитку пухлин чи остеомієліту.  

Травматичні вивихи найчастіше виникають унаслідок механічної травми, 

супроводжуються розривом суглобової сумки і виходом суглобової голівки кісток з 

порожнини суглоба у тканини, розміщені поряд. Такі вивихи бувають у хворих з 

розтягненням зв’язок і капсули суглоба, їх легко вправити. 

Головні симптоми вивихів: сильний раптовий біль у ділянці суглоба, відсутність рухів, 

деформація суглоба і вимушене положення кінцівки (рис. 21). Пасивні рухи в ушкодженій 

частині суглоба обмежені й супроводжуються різким болем і пружністю. Також простежено 

набряклість тканини, спастичне скорочення м’язів, крововилив. Діагноз вивиху підтверджує 

рентгенівське дослідження. 

Невідкладна  допомога: іммобілізація ушкодженої кінцівки за 

 

 

Рис. 21. Клініко-анатомічна картина у разі вивиху 

стегна: а − анатомічне положення голівки стегнової кістки; 

б − типова деформація кінцівки − помірне приведення, 



поворот в середину і згинання 

 

допомогою шин чи підручних засобів, не змінюючи положення суглобів. У разі 

вивихів в суглобах верхньої кінцівки руку фіксують косинкою або бинтують до тулуба у 

такому положенні, в якому вона була під час вивиху. У разі вивихів суглобів нижньої 

кінцівки іммобілізацію проводять за допомогою транспортних шин або підручних засобів. 

До ушкодженої частини суглоба приклада-ють холод. Транспортують потерпілих до 

травматологічного відді-лення. Лікування полягає в терміновому вправленні вивиху, яке 

робить травматолог, з обов’язковим знеболюванням. Застарілі вивихи лікують тільки за 

допомогою оперативного втручання. 

3. Відкриті ушкодження 

Раною називають відкрите ушкодження тканин з порушенням цілості шкіри або 

слизових оболонок. 

Місцевими симптомами ран є біль, кровотеча і зіяння. Загальні симптоми пов’язані з 

явищами шоку, гострої крововтрати, травматичним токсикозом або розвитком інфекції. 

Всі рани поділяють на випадкові і операційні (умисні). В рані розрізняють краї, стінки і 

рановий канал. Рани можуть бути сліпими і наскрізними. У сліпих є дно рани, у наскрізних – 

два отвори: вхідний і вихідний. 

У випадковій рані міститься так званий рановий вміст – згустки крові, ділянки 

зруйнованих тканин, сторонні тіла (клапті одягу, предмети, що спричинили поранення та ін.) 

і різні мікроорганізми. Тканини, які оточують рану, також травмуються залежно від 

характеру поранення. Навколо рани виділяють зони забою, струсу і місцевого тканинного 

ступору. 

За відношенням до порожнин тіла рани поділяють на проник-ні та непроникні; за 

інфікованістю – на інфіковані та асептичні. Випадкові рани, як правило, інфіковані, 

операційні є асептичними. 

Рани за типом ушкодження тканин поділяють на колоті, різані, рубані, забиті, рвані, 

розтрощені, укушені, отруєні, вогнепальні й мішані. 

Колоті рани заподіюють багнетом, вилами, шилом, голкою та іншими гострими 

предметами. Особливістю колотих ран є незначне ушкодження покривів і значна глибина, у 

зв’язку з чим можливі ушкодження порожнин, глибоко розміщених за ходом ранового 

каналу судин, нервів, різних органів. Через те, що рана не зіяє, рановий канал замкнутий і 

мікроби проникли глибоко в тканини, колоті поранення нерідко ускладнюються тяжким 

нагноєнням і правцем. 

Різані рани заподіюють лезом, ножем, склом та іншими гострими предметами. Вони 

характеризуються широким зіянням і значною кровотечею. Зіяння рани пояснюється 

еластичністю шкіри, яка скорочується після поранення. Кровоточивість пов’яза-на з 

порушенням цілості багатьох судин унаслідок мінімальної травматизації їхньої стінки, що 

супроводжується тривалим зіянням ушкоджених судин. Різані рани нерідко бувають 

поверхневими. Після хірургічної обробки рани не мають значної травматизації тканин і 

загоюються звичайно без ускладнень. 

Рвані і забиті рани є характерними для транспортного та промислового травматизму, 

іноді трапляються під час роботи в сільському господарстві. Вони супроводжуються значним 

забоєм і розривами тканин, особливо шкіри. 

Розтрощені рани заподіюють важкими предметами. Вони виникають у разі 

залізничних, автомобільних та інших тяжких травм. Характеризуються значним 

розтрощенням тканин і органів, іноді супроводжуються відривом кінцівок (травматична 

ампутація), тяжким шоком, великою крововтратою та інтоксикацією,  

Рвані, забиті і розтрощені рани зазвичай дуже погано загоюються через значні 

ушкодження тканин, часто ускладню-ються інфекцією, в тому числі анаеробною і правцем. 

Рубані рани заподіюють сокирою, шаблею та іншими важкими гострими предметами. 

Вони характеризуються значним забоєм тканин і глибокими, тяжкими порушеннями кісток 

та внутрішніх органів. 



Укушені рани супроводжуються великими і глибокими ушкодженнями, значним 

забрудненням, у зв’язку з чим дуже часто ускладнюються гострою гнійною і гнильною 

інфекцією. 

Отруєні рани виникають унаслідок проникнення різних отруйних речовин – бойових 

отруйних і радіоактивних отрут, внаслідок укусів змій, скорпіонів тощо. Вони 

характеризуються тяжким перебігом з розвитком симптомів загального отруєння організму. 

Тому, надаючи допомогу у випадку цих ран треба насамперед швидко видалити отруйні 

речовини з рани шляхом відсмоктування отрути і частого спльовування, щоб запобігти 

загальному отруєнню організму. 

Вогнепальні рани заподіюють різною вогнепальною зброєю. Залежно від виду снаряда, 

що заподіює рану, вогнепальні поранен-ня поділяють на кульові і осколкові, поранення 

дробом і сіллю.  

Вогнепальні поранення, особливо осколкові, супроводжу-ються великою 

травматизацією і руйнуванням тканин. Залежно від характеру ранового каналу розрізняють 

поранення наскрізні, сліпі і дотичні, за характером порожнин – проникні і непроникні. 

Для вогнепальних поранень характерним є складний рановий канал із значним 

розтрощенням тканин. У ділянці ранового каналу простежується тяжке забиття і струс 

прилеглих тканин внаслідок так званого бокового удару, гідродинамічної дії снаряда, що 

заподіяв рану. Вихідний отвір більший від вхідного (рис. 22). Розміри ушкоджень шкіри не 

визначають величини ушкодження глибше розміщених тканин. Нерідко, наприклад, у разі 

незначних шкірних ранових отворів у ділянці стегна чи гомілки, простежують великі 

розриви з розтрощенням м’язів, значні крововиливи. 

 
Рис. 22. Зони 

пошкоджень у вогнепальній 

рані: 1 − рановий канал; 2 − 

зона забиття; 3 − зона 

молекулярного струсу 

 

Окрему групу становлять рани, заподіяні термоядерною і атомною зброєю. Ці рани 

виникають під дією вибухової хвилі, термічного й променевого ураження і характеризуються 

своєрідним перебігом (сповільненою регенерацією, розвитком вторинних кровотеч, 

схильністю до тяжкої місцевої і загальної інфекції тощо). 

Загоєння ран – складний біологічний процес, захисна фізіологічна реакція організму, 

спрямована на найшвидше відновлення нормальних анатомо-фізіологічних відношень у 

ділянці рани. В основі загоєння ран лежить регенерація тканин, зокрема сполучної і 

епітеліальної, які мають найвираженіші регенеративні властивості. Високодиференційовані 

клітини паренхіматозних органів та центральної нервової системи під час ушкоджень гинуть 

і не регенеруються. У разі ушкоджень цих тканин рани загоюються шляхом регенерації 

сполучної тканини й ендотелію судин з подальшим утворенням рубця. 

Невідкладна допомога у разі поранень полягає в зупиненні кровотечі і накладенні 

асептичної пов’язки для захисту рани від вторинного забруднення. У випадку переломів і 

значних поранень проводять іммобілізацію. 



Першу допомогу дуже часто подають у вигляді само- і взаємодопомоги. Одяг у ділянці 

поранення обережно знімають чи розрізають. Важкопоранених у разі ушкоджень хребта, 

внутрішніх органів піднімати і перевертати не можна. 

З метою надання першої допомоги у разі пошкоджень необхідно насамперед зупинити 

кровотечу, зробити туалет рани та накласти стерильну пов’язку для захисту рани від 

вторинної інфекції. Перед наданням першої допомоги рекомендується добре вимити руки. 

Не можна промивати рани жодною рідиною, оскільки тоді інфекція з поверхні рани 

потрапляє вглиб. Можна тільки обережно видалити бруд навколо рани від її країв до 

периферії, а не в напрямку рани, бо цим можна ще більше забруднити її. В жодному разі не 

можна досліджувати рану пальцем та видаляти з неї чужорідні тіла. Після туалету рани 

шкіру навколо рани для знешкодження мікроорганізмів обробляють розчином йоду, а за його 

відсутності – спиртом, горілкою, одеколоном. Не можна, щоб ці засоби потрапили в саму 

рану – це може спричинити опік пошкоджених тканин і сповільнити подальше загоєння. 

Починаючи  перев’язку рани, не можна доторкатися руками до тієї поверхні стерильного 

бинта, котра лягатиме на рану. За відсутності стерильного бинта використовують чисту 

серветку, носовичок, попередньо пропрасовані. Якщо після накладання пов’язка почне 

промокати, змінювати її не слід, а потрібно лише зверху добинтувати. Потерпілий під час 

накладання пов’язки повинен сидіти або лежати, щоб не впасти від можливого 

запаморочення. У випадку великої рани або ураження суглоба треба обов’язково  

знерухомити кінцівку.  

Бувають випадки, коли і чужорідне тіло (палка, гілка, ніж тощо), спричинивши рану в 

ділянці грудної стінки або стінки живота, залишаються стирчати в ній. Таке чужорідне тіло в 

жодно-му разі не можна самостійно видаляти, а слід терміново доставити потерпілого до 

лікарні. У зв’язку з тим, що за великих розмірів ран їх обробляють у лікарні під наркозом, 

щоб запобігти блюванню, не можна годувати потерпілого після нещасного випадку. 

Ранова інфекція – це хворобливий процес, спричинений патогенними мікробами, які 

потрапили під час поранення. Види ранової інфекції: гнійна, гнильна, анаеробна, специфічна, 

змішана. Шляхи проникнення мікробів у рани: зовнішній (контактний, краплинний, 

повітряно-пиловий, імплантаційний), з джерела інфекції до організму хворої людини. 

Місцеві ознаки вогнищевої гнильної інфекції: посилення пульсуючого болю, почервоніння, 

набряк рани, місцевий жар та гній у рані. Вогнищева гнійна інфекція: фурункул, абсцес, 

флегмона, бешиха, панарицій, лімфаденіт тощо. Інфекцію, занесену у рану в момент 

пошкодження, називають первинною інфекцією рани. Вторинну інфекцію заносять в рану 

внаслідок неправильних дій під час надання невідкладної допомоги. 

4. Десмургія 

Десмургія – наука про пов’язки, їхнє правильне накладення і застосування. 

Пов’язка – засіб тривалого лікувального впливу на рану і органи тіла з використанням 

різноманітних матеріалів та речовин і їхнього закріплення. Пов’язка слугує для захисту рани, 

патологічно змінених і пошкоджених тканин від впливу зовнішнього середовища. Водночас 

пов’язку застосовують з метою постійного рівномірного тиску на певну ділянку тіла, а також 

з метою підтримування частини тіла в нерухомому положенні (іммобілізація) або для 

витягування. Всі наведені завдання досягають шляхом накладання різних видів пов’язок. 

Отже, за допомогою пов’язок можна закріпити перев’язувальний матеріал (звичайна 

пов’язка), стиснути певну ділянку (стисна пов’язка), надати частині тіла нерухомого поло-

ження (знерухомлювальна або іммобілізувальна пов’язка), встановити витягування певної 

частини тіла (пов’язка з витягуванням). 

Розрізняють м’які та тверді (нерухомі) пов’язки. 

М’які пов’язки складаються з матеріалу, що накладають безпосередньо на рану, та із 

засобів її фіксації. Розрізняють просту м’яку (захисну та лікувальну), стисну (гемостатичну) 

пов’язки. Для фіксації перев’язувального матеріалу використовують марлевий, трикотажний 

або сітчасто-трубчастий бинти, косинки із бавовняної тканини, клеол, клей, пластир. 

Найпоширенішими є бинтові пов’язки, які накладають на будь-які частини тіла. Бинти різної 

ширини (5–20 см) і довжини (5–7 м) виготовляють з марлі, розрізаючи її на поздовжні смуги, 

та скручуючи їх вручну або на спеціальній машині. З метою накладання пов’язок на пальці 



застосовують вузькі бинти завширшки 5 см, на голову, плече, передпліччя і гомілку – бинти 

середніх розмірів (7–9 см), для бинтування стегна і тулуба – широкі (16–20 см). Зручність 

бинтової пов’язки полягає в тому, що вона легко набуває форми бинтованої частини тіла, 

сприяє випаровуванню виділень із рани. Бинт складається із голівки (скручена частина) і 

вільної частини (початок бинта). Для деяких пов’язок використовують бинт, скручений з 

обох кінців. За відсутності бинтів застосовують косинку для накладення пов’язок за умови 

різної локалізації ран на тілі, наприклад на обличчі. 

Тверді (нерухомі) пов’язки – іммобілізувальні та коригувальні, а також пов’язки із 

витягом використовують, переважно, для лікування пошкоджень і захворювань опорно-

рухового апарату. До них належать гіпсові та клейові пов’язки, використання шин та 

апаратів. 

Загальні правила бинтування. 

1. Надати зручного положення потерпілому з вільним доступом до травмованої частини 

тіла. 

2. Надати частині тіла функціонально зручного положення із максимально 

розслабленими м’язами. Для верхньої кінцівки – пальці кисті легко згинають, передпліччя 

згинають під прямим кутом до плеча, плече відводять від тулуба і вперед. Нижню кінцівку 

трохи відводять і згинають (30–45°) у колінному суглобі, стопу розміщують під прямим 

кутом до гомілки. Якщо хворий неспроможний утримувати бинтовану частину тіла в 

потрібному положенні, то це робить помічник. 

3. Спостерігати за виразом обличчя потерпілого, його реакцією на накладання пов’язки. 

4. Накладати пов’язку треба від периферії в напрямі до тулуба рівномірно розтягуючи 

бинт. 

5. Головку бинта беруть у праву руку, а кінець – у ліву. Кінець бинта закріплюють вище 

або нижче від ділянки пошкодження (але не на самій рані) двома–трьома коловими ходами, 

накладеними щільніше, ніж інші частини пов’язки. 

6. Бинтують звичайно в одному напрямі: зліва направо, знизу догори, поступово 

покриваючи всю бинтову поверхню. Кожний подальший оберт має накладатися на 

попередній на 1/2 або 2/3 його ширини. Смужка бинта повинна рівномірно прилягати до 

бинтової поверхні, не утворюючи складок і випинань. 

7. Кінець бинта фіксують шпилькою, лейкопластиром, або зав’язують вузлом розірвані 

кінці (не над ушкодженою ділянкою). 

8. Накладена пов’язка має відповідати таким вимогам: міцно втримувати 

перев’язувальний матеріал і не порушувати кровопостачання, а також (за можливості) не 

перешкоджати рухам. Опісля потрібно звернути увагу на колір шкірних покривів і пуль-

сацію периферичних артерій. 

Готова пов’язка повинна міцно фіксувати перев’язувальний матеріал, добре закривати 

уражену частину тіла, бути зручною для хворого, легкою і гарно накладеною. 

5. Переломи 

Переломом називають часткове або повне порушення цілісності кістки. Залежно від 

походження переломи поділяють на природжені й набуті. 

Природжені переломи виникають у внутрішньочеревному періоді розвитку і є 

результатом неповноцінності кісткового скелета плоду. Виділяють акушерські переломи, що 

є наслідком пологової травми.  

Набуті переломи бувають травматичними (механічними) й патологічними. Патологічні 

переломи виникають найчастіше внаслідок розвитку в кістці метастазу злоякісної пухлини, 

ураження туберкульозом або остеомієлітом, вони з’являються іноді після незначної травми. 

Травматичні (механічні) переломи є наслідком впливу механічних чинників під час падіння, 

ударів, стискання, згинання кісток та інших травм. 

Переломи називають відкритими, якщо порушена цілість шкіри, і закритими, якщо 

вона збережена. Відкриті переломи дуже небезпечні, оскільки є загроза потрапляння інфекції 

та ускладнень у вигляді кровотеч. Близько 80% усіх переломів становлять переломи кінцівок.  

Залежно від ступеня еластичності кісткової тканини переломи бувають повними, 

неповними, за яких зв’язки між кістковими уламками ушкоджені не по всій довжині і 



відривними, які виникають внаслідок значного раптового м’язового скорочення й 

супроводжуються відривами ділянки кістки в місцях прикріп-лення сухожилків і зв’язок.  

Залежно від віку, місця прикладання і характеру травмівного чинника розрізняють різні 

види переломів (рис. 24). Переломи під час стискання кістки по осі (наприклад, у 

пірнальника на мілководді, у  разі  падіння  на  сідниці  відбувається  компресійний перелом 

– сплющення тіла одного з хребців), переломи під час згинання, скручування  

 

  
Рис. 24. Різні види переломів кісток: а − 

поперечний; б − косий; в − поз-довжній; г − 

гвинтоподібний; д  − перелом з відривом трикутного 

фрагмента; е − багато-уламковий; є − вогнепальний 

(стрілками позначено напрям руху кулі); ж − 

компресійний перелом тіла хребця  

 

(гвинтоподібні), відривні, тріщинні,  що  виникають у разі ушкоджень плоских кісток 

(черепа, лопатки), поперечні, поздовжні, косі, вколочені, уламкові. Вогнепальні переломи 

характеризуються значним руйнуванням кістки і тканини, що її оточують. Розриви м’язів 

нерідко супроводжуються ушкодженням великих судин і нервів. Ці переломи бувають 

здебільшого багатоуламковими, часто спричиняючи значні дефекти кістки.  

Переломи кісток черепа, ребер, хребта, таза часто ускладнюються ушкодженням 

внутрішніх органів. Для переломів трубчастих кісток є характерною деформація кінцівок 

унаслідок зміщення відламків. Види зміщення відламків пов’язані з механізмом травми і 

скороченням м’язів. Найчастіше зміщення відламків відбувається по довжині і кінцівка стає 

коротшою. 

Клінічні ознаки переломів поділяють на абсолютні й відносні. Під абсолютними 

розуміють такі ознаки, які дають підстави без помилок поставити правильний діагноз. До 

них належать:  

1) вкорочення кінцівки, яке настає унаслідок зміщення уламків кістки по довжині; 

2) деформація у місці травми – виникає в разі скорочення м’язів і зміщення кісткових 

уламків, наявності крововиливу, гематоми і набряку тканин;  

3) поява патологічної рухливості в місці травми, яку виявляють притримуючи однією 

рукою центр кінцівки, а іншою обережно її піднімають за периферійну частину, 

встановлюючи наявність рухів поза суглобом; 



4) кістковий хрускіт (крепітація), що виявляють під час обмацування місця 

пошкодження або у разі перекладання кінцівки (виникає від тертя кісткових уламків); 

5) посилення болю в місці травми внаслідок навантаження по осі кістки, наприклад, у 

разі перелому стегна внаслідок легкого постукування по п’ятці біль посилюється в місці 

пошкодження стегнової кістки.  

Патологічну рухомість і кістковий хрускіт простежують за повних переломів. Ці 

симптоми можна визначити лише після знеболювання, якщо наявні труднощі у діагностиці. 

Перелічені симптоми не викликають сумнівів у попередньому діагнозі, однак точніша 

характеристика перелому може бути отримана за допомогою рентгенологічного 

дослідження. 

Відносними ознаками перелому вважають локальну болючість, набряк та крововилив у 

тканини, порушення функції кінцівки. Зміна функції настає унаслідок порушення цілості 

кістки й ушкодження нервів.  

Біль виникає відразу після перелому через ушкодження нервових волокон. Біль різко 

посилюється під час зміни положення ушкодженої кінцівки і зменшується у стані спокою. 

У разі переломів обов’язково потрібно провести рентгенівське дослідження, яке дає 

змогу не тільки уточнити тип перелому, визначити ступінь ушкодження кістки, але й 

виявити невеликі тріщини і надломи кісток, які за звичайних методів дослідження 

діагностувати неможливо. 

Переломи можуть супроводжуватися і загальними розладами організму: втратою 

свідомості, змінами дихання та серцево-судинної діяльності. Найнебезпечнішими 

ускладненнями у разі переломів є травматичний шок, гостра кровотеча, ушкодження життєво 

важливих органів (серця, легень, нирок, печінки, мозку) і жирова емболія. 

Ускладнення у разі переломів. 

1. Пошкодження великих судин кістковими уламками і наявність рани призводять до 

розвитку гострої анемії, а у разі закритих переломів – внутрішньотканинної гематоми.  

2. Пошкодження кістковими уламками нервових стовбурів може спричинювати 

травматичний шок або розвиток паралічів.  

3. Потрапляння в рану інфекції у разі відкритих переломів може призвести до розвитку 

остеомієліту, флегмони або сепсису.  

4. Кісткові уламки можуть пошкодити життєво важливі органи (головний мозок, 

печінку, легені). 

5. Несправжній суглоб – стійка патологічна рухомість на місці перелому через 

неправильне вправлення кісткових уламків або неутворення кісткового мозоля. 

6. Неправильне зростання переломів порушує функцію переламаної кінцівки (зростання 

перелому під кутом) і є результатом дефектів лікування. 

Невідкладна допомога та дії до прибуття лікаря. Правильно і своєчасно надана перша 

допомога має величезне значення для постраждалого. Вона попереджує розвиток таких 

ускладнень, як шок, кровотечу, інфікування і сприяє: 

- попередженню розвитку тяжких станів у потерпілого внаслідок травми 

(травматичного шоку, ушкодження великих судин, нервів, м’яких тканин); 

- попередженню вторинного інфікування рани (у разі відкритих переломів) і кровотечі; 

- створенню спокою ушкодженої кінцівки. 

У випадку закритих переломів загроза для життя потерпілого виникає рідше, бо може не 

бути сильної кровотечі і умов для розвитку ранової інфекції.  

Невідкладна допомога у разі закритих переломів: 

- знерухомити ушкоджену кінцівку за допомогою стандарт-них шин або підручних 

засобів (можлива аутоіммобілізація); 

- увести знеболювальні речовини внутрішньом’язово для запобігання розвитку 

травматичного шоку (у разі важких переломів хребта, стегна, кісток тазу); 

Невідкладна допомога у разі відкритих переломів:  

- спинити зовнішню кровотечу шляхом накладення джгута, джгута-закрутки або стисної 

пов’язки; 



- накласти на рану стерильну пов’язку для попередження вторинного інфікування рани 

(кісткові уламки в рану не запихати); 

- знерухомити ушкоджену кінцівку за допомогою стандарт-них шин або підручних 

засобів; 

- увести знеболювальні речовини з метою запобігання розвитку травматичного шоку. 

Лікування переломів кісток охоплює репозицію (вправлення відламків), їхню фіксацію та 

функціональну терапію з метою якнайшвидшого відновлення функції кінцівки і працездатності 

хворого. Репозицію роблять після рентгенівського обстеження, обов’язково знеболивши місце 

перелому, щоби домогтися правильного зіставлення відламків, без зміщення і діастазу між 

ними. 

Фіксацію – лікувальну іммобілізацію переломів кісток – досягають з допомогою гіпсової 

пов’язки, спеціальних апаратів, витяганням або оперативним шляхом, показаннями для якого є 

неправильне положення уламків, розвиток несправжнього суглоба, стискання кістковими 

уламками внутрішніх органів, нервів тощо. 

Основою зрощення переломів є регенерація тканин, унаслідок якої утворюється кістковий 

мозоль. В утворенні кісткового мозоля беруть участь надкісниця, кістковий мозок і сполучна 

тканина, яка оточує місце перелому. Процес утворення кісткового мозоля складний. Після 

травми в ділянці перелому розвивається  асептичне запалення. Одночасно з розсмоктуванням 

відмерлих тканин відбува-ється розмноження клітин і утворюється так званий первинний 

кістковий мозоль (через 20 днів після перелому). Надалі тривають складні процеси відкладення 

солей кальцію і окостеніння, які спричинюють до утворення справжнього (вторинного) 

кісткового мозоля через 7–10 тижнів після перелому. Плоскі кістки загоюються без утворення 

кісткового мозоля. 

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку створюють умови, внаслідок яких у 

дітей трапляються особливі форми ушкодження кісток. Всім відомо, як часто падає маленька 

дитина, але переломи бувають у дітей відносно рідко. Кістки дитячого організму набагато 

еластичніші через менший вміст у них мінеральних солей і передусім солей кальцію. 

Надкісниця в дітей товстіша і соковитіша, швидше відділяється від кістки, що також сприяє 

їхній гнучкості та еластичності. Крім того, довгі трубчасті кістки з обох кінців мають росткову 

хрящеву тканину, що послаблює силу удару. Серед усіх пошкоджень в дітей переломи 

становлять близько 20%. 

Найчастішим є перелом у вигляді “зеленої гілочки” або надлом, внаслідок якого 

пошкоджується опуклий бік трубчатої кістки зі зберіганням нормальної структури з увігнутого 

боку. Піднадкісничні переломи характеризуються тим, що переламана кістка залишається 

покритою неушкодженою міцною надкісницею. Такі переломи частіше простежуються на 

гомілці і передпліччі. Найважчими є відривні переломи по лінії росткового епіфізарного хряща. 

Вони виникають лише до закінчення процесів окостеніння. 

Перші два види переломів не завжди мають виражені клінічні ознаки, але діагноз 

підтверджує рентген-знімок. 

Невідкладну медичну допомогу дітям надають за загальними правилами. З метою 

знерухомлення широко застосовують аутоіммобілізацію, дітям до трьох років за відкритих 

переломів кровотечу зупиняють зазвичай стисною пов’язкою, дітям старшого віку накладають 

дитячий гумовий джгут на одну годину. Зростаються дитячі переломи значно швидше, ніж у 

дорослих, і не потребують тривалої фіксації. Більшість переломів лікують гіпсовими 

пов’язками. 

6. Транспортувальна іммобілізація 

Іммобілізація – приведення в нерухомий стан частини тіла (кінцівка, хребет). Її 

застосовують у разі переломів кісток, обширних пошкоджень м’яких тканин, вивихів, 

запальних процесів кінцівок, поранень великих судин і обширних опіків, пошкоджень 

суглобів, сухожиль і нервів.  

Іммобілізація попереджує розвиток травматичного шоку (зменшує біль), можливість 

перетворення закритого перелому у відкритий, розвиток інфекції в рані, можливість 

первинної чи вторинної кровотечі з рани, ушкодження великих кровоносних судин та 



нервових стовбурів. Крім того, вона створює максимальний спокій пошкодженій частині 

тіла, а тому пришвид-шує видужання й відновлення працездатності хворого.  

Іммобілізацію поділяють на транспортувальну і лікувальну. 

Транспортувальну (тимчасову) іммобілізацію здійснюють на період транспортування 

постраждалого з місця пригоди в лікувальний заклад. Вона повинна забезпечувати повний 

спокій пошкодженому органу на цей період. Транспортувальну іммобі-лізацію забезпечують 

стандартними або підручними засобами. До стандартних засобів належать шини, які 

випускає промисловість. За відсутності стандартних шин застосовують підручні засоби. 

Ними можуть слугувати палиці, дошки, парасолька, лижа, лижні палиці, лінійка, щільний 

картон, лозини, пучки очерету, фанерні смуги (рис. 25, а). Якщо не виявиться підручних 

засобів, тоді доведеться скористатися найпростішим способом – аутоіммобілі-зацією: 

прибинтувати верхню кінцівку, зігнуту під прямим кутом у ліктьовому суглобі до тулуба, а 

пошкоджену нижню кінцівку – до здорової ноги (рис. 25, б). 

Правила транспортувальної іммобілізації. 

1. Проводити іммобілізацію ушкодженої частини тіла треба якомога швидше після 

травми. 

2. У разі важких травм увести знеболювальні речовини (профілактика травматичного 

шоку). 

3. Шину з жорсткого матеріалу не можна накладати на голе тіло, її потрібно прокласти 

ватою, рушником чи іншою тканиною. Транспортувальну шину можна накладати на одяг і 

взуття, оскільки, роздягаючи потерпілого, можна спричинити додаткову травму. У разі 

відкритих переломів одяг розрізають по шву. 

4. Шину підганяють (моделюють) по здоровій кінцівці потерпілого і накладають на 

пошкоджену відповідно до розмірів і конфігурації. 
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Рис. 25. Транспортувальна іммобілізація 

нижньої кінцівки: а − іммо-білізація у разі перелому 

стегнової кістки за допомогою підручних засобів; б − 

аутоіммобілізація у разі перелому гомілки 

 

5. Після моделювання шину ретельно прибинтовують до пошкодженої кінцівки 

спіральними турами, починаючи з периферії так, щоб вона добре фіксувала ділянку 

перелому і утворювала з кінцівкою єдине ціле.  

6. Щоб уникнути відмороження в холодну пору року, потрібно обгорнути кінцівку 

7. Під час іммобілізації кінцівки, їй надають фізіологічного (функціонально вигідного) 

положення, а якщо це неможливо, то фіксують у тому положенні, за якого кінцівка менше 

усього травмується. 



8. Для визначення кількості суглобів, що потребують фіксації у випадку різних 

переломів кінцівок, можна орієнтуватися на цифру “чотири”. Наприклад, у разі перелому 

кісток передпліччя, що має дві кістки, потрібно фіксувати два суглоби, що в сумі дає чотири. 

У випадку перелому плеча, що має одну кістку, необхідно фіксувати три суглоби, що в сумі 

становить чотири. 

9. Під час накладення транспортувальних шин потрібно залишати відкритими 

кінчики пальців руки і стопи для контролю за кровообігом у пошкодженій кінцівці.  

10. Такі симптоми, як почуття болю, оніміння, поколюван-ня, наявність синюшності, 

свідчать про стискання кінцівки. 

Помилки і ускладнення під час транспортувальної іммобілізації. 

1. Застосування коротких шин або підручних засобів, унаслі-док чого порушується 

нерухомість ушкодженої кінцівки чи ділянки тіла. Це спричинює додаткову травматизацію 

під час перенесення і перевезення потерпілого й може бути причиною травматичного шоку 

або раневих ускладнень. 

2. Недотримання правил моделювання, яке призводить до тривалого стискання шкіри, 

утворення пролежнів. 

3. Закривання кровозупинного джгута пов’язкою, внаслідок чого джгут своєчасно не 

знімають, а це зумовлює змертвіння кінцівки. 

4. Туге фіксування шини до кінцівки бинтом, що сприяє погіршенню кровообігу в 

кінцівці, появі набряку та розладу чутли-вості. Недостатнє зігрівання іммобілізованої 

кінцівки у зимовий період, що може призвести до відмороження. 

Транспортування. Транспортувати постраждалого до ліку-вального закладу в разі 

переломів верхньої кінцівки можна сидячи, а з переломами нижньої кінцівки – лежачи на 

спині, бажано на носилках, кінцівка повинна бути укладена на що-небудь м’яке і припіднята. 

Транспортування і особливо перекладання постраждалого повинні бути дуже 

обережними, оскільки найменше зміщення кісткових уламків завдають сильного болю. Крім 

того, кісткові уламки можуть пошкодити нерви, судини, м’язи, шкіру. Постраждалому можна 

дати гарячого чаю або кави. 


