
Види  утоплення 
 

Утоплення – одна з форм механічної асфіксії в результаті попадання 
рідини в верхні дихальні шляхи. В залежності від причин, що призвели до 
утоплення (від механізму утоплення), розрізняють 3 види утоплення: 

1. Справжнє (вологе) утоплення  - наступає внаслідок попадання рідини 
в дихальні шляхи при збереженому спонтанному диханні (відмічається в 70-80 % 
випадків). Воно супроводжується короткочасною затримкою дихання. Вода 
потрапляє в легені, вимиває сульфактант і наступає повне припинення газообміну. 
Одночасно при заповненні легенів водою руйнується капілярна мембрана і вода 
проникає в кровоносне русло та змішується з кров’ю, що призводить до зміни її 
структури та збільшення об’єму (протягом декількох хвилин об’єм циркулюючої 
крові збільшується в 1,5 і більше разів). Смертельна доза аспірованої води   
20 – 30 мл/кг маси тіла 

Виділяють 3 періоди справжнього утоплення: 
а) початковий – свідомість у витягнутого з води збережена, спостерігається 

збудження, неадекватна реакція на оточення, недооцінка серйозності випадку, 
відмова від медичної допомоги (може бути і загальмованість, депресія). У 
потерпілого відмічається озноб, “гусяча шкіра”, дихання прискорене, на відстані 
чути шуми у верхніх дихальних шляхах, приступи кашлю, може спостерігатись 
блювота водою, якою наповнився потопаючий. 

б)  агональний – зростає загальний ціаноз, шкіра стає фіолетово-синьою 
(“сині” утоплені), спостерігається втрата свідомості, дихання стає рідшим, 
судомним, супроводжується виділенням рожевої піни із носових ходів та рота. 

в) клінічної смерті -  свідомість відсутня, різко виражена синюшність 
шкіри, обличчя одутле, вени шиї набряклі, зіниці розширені.  

 

2. Асфіктичне утоплення – наступає внаслідок припинення газообміну 
через ларингоспазми і є наслідком різкого гальмування центральної нервової 
системи під впливом алкоголю, раптового інфаркту міокарда, гострого порушення 
мозкового кровообігу, приступу епілепсії тощо або травми (перелом в шийному 
відділі хребта при пірнанні). При цьому виді утоплення відсутні некоординовані 
рухи і спроби вибратися з води. Вода без перешкод  поступає в верхні дихальні 
шляхи, однак спазм м’язів гортані запобігає заповненню легенів водою. 
Одночасно велика кількість води попадає в шлунок. Однак в подальшому, 
якщо постраждалий із води не витягнутий, спазми голосової щілини після 
термінальної паузи змінюється атонією і вода заповнює легені. 

3.  Синкопальне утоплення – наступає через зупинку серця і дихання 
в результаті психічного (страх) або рефлекторного (удар об воду, холодний 
шок) впливу, тому відразу наступає період клінічної смерті. Дихання і серцебиття 
відсутні, немає виділення піни і рідини із дихальних шляхів, відсутній ціаноз 
шкіри, характерна різка блідість (“білі утоплені”). Цей тип утоплення в 
прогностичному відношенні найбільш сприятливий для надання допомоги.  

Слід підкреслити, що зупинка серцевої діяльності і дихання при синкопаль-
ному утоплені наступають одночасно, в той час як при справжньому утоплені 
спочатку наступає зупинка серцевої діяльності, а при асфікатичному – зупинка 
дихання. Однак при всіх видах утоплення перш за все згасають функції кори 
головного мозк. 



 
 

Порядок надання невідкладної допомоги 
 

Як тільки потопаючого витягли з води необхідно викликати лікаря  і 
відразу приступити до надання невідкладної допомоги, а саме: 

1. Укласти потерпілого на спину, розстебнути йому пояс і верхні ґудзики та 
швидко оглянути його. Якщо  рот і ніс забиті мулом або піском, їх треба негайно 
прочистити (робиться це пальцями, повернувши голову потерпілого на бік); 

2. Встановити наявність чи відсутність ознак життя (ознаки клінічної смерті – 
пульс відсутній, серце не чутно, подиху немає, зіниці розширені і не реагують); 

3. При відсутності у потерпілого ознак життя, надання допомоги повинно 
бути направлене (незалежно від виду утоплення) на якнайшвидше відновлення 
дихання і кровообігу, для чого: 

- негайно приступити до серцево – легеневої реанімації (штучної вентиляції 
легенів та закритий масаж серця); 

- при виділенні великої кількості води із дихальних шляхів під час штучної 
вентиляції легенів, її можна частково вивести – поверніть потерпілого лицем 
до землі і трохи підніміть його за талію так, щоб верхня частина тулуба і голова 
звисли, або покладіть постраждалого животом на своє коліно (голову звісити 
лицем униз) і сильно натиснути на спину так, щоб вода зі шлунка і дихальних 
шляхів виплеснулась (ці заходи необхідно проводити у виняткових випадках 
і максимально швидко, із урахуванням виду утоплення – тільки у “синіх утоплених”): 

4. Якщо у людини зіниці звужені – то вона в непритомності і штучного 
дихання робити не треба - дати нашатирний спирт і поплескати по щоках.  

5. Після виведення потерпілого з клінічної смерті (відновлення дихання 
і кровообігу), здійснити помірне і поступове його зігрівання. Для цього: 

- зняти з потерпілого мокрий одяг; 
- висушити тіло постраждалого рушниками та простирадлами; 
- розтерти шкірні покрови потерпілого подразнюючими речовинами 

(етиловий або нашатирний спирт); 
- закутати потерпілого в ковдри, обкласти його теплими грілками. 
Якщо постраждалий у свідомості, то напоїти його гарячим чаєм.   

 
Штаб ЦЗ коледжу 

 
 


