
Глава 10 
Опіки та вибухові ураження 
 
Мета 
 Опишіть різні джерела опіків, відмінності в глибині опіків та оцінку покрову опікової поверхні. 
 Обговоріть надання первинної допомоги при опіках, включаючи лікування за допомогою 

рідини, перев’язок, санації та есхаротомії. 
 Намагайтесь зрозуміти в чому складається унікальність сортування при інцидентах з масовими 

вибухами, що спричиняють опіки. 
 Ознайомтесь з мультидисциплінарними системами, необхідними для оптимального догляду 

за пацієнтами з опіками та для використання телемедицини при наявності с масових травм. 
 Визначте механізм отримання тілесних ушкоджень, які супроводжуються вибухами, та 

потребують специфічну підтримку органів. 

Практичний приклад 
 
Під час днопоглиблення внутрішнього портового прибережного судноплавного каналу 
трубопровід природного газу блокується, що спричиняє потужний вибух. Звіти вказують на значні 
структурні пошкодження навколишніх будівель і транспортних засобів, включаючи розбиті вікна, а 
також численні пожежі у навколишніх конструкціях. Медичний центр громади, де ви працюєте, 
починає приймати пацієнтів, яких доставляють безпосередньо з місця події. 
 

− З якими типами травм ви очікуєте зіткнутися? 
− Як ви будете належним чином сортувати таких пацієнтів? 
− Яким чином ви розставите пріоритети та ініціюватимете спеціалізовану допомогу, які 

потребують очікувані травми? 
− Як можна використовувати телемедицину для допомоги з більшими можливостями? 

 
 

I. ВСТУП 
 
Враховуючи, що опіки є поширеними в звичайній клінічній практиці, події з масовими жертвами 
серед цивільного населення, що спричиняють опіки та/або травми від вибухів, як правило, 
рідкісні. Завдяки унікальній патофізіології опікових та вибухових травм, а також спеціалізованому 
лікуванню, необхідному для успішного вилікування цих типів ушкоджень, підготовка до прийому 
таких пацієнтів має надзвичайно важливе значення. Опікові та вибухові ушкодження – це 
насамперед травматичні ушкодження; до лікування яких слід підходити з урахуванням причин 
травми, що її спричинила. У цій главі буде розглянуто важливе значення лікування як опіків, так і 
вибухових травм для неспеціалізованого медичного центру, з акцентом на запобігливість під час 
масових травм. 

 

II. ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ З МАСОВИМИ ПОТЕРПІЛИМИ 
 

A. Загальні принципи 



Характерною ознакою опікової травми є руйнування тканин у результаті місцевого впливу теплової 
енергії, електричної енергії або певних хімічних компонентів, а також системна запальна реакція 
як наслідок цього. Смертність, пов'язана з опіками, безпосередньо пов'язана з розміром і 
глибиною опіків, віком пацієнта, зв'язком з інгаляційною травмою та наявністю супутньої травми. 
Лікування опікової травми вимагає спеціалізованої мультидисциплінарної допомоги через три 
різні фази, які збігаються між собою: реанімація опікового шоку, лікування опікової рани та 
реабілітація/реінтеграція. Метою реанімації опікового шоку є підтримка адекватної перфузії 
тканин за допомогою найменшої кількості необхідної рідини, щоб уникнути ускладнень через 
надмірні реанімаційні заходи. Важливо відзначити, що багато пацієнтів з опіками мають супутні 
травматичні ушкодження і потребують стандартного лікування травм. Опіки на шкірі можуть 
відволікати увагу від потенційно більш небезпечних для життя травм; тому лікарі повинні 
дотримуватись систематичного підходу до травматичного пацієнта, особливо при первинному чи 
вторинному огляді. 
 
За оцінками, щорічно у світі трапляється 11 мільйонів опіків, з яких приблизно 180 000 
закінчуються летальним результатом. У Сполучених Штатах найпоширенішими є опіки, пов’язані з 
впливом полум’я (41%), за ними йдуть травми спричиненні через обшпарювання (31%). Важка 
опікова травма, як правило, характеризується тривалим клінічним перебігом, пов’язаним із 
значною хворобливістю та потребує довічного догляду. 
 
Завдяки вдосконаленню технології та будівельним нормам кількість постраждалих від опіків 
(BMCI) зменшилась за останні 50 років. Стихійні лиха та тероризм залишаються рушійними силами 
сучасних BMCI, які можуть швидко занапастити непідготовлені місцеві лікарні. Що вимагає 
ефективного планування з ліквідації наслідків стихійних лих, підтримки відповідних запасів і 
періодичного навчання персоналу лікарні. 

 
B. Анатомія опікових ушкоджень 

При температурі вище 43,3°C (110°F) загибель клітин шкіри відбувається прогресуюче та 
експоненційно. При температурі вище 51,6°C (125°F) відбувається швидка загибель клітин. Типова 
температура відкритого вогню становить 1200°C (2200°F), у той час як температура під час 
високоенергетичного вибуху становить приблизно 2000°C (3600°F). Загалом виділяють три зони 
опікових уражень: (1) зона коагуляції, що характеризується некрозом; (2) зона застою, що 
характеризується ішемічним ушкодженням, але її ще можна оброблювати; і (3) зона гіперемії, що 
характеризується запаленням, але при цьому зберігається клітинна функція. За клінічним 
перебігом зона застою може прогресувати і викликати некроз у випадках гіпоперфузії та 
недостатньої реанімації. 

 
Початкова оцінка покрову та глибини опікової поверхні є наріжним каменем у лікуванні опіків, 
оскільки точне визначення цих факторів допомагає поетапно сформувати прогноз і зосередитися 
на початковій реанімації. Глибина опіків традиційно класифікується на основі глибини 
ушкодження: поверхневі опіки (перший ступінь), з частковою товщиною покриття (другий ступінь) 
або з повною товщиною покриття (третій ступінь). Однак, найважливішим аспектом оцінки опіків є 
точна диференціація поверхневих опіків з частковою товщиною покриття від глибоких опіків з 
частковою товщиною покриття(Таблиця 10-1). При поверхневих опіках з частковою товщиною 
покриття зберігаються клітини епідермісу, і епідерміс може відновлюватися самостійно, тоді як 
при глибоких опіках з частковою товщиною покриття життєздатні клітини епідермісу не 
зберігаються, і потрібна операція з ексцизії та пересадка шкіри. Глибина опіку є сильною 



детермінантою прогнозу та використання ресурсів. Поверхневі опіки порівнюються з сонячними і, 
зазвичай, зникають протягом 48 годин(Рис.10-1). Поверхневі опіки з частковою товщиною 
покриття зазвичай мають значні пухирі, заповнені рідиною (Рис.10-2). Дах пухиря — це 
некротичний епідерміс, який слід видалити; після видалення шкіра почервоніє і капіляри дуже 
швидко заповнюються. Глибокі опіки з частковою товщиною покриття мають зовсім інший вигляд 
(Рис.10-3). Шкіра не почервонішає, проте стане зморшкуватою та набуде шкірястого вигляду. На 
перший погляд, опіки з повною товщиною покриття можуть здатися менш серйозними, ніж 
поверхневі опіки з частковою товщиною покриття, але насправді в уражених ділянках є повний 
некроз шкіри, при цьому некроз поширюється на підшкірно-жирову клітковину та м’язи(Рис.10-4). 
Певні технології розробляються для об’єктивної оцінки глибини опіків (лазерний допплер, 
інфрачервона спектроскопія), але клінічне судження залишається найточнішим широко доступним 
інструментом оцінки. 
 
Виноска: Точна ідентифікація розміру опікової рани важлива, щоб уникнути недостатньої або 
надмірної реанімації; поверхневі опіки не слід включати при розрахунку загальної площі опікової 
поверхні. 
 
Таблиця 10-1. Оцінка глибини ураження  

 

таблиця 10-1. Оцінка глибини ураження 

 Поверхневий 
З частковою 

товщиною покриття, 
поверхневий опік 

Глибокий опік з частковою 
товщиною покриття 

Аспект Червоний 
(сонячний опік) 

Заповнені рідиною 
пухирі Біла/шкіряста 

Білого або 
коричневого 

кольору 

Капілярне 
заповнення Перфузований 

Перфузована ділянка 
стає білою від тиску та 

швидко змінюється 

Не перфузований, 
шкірястий вигляд 

Тромбований 
капіляр і судини в 
опіковому рубці 

Біль Помірний Сильний Майже немає Нічого 

Чутливість Помірний біль Дуже боляче Тупий Без відчуттів 

Кровотеча 
при уколі 
булавкою 

Кровотеча Гостра кровотеча Повільна 
кровотеча Без кровотечі 

Волосся Прив'язаний Прив'язаний Легко знімається Обпалено 

Загоєння Загоюється 
протягом 48 год 

Самовиліковується 
протягом 1-2 тижнів 

Потрібне 
хірургічне 

втручання та 
пересадка шкіри 

Потрібне хірургічне 
втручання та 

пересадка шкіри 

 
Остаточно оцінити глибину опіків важко, і навіть кваліфіковані хірурги можуть неправильно 
оцінити опіки середньої глибини протягом перших 24-48 годин. При проміжних поверхневих 
опіках уражена ділянка може бути з достатньою перфузією, щоб вижити і спонтанно загоїтися, але 
вона піддається ризику (присмерк). Однак у випадках тривалого шоку або інфекції перфузії буде 



недостатньо, і розвинеться некроз. Це явище створює враження, що опік поглибився або 
розширився після того як сплинули 24-48 годин. 
 
Рис. 10-1. Поверхневий опік  

Епідерміс 

 

Дерма 

Підшкірний 
жир 

Оболонка 
м'язів/м'язи 

Шкіра почервоніла з виглядом начебто вигоріла на сонці. 
 
Рис.10-2. Поверхневий опік з частковою товщиною покриття 

Епідерміс 

 

Дерма 

Підшкірний 
жир 

Оболонка 
м'язів/м'язи 

Видно заповнені рідиною пухирі. Ділянка болюча і червона після видалення пухиря. 
 
Рис.10-3. Глибокий опік з частковою товщиною покриття  

Епідерміс 

 

Дерма 

Підшкірний 
жир 

Оболонка 
м'язів/м'язи 

Обпечена ділянка шкіри жорстка на вигляд, менш болюча, має притупленість при доторках і 
майже повністю позбавлена капілярного заповнення. 
 
 



Рис. 10-4 Опік з повною товщиною покриття  
Епідерміс 

 

Дерма 

Підшкірний 
жир 

Оболонка 
м'язів/м'язи 

Епідерміс і дерма повністю обпалені. Область нечутлива і не має капілярного заповнення. 
 

Розрахунок швидкості реанімаційної рідини вимагає точної оцінки загальної площі поверхні тіла 
(ЗППТ), ураженої лише з частковою або з повною товщиною покриття тіла опіками. Існує кілька 
методів оцінки відсотка ЗППТ, включаючи правило дев’яти, правило долонь і діаграму Лунда та 
Браудера. Правило дев’яти зазвичай використовується в пунктах надання медичної допомоги та в 
установах невідкладної медичної допомоги через свою швидкість і простоту використання. У 
дорослих відповідні анатомічні області становлять 9% або просту частку або кратну їй ЗППТ 
(Рис.10-5).  
 
Діаграму Лунда та Браудера найкраще використовувати після первинного очищення опікових ран. 
Діаграма Лунда та Браудера вимагає більш ретельної оцінки опікових ран пацієнта і, отже, може 
бути більш громіздкою та непосильною у випадку масових жертв; однак, ймовірно, це більш точно 
охопить фактичне значення ЗППТ пацієнта (Рис.10-6). 
 
Рис.10-5. Розрахунок поранення за правилом дев’яти  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відтворено за дозволом із документа Cancio LC, et al. Лікування опікових ран під час тривалого 
лікування на місці. Клінічні рекомендації щодо лікування опіків при травмах суглобів 2017р. 

Передня Задня 



Нарешті, долонна поверхня кисті руки дорослого пацієнта становить приблизно 1% поверхні тіла, 
тому правило долонь також можна використовувати для оцінки площі обпеченої поверхні. У 
пацієнтів із сильними опіками може бути легше виміряти площу, яка не обпечена порівняно з 
опіковою площею. Метою первинної оцінки є оцінка загальної та хірургічної площі опікової 
поверхні в межах 5% запасу, щоб визначити вихідну точку для початкової рідинної реанімації. 
Оскільки у дітей відношення поверхні голови до тіла більше, ніж у дорослих, а пропорції різних 
анатомічних областей змінюються з віком аж до дорослішання, класифікація Лунда та Браудера 
може бути більш точною для оцінки розміру опіку у не дорослих. При визначенні розміру опіків 
незначним опіком вважається < 10% ЗППТ, а важким опіком – будь-що > 20% ЗППТ у дорослих і > 
30% у дітей. Слід зазначити, що для цілей реанімації розрахунок ЗППТ включає лише часткову 
товщину покриття або повну товщину покриття опіків (не поверхневу товщину покриття). 
 
Рис.10-6. Таблиця розрахунку ступеню опікової рани за Лундом та Браудером  
 

ОБЛАСТЬ  
Від 

народження 
до 1 року 

1–4 
років 

5–9 
років 

10–14 
років 

15 
років ДОРОСЛІ 2й 

ступінь 
3й 

ступінь ЗАГАЛОМ 

Голова 19 17 13 11 9 7    

Шия 2 2 2 2 2 2    

Пер. част. тулуба 13 13 13 13 13 13    

Зад. част. тулуба 13 13 13 13 13 13    

Права сідниця 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2    

Ліва сідниця  2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2    

Геніталії 1 1 1 1 1 1    

Праве плече  4 4 4 4 4 4    

Ліве плече 4 4 4 4 4 4    

Праве передпліччя  3 3 3 3 3 3    

Ліве плече 3 3 3 3 3 3    

Права рука 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2    

Ліва рука 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2    

Права стегно 5-1/2 6-1/2 8 8-1/2 9 9-1/2    

Ліва стегно 5-1/2 6-1/2 8 8-1/2 9 9-1/2    

Права нога 5 5 5-1/2 6 6-1/2 7    

Ліва нога 5 5 5-1/2 6 6-1/2 7    

Права ступня 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2    

Ліва ступня 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2    

 

 Загалом    

     

 СХЕМА ОПІКУ 

Вік   

Стать   
Дата отримання 

опіку   

Лікар команди ISR   

 

 
КОЛЬОРОВИЙ КОД 
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Відтворено за дозволом із документа Cancio LC, et al. Лікування опікових ран під час тривалого 
лікування на місці. Клінічні рекомендації щодо лікування опіків при травмах суглобів 2017р.  
 
C. Опіковий шок 

Після первинного опіку та залежно від ступеня опікової травми може виникнути масивна активація 
запального каскаду. Екстравазація рідини з уражених опіком тканин і утворення набряку в не 
обпечених тканинах призводить до виснаження внутрішньо-судинного об’єму, що може стати 
гемодинамічно значущим. Метаболічні зміни та катаболізм білків після опікової травми ще більше 
сприяють поліорганній недостатності. Така картина втрати внутрішньо-судинного об’єму, 
метаболічних порушень, гемодинамічної нестабільності та поліорганної недостатності відома як 
опіковий шок. 
 
1. Повітропровід/Дихання 

Нерідко у пацієнтів з опіками виникають ранні легеневі ускладнення, пов’язані з численними 
механізмами у верхніх і нижніх дихальних шляхах, включаючи, але не обмежуючись наступним: 
прозапальна реакція внаслідок термічної інгаляційної травми, що призводить до набряку 
дихальних шляхів, хімічного подразнення від диму, втрати проникності судин із підвищенням 
гідростатичного тиску в тканинах, а також до потенційного перевантаження через об’єм, 
отриманий від надмірної реанімації та системної токсичності від вдихуваних речовин. Варто 
поміркувати про те, чи усім постраждалим від опіків необхідно проводити інтубацію, і до якої не 
варто легковажно ставитись. Вважається, що більшість смертей, які відбуваються протягом перших 
хвилин після виникнення пожежі, пов’язані з порушенням дихальних шляхів та гіпоксемією, а не з 
ускладненнями, пов’язаними з опіками на шкірі. Показання для розміщення повітропроводу для 
відновлення прохідності дихальних шляхів (ендотрахеальної трубки) повинні бути виявлені при 
ретельному проаналізованому анамнезі та медичному огляді. Фактори ризику порушення 
дихальних шляхів наведені в Таблиці 10-2. Якщо є показання до розширення дихальних шляхів, 
важливо встановити ендотрахеальну трубку найбільшого розміру (наприклад, розміром 8,0 або 
більше), щоб забезпечити можливість проведення терапевтичної бронхоскопії та легеневого 
туалету. У пацієнтів із важкими опіками, навіть за відсутності прямого ушкодження дихальних 
шляхів, розвиток набряку дихальних шляхів може бути настільки значним утворенням, що 
безпечна заміна ендотрахеальних труб (у разі спроби розмістити вентиляцію для дихальних шляхів 
більшого розміру) може бути не доступною навіть протягом кількох годин після травми. Якщо 
будь-якому постраждалому від опіків потрібно розширити дихальний шлях, важливо провести 
ендотрахеальну інтубацію на ранній стадії та у найбільш кваліфікованого лікаря. 
 
Таблиця 10-2. Критерії та послідовність інтубації при опіках  
 

таблиця 10-2. Критерії та послідовність інтубації у постраждалих з опіками 

Критерії негайної інтубації для пацієнтів з опіками 
• Інгаляційна травма (або підозра на травму при вдиханні) 
• Глибокий опік обличчя (глибокий опік другого або третього ступеню) 
• Опіки шиї по окружності або близько до окружності (> 75% окружності шиї) 
• Опіки понад 40% поверхні тіла у якості сильного опіку 
• Вибух із вибуховими травмами 
• Карбоксигемоглобін > 10% 



• Отруєння ціанідом 
 

Техніка інтубації для пацієнтів із значними опіками 
• Не чекайте. Затримка інтубації може ускладнити її проведення. 
• Передбачте складну інтубацію: необхідний кваліфікований персонал та відповідні матеріали. 
• Використовуйте трубку максимального розміру, наскільки це можливо(7,5–9,5 мм). Протягом 
перших кількох днів заміна трубок неможлива. 
• Не використовуйте назотрахеальну трубку через її обмежений діаметр та можливість некрозу 
носа. 
• Сукцинілхолін є безпечним протягом перших 24–48 годин. 
• Фіксація трубки повинна бути обережною, оскільки прилягання стрічки до обпеченої шкіри дуже 
обмежене. Рекомендується застосування ремінця. 
• Виміряйте відстань від зубів (не від губ). При набряку відстань зуб-губа збільшується, і може 

знадобитися регулювання самої трубки. 
 

a. Інгаляційна травма 

Як правило, існує три механізми інгаляційної травми: вдихання перегрітих газів, що 
спричиняють локальне пошкодження тканин з утворенням набряку, вдихання хімічних 
речовин, які спричиняють безпосереднє ураження верхніх і нижніх дихальних шляхів, та 
системна токсичність при вдиханні деяких газів (зокрема, ціаністого водню та оксиду 
вуглецю). Інгаляційна травма з більшою ймовірністю виникає, коли пацієнт піддається 
впливу полум’я або диму в закритому просторі і залежно від часу дії. Наявність опіків 
обличчя, носоглотки/ротоглотки вуглецевого сміття, охриплості голосу та стридору – все це 
свідчить про появу інгаляційної травми. Діагностика інгаляційної травми здійснюється 
шляхом безпосередньої візуалізації за допомогою гнучкої волоконно-оптичної 
бронхоскопії. Система оцінки інгаляційних травм показана вТаблиці 10-3. 

 
Виноска: Розгляньте можливість отруєння чадним газом або ціанідом при інгаляційних 
травмах. 
 

Перш за все, лікування дихальних шляхів має першочергове значення, а постраждалих від 
опіків слід інтубувати, коли це необхідно. Подальше успішне лікування інгаляційної травми 
в першу чергу базується на очищенні дихальних шляхів, включаючи часту (іноді щоденну) 
бронхоскопію, внутрішньолегеневу перкуторну вентиляцію (IPV), муколітики, 
небулайзерний гепарин та адекватне зволоження дихальних шляхів. Наявність інгаляційної 
травми різко збільшує ризик розвитку пневмонії, пов’язаної з вентиляцією легенів. Крім 
того, вони піддаються ризику розвитку набряку легенів і гострого респіраторного дистрес-
синдрому (ГРДС) після опікової травми та реанімації великого обсягу. Механічна 
вентиляційна підтримка повинна включати стратегії захисту легенів та мінімізацію 
пошкодження легень, викликаного ШВЛ. Гіперметаболічні зміни, пов’язані з опіковим 
ушкодженням, можуть ускладнити вентиляцію у деяких пацієнтів і вимагати набагато 
більшої, ніж зазвичай, хвилинної вентиляції легенів.  

 
 
 
 



Таблиця 10-3. Система підрахунку інгаляційних травм  

Відтворено з дозволуEndorf FW, Gamelli RL. Інгаляційна травма, порушення легенів і рідинна реанімація. J 
Burn Care Res. 2007 Jan-Feb;28(1):80-3.  
 

b. Токсичність ціанідів 

Пацієнти зі значним отруєнням ціанідом зазвичай мають неврологічні ознаки, такі як 
втрата свідомості та кома, а також серцево-судинні порушення, включаючи гіпертензію та 
тахікардію, за якими слідують гіпотензія та асистолія. Інші ознаки включають вичерпані 
гази з запахом гіркого мигдалю, вишнево-червоні слизові оболонки та шкіру, яскраво-
червону венозну кров (через невикористаний кисень). Дозу ціаніду можна визначити за 
допомогою лабораторних досліджень, але оскільки час виконання, як правило, тривалий, 
лікування має базуватися на клінічному припущенні та швидкій реакції. Лактоацидоз, який 
не пояснюється недостатньою реанімацією, у поєднанні з анамнезом, який підтверджує 
токсичність ціанідів, може бути достатнім для застосування емпіричної детоксикації. 
Метою лікування ціанідами є видалення ціаніду з тканин і крові шляхом утворення 
нетоксичних метаболітів. Переважним методом лікування токсичності ціанідів є 
застосування препарату гідроксокобаламін завдяки його сприятливому профілю з рядом 
побічних ефектів. Для лікування отруєння ціанідами гідроксокобаламін вводиться у вигляді 
5-грамового внутрішньовенного болюса і може бути повторений з двома-трьома 
додатковими дозами. Цю детоксикацію необхідно розпочати дуже швидко, щоб запобігти 
дії ціаніду. Внутрішньовенне введення нітриту натрію та тіосульфату натрію або 
інгаляційного амілнітриту протипоказано при отруєнні чадним газом.  

 
c. Токсичність чадного газу 

У постраждалих від опіків при отруєнні чадним газом може спостерігатися головний біль, 
запаморочення, кома та судоми. Серцево-судинні порушення включають фібриляцію 
передсердь та ішемію міокарда. Шкіра пацієнта може виглядати почервонілою і рожевою. 
Діагноз ґрунтується на аналізі газу артеріальної крові за допомогою кооксиметрії. Звичайні 
пульсоксиметри не можуть визначити карбоксигемоглобін і можуть переоцінити значення, 
отриманні при артеріальній оксигенації. Лікуванням токсичності чадного газу - це 
гіпероксія, включаючи гіпербаричну кисневу терапію, щоб витісняти монооксид вуглецю з 

таблиця 10-3.  Система оцінки інгаляційних травм 

Ступінь травми Опис 
Ступінь 0 (без травм) Відсутність вуглецевих відкладень, еритеми, бронхореї, обструкції 

1 ступінь (легке) Незначні або плямисті ділянки з еритемою, вуглецевими 
відкладеннями в проксимальних або дистальних бронхах (будь-які або 
комбіновані) 

2 ступінь (помірне) Помірний ступінь еритеми, вуглецевих відкладень, бронхореї з 
порушенням або без порушень у бронхах (будь-які або комбіновані) 

3 ступінь (тяжке) Важке запалення з крихкістю, рясними вуглецевими відкладеннями, 
бронхореєю, бронхіальною непрохідністю (будь-які або комбіновані) 

4 ступінь (масовий) Ознаки лущення слизової оболонки, некрозу, кінцевої облітерації 
просвіту (будь-що або комбіновано) 



гемоглобіну. Період напіввиведення оксиду вуглецю становить 60 (30–90) хвилин при 100% 
кисню і зменшується до 20 (15–23) хвилин у гіпербаричній камері з тиском три атмосфери. 
Проте гіпербарична киснева терапія, як правило, не практичного застосування в умовах 
ліквідації наслідків стихійних лих. При інциденті з масовими травмами логістику питань, 
включаючи час до компресії (порівняно з періодом напіврозпаду карбоксигемоглобіну) та 
ресурси, які використовуються для одноразового гіпербаричного лікування, слід 
зважувати, врахувавши переваги від терапії. Більше того, догляд за хворим із важкими 
опіками (який може бути гемодинамічно нестабільним і на штучній вентиляції легенів) у 
гіпербаричної камері, ймовірно, буде складним або навіть протипоказаним. 

 
2. Циркуляція 

Опіковий шок є складним явищем, яке, ймовірно, виникає у пацієнтів із > 20% ураження ЗППТ або 
понад 10% ЗППТ у граничному віці, а саме: діти та літні люди. Опіковий шок характеризується 
підвищенням проникності судин, що призводить до втрати рідини, подібної до плазми, що витікає 
у позасудинний простір. Опікові ушкодження та втрата плазмової рідини призводять до сплеску 
катехоламінів, що призводить до збільшення судинного опору. Зрештою, з’являється серцевий 
викид, як правило, також порушується через значне зниження попереднього навантаження; у 
деяких пацієнтів спостерігається порушення скоротливості міокарда в умовах опікового шоку. 
Ключовим моментом реанімації опікового шоку є підтримка адекватної перфузії тканин за 
допомогою найменшої кількості необхідної рідини, щоб уникнути ускладнень через надмірні 
реанімаційні заходи. 
 
Реанімацію при опіках проводять тільки за допомогою розчину Рінгера лактату або еквівалентним 
забуференим розчином. Сольові розчини не слід використовувати для реанімації через ризик 
порушення електролітного балансу та ацидемії. Пам’ятайте, що ЗППТ розраховується тільки при 
опіках другого і третього ступеня. Неправильне включення опіків до першого ступеня може 
призвести до завищеної оцінки ЗППТ і створити ризик надмірної реанімації за допомогою рідини. 
Існує кілька математичних програм, реєстраційних листів і комп’ютерних програм, за допомогою 
яких можна передбачити цілодобову потребу в реанімації пацієнтів з опіками. Ми рекомендуємо 
використовувати правило 10 для визначення початкової швидкості реанімації з наступним 
титруванням реанімаційної рідини і перфузійних маркерів. Правило 10-ти виводить початкову 
швидкість рідини наступним чином: 

 
Початкова швидкість рідини (мл/год) = ЗППТ % (округлено до найближчих 10) × 10 

 
Примітка: Пацієнти з масою тіла > 80 кг повинні отримувати додатково 100 мл/год на кожні 10 кг, 
що перевищують 80 кг. Приклад: Пацієнт вагою 100 кг з 20% ЗППТ повинен отримувати (20× 10) + 

200 = 400 мл/год. 
 
Швидкість інфузії рідини слід коригувати щогодини для досягнення адекватної перфузії кінцевих 
органів. Клінічні рекомендації щодо лікування опіків при травмах суглобів графіку з проведення 
реанімації при опіках наведено приклади цього розрахунку та процесу коригування рідини (див. 
Рекомендована література).  
 
Дітям з опіками нижче 20% ЗППТ можна просто розпочати прийом рідини, що в 1,5 рази 
перевищує норму підтримуючої рідини на основі ваги (використовуючи правило 4-2-1, 4 мл/кг/год 
для перших 10 кг ваги + 2 мл/кг/год для наступні 10 кг + 1 мл/кг/год на кожний кг ваги, що слідує 



за цим). При більших опіках їм знадобиться більш агресивні реанімаційні заходи. Доступні різні 
формули для розрахунку швидкості рідини, наприклад, формула Паркленда. Початкову швидкість 
інфузії з використанням Паркленда можна спростити до такої формули:  

 
Норма = [вага (в кг) × ЗППТ(в %)]/4 

Для дорослих рекомендованою рідиною для реанімації є розчин Рінгера з лактатом. Дітям вагою 
до 20 кг потрібна підтримуюча інфузія декстрози (як правило, розчин Рінгера з лактатом з 5% 
декстрози), що входить до загальної норми. Як дорослим, так і педіатричним пацієнтам, які 
можуть піддаватися ризику надмірної реанімації, при наявності, може бути доцільно вводити 
частину загальної рідини з колоїдом (альбуміном або плазмою), яка не перевищує 1 мг/кг/% ЗППТ 
протягом перших 24 годин.  
 
На додаток до внутрішньовенної реанімації, особливо в місцях з обмеженими ресурсами, можна 
використовувати шлунково-кишкову реанімацію (оральну, ентеральну або ректальну) з рідинами, 
що містять електроліти, такими як розчин для пероральної регідратації затверджений Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я (ВООЗ) (Таблиця 10-4). Необхідний ретельний моніторинг 
переносимості у пацієнтів, щоб уникнути аспірації у пацієнтів, яким проводять ентеральну рідинну 
реанімацію. Ідеальне рішення для шлунково-кишкової реанімації опікового шоку не існує, і лікарі 
повинні знати про можливість гіпонатріємії при використанні розчину ВООЗ зі зниженою 
осмолярністю. 
 
Виноска: Для розрахунку початкової норми рідини для дорослих пацієнтів з опіками слід 
використовувати правило 10-ти:  
початкова швидкість рідини (мл/год) = ЗППТ% (округлено до найближчого значення 10) × 10, 
плюс 100 мл/год на кожні 10 кг понад 80 кг. 
 
Таблиця 10-4. Мінімальний або кращий або найкращий підхід до рідинної реанімації 
опікових травм  
 

таблиця 10-4.  Мінімальний або кращий або найкращий підхід до рідинної реанімації 
опікових травм 

 
Мінімальний 

• Реанімація ротової порожнини розчином електроліту (уникайте 
звичайної води) 

• Можливі опіки до 40% ЗППТ 
• «Інструктаж» по напоюванню за графіком для досягнення 

цільової норми рідини або введення через шлунковий зонд 

 
Краще 

• Ізотонічний кристалоїд: розчин Рінгера з лактатом або інші 
збалансовані кристалоїдні розчини 

• Початкова норма рідини для дорослих становить Правило 10-
ти: ЗППТ × 10 (мл/год) + 100 мл/год на кожні 10 кг (22 фунта) 
понад 80 кг (176,4 фунта) 

• Телемедична підтримка під час реанімації від фахівця, що 
розуміється на опіках 



 
Основним показником адекватності рідинної реанімації є погодинний діурез (UOP). Відповідна 
норма погодинного діурезу для дорослих становить від 0,5 до 1 мл/кг/год (30-50 мл/год) і 
приблизно 1 мл/кг/год. у дітей. Швидкість рідини слід титрувати щогодини (вгору або вниз) на 
основі погодинного діурезу та інших ключових показників, включаючи кров’яний тиск, частоту 
серцевих скорочень, дефіцит основного обміну та солі молочної кислоти. Необхідно 
дотримуватися обережності, щоб уникнути надмірних реанімаційних заходів, які можуть 
призвести до ускладнень, що загрожуватимуть життю. Це називається «післяреанімаційна 
хвороба», що включає такі ускладнення, як абдомінальний синдром, порушення ШВЛ та 
прогресування утворення глибини опіку. Супутні травматичні ушкодження, наприклад ті, які були 
отримані в бою, можуть ускладнити реанімацію, додаючи потребу в переливанні крові; тому всі 
введені рідини повинні бути ретельно задокументовані, щоб уникнути надмірної реанімації. 
 
Максимальний ЗАГАЛЬНИЙ об’єм реанімаційної рідини за перші 24 години розраховується як: вага 
в кг× 250 мл. Якщо ЗАГАЛЬНИЙ об’єм інфузійної рідини досягається протягом перших 24 годин, то 
за відсутності кровотечі слід розглянути заходи щодо зниження швидкості інфузії. Ці заходи 
включають раннє введення 5% розчину альбуміну або свіжозамороженої плазми в дозі, 
розрахованій за наведеною нижче формулою, яка отримана з оригінальної формули Брука: 
 

0,5 мл× ваги в кг × ЗППТ поділено на 24 години = погодинна норма 
 
У цьому сценарії, якщо необхідно, колоїдний розчин можна почати використовувати вже через 8 
годин після утворення опіку. Альбумін можна замінити плазмою. 

 
D. Початкове лікування опікових ран 

Раннє лікування опікових ушкоджень спрямоване на знезараження рани, захист від втрат тепла та 
води та запобігання колонізації бактерій. Важливу роль грає фаза очищення та дезінфекції; слід 
очистити усі залишки, омертвілі ділянки шкіри та сторонні тіла. Хірургічні хлоргексидинові губки є 
ефективним і готовим очисним засобом для ран. Ідеальна опікова пов’язка є предметом дискусій, 
і більшість опікових центрів використовують свої власні методи перев'язування ран. 
Запропонована стратегія спрямована на простоту, забезпечуючи відповідне перев’язування, яке не 
потребує спеціалізованих ресурсів (Таблиця 10-5). Ідеальна пов’язка – це пов’язка, яку можна 
замінювати кожні 24 години і яка забезпечує достатній захист від бактеріальної колонізації 
протягом перших 2-3 днів. В умовах стихійного лиха перев’язка повинна бути ледь-ледь накладена 
фахівцями, які не мають опіків і повинна контролювати колонізацію, навіть за наявності 
некротичних залишків, доки не буде проведено остаточне хірургічне лікування. 
 
 
 
 
 
 

Найкращий • Догляд у добре обладнаному опіковому центрі з досвідом 
реанімації опікового шоку за допомогою різноманітних 
внутрішньовенних розчинів, включаючи альбумін 



Таблиця 10-5. Первинна перев’язка при опіках  

 
1. Управління каналами 

 
Глибокий опік по окружності кінцівки може спричинити значний набряк під нееластичною та 
обпеченою шкірою (струп), і при цьому порушується перфузія на кінцівки. Цей синдром обпеченої 
кінцівки лікується шляхом розсічення опікового струпа на кінцівці та/або долоні/пальцях (рис. 10-7 
і 10-8). Щоб дізнатися анатомічне розташування місць надрізів для розсічення опікового струпа, 
будь ласка, див. клінічні рекомендації щодо лікування опіків при травмах суглобів (JTS Burn Care 
CPG). У випадку глибокого кругового опіку торса такий процес може спричинити порушення 
дихання й зупинку серця. Цей синдром торакального опікового струпа потребує швидкого 
розсічення опікового струпа грудної (та іноді черевної) зони. У разі наявності будь-якого з цих 
станів слід негайно провести консультацію у хірурга.  
 
Якщо виконується відтерміноване радикальне лікування опіків кінцівок, слід вжити таких 
ключових заходів, як підняття, вправи на діапазон руху, моніторинг пульсу й розсічення опікового 
струпу при наявності загрози виникнення синдрому опікового струпу. Доплеровське вимірювання 
пульсу є стандартної практикою. Реанімаційні заходи можуть призвести до виникнення 
компартмент-синдрому (зазвичай шляхом завдання додаткової травми або в разі, якщо 
відновлена циркуляція перевищує 250 мл/кг). Симптоми, які мають викликати занепокоєння при 
компартмент-синдромі кінцівки включають зникнення пульсу й сильний біль у діапазоні руху. 
 
Розсічення опікового струпу — декомпресійна процедура, яка сприяє кровопостачанню кінцівки, 
механічній вентиляції або знижую внутрішньочеревний тиск. Слід ретельно уникати класичних 
нейроваскулярних структур (показані чорним). 

таблиця 10-5.  Первинна перев’язка при опіках 

Мета Перев'язка місця опіку 

• Знезараження ран 
• Уникайте теплових втрат 
• Уникайте втрат вільних вод 
• Уникайте бактеріальної 

колонізації 

 

• Використовуйте дуже великі хірургічні губки (губки для 
черевної порожнини). 

• Занурюйте в звичайний фізіологічний розчин, потім 
віджимайте 

• Сульфадіазин сріблаa на губці 
• Прикладіть до рани з боку, де знаходиться сульфадіазин 

срібла, накладений на опік 
• Суха губка 
• Марлева пов'язка (кінцівки) 
• Хірургічна білизна (тулуб) 
• Пов’язка з парафінової марлі в есхаротомічних смужках 

(додатково) 

aСульфадіазин срібла не слід застосовувати дітям із дефіцитом 
глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, оскільки це може призвести до 
тяжкого гемолізу. 



Виноска: Розгляньте можливість виконання раннього розсічення опікового струпу при 
наявності кругового опіку й появі значних змін при перевірці пульсу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10-7. Надрізи для розсічення опікового струпа 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розсічення опікового струпа 
Деякі нейроваскулярні структури 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розсічення опікового струпа 
Деякі нейроваскулярні структури 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розсічення опікового струпа 
Деякі нейроваскулярні структури 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відтворено за дозволом із документа Cancio LC, et al. Лікування опікових ран під час тривалого 
лікування на місці. Клінічні рекомендації щодо лікування опіків при травмах суглобів 2017р.  
 
Рис. 10-8. Розсічення опікового струпа на руці  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розсічення опікового струпу на долоні має виконуватися на дорсальній стороні для уникнення 
травматизації долоне-пальцевих артерій. Дійте обережно, щоб оминути недекомпресовану зону 
п'ястно-фалангового суглобу. 
 
2. Санація та покриття 

Наступним етапом лікування опіку є рання санація та покриття рани. Це знижує ймовірність 
подальших ускладнень, включно з ризиком вторинного інфікування й сепсису, і зменшує фазу 
вторинного катаболізму. Також це знижую витрату ресурсів і тривалість їх використання. Якщо 
поверхня рани невелика, здорова шкіра пацієнта може використовуватися для виконання 
процедури розщепленого шкірного клаптя, але якщо площа опіку велика, потрібне тимчасове 
покриття. У більшості центрів є банк донорської трупної шкіри, з якого можна взяти тимчасове 
покриття. Під час катастроф із численними опіковими травмами цей ресурс може бути швидко 
вичерпаний. 

 
E. Спеціальні примітки 



 
1. Протибольова терапія 

Опікові травми можуть бути досить болючими через утрату епідермісу та/або дерми й оголення 
нервових закінчень. Часті разові внутрішньовенні дози опіоїдів (таких як морфін, фентаніл або 
гідроморфін) мають входити в базову аналгезію для пацієнтів з опіковими травмами. Окрім того, 
ми рекомендуємо застосовувати мультимодальний підхід, якщо можливо. При виконанні болісних 
процедур рекомендується застосовувати кетамін, адже він ідеально підходить для цього завдяки 
дисоціативним анестезувальним, антиалодинічним і антигіпералгетичним властивостям, а також 
мінімальній здатності пригнічувати дихання. Повторні процедури лікування ран можуть викликати 
тривожність очікування, для позбавлення від якої корисно застосовувати превентивне лікування 
(наприклад, бензодіазепіном у пероральній формі). Якщо розвинувся опіковий шок, важливо 
мінімізувати кількість седативних засобів, адже вони можуть викликати гіпотонію, таких як 
пропофол і дексмедетомідин. 
 
2. Годування 

У пацієнтів з великими опіками > 20% TBSA може розвинутися гіперметаболічний синдром через 
дуже високий катаболізм, який вимагає збільшення споживання калорій і білка для сприяння 
загоєнню ран і зниженню кількості інфекційних заражень та пов’язаної з цим смертності. Ми 
рекомендуємо ранній (розпочатий протягом 24 годин після травми) ентеральний прийом рідких 
добавок з високим вмістом білка, починаючи з 20 ккал/год із збільшенням на 20 ккал/год кожні 4 
години до цільових показників приблизно 200 ккал/год для пацієнтів із ожирінням/великим тілом 
і розміром опіку > 20% TBSA, 200 ккал/год для пацієнтів із середнім розміром тіла й > 50% TBSA, 
150 ккал/год для пацієнтів із середнім розміром тіла й TBSA 20–50% та пацієнтів з невеликим 
розміром тіла й > 50% TBSA і 100 ккал/год для пацієнтів з невеликим розміром тіла з 20–50% TBSA. 

 
3. Електротравми 

Електротравми можуть проявлятися різним чином. Контакт із джерелом електричного струму до 
1000 В призводить до появи травм низькою напругою, подібних до інших шкірних опіків. Якщо 
напруга перевищує 1000 В, травма може бути глибшою, а враження шкіри більшим. 
Електротравма може спричинити три типи травм шкіри: 

 
• Вхідні та вихідні рани — зазвичай окреслені глибокі ураження, що виникають у місцях контакту 

з джерелом електричного струму або землею, як правило, на руках і ногах. 
• Опіки шкіри можуть бути викликані контактом пацієнта з дугою, спалахом або полум’ям, якщо 

загориться одяг. 
• Глибокі травми м'яких тканин уражають м'язи, нерви або судинне русло, коли струм 

проходить через тканини. 

Навіть низьковольтний змінний струм може спричинити зупинку серця під час отримання травми. 
Необхідно перевірити наявність пневмотораксу, порушення роботи дихальних шляхів і наявність 
вторинних травм. Зокрема, судомні скорочення м'язів після ураження високою напругою може 
спричинити переломи частин хребта або інших кісток, що зумовлює необхідність вживання 
запобіжних заходів для всього хребта в таких пацієнтів. 

 



У пацієнтів, які отримали ураження високою напругою, часто розвивається компартмент-синдром 
уражених кінцівок. У таких випадках лікування має включати екстрену хірургічну фасціотомію для 
повного зняття компресії внутрішніх м'язів. Для пацієнтів із електротравмами може бути складно 
спрогнозувати інфузійну реанімацію лише на базі розміру опіка шкіри. Якщо в сечі є міоглобін (про 
що свідчить сильне забарвлення сечі) або концентрація креатинкенази перевищує 5000 од./л, слід 
забезпечити внутрішньовенне введення достатньої кількості рідини для підвищення виділення 
сечі до 75–100 мл/год аж до усунення рабдоміолізу. Агресивна інфузійна реанімація сприяє 
фільтрації пігменту й розчиненню заліза, обидва з яких є нефротоксичними. На додаток, для 
зменшення нефротоксичності, можна виконувати внутрішньовенне введення манітолу та/або 
бікарбонату натрію. Як і при лікуванні опіків інших типів, основною небезпекою є розвиток 
інфекції. До інших можливих проблем можна віднести ураження міокарду й судинної системи, 
енцефалопатію, катаракти й перфорацію кишки. 

 
Травми блискавками виникають через масштабний контакт із постійним струмом. Більшість травм 
блискавкою є місцевими, оскільки тривалість ураження надзвичайно мала. Смертельні випадків 
через удар блискавкою виникають унаслідок швидкої зупинки серця й порушення дихання. 
Агресивні базові й розширені реанімаційні можуть зберегти життя таким пацієнтам. 
 
Виноска: Цільовий обсяг виділення сечі в пацієнтів з електротравмами відрізняється (75–100 
мл/год) відрізняється від цього показника в пацієнтів лише з термотравмами. 

 
F. Сортування пацієнтів із травмами й логістика 

Інцидент із масовими опіковим травмами — будь-яка подія, на усунення наслідків якої суттєво 
впливає потужність і можливості. Опікові травми під час таких інцидентів створюють унікальні 
умови, які можуть призвести до швидкого вичерпання ресурсів на місці. Для усунення наслідків 
таких інцидентів, перш за все, необхідно виконати сортування пацієнтів і налагодити зв'язок із 
регіональними центрами опікової медицини, щоб почати заходи пікового навантаження. 
Своєчасне й точне сортування пацієнтів із травмами виконується для розширення потужностей, а 
також зниження кількості ускладнень і смертності, пов'язаних із опіковими травмами, і 
дотримання стандартів лікування в кризових обставинах (CSC). Американська опікова асоціація 
розробила й актуалізує таблиці відношення користі й ресурсів для сприяння прийняттю рішень 
залежно від супутніх інгаляційних травм (таблиця 10-6). Незважаючи на те, що вживання загальних 
заходів оцінки користі від ресурсів може бути корисним під час інцидентів із масовими опіковим 
травмами, є також ряд інших факторів, що можуть суттєво вплинути на виживання й застосування 
ресурсів на індивідуальному рівні, таких як супутні травми, наявність інгаляційної травми, кругової 
травми, яка призводить до розвитку компартмент-синдрому, супутніх захворювань і 
функціонального стану, які також мають бути враховані під час сортування. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 10-6. Відношення між користю й ресурсами залежно від віку й площею опіку 
(TBS) 

 

 

 
Амбулаторні: Виживання й гарний прогноз без госпіталізації. 
Дуже висока: Смертність ≤ 10%, прогнозована тривалість перебування ≤ 4–21 день, 1–2 
хірургічні процедури. 
Висока: Смертність ≤ 10%, прогнозована тривалість перебування ≥ 14–21 день, декілька 
хірургічних процедур. 
Середня: Смертність 10–50% із наданням агресивного лікування, яке може потребувати 
тривалої госпіталізації та декількох хірургічних процедур. 

Група площі опіку, % TBSA, ВСІ 
Вік 
(років) 

0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90 >90 

0–2 Дуже висока Дуже 
висока 

Висока Висока Висока Середня Середня Середня Низька Низька 

2–5 Амбулаторно Дуже 
висока 

Висока Висока Висока Середня Середня Середня Низька Низька 

5–20 Амбулаторно Дуже 
висока 

Висока Висока Висока Висока Середня Середня Низька Низька 

20–30 Амбулаторно Дуже 
висока 

Висока Висока Висока Середня Середня Середня Низька Низька 

30–40 Амбулаторно Дуже 
висока 

Висока Висока Середня Середня Середня Низька Низька Безнадійні 

40–50 Амбулаторно Дуже 
висока 

Висока Середня Середня Середня Середня Низька Низька Безнадійні 

50–60 Амбулаторно Дуже 
висока 

Висока Середня Середня Низька Низька Безнадійні Безнадійні Безнадійні 

60–70 Амбулаторно Висока Середня Середня Низька Низька Низька Безнадійні Безнадійні Безнадійні 
>70 Дуже висока Середня Низька Низька Низька Безнадійні Безнадійні Безнадійні Безнадійні Безнадійні 

Група площі опіку, % TBSA, БЕЗ інгаляційних травм 
Вік 
(років) 

0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90 >90 

0–2 Дуже висока Дуже 
висока 

Висока Висока Висока Висока Середня Середня Середня Середня 

2–5 Амбулаторно Дуже 
висока 

Висока Висока Висока Висока Висока Середня Середня Середня 

5–20 Амбулаторно Дуже 
висока 

Висока Висока Висока Висока Висока Середня Середня Низька 

20–30 Амбулаторно Дуже 
висока 

Висока Висока Висока Середня Середня Середня Середня Низька 

30–40 Амбулаторно Дуже 
висока 

Висока Висока Середня Середня Середня Низька Низька Безнадійні 

40–50 Амбулаторно Дуже 
висока 

Висока Висока Середня Середня Середня Низька Низька Безнадійні 

50–60 Амбулаторно Дуже 
висока 

Висока Середня Середня Низька Низька Безнадійні Безнадійні Безнадійні 

60–70 Дуже висока Висока Середня Середня Низька Низька Безнадійні Безнадійні Безнадійні Безнадійні 
>70 Висока Середня Середня Низька Низька Безнадійні Безнадійні Безнадійні Безнадійні Безнадійні 

Група площі опіку, % TBSA, З інгаляційною травмою 
Вік (років) 0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90 >90 
0–2 Висока Середня Середня Середня Середня Середня Низька Низька Безнадійні Безнадійні 
2–5 Висока Висока Висока Висока Висока Середня Середня Середня Низька Низька 
5–20 Висока Висока Висока Висока Середня Середня Середня Середня Низька Низька 
20–30 Дуже 

висока 
Висока Висока Середня Середня Середня Середня Низька Низька Безнадійні 

30–40 Дуже 
висока 

Висока Висока Середня Середня Середня Середня Низька Низька Безнадійні 

40–50 Дуже 
висока 

Висока Середня Середня Середня Низька Низька Низька Низька Безнадійні 

50–60 Висока Середня Середня Середня Середня Низька Низька Безнадійні Безнадійні Безнадійні 
60–70 Середня Середня Середня Низька Низька Низька Безнадійні Безнадійні Безнадійні Безнадійні 
>70 Середня Середня Низька Низька Безнадійні Безнадійні Безнадійні Безнадійні Безнадійні Безнадійні 



Низька: Смертність 50–90% навіть за умови тривалого й інтенсивного надання ресурсів. 
Безнадійні: Смертність ≥ 90% навіть при тривалій агресивній терапії. 
 

Відтворено за дозволом із документа Taylor S, Jeng J, Saffle JR, та ін. Повторне визначення відношення 
ресурсів для сортування пацієнтів із опіками під час інцидентів з масовими жертвами. J Burn Care Res. 
2014;35(1):41–45.  
 
G. Доповнення мультидисциплінарних ПІТ для усунення наслідків інцидентів із 

масовими опіковими травмами  

У США укомплектовано 133 опікових центра, які мають близько 2000 ліжок для людей із опіковими 
травмами й приблизно 300 спеціально навчених опікових хірургів. У разі великих інцидентів із 
масовими опіковим травмами ці національні ресурси можуть швидко вичерпатися, адже зазвичай 
вони заповнені на 75–90% потужності. Під час таких інцидентів медичні центри, які не 
спеціалізуються на опіках, мають бути готові лікувати пацієнтів із дуже важкими травмами 
протягом декількох днів під час очікування на перевезення пацієнтів у регіональні опікові центри 
або інтеграції зусиль із спеціальними опіковими командами. Усунення наслідків інцидентів із 
масовими опіковим травмами включає змінення звичайних потоків пацієнтів, зміну фізичного 
середовища й готовність до високого споживання та застосування певних медичних засобів, 
обладнання й фармацевтичних речовин. 
 
1. Фізичне середовище 

• Пацієнти з опіками мають розміщуватися поряд з іншими пацієнтами але фізично 
відділятися від них, щоб мінімізувати ризик забруднення опікових ран і подальшого 
інфікування. 

• Доступ до пацієнтів з опіками має бути забезпечений з усіх чотирьох боків ліжка в разі 
необхідності проведення термінових або екстрених процедур (ендотрахіальної інтубації, 
розсічення опікового струпа тощо). 

• Через втрату тепла через опікові рани температура в приміщенні має бути підвищена для 
підтримання температури тіла пацієнтів. 
 

2. Загально використовувані медичні засоби й обладнання 
• Під час інцидентів із масовими жертвами засоби індивідуального захисту (одяг і рукавички) 

вичерпуються швидко, але мають використовуватися при лікуванні пацієнтів із опіковими 
травмами, щоб зменшити ризик забруднення й подальшого інфікування опікової травми. 

• Оскільки одяг має мінятися кожні 24 години, його запас у закладі може швидко 
вичерпуватися. 

• Обладнання для моніторингу має включати пульсовий оксиметри, градусники, манжети 
апарата вимірювання тиску й телеметричні пристрої.  

• Для доступу до вен слід забезпечити наявність декількох периферійних внутрішньовенних 
пристроїв. Зазвичай у випадку опікових травм установлюють катетери в центральні вени. 

• Слід установити постійні катетери для суворого й частого відстеження відведення сечі. 
• Для раннього початку годування слід установити ентеральні зонди (орогастральні або 

назогастральні є прийнятними). 
• Засоби додаткової подачі кисню, апарати ШВЛ і пов'язані засоби можуть швидко 

вичерпуватися, тому потребують виконання належного сортування. 



• Для ентерального годування бажано використовувати низьколіпідні речовини, однак їх 
наявність може бути неоднаковою. 

• Залежно від наявності інфузійних насосів та інших засобів, пацієнти з опіковими травмами 
часто потребують багаторазових титрованих внутрішньовенних інфузій, включно з 
кристалоїдними розчинами, анальгетиками, заспокійливими й вазоактивними 
препаратами, для введення яких потрібно декілька інфузійних насосів і зондів. 

 
3. Фармацевтика 

• Кристалоїдний розчин (лактат Рінгера): пацієнти з важкими опіками можуть потребувати 
інфузії багатьох літрів кристалоїдного розчину, і його запас у закладі може швидко 
вичерпатися. Кристалоїдний розчин може використовуватися в операційних, стаціонарних 
відділеннях і відділеннях невідкладної допомоги. 

• Знеболювання: внутрішньовенні вливання бажані для пацієнтів із установленими 
інтубаційними трубками. Пацієнтам із опіковими травмами зазвичай необхідні високі дози 
внутрішньовенних і ентеральних знеболювальних, запаси яких можуть швидко 
вичерпуватися на місцевих фармацевтичних складах. До таких найпоширеніших речовин 
відноситься фентаніл, гідроморфон, морфін, оксикодон, кетамін, габапентин і 
ацетамінофен. 

• Седація: внутрішньовенні вливання бажані для пацієнтів із установленими інтубаційними 
трубками. Пацієнтам із опіковими травмами зазвичай необхідні високі дози 
внутрішньовенних седативних засобів, зокрема під час гіперметаболічного синдрому, 
запаси яких можуть швидко вичерпуватися на місцевих фармацевтичних складах. До таких 
найпоширеніших речовин відноситься кетамін, пропофол, мідазолам і дексмедетомідин. 

• Профілактика венозної тромбоемболії (VTE): пацієнти з опіковими травмами мають 
підчищений ризик VTE. Слід застосовувати стандартне дозування для профілактики VTE 
при травмах. 

 
На додаток, консорціум лікування травм під час катастроф західного регіону (Western Region Burn 
Disaster Consortium) розробив концепцію оперативних заходів для 96-годинного плану дій, які 
виконуються в неспеціалізованих медичних центрах для лікування пацієнтів із опіковими 
травмами. У рамках цієї системи може бути зібрана багатопрофільна команда спеціалістів з опіків 
(до складу якої входить молодший медичний персонал, спеціалісти з респіраторної терапії, лікарі 
та інші члени команди з лікування опіків), яка буде направлена в опікові центри для догляду за 
пацієнтами, які надходять унаслідок інцидентів із масовими опіковими травмами. Ця команда 
може потім надавати пряму підтримку більшій команді, яка не спеціалізується на опіках. 
Наприклад, один опіковий хірург може керувати групою, яка складається з декількох хірургів, які 
не спеціалізуються на опіках, які можуть у тандемі лікувати декількох пацієнтів, щоб більше 
пацієнтів змогли отримати операцію скоріше, ніж могли б у іншому випадку. Аналогічно, 
молодший медичний персонал, реаніматологи, спеціалісти з респіраторної терапії та інший 
персонал, який спеціалізується на лікуванні опіків, можуть співпрацювати зі своїми колегами, які 
не мають досвіду лікування опіків, щоб проводити в режимі реального часу інструктаж, навчання й 
надавати пряму підтримку членам команди закладу охорони здоров'я, який не спеціалізується на 
лікуванні опіків. При цьому невеликої команди спеціалістів з лікування опіків буде достатньо для 



підвищення якості лікування пацієнтів після інцидентів із масовими опіковими травмами в 
центрах, які не спеціалізуються на опіках. 
 
Декілька організацій запропонували різні моделі того, як малі команди спеціалістів з лікування 
опіків можуть допомогти великим командам лікарів, які не спеціалізуються на лікуванні опіків. 
ВООЗ запропонувала команду швидкого реагування на опікові травми (BRRT), здатну розгорнути 
діяльність протягом 6–12 годин після інциденту з масовими опіковими травмами для сприяння 
сортуванню й первинному лікуванню опікових травм на місці. На додаток, ВООЗ запропонувала 
великим командам спеціалістів з лікування опіків (BST) співпрацювати з місцевими медичними 
центрами протягом до 6 тижнів. Модель розширеного лікування опіків була розроблена 
цивільною та воєнною медициною (рис. 10-9). Федеральна система медичного забезпечення при 
стихійних лихах розробила BST, а військові — оперативну групу підсилення медичної служби для 
лікування опіків (B-SMART). Цивільна концепція розширеної моделі лікування опіків має замету 
застосувати якомога більше заходів на місці, в ПІТ, яка не спеціалізується на лікуванні опіків, а 
воєнна — стабілізацію пацієнта й доправлення його до опікового центру. 
 
Із розвитком віртуальної медицини, дистанційне лікування опіків (Тeleburn) змогло доповнити 
роботу лікарів, які не спеціалізуються на лікуванні опіків. Спеціаліст з лікування опіків може 
консультувати телефоном, або навіть по електронній пошті, але основною потребою при лікуванні 
опікових травм є спостереження за опіковими травмами. Тому важливо мати зображення опікових 
ран. Дослідження довели, що успішність діагностики за допомогою зображень становить до 90% у 
порівнянні з особистими спостереженнями. 
 
Рис. 10-9. Модель розширеного лікування опіку  

 
У розширеній моделі лікування опіків команда спеціалістів з лікування опіків допомагає не 
спеціалістам лікувати пацієнтів з опіками в мультидисциплінарній ПІТ. 
 
Виноска: Після інциденту з масовими жертвами якомога скоріше зверніться в регіональний 
опіковий центр для отримання допомоги. 
 
 

Команда спеціалістів з опіків 
(BST) 
1 хірург 
1 реаніматолог 
2 опікові медсестри/медбрата 

Звичайна команда ПІТ 
Лікарі 
Молодший медичний персонал 
Спеціаліст із респіраторної 
терапії 

Команда Teleburn 
1 хірург 
1 реаніматолог 
1 опікова медсестра/медбрат 

Лікування пацієнтів з опіками в ПІТ, які не 
спеціалізуються на лікуванні опіків 
8–12 пацієнтів із опіками в критичному стані 



III. ВИБУХОВІ ТРАВМИ 
 
A. Загальні принципи 
 
Детонація вибухових речовин малого обсягу й високої інтенсивності — зростаюча загроза для 
цивільного населення й військових. Розуміння обставин, які супроводжують конвенційні вибухи, 
допомагає пришвидшити сортування пацієнтів і виявити фактори, які погіршують стан. Швидка 
евакуація жертв та ідентифікація загрозливих для життя травм сприяє оптимальному 
розподіленню ресурсів і лікуванню пацієнтів. 
 
B. Характеристики вибухів 
 
1. Епідеміологія 

 
Вибухові травми можуть виникнути в результаті маніпуляцій із похідними палива, під час 
виробництва або транспортування небезпечних товарів або внаслідок терористичних атак. У наш 
час вибухові травми виникають, здебільшого, через тероризм. Підраховано, що вибухівка 
використовується в 98% терористичних дій. Вибухівка законно виробляється у великих обсягах: 
щорічно офіційно виготовляється 2,4 млн тон різної вибухівки. Більш того, інформацію про те, як 
виготовити бомбу, можна знайти в Інтернеті. Для виготовлення вибухових пристроїв зазвичай не 
потрібні складні технології. Їх маса може складати від 100 г до однієї тони, і їх легко можна 
доправити поштою, особисто, на легковому автомобілі, вантажному транспорті, літаком, кораблем 
або поїздом. 
 
З 1973 по 1999 рік в США державні органи зафіксували 45 573 випадки злочинного використання 
вибухівки, що склало приблизно 5 випадків на день. Кількість випадків використання вибухівки 
продовжує зростати — з 2000 на рік у 1999 році до 3445 у 2006. Терористичні атаки з 
використанням вибухівки можуть бути націлені на окремих людей, групи з приватного й 
комерційного сектору й урядових представників. У 2001 році, окрім загиблих і поранених 11 
вересня, серед постраждалих було 81% цивільних, 17% урядових посадовців США, 2% військових і 
0,3% співробітників компаній. У 2001 році Держдепартамент США нарахував 348 атак на США, у 
74% яких використовувалася вибухівка. За виключенням подій 11 вересня 2001 року, в США за 10 
років було зафіксовано 830 смертей і 4063 травми через бомби. Це стало другою за кількістю 
померлих катастроф за 10 років, після паводків, і перевищило смертність від блискавок (712), 
торнадо (437), землетрусів (276) і ураганів (224). 
 
Терористичні атаки із застосуванням вибухових речовин можуть супроводжуватися іншими 
насильницьким діями, як показали терористичні атаки в Парижі в 2015 році, які включали декілька 
скоординованих вибухів із залученням смертників і масові розстріли, через які загинуло 130 
людей, а 368 отримали комбіновані вибухові й проникні травми. Також кількість постраждалих 
можуть збільшити відтерміновані або вторинні вибухи, які також призводять до відтермінування 
медичної допомоги й виникнення загрози для медиків, як показали терористичні атаки під час 
Бостонського марафону в 2013 році. Під час тієї атаки було вбито троє людей і 243 отримали 
травми внаслідок вибуху двох вибухових пристроїв біля великого скупчення людей. У якості іншого 



прикладу можна привести терористичні атаки з використанням вибухівки в Лондоні в 2005 році, 
коли загинуло 56 людей, включно з чотирма терористами-смертниками, внаслідок послідовного 
вибуху трьох бомб протягом 50 секунд одна після одної в трьох електричках і четвертої бомби в 
автобусі приблизно за годину після них. 
 
Історія сучасних терористичних атак із використанням вибухівки розподіляється на декілька 
періодів. У 80-х роках ХХ століття перші атаки Ірландської республіканської армії зазвичай 
включали попередження для зменшення кількості жертв. У 90-х роках ХХ століття тактика стала 
більш смертоносною, включно з повторними вибухами, які практикувала Ірландська 
республіканська армія, одиничними терористами-смертниками й застосуванням більш 
технологічно складної вибухової зброї. Останні напади мали за мету нанесення травм 
максимальній кількості людей із числа незахищених цивільних осіб. Також з плином часу 
потужність вибухівки зростала й всі частіше стали застосовуватися сторонні домішки. Сторонні 
домішки можуть включати механічні предмети (шрапнель, гайки, болти, скло), хімічні й біологічні 
агенти (ціанід, вірус гепатиту, ВІЛ, нітрати, суперварфарин, хлор, аміак). Мета застосування таких 
домішок полягає у збільшенні вбитих і поранених. Після 1998 року застосовувалися ще більш 
складні схеми, включно з використанням декількох бомб і синхронним проведенням декількох 
атак, часто із залученням смертників. Синхронізовані атаки декількома бомбами часто були 
спрямовані на такі легкі й життєво важливі цілі, як транспортні системи (наприклад, одночасні 
вибухи бомб у будівлях посольства США в Найробі й Дар-ес-Саламі в 1998 році, а також 
скоординовані вибухи в поїздах в Мадриді в 2004 році та в Лондоні в 2005 році). Цей розвиток 
терористичних атак характеризується все зростаючим числом жертв і успішності таких атак. 
 
Як показує найпотужніший у історії вибух у порті Бейрута в 2020 році, коли вибухнула дуже велика 
кількість нітрату амонію, вбивши 218 і травмувавши понад 7000 людей, нетерористичні вибухи теж 
можливі. Цей конкретний інцидент продемонстрував нищівні наслідки інциденту з масовими 
жертвами для системи охорони здоров'я, оскільки три регіональні лікарні було пошкоджено 
внаслідок вибуху, через що вони мали зачинитися. Згідно з даними, в першу ніж після вибуху було 
використано 2-місячний запас медичних засобів.  
 
2. Фізичні характеристики 
 
Вибух — швидке вивільнення теплової енергії під час хімічної реакції. Вона супроводжується дуже 
швидким споживанням пального, через що утворюються газоподібні конічні продукти, а також 
виділенням великої кількості енергії, високою температурою та надлишковим тиском. Вибухівку 
можна класифікувати як низько- й високопотужну залежно від первинної ударної хвилі (таблиця 
10-7). 
 
Різні матеріали вибухають різним чином. Вибуховий потенціал порівнюється з тринітротолуолом 
(ТНТ), тобто з кількістю ТНТ, необхідною для створення пікового надлишкового тиску вибухової 
хвилі вказаної вибухівки. Наприклад, пластикова вибухівка С4 еквівалентна 1,37 ТНТ, тобто 1 кг С4 
створює такий же піковий надлишковий тиск, як і 1,37 ТНТ. 
 
 



Таблиця 10-7. Класифікація вибухів  

Скорочення: ТНТ — тринітротолуол, АСДП — аміачна селітра/дизельне паливо). 
 

3. Вибухові хвилі 
 
Унаслідок вибухів виникає декілька явищ: вибухові хвилі, вибуховий вітер і термічні травми. 
Вибухові хвилі виникають у випадку, коли стиснення повітря перед хвилею тиску розігріває та 
прискорює молекули повітря, спричиняючи різке підвищення надлишкового тиску й температури, 
які передаються у навколишнє середовище у вигляді поширеної ударної хвилі (рис. 10-10). 
Вибухові хвилі рухаються на надзвуковій швидкості, від 4000 до 8000 м/с в повітрі або навіть 
швидше, якщо розповсюджуються через воду або метал. Вибухова хвиля рухається в усіх 
напрямках, якщо на її шляху немає конструкції, яка її перенаправить або віддзеркалить. 
 
 

таблиця 10-7.  Класифікація вибухів 

                                          Малопотужні вибухові 
речовини 

Високопотужні вибухові речовини 

Клас Газ Порошок Вибухова речовина 

Приклади 
Паливо, метан, 

напалм, коктейль 
Молотова 

Порох 

Вибухові речовини 
бойового 

призначення, ТНТ, C4, 
АСДП, динаміт 

Надлишковий тиск Низький Помірний Високий 

Хвиля Вітер Вітер Удар 

Швидкість Дозвукова Дозвукова Надзвукова 

Реакція Запалювання Спалах Детонація 



Таблиця 10-10. Характеристики вибухової хвилі: Вибухова хвиля Фрідлендера  

 

Вперше описана Фрідлендером, вибухова хвиля складається з короткого високоамплітудного піка 
надлишкового тиску, після якого починається триваліша фаза зниження. Ймовірність травм 
залежить від амплітуди хвилі, а також гостроти підвищення й зниження тиску. На осі Х показано 
час, а на осі Y — тиск. 
 
Вибухові хвилі відбиваються від поверхні, після чого віддзеркалена хвиля може підвищити тиск 
вибухової хвилі. Якщо вибух відбувається в замкненому просторі, такому як автомобіль, після 
етапу надлишкового тиску виникає квазістатичний надлишковий тиск через розширення газів, а 
вакуум не виникає. Вода (її 60% у нашому організмі), як і металічні конструкції майже не здатна 
стикатися, тому розповсюдження вибухової хвилі в ній розсіює набагато менше енергії, ніж у 
повітрі. Через це, якщо вибух стається у воді або розповсюджується водою, ослаблення сили 
вибухом із відстанню стається в набагато меншому обсязі, а отримані травми — більш важкими. 
Може виникати дуже високий рівень шуму: вибухова хвиля 5 кПа (0,7 psi) відповідає рівню шуму 
140 дБ (травма стається при рівні трохи вищому за 80 дБ). 
 
4. Вибуховий вітер 
 
Вибуховий вітер виникає через утворення й розширення газу під час вибуху. Заміщення повітря 
може перекидати людей і предмети. Швидкість вибухового вітру набагато нижча за швидкість 
звуку, тому негативний тиск після нього не утворюється. Надлишковий тиск 230 кПа (33,4 psi), 

Тиск  
 

Піковий надлишковий тиск  

 
Надлишковий тиск  

 Вакуум  

  Тривалість [мс]  

Негативна 
фаза 

Позитивна 
фаза 

База 

Негативна 
фаза 

Позитивна 
фаза 



еквівалентний детонації 1 кг ТНТ, створює вибуховий вітер швидкістю понад 240 км/год (150 
миль/год) біля точки виникнення. 
 
C. Наслідки вибуху конвенційної вибухівки 
 
1. Фактори, які впливають на характер і обсяг травм 

 
Швидкість вибухового вітру експоненціально знижується залежно від кубічного радіусу вибуху. 
Тому, відстань до точки вибуху визначає кількість енергії, абсорбованої з проникного снаряду та є 
єдиним найважливішим фактором впливу на ймовірність виживання. Розміри зон, у яких можуть 
виникнути різні типи травм, можна спрогнозувати за кількістю використовуваної вибухівки 
(таблиця 10-8).  
 
Таблиця 10-8. Характеристики вибуху й діапазони травм  

 
Серйозність ураження значною мірою залежить від того, де саме стався вибух: на відкритій 
місцевості чи в замкненому просторі. Згідно з даними, отриманими за наслідками терористичних 
бомбардувань, вибухи в замкненому просторі частіше пов'язані з летальними випадками (15,8% 
смертей у закритих приміщеннях проти 2,8% на відкритій місцевості), мають вищі показники 
тяжкості поранень (11 проти 6,8), частіше призводять до вибухових уражень першої категорії і, 
через стримування вогняної кулі, до серйозніших опіків. 
 

таблиця 
10-8.  

Характеристики вибуху й діапазони травм 

Бомба Вибухова речовина 
(тротиловий 

еквівалент, кг) 

Радіус смертельного 
ураження ударної 

хвилі 
(метри) 

Радіус завдання 
серйозних уражень 

(метри) 

Підривник-смертник 1–10 5 10–30 

Компактна 
автомобільна бомба 227 30 450 

Седан 455 60 530 

Пасажирський 
автомобіль 1180 80 840 

Автофургон 4545 91 1150 

Автоцистерна 13 636 140 1980 

Напівпричіп 27 273 180 2130 



Серйозність ураження залежить також від об'єму вибухової сили. Як правило, слухова система 
страждає першою від надлишкового тиску в 14 кПа (2 psi). Надлишковий тиск приблизно від 100 
до 400 кПа (від 14,5 psi до 58 psi) в 50% випадків спричинить перфорацію барабанної перетинки. 
Пошкодження легенів (зазвичай у вигляді ураження легенів вибуховою хвилею) трапляється в 50% 
постраждалих від тиску в 500 кПа (72,5 psi), у той час як перфорація кишківника відбувається при 
куди вищому тиску. Тиск понад 550 кПа (79,8 psi) призводить до летальних наслідків у більш ніж 
50% випадків. 
 
2. Категорії вибухових уражень 
 
Ураження, завдані вибуховими пристроями, бувають різних типів, тому залежно від механізмів 
травмування розрізняють вибухові ураження першої, другої, третьої, четвертої та п'ятої категорій 
(Рис.10-11). 

Рис. 10-11. Категорії вибухових уражень  
_________________________________________________________________________ 

Вибухові ураження 
першої категорії:  
Ураження, 
спричинені 
вибуховою хвилею 

 
Вибухові ураження другої категорії: Ураження, спричинені уламками 

 
Вибухові ураження третьої категорії: Ураження, спричинені відкиданням вибуховою 
хвилею і зіткненням з об'єктами 

 
 
Вибухові ураження першої категорії спричиняються дисипацією уражаючої енергії у тканинах 
через фрагментацію тканин, внутрішній вибух та інерційні сили. Наприклад, коли вибух уражує 
грудну клітину, вибухове навантаження деформує її та розчавлює підлеглі тканини. Уражаюча 

Вибух 

Вибуховий 
вітер 

Сміття Вибухові 
хвилі 

Жертва 



хвиля поширюється по грудній клітині. Оскільки швидкість проходження вибухової хвилі через 
повітря та через тканини є різною, вибухова хвиля спричиняє різницю тисків і дотичне 
напруження. Цим пояснюється такий потужний вплив на заповнені газами органи й ділянки меж 
«тканина-газ», як-от барабанні перетинки, легені (ураження легенів вибуховою хвилею) та 
шлунково-кишковий тракт. Вплив перепаду тиску й сил зсуву на ці ділянки може бути значним і 
призвести до механічного пошкодження тканин. Хоча жертви вибухів зазвичай отримують 
комбіновані травми, було встановлено, що від 47% до 57% важких травм серед тих, хто вижив, і 
86% смертельних травм спричинені вибуховими ураженнями першої категорії. 
 
Вибухові ураження другої категорії виникають через травмування постраждалого фрагментами 
бомби та іншими сторонніми матеріалами, як-от склом чи кам’яною кладкою. Крім того, металеві 
або пластикові частинки, як-от сталеві кульки, цвяхи, шурупи й гайки, можуть бути вмонтовані в 
бомбу, щоб збільшити її уражаючий потенціал і підвищити летальність. Залежно від їхньої 
швидкості та форми такі снаряди можуть спричиняти різні травми: від незначних пошкоджень 
шкіри уламками до важких поранень, пов'язаних із загрозою життю. Частини тіла підривників-
смертників або інших постраждалих від вибухів також можуть стати снарядами й підвищувати 
ризик зараження.  
 
Вибухові ураження третьої категорії представляють собою травми, отримані внаслідок 
руйнування інфраструктури або відкидання тіла людини вибуховою хвилею на будь-які поверхні. 
До таких уражень можуть відноситися травми з розчавлюванням, тупі або проникаючі поранення, 
переломи й відриви кінцівок. 
 
Вибухові ураження четвертої категорії включають будь-які інші типи ушкоджень, як-от опіки, 
спричинені механізмами спалаху (гарячими газами, що виділяються під час вибуху) або 
займанням одягу чи іншими легкозаймистими матеріалами, а також інгаляційні травми. Варто 
зазначити, що постраждалі від пожеж і вибухів отримують психологічні травми; підтримку у зв'язку 
із цими станами слід надавати якомога швидше та одночасно з іншою медичною допомогою. 
 
Вибухові ураження п'ятої категорії представляють собою ушкодження, отримані під впливом 
радіації, хімічних або біологічних агентів або інших токсинів з навколишнього середовища. 
Контамінація вибухових снарядів ціанідом та іншими хімічними агентами, ВІЛ, вірусом гепатиту В, 
іншими інфекційними організмами, які можна використовувати для ураження, суперварфарином 
для індукування коагулопатії та побічними продуктами нітратів, що викликають гіпотензію, 
використовується як засіб підвищення летальності від вибухових уражень другого рівня. 
 
Виноска: Існує п'ять категорій вибухових уражень, які корелюють з конкретними 
закономірностями травмувань. 
 
Ділянку навколо місця вибуху можна поділити на віртуальні концентричні кола, що допоможе 
передбачити потенційні травми залежно від місця знаходження постраждалого (Рис. 10-12). 
Постраждалі, які знаходяться ближче до місця вибуху, отримають тупи, вітрові, осколкові та 
термічні ураження, у той час як постраждалі, які знаходяться подалі від місця вибуху, отримають 
лише проникаючі поранення від уламків. 



 

Рис. 10-12. Значення радіусу вибуху для постраждалих  

 
 
 
Уражену вибухом ділянку можна розглядати як кілька концентричних кіл, кожен з яких відповідає 
певному характеру ймовірних ушкоджень. Вторинний радіус вибуху, який є найбільшим, може 
охоплювати кілька кілометрів. Тяжкість і складність поранень зменшуються з віддаленням від 
вибуху, але кількість поранених зростає. 
 
D. Медичне сортування 
Однією з найбільш сталих закономірностей, помічених серед тих, хто вижив після терористичних 
бомбардувань, є помітне переважання відносно незначних, некритичних поранень, які не 
загрожують життю. Поширеність тяжких травм серед тих, хто вижив, коливається від 9% до 22%. 
Швидке й точне медичне сортування (сортування, під час якого виявляються найкритичніші стани, 
що потребують невідкладної допомоги) значно знижує смертність серед тих, хто вижив після 
звичайних вибухів. 
 
Недооцінка тяжкості стану постраждалих або розподіл тих, хто потребує невідкладної допомоги, 
до групи відкладеної допомоги, може призвести до смерті, якій можна було б запобігти. Цього 
можна уникнути, якщо до розпізнавання загрозливих для життя станів будуть залучені фахівці з 
відповідним рівнем підготовки. Згідно з відомими на сьогодні даними недооцінка тяжкості стану є 
відносно рідкісною проблемою. 
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Переоцінка тяжкості стану або розподіл постраждалих від некритичних травм до групи, що 
потребує невідкладної допомоги, госпіталізації чи евакуації, призводить до виснаження 
обмежених ресурсів і лікарів. У разі події з великою кількістю постраждалих переоцінка тяжкості 
стану може швидко призвести до перевантаження медичних закладів і запобігти своєчасному 
виявленню фактично меншої кількості дійсно критичних пацієнтів, які потребують невідкладної 
допомоги. Згідно з даними про останні події зі звичайними вибухами показник переоцінки 
тяжкості стану коливається від 8% до 80% (у середньому 53%), а показник летальності тяжко 
поранених пацієнтів — від 0% до 37% (у середньому 12,6%). Існує лінійна залежність між 
переоцінкою тяжкості стану та зростанням показника летальності тяжко поранених пацієнтів. 
Переоцінка тяжкості стану постраждалих від звичайних вибухів може призвести до втрат людей, 
яких можна було б врятувати. 
 
Ефективне медичне сортування необхідне для відбору переважної більшості постраждалих із 
некритичними пораненнями, які, як правило, першими потрапляють до лікарень у великій 
кількості. На відміну від звичайної практики, цих постраждалих необхідно якомога довше 
утримувати поза межами лікарень. Перевантаження лікарень, швидше за все, відбувається відразу 
ж після звичайного вибуху, коли ситуація є найбільш хаотичною. Управлінці повинні швидко 
встановити контроль за наданням медичної допомоги постраждалим, щоб уникнути непотрібних 
людських втрат. Будь-яке біологічне, хімічне або радіаційне зараження, пов’язане із звичайним 
вибухом, може призвести до зупинки лікарні, якщо не контролювати потік пацієнтів належним 
чином. 
 
Сортування слід проводити за межами лікарні на відкритій місцевості, подалі від місця вибуху. 
Другий сортувальний пункт може знаходитися на відстані від лікарні для організації подальшого 
обстеження розсортованих постраждалих, підвищення точності сортування та забезпечення 
госпіталізації тих, хто її потребує. Медичний персонал і постраждалі повинні залишатися подалі від 
місць вибухів; у цих районах можуть залишатися лише ті, хто мають спеціальну бойову та аварійно-
рятувальну підготовку. Збереження медичного персоналу й медичних потужностей має бути 
пріоритетом при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
 
Зв'язок між точністю сортування та людськими втратами демонструє критичну важливість 
сортування. Фахівці із сортування повинні мати досвід і певну кваліфікацію в галузі екстреної 
медичної допомоги, щоб швидко відрізняти критичні ушкодження, які потребують невідкладного 
лікування, від некритичних. Їм також необхідно володіти методикою сортування та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, щоб забезпечити ефективне використання обмежених медичних 
ресурсів. Практичний досвід свідчить, що переоцінка тяжкості стану зводиться до мінімуму, коли 
польове сортування виконується медиками, і зростає, коли сортування проводять немедичні 
працівники. Виявлену закономірність можна пояснити тим, що немедичні працівники під час 
сортування постраждалих нерідко орієнтуються на механізм травмування, у той час як медики 
використовують ґрунтовні фізіологічні й анатомічні підходи для оцінки. Фізіологічні та анатомічні 
критерії мають пріоритет у порівнянні з механізмами травмування, якщо прагнути до скорочення 
випадків переоцінки тяжкості стану, які без ризику недооцінки можна звести до мінімуму. 
 



Виноска: Сортування слід проводити за межами лікарні на відкритій місцевості, подалі від 
місця вибуху. 

 
E. Реанімація після звичайного вибуху 
 
1. Загальні принципи 
 
Надання допомоги постраждалим він звичайного вибуху починається в пункті медичного 
сортування, де виконується швидка стабілізація, контроль кровотеч, накладання шин на переломи, 
очищення та закриття ран. Слід негайно провести оцінку можливого супутнього радіаційного, 
хімічного чи біологічного ураження і розпочати знезараження до того, як постраждалі потраплять 
всередину лікарні. На даному етапі не треба проводити інтенсивне чи радикальне лікування. 
Систематичний розподіл постраждалих з пунктів медичного сортування до доступних медичних 
закладів має відбуватися з огляду на тяжкість ураження, невідкладність необхідної допомоги й 
можливості медичних закладів.  
 
2. Органоспецифічна реанімація 
 
Розпізнавання механізмів ураження та прогнозування типових ушкоджень окремих органів украй 
важливе для реаніматологів, що лікують постраждалих від вибуху, для планування лікування, 
запобігання пропущення уражень і попередження ускладнень. 
 

a. Ураження слуху 
 

Слухова система зазнає ураження вже при надлишковому тиску в 14 кПа (2 psi). Таким 
чином слухова система є органом, який найчастіше страждає через вибух. Часто 
спостерігається розрив барабанної перетинки, спричинений механічним тиском вибухової 
хвилі. Розрив барабанної перетинки є свідченням того, що постраждалий зазнав дії вибуху, 
тому слід перевірити наявність у нього інших уражень, характерних для таких пацієнтів. 
Однак навіть якщо уражень барабанної перетинки не виявлено, це не виключає інших 
тяжких травм внаслідок вибуху. Дослідження підтверджує, що до 50% постраждалих з 
ураженням легенів вибуховою хвилею не мали розриву барабанної перетинки. 
Повідомлялося про розрив слухових кісточок, зміщення та кровотечу середнього вуха, хоча 
ураження вестибулярного апарату є досить рідкісним. 

 
b. Ураження легенів 

 
Легені є особливо вразливими для вибухових уражень першої категорії, які спостерігаються 
у 38% постраждалих від звичайного вибуху. Ступінь ураження легенів значно впливає на 
виживаність тих, хто зміг пережити сам вибух. Високий рівень смертності мають пацієнти, 
які на початковому етапі страждають на сильну задишку й демонструють симптом «крила 
кажана» — двосторонні затемнення на рентгенограмі органів грудної клітини. Основні 
патофізіологічні характеристики ураження легенів ударом вибухової хвилі включають 
перерозтягування альвеол з розривами, потоншення міжальвеолярних перетинок, 



збільшення альвеолярного простору, підплевральний внутрішньоальвеолярний і 
периваскулярний крововиливи. Такі зміни клінічно проявляються як забій легенів. Інші 
ураження легенів включають газову емболію, гемоторакс і пневмоторакс. Газова емболія 
судинної системи може викликати серцеву недостатність, інсульт, ішемію кишківника, 
сліпоту, ураження спинного мозку й навіть смерть. Раніше газову емболію пов’язували з 
механічною вентиляцією легенів і серцевою реанімацією, проте вивчення результатів 
розтину вказує на те, що причиною виникнення газової емболії може бути легенева 
венозна фістула, яка розвилася внаслідок вибухової хвилі. 
 
Зазвичай симптоми включають гостру задишку, кашель і гіпоксемію. При підозрі на 
ураження легенів вибухом в якості скринінгу рекомендується проведення пульсоксіметрії. 
На радіограмах грудної клітини часто спостерігаються затемнення (можуть бути 
односторонні та двосторонні, однорідні та неоднорідні), типовою є наявність гемо- і 
пневмотораксів, що потребують двостороннього дренування. Можлива також 
бронхоплевральна фістула (Таблиця 10-9). Однак варто зазначити, що коли постраждалі 
від вибуху проходять радіограму грудної клітини невдовзі після вибуху, можлива 
недооцінка серйозності ураження або навіть відсутність відхилень. Тому за наявності 
підозри на ураження легенів ударною хвилею доцільним є додаткове ретельне 
спостереження за станом пацієнта. Більш точну картину серйозності забою легенів 
невдовзі після вибуху може надати комп’ютерна томографія. Якщо ураження відбулося на 
відкритій місцевості, то зазвичай легені сильніше уражені з боку вибуху, у той час як при 
ураженні вибуховою хвилею в замкненому просторі частіше спостерігаються дифузні та 
двосторонні пошкодження. 

 
Виноска: Ураження легенів внаслідок вибуху із часом може погіршуватись і не бути очевидним 
на момент обстеження. 
 
Таблиця 10-9. Оцінка вибухових уражень легенів  

т а б л и ц я 10-9.  Оцінка вибухових уражень легенів 

Легке 

• Інфільтрат лише з одного боку або обмежена кількість інфільтрату 
• Співвідношення PaO2/FiO2 > 200 
• Бронхоплевральна фістула відсутня 
• Механічна вентиляція не потрібна 

Помірний 
• Асиметричний двосторонній інфільтрат 
• Співвідношення PaO2/FiO2 60–200  
• Помірна бронхоплевральна фістула, великої бронхоплевральної фістули немає 
• Механічна вентиляція у звичайному режимі 

 



Скорочення: ПТЗВ — позитивний тиск при закінченні видиху. 
 

Основна медична допомога при ураженні легенів ударною хвилею включає збереження 
оксигенації тканин, належний контроль дихальних шляхів і лікування інших уражень 
легенів, як-от гемоторакс і пневмоторакс. Слід уникати гіпероксії через ризик утворення 
вільних радикалів. Часто постраждалим з ураженнями легенів ударною хвилею 
рекомендують механічну вентиляцію легенів; проте, підвищений тиск може призвести до 
негативних наслідків, включно з баротравмою легенів, які вже зазнали забою, а також 
поширенням газової емболії. Тому за необхідності вентиляції з підвищеним тиском 
потрібен зважений підхід з використанням захисної вентиляції легенів з низьким 
дихальним об’ємом, можливо, навіть з певним рівнем гіперкапнії, мінімізацією 
підвищеного тиску наприкінці видиху та з уникненням сталого високого тиску. При 
виявленні пневмотораксу чи гемотораксу потрібно встановити плевральну дренажну 
трубку. Альвеолярний крововилив і значне кровохаркання може вимагати встановлення 
двопросвітної ендотрахеальної трубки й незалежної вентиляції легенів. При крововиливі в 
лівій легені (і за відсутності кращих варіантів) лікар може зробити інтубацію правого 
головного бронху для вентиляції лише правої легені. При тяжкому ураженні легенів 
(PaO2/FiO2 < 60, значний двосторонній інфільтрат, бронхоплевральна фістула) смертність 
може перевищувати 60%. Однак за наявності доступу до сучасного обладнання для 
порятунку життя можна розглянути високошвидкісну осціляторну вентиляцію, вдихання 
азотної кислоти, проведення екстракорпоральної мембранної оксігенації. Зрештою, 
легеневий крововилив можна лікувати за допомогою стандартної підтримуючої терапії та 
транексамової кислоти, оскільки нові препарати, як-от рекомбінантний фактор VIIa та 
гемостатичні наночастинки, досі знаходяться на етапі вивчення. 

 
Виноска: При ураженнях легенів вибуховою хвилею слід уникати гіпероксії через ризик подальших 
ускладнень. 
 

c. Ураження кишківника 
 

Ураження кишківника (перфорація кишки) від звичайних вибухів відбувається при більш 
високому надлишковому тиску, ніж ушкодження слухової системи або легенів. При 
підводних вибухах ймовірність виникнення перфорації кишківника підвищується. 
Нефатальний вплив вибухової хвилі може призвести до множинних травм кишківника або 
інтрамуральних гематом, особливо в товстій кишці, що має тенденцію до накопичення 
газів. Певний рівень передачі енергії може призвести до ушкодження стінки кишки. 
Серозна травма свідчить про трансмуральне ураження з високим ризиком перфорації. 

Сильний 

• Дифузний двосторонній інфільтрат, симптом «крило кажана» 
• Співвідношення PaO2/FiO2 < 60  
• Бронхоплевральна фістула 
• Механічна вентиляція в незвичайному режимі 
• ПТЗВ > 10 см H2O 
• Розглянути можливість екстракорпоральної мембранної оксігенації 



Через те, що ураження стінки кишки буває відкладеним, тобто може розвитися поступово, 
між моментом отримання травми й моментом появи клінічних проявів може минути від 1 
до 14 днів. Загальна поширеність перфорації кишківника є низькою (0,1%–1,2%), але цей 
показник зростає при вибуху з використанням великої кількості вибухових речовин, якщо 
постраждалий знаходиться близько до епіцентру вибуху або якщо вибух відбувається в 
замкненому просторі. Розрив селезінки без перфорації кишкової стінки може бути 
наслідком вибухового ураження другої та третьої категорій, що призводить до тупої травми 
живота. 

 
Виноска: Перфорація кишківника, спричинена вибухом, є патологією, що розвивається із 
затримкою від 1 до 14 днів між моментом травмування та моментом появи клінічних ознак. 
 

d. Неврологічні та офтальмологічні ураження  
 

Неврологічна дисфункція в ранньому посттравматичному періоді внаслідок звичайних 
вибухів, швидше за все, пов’язана з контузією головного мозку або крововиливом, 
наприклад, епідуральним, субдуральним або внутрішньочерепним крововиливом. Рідше 
дисфункцію можуть викликати повітряні емболії в судинах головного мозку. Наслідки 
вибуху для мозку є важкими. Вважається, що череп захищає мозок. Однак череп створює 
визначений рисунок відбиття хвиль, резонанс яких призводить до уражень тканин мозку. 
Вибухова хвиля не розповсюджується в черепі прямолінійно. Натомість хвиля збирається та 
відбивається, спричиняючи легкі гістологічні ураження, а не масивні або осередкові 
кровотечі чи гематоми. Повідомлялося про невеликі осередкові гематоми або забої, а 
також дифузні аксональні ураження. У тварин, що зазнали вибухового ураження грудної 
клітини, але мали захищену голову, ультраструктурне дослідження виявило набухання 
нейронів, гліальні реакції та залишки мієліну в гіпокампі, що є свідченням передачі 
кінетичної енергії від надлишкового тиску до центральної нервової системи, де вона 
спричиняє дифузні аксональні ураження та стає причиною побічних механізмів ураження. 
Типовими є електроенцефалографічні зміни, крім того в постраждалих від звичайних 
вибухів часто фіксуються симптоми ураження ЦНС, включаючи ретроградну амнезію, 
апатію, психомоторне збудження та тривогу. Інколи такі симптоми та клінічні прояви в 
пацієнта класифікують як психіатричні, а в деяких пацієнтів можуть помилково 
діагностувати посттравматичний стресовий розлад. Існує зв’язок між розривом барабанної 
перетинки та втратою свідомості під час вибуху, який вказує на те, що пошкодження 
барабанної перетинки збільшує ризик вибухового ураження мозку в 2,5-3 рази. 

 
e. Травми скелету 

 
Вибухова хвиля спричиняє величезне аксіальне напруження в кінцівках і призводить до 
складних переломів і травматичних ампутацій. Наявність стресових переломів часто можна 
спостерігати в пацієнтів із травмами кінцівок і супутніми нервово-судинними ураженнями. 
Часто такі переломи вимагають ортопедичних хірургічних операцій. Варто відзначити, що 
супутня травма судин кінцівок зустрічається досить часто, і таким пацієнтам також нерідко 
потрібна реконструкція судин. Однак фізіологічна стабільність пацієнтів з ушкодженнями 



скелета часто опиняється під загрозою, тому потрібно шукати компроміс між відновленням 
серцево-легеневої стабільності та збереженням травмованих кінцівок. Багатопрофільна 
команда з лікування травм повинна визначити пріоритетний порядок дій з огляду на стан 
пацієнта й доступні ресурси. Через складність поранень і пов’язаних із ними вторинних 
ефектів вибуху перевагу віддають системам зовнішньої фіксації. Для оцінки положення 
кожного фрагмента й локалізації сторонніх об’єктів у трьох вимірах можуть знадобитися 
сучасні методи візуалізації. Важливо зазначити, що в разі присутності залізовмісних уламків 
в організмі існують серйозні побоювання щодо безпеки при використанні МРТ. Треба 
визначити траєкторію проходження фрагментів через тіло. 

 
f. Інфекційні ускладнення 

 
Особливу увагу треба приділити фрагментам людських тіл, які потрапили на 
постраждалого, оскільки це може мати як емоційні, так і інфекційні наслідки. Наприклад, 
постраждалого можуть уразити уламки кісток підривника-смертника, хворого на ВІЛ чи 
гепатит В. Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю рекомендує щеплення від гепатиту В 
усім, хто уцілів після атак підривників-смертників. Таке правило було введено після того, як 
у численних випадках після вилучення уламків кісток підривника-смертника з тіла пацієнта 
було встановлено, що підривник хворів на гепатит В. До цього інколи додають курс 
постконтактної профілактики ВІЛ. 
 
Інфекція також може розповсюджуватись через інгаляційні травми. Після вибуху на 
вуличному ринку в багатьох постраждалих розвилася кандидемія, яка характеризувалася 
швидким розвитком при попередній відсутності кандидозних колоній на слизових 
оболонках. Відбір проби повітря на місці вибуху виявив значну концентрацію грибів роду 
Candida, який відповідав рівню поширеності кандидемії серед постраждалих з 
інгаляційними травмами. Серед постраждалих, в яких було виявлено інфікування грибами 
родуCandida, спостерігався підвищений рівень захворюваності та смертності. 
 
Сильно забруднені вибухові рани можуть підвищувати ризик зараження грибковою 
інфекцією та бактеріальною суперінфекцією зі значною смертністю та захворюваністю. 
Основними засобами протидії залишаються багаторазова агресивна обробка ран, системна 
обробка антибіотиками та протигрибковими засобами, а також місцеве промивання 
стерильною чи прісною водою (див. JTS CPGs «Initial Management of War Wounds: War 
Wound Debridement and Irrigation» і «Invasive Fungal Infections in War Wounds»). 

 
3. Ліквідація наслідків вибуху з великою кількістю постраждалих 
 
Через різні механізми вибухів комплекс уражень може бути важко передбачити, до того ж він 
може різнитися в залежності від того, коли саме пацієнти надійдуть на лікування. Ефективні 
системи сортування пацієнтів спираються не на малонадійну інформацію про характеристики 
вибуху, а на прагматичне визначення життєво небезпечних уражень і застосування відповідних 
інтервенцій. Медичні установи повинні бути готові швидко, але ретельно оцінити стан багатьох 



Виявіть наявність або відсутність масивної кровотечі 
• Виявіть наявність або відсутність проникаючих 

поранень 
• Оцінка FAST 

Оцініть прохідність дихальних шляхів 
• Чи пацієнт у свідомості, захищає дихальні шляхи?  
• Травматичне ушкодження дихальних шляхів? 

Оцініть дихання 
• Тахіпноє, кровохаркання 
• Двосторонні дихальні шуми 
• Проникаюча травма грудної клітини 
• Пульсоксиметрія 

Контроль кровотечі 
За потреби накладіть турнікети 
Активуйте протокол переливання 

Є показання до інтубації? 

Потреба в декомпресії 
Розміщення грудної трубки 
Оксигенотерапія 
Візуалізація органів грудної клітини 

Оцініть циркуляцію 
• Тахіпноє, кровохаркання 
• Двосторонні дихальні шуми 
• Проникаюча травма грудної клітини 

Розгляньте негеморагічні причини шоку: 
• Повітряна емболія 
• Нейрогенний шок 
• Перфорований віскус 
• Сучасні методи візуалізації 

Оцініть наявність переохолодження і травм голови 
• Тахіпноє, кровохаркання 
• Двосторонні дихальні шуми 
• Проникаюча травма грудної клітини 

Оцінка, лікування та запобігання гіпотермії 
Візуалізація голови 
Нейрореанімація 
 

пацієнтів, включно з проведенням первинного та вторинного огляду. Первинна оцінка повинна 
проводитися за алгоритмом MARCH, як показано на Рис. 10-13.  
 
Рис. 10-13. Алгоритм оцінки вибухових уражень MARCH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виноска: Алгоритм MARCH слід застосовувати для первинної оцінки стану пацієнтів із 
вибуховим ураженням. 
 

Ключові моменти: Опіки та вибухові ураження 
 
 Незалежно від розміру та типу опікової травми перша допомога надається в тому ж 

порядку, що й при інших травмах: спочатку визначте й лікуйте ураження, що створюють 
загрозу життю, дотримуючись послідовності алгоритму ABCDE. 

 Опіковий шок характеризується значним внутрішньосудинним виснаженням об’єму й 
лікується заповненням внутрішньосудинного об’єму. 

 Показник, що визначає момент початку внутрішньовенного заміщення рідини, 
розраховується за допомогою правила десяток: Площа поверхні тіла (TBSA) × 10; пацієнти з 
масою тіла > 80 кг повинні отримувати додаткові 100 мл/год на кожні 10 кг понад 80 кг. 

 Для пацієнтів з TBSA > 40%, інгаляційною травмою або травмою обличчя доцільно 
розглянути ендотрахеальну інтубацію. 

 Слід завчасно виявити потребу в допомозі фахівців з опіків і розглянути можливість 
переведення пацієнтів, які потребують висококваліфікованої допомоги комбустіологів. 



 Для допомоги реанімаційній бригаді без спеціальної підготовки з опіків можуть залучатися 
відповідні фахівці за допомогою відеозв'язку. 

 Відстань постраждалого від місця вибуху (сила якого спадає пропорційно кубу) визначає 
кількість енергії. Це найважливіший чинник, що впливає на виживання. 

 Постраждалі від вибухів у замкненому просторі помирають частіше, отримують більш тяжкі 
поранення, більше вибухових уражень першої категорії та серйозніші опіки. 

 Ступінь ураження легенів значно впливає на виживаність серед тих, хто зміг пережити сам 
вибух. Таким пацієнтам часто потрібна штучна вентиляція легенів. 

 Перфорація кишківника, спричинена вибухом, є патологією, що розвивається із затримкою 
від 1 до 14 днів між моментом травмування та моментом появи клінічних ознак. 

 Коли звичайний вибух призводить до великої кількості жертв, неналежна оцінка тяжкості 
стану потерпілих збільшує загальну смертність. 
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