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§ РАНИ

Рани - порушення анатомічної цілісності тканин (у тому числі вну-
трішніх органів), викликане зовнішнім механічним впливом. Незначні 
рани - подряпини або поріз.
Ознаки:
• біль
• зяяння
• кровотеча
• пошкодження шкірних покривів і тканин організму
Перша допомога:
1. Промийте рану прохолодною і чистою водою (якщо рана сильно 
забруднена, промийте її з милом з метою запобігання зараженню).
2. Накладіть чисту пов’язку.
Увага! Якщо в рані є сторонній предмет, не видаляйте його. 
1. Підготуйте два об’ємних валика з тканини.
2. Обкладете чужорідне тіло валиками так, щоб максимально знеру-
хоміти його.
3. Закріпіть валики і чужорідне тіло за допомогою пов’язки (пов’язка 
не повинна бути занадто тугою).

Проникаючі поранення грудної клітини

Ознаки і симптоми:
• утруднене дихання;
• кровотеча із відкритої рани грудної клітки;
• всмоктуючий звук з рани при кожному вдиху;
• сильний біль в ділянці рани;
• кровохаркання.
Перша допомога:
• закрийте рану пов’язкою, що не пропускає повітря (можна викори-
стати шматок поліетиленового пакета);
• закріпіть пов’язку лейкопластирем або скотчем з трьох боків, один з 
її країв залиште відкритим.
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Увага! У разі вогнепального поранення 
обов’язково перевірте місце можливого ви-
ходу кулі.

Поранення черевної порожнини
• при пораненні черевної порожнини, якщо
 випали внутрішні органи не вправляйте їх 
назад
• накладіть чисту пов’язку 

§ ТРАВМИ ОПОРНО-РУХОВОГО 
АПАРАТУ

Травми опорно-рухового апарату дуже по-
ширені. Вони виникають за різних обставин: при падінні, незграбних 
або раптових рухах, автомобільній аварії, тощо.
Перелом — це порушення цілісності кістки. Він може бути повним 
і неповним, закритим або відкритим. Для відкритого перелому харак-
терна наявність рани. Він найбільш небезпечний, бо існує небезпека 
занесення інфекції в рану або крововтрати. При закритому переломі, 
який при травмах буває частіше, шкірний покрив залишається неуш-
кодженим.
Вивих — це зміщення кістки відносно її нормального положення в су-
глобі. Дія великої сили, що призвела до вивиху, може також спричи-
нити перелом кістки та пошкодження близько розташованих нервів 
і кровоносних судин. Вивих зазвичай легко виявити завдяки видимій 
деформації суглобу, яку добре видно.
Розтягнення і розрив зв’язок відбувається у разі надмірного наван-
таження на суглоб. Важкі форми розтягнень викликають сильний 
біль при незначному русі суглоба. Найбільш поширеними є розтяг-
нення зв’язок гомілкового та колінного суглобів, пальців і зап’ястя.
Розтягнення м’язів і сухожиль зазвичай викликаються підняттям 
важких речей, надмірною роботою м’язів, різкими і незграбними ру-
хами. Якщо цим травмам не надавати відповідної уваги, то розтяг-
нення м’язів може стати хронічним, особливо в ділянці шиї, попереку 
чи стегна.
Ознаки та симптоми:

• біль;


