
Забиті місця, вивихи та переломи 
 

 
Найчастіше в житті ми стикаємося із травмами - так називають медики будь-

які ушкодження тіла й органів, що виникають під впливом зовнішніх причин, під 
якими можна розуміти все, що знаходиться поза нашим організмом: від автомобіля 
до голки, від блискавки до сірника, від парового молота до кулака. У результаті 
впливу на людину цих «зовнішніх причин» можуть виникнути забиття - закриті 
механічні ушкодження м'яких тканин чи органів без порушення їхньої цілісності; рани 
- порушення цілісності шкіри, слизових і більш глибоко розташованих тканин (м'язів, 
кісток, сухожиль) та органів, що супроводжуються кровотечею; вивихи - зсув 
суглобних кінців кісток, що перешкоджає нормальній роботі суглоба; переломи 
кісток, опіки, обмороження, електротравми. 

Із забитими місцями ми зустрічаємося повсякденно не стільки в лікарській, 
скільки у життєвій практиці. У легких випадках можна прикласти до збитого місця 
лід, туго перебинтувати ушкоджене місце, надати спокій ураженій частині тіла. При 
важких забитих місцях, при порушеннях серцевої діяльності та зупинці дихання - 
вдатися до непрямого масажу серця чи штучного дихання. 

Вивихи та переломи визначаються, як правило, перші - за зміною форми 
суглоба і його нерухомості, другі - за зміною кінцівки. В обох випадках потерпілий 
відчуває сильні болі. Однак ніколи не слід намагатися поставити діагноз, а тим 
більше вправляти вивих, це вимагає медичної кваліфікації, тим більше що замість 
вивиху може бути перелом. 

Домедична допомога при вивихах і переломах повинна полягати тільки в 
створенні повного спокою ушкодженої кінцівки, при необхідності використовують 
шини. Якщо вивихнута чи зламана кінцівка знаходиться в неприродному положенні, 
не потрібно надавати їй правильну форму, тому що це не тільки дуже боляче, але і 
шкідливо для хворого, тому шину накладають на кінцівку в тому положенні, у якому 
вона знаходиться. В окремих випадках замість шини можна використовувати 
пов'язку. 

Так, при вивихах чи переломах плеча (найбільш часті травми) руку, зігнуту в 
ліктьовому суглобі, прибинтовують до тулуба; при вивиху в ліктьовому суглобі чи 
переломі передпліччя рука підвішується на косинці. Однак у випадку перелому 
передпліччя спочатку накладається шина. 

Слід пам'ятати, що шина повинна захоплювати два суглоби, щоб забезпечити 
необхідну нерухомість кінцівки. Підчас Великої Вітчизняної війни на полі бою 
санітари, надаючи першу допомогу при переломі стегна, використовували в якості 
«шини» здорову кінцівку, прибинтовуючи до неї ушкоджену. 

При ушкодженні хребта хворого укладають на твердій основі (щит, широка 
дошка, двері), прив'язують до неї й у такому положенні доставляють до лікаря. 

 


