
ПЕРЕОХОЛОДЖЕНЯ, ОБМОРОЖЕННЯ
ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ - викликається тривалим 

впливом низьких температур, коли організм вже не в 
змозі виконувати функцію терморегуляції.

ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕОХОЛОДЖЕННІ:
Легкий ступінь переохолодж ення (озноб, м'язове тремтіння, 
загальна слабкість, трудність пересування, блідість шкіри):

> тепло одягнути постраждалого, напоїти гарячим чаєм або кавою;
> попросити його виконувати інтенсивні фізичні вправи.

Середній ступінь переохолодж ення (синюшність губ і шкіри, послаблене дихання, 
зменшення частоти пульсу, сонливість, втрата спроможності до самостійно пересуватись):

> розтерти постраждалого вовняною тканиною, зігріти під теплим душем або 
у ванні, поступово підвищуючи температуру води від ЗО - 35°С до 40 - 42°С;

> тепло одягнути постраждалого та укласти в ліжко, зігріти грілками 
(зігрівання повинно бути поступовим, не допускаючи різкого перепаду 
температури).
Важ кий ступінь переохолодж ення (з'являється втрата свідомості, життєві функції 
поступово знижуються):

> негайно викликати лікаря;
>  виконати всі заходи першої допомоги, як і при середньому ступені 

переохолодження.
Іноді наслідком переохолодження може стати обмороження, яке становить для 

людини ще більшу небезпеку.

ОБМОРОЖЕННЯ — це пошкодження будь-якої 
частини тіла (включно до відмирання тканин), яке 
виникає внаслідок впливу низьких температур 
оточуючого середовища (найчастіше нижче мінус 10 °С).

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОБМОРОЖЕННЯХ:
> припинити дію охолодження, зігріти кінцівки для відновлення кровообігу;
> доставити постраждалого до найближчого теплого приміщення, зняти з нього 

взуття, верхній одяг, шкарпетки та рукавички;
> викликати екстрену медичну допомогу;

при обмороженні І ступеня (уражена ділянка шкіри бліда, після відігрівання червоніє) 
охолоджені ділянки тіла, зігріти до почервоніння теплими руками, легким масажем, 
розтиранням вовняною тканиною, диханням, а потім накласти ватно-марлеву 
пов’язку;

V* при обмороженні II (виникнення пухирів, наповнених прозорою рідиною) — IV 
(відмирання всіх елементів шкіри та утворення набряку) ступеня, швидке зігрівання, 
масаж або розтирання не робити! Накласти на уражену поверхню теплоізолюючу 
пов’язку, уражені кінцівки знерухомити. Ураженому дати пити теплу рідину, 
гарячу їжу.

Не розтирати обморожені місця снігом, не змащувати оліями та іншими жирами, 
і не розтирати кінцівки спиртом при глибокому обмороженні.


