
          Змії розповсюджені майже 
всюди на земній кулі. На території 
нашої країни нараховується 
десять видів отруйних змій. 
Найбільш небезпечні укуси кобри, 
гюрзи, ефи, гадюки. На Волині 
найпоширеніші серед отруйних 

плазунів - гадюки.  
         Змії ведуть активний спосіб життя тільки в теплий період року – з 
перших чисел квітня і до глибокої осені, зимою впадають в сплячку, 
обираючи для цього нори гризунів.  Необхідно знати деякі звички змій. 
Кобра, наприклад, здатна зробити кидок, рівний третій частині довжини її 
тіла. Дуже характерні погрози цієї змії: піднята вертикально передня 
частина тіла, роздутий капюшон (мал. №1), колихання з боку в бік, 
шипіння. Гадюка і гюрза перед кидком зигзагоподібно вигинають 
передню частину тіла (мал. №№2, 3).   

 
 

        При укусі змії  залишаються сліди від зубів змії у вигляді двох 
серпоподібних смуг, утворюючих напівовал із дрібних точок. 
Неотруйна змія залишає лише слід на шкірі. Якщо ж вкусила отруйна 
змія, то в передній частині напівовала між серпоподібними смугами є 
дві ранки (сліди від її двох отруйних зубів), з яких переважно витікає 
кров. Токсичність отрути залежить від ряду факторів: фізіологічного 
стану і віку змії, кліматичних умов її перебування, часу, який минув з 

моменту пробудження від сплячки. У голодних змій отрути більше, 
ніх у ситих.  
     Після укусу змії розвиваються такі місцеві симптоми: 
сильний і тривалий біль, внутрішній крововилив, пухирі. 
Після всмоктування отрути в кров з'являються загальні 
симптоми: запаморочення, загальна слабість, тахікардія, 
нудота, зниження кров'яного тиску. 
 

 Що необхідно зробити, якщо вкусила  
отруйна змія? 

 відсмоктати ротом (при відсутності  поранень  в 
порожнині рота) із рани 
отруту, постійно  
випльовуючи або 
видавити частину 
отрути з кров’ю  
 рану  обробити 
5% спиртовим 
розчином йоду  
одеколоном або 
спиртом.  
 накласти 
пов’язку на рану 
 максимально обмежити рухи потерпілого: 
якщо змія укусила в ногу, прибинтувати її до другої 
ноги і, підклавши що-небудь під ноги, злегка підняти 
їх. При укусі в руку необхідно зафіксувати її в 
зігнутому положенні. Щоб прискорити виведення 
отрути, давати потерпілому більше чаю і лужної 
мінеральної води.  
 негайна госпіталізація, якщо людині не надати 
термінової допомоги, вона може загинути. 



          Потерпілого потрібно, як можна швидше, на 
носилках або попутним транспортом доставити в 
найближчий медичний заклад. 
           Найбільш ефективний засіб проти зміїної отрути – 
полівалентна протизміїна сироватка, введена не пізніше 
ніж через 30 хвилин після укусу.  

       

Категорично    забороняється : 
 

o накладати джгут; 
o припікати місце укусу вогнем; 
o розрізати рану на місці укусу; 
o пити спиртні напої, які  посилюють дію отрути і 

затрудняють виведення її з організму. 
 
          Всі ці маніпуляції шкідливі . Вони призводять до 
розвитку довго незагоюваних інфікованих ран, сприяють 
порушенню обміну речовин в пошкоджених тканинах.  
       Відправляючись на відпочинок в гори, в ліс по гриби, 
ягоди, слід   бути   обережним.  
       Не забувати, що змія кусається тільки захищаючись! 
Необхідно палицею розсунути зарослі, обстежити ущелени, 
щоб ненароком не потурбувати змію. Взути надійне взуття, 
надягнути широкі штани і заправити їх в черевики так, щоб 
утворився напуск. Якщо змія буде кусати, то вона прокусить 
тільки тканину штанів, а не шкіру. 

 
 
 

 
 
 

Волинський    обласний    центр    здоров’я 
                       

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 


