
               ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ 

1. Загальні відомості:  

       Травматизм ділять на виробничий та невиробничий. Виробничий травматизм у 

свою чергу ділиться на промисловий та сільськогосподарський. До промислового 

травматизму належать травми не тільки на заводах, фабриках, у майстернях, але й у 

працівників транспорту, будівельників тощо. 

     Невиробничий травматизм включає такі види: транспортний (залізничний, 

автодорожній, авіаційний, річковий, морський), вуличний, побутовий, спортивний 

та дитячий.  

Останній травматизм виділений в окрему групу лише з біологічних міркувань, а 

саме внаслідок неадекватного сприйняття дітьми загрозливих чинників 

навколишнього середовища через незрілість їх ЦНС, а також відсутність життєвого 

досвіду та підвищену допитливість і рухливість. Причини невиробничого 

травматизму у дітей і дорослих однакові. 

     Крім зазначених видів травматизму, розрізняють ще й  так звані навмисні, що 

наносяться окремими людьми з метою вбивства чи нанесення ушкодження.. 

      Більшість травм належить до невиробничих. Найбільшу тривогу 

викликає дорожньо-транспортний травматизм, який образно називають "війною 

на дорогах". Жертвами цього виду травматизму щорічно стають мільйони людей, 

четверть мільйону помирають на місці. 

       Вулична травма — це травма, що сталася на вулиці, у дворі, в лісі, полі тощо, 

незалежно від її причини (у тому й числі й зумовлена транспортними засобами). 

Більшість вуличних травм зумовлюється падінням потерпілого. Особливо часто це 

буває в осінньо-зимовий період та у вечірні години. Серед цих травм переважають 

переломи верхніх та нижніх кінцівок, рідше бувають забиття, розтягнення та 

поранення. Вуличний травматизм спричиняється поганою організацією вуличного 

руху, неякісним покриттям та освітленням вулиць, незадовільним їх станом, зокрема 

в період ожеледиці тощо. 

        Побутовий травматизм об'єднує травми, що виникають у домашніх умовах 

(у квартирі, на подвір'ї, в гаражі). Велика кількість їх пов'язана з прибиранням 

квартири та приготуванням їжі. Переважають забиття, рани, опіки. Уражується 

переважно кисть. Багато травм виникає під час сварок та бійок, чому сприяє 

алкоголь. Частіше побутові травми виникають у чоловіків, зокрема молодих. 

     До дитячого травматизму належать усі види невиробничого травматизму 

(дорожньо-транспортний, побутовий, шкільний, вуличний, спортивний та ін.) у 

дітей.  

Людина може травмуватися, як на виробництві, так і в побуті. Травми, які 

трапилися в побуті ще називаються невиробничими. 

Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти не 

пов’язані з виконанням трудових обов’язків травми, у тому числі отримані 



внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, 

опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, 

травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами, які призвели до 

ушкодження здоров’я або смерті потерпілих. 

ТРАВМА – це пошкодження організму людини або раптове погіршення її 

здоров’я внаслідок порушення правил безпечної поведінки. 

Залежно від характеру пошкодження травми поділяються на механічні, термічні, 

хімічні, електричні, променеві, біологічні, психічні, комбіновані. 

Наслідки травм можуть бути дуже важкими й призводити до втрати 

дієздатності на певний час або й на все життя. 

Надзвичайно багато людей отримують травми в побуті, в результаті дорожньо-

транспортних пригод, під час пожеж, купання у водоймищах, від отруєнь та інших 

нещасних випадків. 

  Останнім часом застосовуються нові види палива, струм великої напруги, 

дрібні електроприлади, що мають велику швидкість обертання, нові матеріали для 

оздоблення приміщень та хімічні побутові засоби. Все це слід контролювати 

засобами безпеки, бо інакше можуть виникнути нещасні випадки і травми. 

Психологічно людина звикає до навколишніх умов, а це призводить до 

притуплення почуття небезпеки, виникає зневажливе ставлення до правил і порад, 

які містяться в інструкціях до побутових приладів, механізмів, зброї, іграшок тощо. 

Вид побутового травматизму залежить від віку. Діти отримують переломи й травми 

від падіння з висоти, поранення при грі з вибухо- та пожежонебезпечними 

речовинами. Окрему групу становлять травми осіб літнього віку. Показники частоти 

травм у цій групі різко зростають після 65 років. Люди літнього віку нерідко 

ослаблені хворобами, мають знижений зір і слух, погано координують свої рухи. 

  Аналіз стану та причин травматизму свідчить про те, що найчастіше нещасні 

випадки супроводжуються такими травмуючими діями: 

- наїзди на пішоходів та велосипедистів; 

- падіння на дорогах із транспортних засобів, споруд; 

- обвали в аварійних приміщеннях, на будівельних майданчиках, у ярах; 

- падіння предметів з висоти, відлітання осколків; 

- пошкодження інструментами, рухомими частинами механізмів, машин; 

- ураження в результаті вибуху газу, електричним струмом, блискавкою; 

- опіки; 

- отруєння; 

- утоплення внаслідок неправильної поведінки у воді та інше. 

 2. Вимоги безпеки. 

З метою попередження травмування та загибелі людей в побуті необхідно 

постійно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед працівників та 

студентів. 

Основою профілактики травматизму є з’ясування причин, обставин і умов 

походження нещасного випадку. 

Щоб уникнути небезпечних ситуацій і травм, необхідно, насамперед 

виконувати такі загальні вимоги безпеки: суворо дотримуватися правил безпеки 

незалежно від місця перебування: удома чи на вулиці, на роботі; уникати 

небезпечних місць, обирати найбезпечніший маршрут свого руху; не перебувати на 



виробничих об’єктах, будівельних майданчиках без дозволу, супроводу служби 

технічного нагляду та в аварійних приміщеннях; купатися тільки у спеціально 

відведених для цього місцях; бути обережним у місцях можливих обвалів та падіння 

предметів з висоти. 

I група ситуацій, включає наступні групи ситуацій:  

1. Падіння з висоти .  

2. Травма від падіння .  

3. Скандал у сім'ї (розмахування руками, розкидання предметів).  

4 В автомашині .  

5. Падіння на сходах, травма при вході в ліфт, біля стіни будівлі падаючим 

предметом, при переході вулиці, приховані дощовою водою ями на дорогах, 

падаючим з балкона .   

II група ситуацій позначається як зимовий травматизм і включає 7 стандартних 

ситуацій:  

1. Травма ока (не кидати сніжок в упор і не цілити в голову).  

2. Катання зі снігових гірок (не з'їжджати на ногах, з розгону, підсікання і поштовхи 

молодших).  

3. Недосконалість рукотворних гір (падіння на ігрових майданчиках, сходи без 

поручнів, коротка смуга гальмування - удар ногами).  

4. Катання з гір на санках, з природних пагорбів, з трамплінчиків, з насипів, іноді 

під колеса автомобілів.  

5. Катання на лижах з гір, зачіп за сук, удар об дерево. Необхідно вчити дітей техніці 

катання, безпечного падіння.  

6. Катання на ковзанах.  

7. Обмороження (відкриті частини тіла, холодний вітер, низька температура, тісний 

одяг та взуття, порушення теплоізоляційної здатності одягу і взуття).   

III група включає різноманітні опіки, які можуть мати будь-яку етіологію - відкрите 

полум'я, окріп, водяна пара, гаряча вода з-під крана, гарячий матеріал, вибух 

пороху, зведення в точку сонячних променів. Отримують опіки в 6 стандартних 

випадках:  

1. «Ялинковий» вогонь виникає швидко через загоряння від відкритого полум'я 

свічки, тліючого воскового недогарка, замикання електрогірлянди, неякісних 

бенгальських свічок.  

2. Гаряча їжа на столі повинна бути недоступна дитині.  



3. Експерименти з відкритим вогнем (частіше страждають школярі - бензин у 

вогнище, куріння біля каністри з бензином).  

4. Вогнепальні рани (характерні для енергійних «експериментаторів»).  

5. Піротехнічні засоби.  

6. Покинуті без нагляду боєприпаси; мисливська рушниця; вибухові пристрої 

(тероризм).  

IV група включає удари, переломи, струси головного мозку – найпоширеніша:  

1. Падіння з висоти (з вікна , стрибки з великої висоти).  

2. Катання на ліфті (тримаючись за перекладину під кабіною ліфта).  

3. Гойдалки «тарзанка».  

4. Нестримна біганина на перервах і в під'їздах (удар об батарею).  

5.Несправна сходинка (призводить до ковзання, в результаті можливий навіть 

перелом хребта).  

6.Травми «неусвідомленого садизму»: а) удар портфелем (сумкою і т.п.) по голові 

може призвести до серйозної черепно-мозкової травми і залишковим явищам через 

2-3 року (падіння гостроти зору, шум у вухах, головний біль, зниження пам'яті і 

працездатності); б) «висмикування стільця» (може призвести до компресійному 

перелому хребта, перелому крижів, куприка, втрати зору); в) стирчить цвях, або 

кнопка догори жалом  г) леза бритви. 

 Несвідомий садизм або бажання заподіювати іншим шкоду і біль, безумовно, 

пов'язані з початком психічного нездоров'я дитини.  

7. Бійки сюди ж входять всі випадки побиття старшими молодших дітей.  

8. Група травм, пов'язаних з безконтрольним використанням  обладнання, включає 

всі випадки на уроках хімії та фізики, електричні хліборізки у шкільних їдальнях, 

овочерізки, м'ясорубки та інші прилади в побуті.  

9. Уроки фізичної культури в спортзалі та спортивних секціях. Найбільш поширені 

такі типові ситуації: а) стрибок через «козла».  б) лазіння по канату (падіння зверху); 

в) спортивна боротьба, кидки додолу. г) спортивна гімнастика ; д) велике 

навантаження після тривалої перерви. Наприклад, навесні пробігли 1 км без 

тренування (можлива дуже важка травма, аж до відриву сухожиль від місця їх 

прикріплення до кістки). Профілактика: не можна скасовувати принцип 

поступовості.  

10. Травма моди (роликові ковзани і інші «екстремальні» види спорту). 

Профілактика - захисні атрибути, окремі від міського транспорту траси, дотримання 

техніки безпеки і правил експлуатації.  



V група - дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).  На наших дорогах треба дивитися 

не тільки на світлофор, а і на рух машин. При ДТП хірурги-травматологи 

розрізняють сочетанну, множинну комбіновану травми. Поєднана травма - 

ушкодження кісток з порожнинними ушкодженнями (черепна, черевна або грудна 

порожнини). При множинної - спостерігаються однойменні за характером 

пошкодження. Наприклад, при ударі бампером автомобіля може бути перелом 

відразу двох стегнових кісток. При комбінованому ураженні: потрапляють у ДТП в 

результаті свого несподіваної появи на проїжджій частині з-за машини, що стоять 

(наприклад, обійшовши автобус ззаду, за правилами, але був збитий машиною, що 

йде по зустрічній смузі). Найнебезпечніші з ДТП - рейкові травми.  

VI група включає укуси тварин . Багато сімей мають кішку. «Котяча подряпина» 

(група інфекційних захворювань). Півень, як відомо, б'є сильно і влучно, може 

вибити око. Якщо півень або гусак вщипнув в руку або попку - це зазвичай 

неврахована травма. Напад щурів, удари козячих рогів, опік медузи, наскоки з боку 

домашніх екзотичних тварин і в зоопарку. Треба обов'язково звернутися до 

травмпункту після нападу собак, змій, лисиць та інших тварин – треба бояться 

зараження, і не без підстав (від сказу, наприклад, вилікувати неможливо). Останнім 

часом в нашій країні збільшилася кількість собак з хворою психікою, часто 

привезених з-за кордону, де їх зазвичай відбраковують і продають дуже дешево (для 

породистих собак), тому стали з'являтися випадки незрозумілою агресії з боку 

собак, від якої страждають і дорослі, і діти. Рідкісні, але дуже небезпечні випадки 

укусів гадюк. Відомо, що від укусів змій рятують високі гумові чоботи і звичка 

розсовувати кущі і траву палицею.  

VII група - чужорідні тіла, включає наступні ситуації: а) харчові продукти (горіхи, 

кістки, насіння), б) побутові предмети (гудзики, монети, ключі, прикраси, олівці, 

деталі іграшок); в) безоара-конгломерат волосся або рослинних волокон у шлунку 

(Формується частіше у дівчаток з розладами емоційного та психічного розвитку).  

VIII група - водяний травматизм: гинуть в домашніх ваннах, в калюзі, природних 

водоймах.  

IX група включає отруєння отрутами (наприклад, марганцівкою - смертельно; 

оцтовою есенцією, соляною кислотою, гальмівною рідиною та іншими рідкими 

отруйними речовинами), які з якоїсь причини (халатність) були досяжні. Останнім 

часом почастішали випадки отруєнь серед підлітків і старшокласників алкоголем, 

наркотиками, парами бензину та іншими хімічними речовинами (токсикоманія), а 

також ліками. Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія вже піднялися до рангу 

національної проблеми. X група - жорстокість, або синдром побитої дитини, коли 

дитина отримує фізичну і психічну травму від своїх батьків. Жорстокість з боку 

батьків залежить від рівня культури, соціально- економічного рівня країни, від 

наявності та ефективності захисту прав дитини. Кожна дитина має право на щасливе 

дитинство. З порушенням прав дитини борються в усіх країнах, в тому числі і у нас 

(батьків можуть позбавити права батьківства чи материнства).  

 

 



Заходи, спрямовані на зниження дитячого травматизму:  

1. Навчання та вироблення відповідних навичок. Цінність освітніх програм як засіб 

профілактики травматизму є предметом активних дебатів, оскільки в цьому випадку 

мова йде про необхідність індивідуумів змінювати свою поведінку. Ефективність 

даного підходу значно підвищується при його використанні в комбінації з іншими 

заходами, такими як правове регулювання , корекція умов навколишнього 

середовища,підвищення безпеки предметів споживання.  

2. Корекція умов навколишнього середовища. Зміна умов навколишнього 

середовища в бік більшої зручності і безпеки стало одним із загальновизнаних 

підходів до профілактики травматизму не тільки серед дітей, але і для всього 

населення. Завдяки різноманітним заходам (наприклад, облаштування окремих 

велосипедних доріжок або поліпшення вуличного освітлення. Корекція 

навколишнього середовища забезпечує реальні можливості для задоволення потреб 

населення засобами державної політики на місцевому та національному рівні. При 

такому підході запобігання травм і підвищення безпеки стають справою всього 

співтовариства.  

3. Підвищення безпеки предметів споживання. Є переконливі докази того, що 

використання ємностей з безпечними кришками, недоступними для відкривання 

дітьми, досить ефективним чином сприяє зниженню смертності дітей від отруєнь.  

4. Законодавчі та адміністративні заходи, а також контроль за їх виконанням. 

Законодавчі заходи зарекомендували себе як ефективний механізм профілактики 

травматизму. 

 З метою координації і впорядкування діяльності навчальних закладів, органів 

управління освітою і наукою з питання профілактики травматизму 

Міністерством освіти і науки України розроблено і затверджено: "Заходи щодо 

профілактики травматизму невиробничого характеру", "Галузева програма 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в навчальних 

закладах, установах, підприємствах Міністерства освіти і науки України". 

Реалізується Державна програма запобігання дитячої бездоглядності та інші. 

Відповідно до Закону України "Про охорону праці” Міністерством освітиі науки 

Украіни розроблено та затверджено: "Положення про організацію роботи з охорони 

праці учасників навчально- виховного процесу в установах і закладах освіти”, 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки Украіни від01.08.2001р.№563 (Із 

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки від 20.11.2006 

№782.) "Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під 

час навчально-виховного процесу в навчальних закладах", затверджено наказом 

Міністерства Освіти і науки Украіни №616-2001р. (Із змінами, внесеними згідно з 

Наказом Міністерства освіти і науки N 773 (від 05.07.2004 )  

 


