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Ураження блискавкою лікарі прирівнюють до дії на організм 

електричного струму високої напруги. Така травма руйнує нервову 

систему, розладнує дихання, серцеву діяльність. На шкірі потерпілих 

лишаються характерні сліди, так звані "знаки блискавки" - червоні смуги, 

опіки. 88-96 відсотків уражених спершу втрачають свідомість. 

 При ураженні блискавкою, насамперед, постраждалого необхідно:  

 роздягнути, облити йому голову холодною водою та, за можливістю, 

обгорнути тіло мокрим холодним простирадлом;  

 якщо людина ще не отямилася, слід негайно розпочати проведення 

реанімаційних заходів та якнайшвидше викликати швидку медичну 

допомогу;  

 якщо людина зовнішньо отямилася, у неї можуть виявитися серйозні 

ушкодження внутрішніх органів і вона потребує медичної допомоги. 

Пам'ятайте! Постраждалий від удару блискавки може мати переломи, 

навіть хребта, тому переміщати його необхідно дуже обережно. 

 

Поради щодо поводження під час грози: 

 

- виключати радіоустановки й телевізори з антеною; 

- не можна ховатися під шатами дерев, особливо коли негода 

застає в полі, на відкритій місцевості (третина усіх потерпілих від 

блискавки уражена саме під деревами); 

- якщо ви плаваєте чи знаходитеся в човні, слід якнайшвидше 

вибратися на берег. Вода є провідником електрики; 

- у відкритому полі не слід переносити лопати, граблі, вила; 

- небезпечно наближатися за такої погоди й до телеграфних 

стовпів або опор ліній електропередач; 

- неприпустимо їздити на велосипеді, мотоциклі чи коні, 
працювати на тракторі; 

- не можна в цей час лишатися на спортивних майданчиках, 

пляжах, на подвір'ї; 

- якщо гроза застала в поході, тримайтеся якомога далі від 

вершин гірських хребтів, особливо їхніх піків; 

- уникайте сусідства з водонапірними баштами, металевими 

трубами, дротами, залізними огорожами; 

- за винятком екстрених випадків намагайтеся не користуватися 

телефоном; 

- якщо гроза застала в автотранспорті, то слід лишатися на місці і 

ні в якому разі не виходити назовні. Якщо ж украй необхідно вибратись, 

треба уникати одночасного контакту із землею й металевим корпусом 

автомобіля - найкраще вистрибнути з машини; 

- знаходячись у будинку, тримайтеся далі від дверей, вікон, 

каміна, небезпечно також забиратися на горище; 

- не рекомендується приймати під час грози душ або ванну; 

- якщо ж сховатися ніде (скажімо, в чистім полі), треба лягати 

просто на землю. 

Майте на увазі, що після спекотних днів дощі йдуть з грозами. 

Будьте обережними! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


