
Перша медична допомога
в РАЗІ ОПІКІВ: 

пам’ятка Червоного Хреста



Як діяти в разі отримання опіків? —
Користуємося порадами
Міжнародного Руху Червоного Хреста
й Червоного Півмісяця.

Спершу в будь-якій ситуації дотримуйтеся цього
алгоритму.

Опіки – це ушкодження м’яких тканин під впливом
високих температур, хімічних речовин, дії
електричного струму або сонячних променів. 
Відповідно опіки бувають: термічні, хімічні, 
електричні, сонячні.

Тяжкість опіків залежить від чинника, що спричинив
ушкодження, місцеположення на тілі, обсягу
ушкодження, віку постраждалого та стану його
здоров’я. Дуже важливим є час, упродовж якого
шкідливий чинник впливає на шкіру.



Цього алгоритму варто дотримуватися в невідкладних
ситуаціях. Ця послідовність дій убезпечить вас, 
постраждалого та оточення під час надання першої
допомоги, а також допоможе рятівнику виконати свою 
роботу.

Крок 1. Огляд місця події.
Рефлекторне поривання людини, яка бачить того, хто
потрапив у біду, — допомогти. Але треба зберігати
холодну голову та діяти чітко за алгоритмом. 

Передусім треба оцінити ситуацію та впевнитися, що ви й 
постраждалий перебуваєте в безпеці.

Якщо ситуація безпечна для обох, переходьте до 
наступного кроку.

Якщо ситуація небезпечна для постраждалого, але 
безпечна для вас, треба перемістити постраждалого в 
безпечне місце та розпочати надання першої допомоги.

Якщо ситуація небезпечна як для вас, так і для 
постраждалого, залишайтеся на безпечній відстані від
місця події і викликайте допомогу.

Крок 2. Огляд постраждалого
Головна мета кроку — оцінити загрозу життю
постраждалого. Треба перевірити свідомість і дихання
людини, а також наявність сильної кровотечі, яку треба 
зупинити насамперед.

1. Перевірка свідомості.

Запитайте в постраждалого, чи потрібна йому
допомога. Якщо він притомний, — то зможе відповісти, 
що сталося та чим ви зможете допомогти; якщо не 
відповідає –- злегка потрясіть його за плечі.

Якщо постраждалий не реагує на питання і дотики, —
він непритомний.  Потрібно швидко перевірити
дихання.



2. Перевірка дихання.

Звільніть дихальні шляхи постраждалого, закинувши його
голову назад та підійнявши підборіддя. Покладіть йому
руку на грудну клітку, спостерігайте за її підійманням та 
опусканням. За 10 секунд маємо побачити та відчути 2—3 
повні цикли дихання (один цикл складається з вдиху та 
видиху).

Якщо постраждалий дихає, треба покласти його у відновне
положення. Постраждалому, який знепритомнів і не дихає, 
проводять серцево-легеневу реанімацію. 

3. Виклик спеціалістів.

Важливо робити все спокійно та правильно. За можливості
попросіть людину, що поруч, телефонувати, поки ви
безпосередньо надаєте допомогу. 
Для виклику медичної допомоги зателефонуйте за 
номером 103. Чітко повідомте диспетчерові:
• хто потребує допомоги;
• що сталося;
• де відбулося.

Екстрену медичну допомогу треба викликати за 
будь-якої із зазначених ситуацій:
• Непритомність або рівень свідомості, що

змінюється;
• Проблеми із диханням (ускладнене дихання або

його відсутність);
• Біль або відчуття стискання в грудях;
• Сильна кровотеча;
• Гострий біль у животі;
• Судоми, сильний біль у голові та ускладнене

мовлення;
• Травми голови, шиї або спини, можливі травми

(переломи) кісток;
• Раптове порушення рухової діяльності.

4. Надання першої допомоги.
Постраждалого, який перебуває без свідомості та 
дихає, треба перевести у відновне положення. Для 
таких постраждалих відновне положення
застосовується для підтримки прохідності дихальних
шляхів (запобігає западанню кореня язика, 
унеможливлює виникнення задухи в результаті
потрапляння біологічної рідини або стороннього тіла в 
дихальні шляхи).



За глибиною ураження тканини опіки можна умовно розділити на поверхневі, помірно глибокі та 
глибокі. У лікарській практиці це відповідає опікам І-го, II та III–IV ступенів відповідно. Поверхневі
характеризуються почервонінням шкіри, помірно-глибокі — появою пухирів, глибокі —
обвуглюванням шкіри та ураженням нижніх шарів тканини.

I ступінь – ушкоджується тільки верхній шар шкірних покривів. Опік супроводжується почервонінням, 
набряком, відчуттям печії. Може бути локальне підвищення температури тіла, помірний біль.

II ступінь – руйнуються глибші шари епідермісу. Опік супроводжується появою пухирів, наповнених
рідиною.  

III ступінь – шкірні покриви ушкоджуються глибоко. Іноді страждає підшкірна клітковина. Опік
супроводжується некрозом тканин, тому рана може мати темний і навіть чорний колір.  У разі опіків
може бути сухий струп.  

IV ступінь – шкіра обвуглюється, страждають м’язи й навіть кістки. Характерний нестерпний біль. Рана 
покривається темно-сірим струпом через некроз тканин.

Охолодження допомагає запобігати утворенню пухирів у разі невеликих опіків і зменшити
ушкодження тканини у разі серйозніших.



Перша допомога
Крок 1. Треба усунути причину опіку:
• зніміть просякнутий гарячою рідиною одяг; 
• усуньте з поверхні шкіри хімічну речовину; 
• вимкніть електричний струм;
• унеможливте подальший вплив сонячних променів;

Крок 2. Місце опіку потребує негайного охолодження:
• охолоджуйте ушкоджену поверхню холодною водою впродовж 10 хвилин, опустивши 
ушкоджену поверхню у воду або поливаючи цю поверхню водою;
• у разі порушення цілісності шкіри охолодження проводять після накриття опікової зони
серветкою.

Крок 3. Зніміть будь-які речі навколо місця опіку: 
• по змозі до появи набряку зніміть з постраждалої кінцівки обручки, годинники та інші
предмети. 

Крок 4. Накрийте уражену зону
• глибоко уражену зону накрити чистою вологою серветкою, щоб запобігти додатковому
інфікуванню опікової рани;
• заспокойте постраждалого.



Що не можна робити в жодному разі
• Відривати одяг, що прилип до опікової рани. 
• Використовувати лід для охолодження. 
• Розрізати опікові пухирі. 
• Для пов’язок використовувати вату. 
• Наносити креми, мазі, присипки. 
Зауважте: спеціально призначені засоби для опіків наносять
лише після охолодження ураженої опікової ділянки.

Треба звернутися до лікаря, якщо:
• від опіку постраждали діти віком до 5 років або дорослі
віком від 60 років;
• від опіку постраждали обличчя, вуха, шия, руки, стопи, 
суглоби та статеві органи;
• стався опік дихальних шляхів (вдихання диму або гарячих
газів);
• опіки глибокі;
• опіки спричинені електричним струмом, хімічними
речовинами, парою під високим тиском;
• від опіку постраждало понад 5% шкіри тіла дитини до 16 
років та більш як 10% шкіри в дорослого.
Увага! Для оцінки розміру опіку використовуйте долоню
постраждалого: його долоня разом з пальцями становить 
1% шкіряного покрову його тіла.

Особливості надання першої допомоги
Хімічні опіки

Якщо опік спричинений сухою хімічною
речовиною, струсіть хімічну речовину, не 
забуваючи про особисту безпеку, а потім надайте
допомогу, як у разі термічного опіку.

Хімічну рідину змийте великою кількістю
проточної води. Якщо хімічна речовина потрапила
в око, промийте його проточною водою, водночас
ушкоджене око має бути нижче від здорового, 
інакше можна ушкодити друге око.

Опіки електричним струмом
Перша допомога:

• на місце опіку накладіть суху серветку;
• викликайте швидку допомогу;
• стежте за станом постраждалого: можуть бути 
проблеми із серцевою діяльністю.


