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У 2013 році Всесвітня організація охорони здоров’я зазначила, що 

саме укуси тварин залишаються однією з найсерйозніших причин не 

тільки захворюваності, але і смертності в усіх країнах світу. Щороку в 

Україні фіксується близько 30 тисяч випадків нападів безпритульних 

собак на людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

esop.mcfr.ua 

 

 

Одним із самих тяжких ускладнень 

укушеної рани є захворювання на 

сказ — гостре вірусне 

захворювання, яке виникає у 

людини після укусу інфікованої 

тварини.  
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Як діяти при укусах тварин, визначає Порядок надання домедичної 

допомоги постраждалим при укусах тварин та комах, затверджений 

наказом МОЗ від 16.06.2014 № 398.    

У пункті 3 Порядку прописана певна послідовність дій при наданні 

домедичної допомоги в залежності від того, яка тварина укусила —

домашня чи дика.  

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

esop.mcfr.ua 
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УКУСИ ТВАРИН 
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Послідовність дій: 

1. Переконайтесь у власній безпеці.  

2. Якщо є можливість  і це безпечно, 

    ізолюйте тварину, або запам’ятайте 

    її вид, вигляд, бажано — сфотографуйте.  

3. Огляньте постраждалого та оцініть важкість ушкоджень.  

4. При відсутності глибокої рани та кровотечі добре промийте рану 

    водою з милом, просушіть її стерильною серветкою та накладіть 

    пов’язку стерильним бинтом.  

5. При наявності глибокої рани, якщо зуби тварини глибоко прокусили 

    шкіряний покрів або якщо тварина зімкнула щелепи, докладіть всіх 

    зусиль для зупинення кровотечі стискуючою пов’язкою стерильним 

    бинтом.  

6. Викличте бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. Глибокі 

    укушені рани потребують хірургічної обробки та накладання швів.   

7. До приїзду медиків не залишайте постраждалого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУСИ ТВАРИН 
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СКАЗ 

 

 Збудник хвороби потрапляє у людський організм зі слиною тварини 

через пошкоджений при укусі шкіряний покрів та повільно розповсюджується 

по нервових стовбурах. Інкубаційний період продовжується в середньому          

1-3 місяці, після чого з’являються перші симптоми захворювання — депресія, 

безпричинне хвилювання, безсоння, паралічі. У хворого виникають неприємні 

відчуття  (жар, тягучі болі, сверблячка) в місці укусу, хоч рана давно загоїлась. 

Через 1-3 дні виникає стан збудження, який характеризується буйством з 

агресивними діями та гідрофобією (водобоязню). Через 2-3 дні збудження 

змінюється паралічем м’язів кінцівок, язика, обличчя. Смерть настає від 

паралічу дихання і занепаду серцевої діяльності через 12-20 годин після 

появи паралічів.  
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Як уберегтися від укусів тварин? 

 

 

 

esop.mcfr.ua 

• Ніколи не турбуйте тварину, коли вона приймає їжу. 

• Не тягніть тварину за вуха або за хвіст. 

• Якщо ви берете тварину на руки — робіть це             

повільно, без ривків, щоб не налякати її. 

• Не годуйте диких або незнайомих тварин. 
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УКУСИ ЗМІЙ  

 Із отруйних змій в Україні розповсюджені лише гадюки. Загалом їх 

налічується п’ять видів: гадюка звичайна, гадюка степова, гадюка Нікольського, 

гадюка Ренарда та гадюка носата. Вони дуже нерівномірно розповсюджені по 

країні. Найбільша їх кількість у південних та східних областях — усі п’ять видів, 

а найменше в Західній та Північній Україні — один вид. Повсюдно в Україні 

трапляється лише гадюка звичайна.   
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УКУСИ ЗМІЙ  

Порядок надання допомоги: 

1.Переконатись у відсутності небезпеки. 

2.Запам’ятати вигляд  змії, що вкусила 

(розмір, колір, візерунок на спині). 

3.Забезпечити постраждалому спокій в 

положенні лежачі. 

4.Видалити частину отрути  з рани, 

висмоктуючи її за допомогою балончика 

шприца. 

5.Накласти на місце укусу стерильну 

пов'язку, потім — стискуючу ( якщо вражена 

кінцівка). 

6.При укусах в область кінцівки             

знерухомити її. 

7.Дати випити постраждалому багато рідини. 

8. Викликати медичну допомогу. 
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УКУСИ ПАВУКІВ 

Каракурт Тарантул 

Жовтий павук Сак 
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УКУСИ ПАВУКІВ 

Порядок надання допомоги: 
 

Переконайтесь, що небезпека минула. За можливості запам’ятайте або 

сфотографуйте павука. 

Рясно промийте уражену ділянку дезінфікуючим засобом (перекисом водню або 

хлоргексидином) або мильною водою. Рану забинтуйте або наклейте 

пластир. 

Зафіксуйте уражену частину руки або ноги, скориставшись гілкою або дошкою. 

Знерухомлення кінцівки попередить швидке поширення отрути по організму. 

Перед цим зніміть з руки прикраси.  

Якщо укус прийшовся на область верхньої або нижньої кінцівки, накладіть 

пов’язку трохи вище місця ураження, щоб попередити поширення отрути. 

На уражену ділянку накладіть холодний компрес. Можна скористатися пляшкою 

з холодною водою або міхуром із льодом. 

Дайте потерпілому багато пити —  це допоможе вивести отруту з організму. 

Якщо потерпілого турбують слабо виражені симптоми, дайте йому таблетку 

ацетамінофену або аспірину. Також дайте протиалергійний препарат — 

супрастин, тавегил, цетрін. 

Після проведення невідкладних заходів слід обов’язково звернутись за 

професійною медичною допомогою.  
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УКУСИ КОМАХ 
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    Комариний укус виглядає як почервонілий підшкірний міхур і сильно       

свербить. Як правило, ніяких особливих заходів вживати не потрібно, 

можна намазати місце укусу заспокійливою маззю. 

 

  Але якщо укус супроводжується жаром, болями в суглобах або набряками 

лімфовузлів, слід звернутися до лікаря — можливо, в кров потрапила 

інфекція. 

 

Укус комара 
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Укус блохи 

                          

Ці укуси викликають сильне свербіння. Зазвичай блошині укуси з'являються 

групками по 3-4 і нагадують дрібні червоні пухирці. 

 

Насамперед промийте їх водою з милом. Потім намажте цинковим кремом 

або іншим засобом, що знімає свербіж.  

 

Не розчісуйте укуси, щоб не занести інфекцію. 
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Укус клопа 

 Укуси клопів виглядають по-різному. Хтось може їх взагалі не помічати,  

а у когось виникає сильна алергічна реакція, що супроводжується 

свербінням і болючими відчуттями. 

Крім шкірних ушкоджень, типовими симптомам є біль, свербіння, дерматит, 

а в алергіків — набрякання і навіть пухирі. 

 

Головний ворог клопів — гігієна. Тому перш за все помийтеся з милом, 

приділяючи особливу увагу місцям укусів. У крайніх випадках може 

знадобитися протизапальний або антигістамінний засіб. 
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Укус кліща 

                                                                                                                                                                 

Кліщі часто є розповсюдниками кримської геморагічної лихоманки  

та хвороби Лайма. 

Якщо в вас вчепився кліщ, необхідно видалити його як можна швидше,  

не вдаючись до народних засобів типу масла, бензину і припікання. 

Використовуйте пінцет; підчепіть кліща якомога ближче до шкіри і плавно 

тягніть вгору. Потім ретельно промийте укус водою з милом. 
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Укус мурашки 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                   

Укуси деяких видів мурашок (наприклад, рудих лісових) містять отруту, що 

викликає у людини свербіж, запалення і подразнення шкіри. Якщо 

симптоми не проходять, помажтесь маззю з кортизоном.  
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Укус оси, бджоли 

                                                                                                                                                                                                 

Сама по собі отрута цих комах не небезпечна, хоча й украй хвороблива. 

Однак у багатьох людей є алергія на неї.  В такому випадку необхідно 

відразу ж звернутися до лікаря. 

 

Щоб зняти набрякання, обробіть укус оцтом або іншим підручним засобом. 

Бджоли часто залишають в шкірі жало. Якщо воно є, видаліть його пінцетом. 

 



 

Домедична допомога при опіках борщівником  
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Опіки тіла викликають стебла і листя рослини. Борщівник має фототоксичність – сік 

рослини збільшує чутливість шкіри до ультрафіолету. Опік з'являється через декілька 

годин або днів.  

Що робити? 

1.Змити сік рослини  з тіла мильним розчином або розчином харчової соди. Якщо немає 

можливості виготовити розчин, змити сік водою або акуратно зняти серветкою (не 

розмазуючи по шкірі). 

2. Уражену ділянку тіла закрити від сонячних променів. 

3. Вдома покласти на  обпечену ділянку серветку, змочену у розчині фурациліну. Можна 

використати аерозоль ―Пантенол‖ або гель ―Рятівник‖. 

4. При появі великих пухирів звернутись до лікаря, самі пухирі не проколювати. 
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               Дякуємо за увагу! 

 

 

Стежте за безоплатними освітніми заходами  
 від «Довідника спеціаліста з охорони праці» 

 

     
             ПРИЄДНУЙТЕСЯ:  
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