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Черепно-мозкова травма (ЧМТ) – це комплекс ушкоджень

-у м´яких тканинах голови

-на кістках черепа

- у порожнині  черепа

- у мозкових оболонках

- у речовині головного мозку

які виникають від однієї травмуючої дії 



ЧМТ у живих осіб

(клінічно)

 Струс головного мозку

 Забій головного мозку легкого ступеня 

тяжкості

 Забій головного мозку середнього ступеня 

тяжкості

 Забій  головного мозку тяжкого ступеня

 Дифузна аксональна травма



Механізм ЧМТ

 - Імпресійна ЧМТ

 -ЧМТ прискорення

 - ДАТ



Регламентація діагностики ЧМТ 



СТРУС ГОЛОВНОГО МОЗКУ



ЗАБІЙ ГЛОВНОГО МОЗКУ ЛЕГКОГО 

СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ



ЗАБІЙ ГОЛОВНОГО МОЗКУ СЕРЕДНЬОГО 

СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ



ЗАБІЙ ГЛОВНОГО МОЗКУ ТЯЖКОГО 

СТУПЕНЯ 



СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА

 1.Клінічні дані та діагноз

 2.Доказова наявність клінічних ознак

 3.Не враховуються загострення існуючих хвороб, 

дефекти надання медичної допомоги, індивідуальні 

особливості організму

 Можлива наявність однакових симптомів при ВСД, 

тиреотоксикозі, алкоголізмі, наркоманії   

 Питання про наслідки ЧМТ вирішують через 3 місяці. 

Якщо будуть наявні  ознаки органічного ураження  

нервової системи, то це є підстава для встановлення %  

стійкої втрати працездатності.



Експертні критерії

 - небезпека для життя

 - тривалість розладу здоров´я

 - стійка втрата працездатності



Небезпечні для життя  ушкодження

 Ті, що під час заподіяння чи в клінічному перебігу 

через різні проміжки часу спричиняють загрозливі для 

життя стани, які без надання медичної допомоги за 

звичайним своїм перебігом призводять або можуть 

призвести до смерті. Запобігання смерті завдяки 

наданню медичної допомоги не береться до уваги при 

визначенні загрози для життя таких пошкоджень. 

Загрозливий для життя стан, який виникає в 

клінічному перебігу пошкоджень, незалежно від 

проміжку часу, що минув після їх заподіяння, має з 

ними прямий причинно-наслідковий зв’язок.



Небезпечні для життя ушкодження

 1. Ушкодження, що проникають у порожнину черепа, в тому 

числі і без травмування головного мозку.

 2. Відкриті і закриті переломи кісток склепіння та основи черепа 

за винятком переломів кісток лицевого скелета та ізольованої 

тріщини тільки зовнішньої пластинки склепіння черепа.

 3. Забій головного мозку тяжкого ступеня (як зі стисканням 

головного мозку, так і без нього) або середньої тяжкості за 

наявності симптомів ураження його стовбурового відділу.

 4.Ізольовані внутрішньочерепні крововиливи за наявності 

загрозливих для життя станів.

 Примітка. Субарахноїдальний (підпавутинний) крововилив, 

одноразово підтверджений поперековою пункцією без відповідної 

клінічної симптоматики, не може бути віднесений до небезпечних 

для життя ушкоджень.



СМЕРТЕЛЬНА ЧМТ



Механізм ЧМТ

 - Імпресійна ЧМТ

 -ЧМТ прискорення

 - ДАТ



ДИРЧАСТИЙ ПЕРЕЛОМ



ДИРЧАСТИЙ ПЕРЕЛОМ



ЛІНІЙНИЙ ПЕРЕЛОМ



ВДАВЛЕНИЙ ПЕРЕЛОМ



ПЕРЕЛОМ ОСНОВИ ЧЕРЕПА





ЧМТ ПРИСКОРЕННЯ



ПОКАЗНИК Імпресійна ЧМТ ЧМТ прискорення

М´які покриви 

голови

Травма в місці первинного

контакту

Травма в місці первинного

контакту

Кітки склепіння 

черепа

Перелом в місці 

первинного  контакту

Лінійний перелом або його 

відсутність у місці первинного 

контакту

Порожнина черепа 

(гематома)

Гематома         в проекції  

первинного  контакту

Закономірності немає

Тверда мозкова 

оболонка

Частіше ушкоджена не ушкоджена

М´яка мозкова  

оболонка

Крововилив в проекції  

первинного контакту більш 

виражений , ніж на 

протиударному боці

Крововилив в місці протиудару до  

первинного контакту більш 

виражений, ніж на боці удару

Головний мозок Забій в проекції первинного 

контакту

Забій  в місці протиудару до  

первинного контакту



МЕХАНІЗМ  ДАТ



ДИФУЗНА АКСОНАЛЬНА ТРАВМА


