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Тема №1 

Загальні питання першої медичної допомоги при невідкладних станах. 

Основні правила при наданні долікарської допомоги. 

Приблизні теми рефератів: 

1. Термінальні стани. 

2. Можливості ускладнення реанімації та їх попередження. 

 Контрольні запитання: 

1. Етапи вмирання організму. Діагностика клінічної і біологічної смерті. 

2. Забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів. 

3. Методика проведення штучного дихання.  

4.  Методика проведення штучного масажу серця. 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. 

При підготовці до питань треба враховувати, що вивчення будь-якої 

науки завжди починається з встановлення її предмету. Розуміння предмету 

долікарської допомоги дозволяє чітко уявити її зміст, завдання і, відповідно, 

місце в професійній підготовці юриста. 

При з’ясуванні першого питання треба зазначити, що долікарська 

допомога при невідкладних станах – це комплекс термінових заходів при 

нещасних випадках, отруєннях або раптових захворюваннях при наданні 

першої допомоги, перш за все, необхідно звільнити потерпілого із 

обстановки яка викликала нещасний випадок: звільнення  з-під машини, 

припинення дії електричного струму, винести з приміщення, заповненого 

чадним  при наданні першої медичної допомоги при невідкладних станах  

перш за все необхідно вернути увагу на загальний стан потерпілого, 

вияснити причину його порушень і вжити заходи щодо їх усунення, останні 

полягають, в основному, в зупинці кровотечі, приведення в сознання при 

обмороці, допомозі при порушеннях дихання, серцево-судинної  діяльності 

при клінічної смерті. 

При опрацюванні інших питань увагу необхідно звернути особливості 

методик надання долікарської допомоги потерпілому, а саме методику 

проведення штучного масажу дихання та методику проведення штучного 

масажу серця. 

 

 

Тема №2 

Поняття та види травматизму. 

Основні вимоги до долікарської допомоги 

 Приблизні теми рефератів: 

1. Особливості огляду травматолічних хворих на місці події. 

2. Ознаки травматичного шоку. 

Контрольні запитання: 

1 Поняття та класифікація травм. 



2 Профілактика травм та організація долікарської допомоги при різних 

видах ушкоджень. 

3 Особливості огляду травматологічних хворих при ушкодженні м’яких 

тканин, переломах та розтягах. 

4 Ушкодження грудної клітини живота та хребта. 

5 Травматичний шок. Причини, які викликають шок. 

6 Ознаки шоку. Попередження шоку. 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми: 

 Взагалі. з необхідністю надання само- і взаємодопомоги людина 

зіткнулася дуже давно. Результати лікування переломів кісток стали відомі 

завдяки археологічним знахідкам у різноманітних кутках земної кулі. При 

вивченні скелетів доісторичних людей із тими або іншими ушкодженнями 

встановлено, що в лікуванні переломів існував відомий «ортопедичний 

підхід», доказом чого є гарне зрощення переломів при правильному 

зіставленні відломків. Про мистецтво лікування переломів свідчать також 

знахідка мумій: за 2500 років до н.е. переломи лікували, дотримуючи 

принципи іммобілізації відломків . 

У IV в. до н.е. свої знання по медицині виклав Гіппократ. У трактатах 

докладно викладаються симптоматика і методи лікування вивихів і 

переломів. Методи управлянні вивихів по Гіппократові не утратили своєї 

цінності дотепер. 

 При підготовці дл першого питання необхідно визначити поняття 

травм та на дати їх класифікацію. 

При опрацюванні інших питань даної теми необхідно звернути увагу на 

осбливості профілактики травм та організацію долікарської допомоги при 

різних видах ушкоджень. Особливості огляду травматологічних хворих при 

ушкодженні м’яких тканин, переломах та розтягах. 

  

 

Тема 3.  
 Черепно-мозкова травма. Ушкодження грудної клітини (живота). 

Ушкодження кісток та суглобів 

 Приблизні теми рефератів: 

1. Види переломів. 

2. Струс головного мозку. 

Контрольні запитання: 

3. Черепно - мозкова травма. 

4. Ушкодження грудної клітини та живота. 

5. Ушкодження кісток і суглобів кінцівок, хребта, таза. 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми: 

При опрацюванні першого питання, слід врахувати що черепно-мозкова 

травма, ушкодження грудної клітини (живота), кісток та суглобів є поширеними 

видами травм, що вимагає від правоохоронців належних знань щодо надання 

першої медичної допомоги при їх виникненні. Оскільки кваліфікована 

допомога до приїзду карети швидкої медичної допомоги визначає ступінь 



больових страждань особи, подальший проміжок часу одужання, стан здоров’я. 

У свою чергу відсутність належної допомоги, відсутність елементарних знань 

долі карської допомоги може призвести до погіршення стану постраждалого та 

можливої смерті.     

При з’ясуванні інших питань необхідно зазначити, що перша медична 

допомога при ушкодженнях грудної клітини, живота, кісток, кінцівок, хребта 

та таза, полягає у припиненні кровотечі, накладенні асептичної пов'язки на 

рану, забезпеченні спокою, накладенні холоду до голови. Транспортувати на 

носилках у положенні лежачи, а за відсутності свідомості – із повернутою 

вбік головою (для попередження потрапляння блювотних мас у дихальні 

шляхи). 

Тема №4 

Долікарська допомога при кровотечі. 

 Приблизні теми рефератів: 

1. Види кровотеч. 

2. Засоби зупинки кровотеч. 

Контрольні запитання: 

1 Кровотечна система людини і кровообіг .  

2 Кровотечі та їх види .Травматичні та нетравматичні кровотечі 

Артеріальна  та венозна кровотеча . Капілярна кровотеча .Зовнішні та 

внутрішні кровотечі . 

3 Засоби зупинки кровотечі.  

4 Правила накладання пов’язки. Накладання кровозупинного 

джгута. 

Умови накладання  джгута та контрольні заходи .  

5 Кровозупинні  лікарські засоби та засоби гомеопатії. Вікасол, 

анальгетики та інші ліки ,як засоби при кровотечі . 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. 

При розгляді питань  даної теми необхідно звернути увагу на те, щоб 

надати необхідну медичну допомогу у повному обсязі треба на сам перед 

правильно виставити діагноз що можливо після повного збирання анамнезу 

(де важливе місце займають той чи інший механізм, анатомічні особливості 

органу і т.і.); та правильно проведеного об’єктивного огляду постраждалого. 

Необхідно не забувати про правила поводження з постраждалими (вміти 

правильно зняти одяг, припідняти, перенести на інше місце і т. і.). треба 

пам’ятати , що ускладнювати будь-яку травму може травматичний шок – 

загрозливий для життя стан, що виникає в результаті дії на організм 

надмірних подразників. Таким чином, одним з елементів надання першої 

допомоги є припинення кровотечі. 

 

Тема 5.   
Долікарська допомога при раптовому припиненні дихання 

Приблизні теми рефератів: 

1. Асфіксичне й синкопальне утоплення. 

Контрольні запитання: 



1. Клінічні ознаки та напрямки невідкладної допомоги при 

утопленні. 

2. Види механічної асфіксії та їх ознаки.  

3. Невідкладна допомога при повішанні.  

4. Особливий догляд за потерпілим після надання невідкладної 

медичної допомоги. 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. 

При розгляді питань даної теми необхідно звернути увагу на 

визначення справжнього, асфіксичного й синкопального утоплення та 

напрямки невідкладної допомоги, надання невідкладної допомога при 

повішанні, особливостей догляду за потерпілим після надання невідкладної 

медичної допомоги та відповідно вміннями надання долі карської допомоги. 

Перша медична допомога полягає у усуненні впливу води, мотузки на 

дихальні шляхи людини, видаленні сторонніх тіл (води, піску, трави, мулу) з 

дихальних шляхів постраждалого. Після цього організовується надання 

допомоги, яка полягає у штучній вентиляції легенів, непрямому масажі 

серця.  Ці заходи здійснюються до прибуття бригади швидкої медичної 

допомоги або до самостійного дихання, серцебиття. У подальшому за 

постраждалим здійснюється нагляд й у разі повторення симптомів, негайно 

здійснюються реанімаційні заходи.  

 

Тема 6.   
Долікарська допомога при отруєннях 

  Приблизні теми рефератів: 

1. Промивання шлунку при отруєннях. 

2. Особливості застосування активізованого вугілля та вітамінних 

препаратів. 

  Контрольні запитання: 

1. Отруйні речовини та їх токсична дія.  

2. Діагностика отруєння та його симптоми. 

3. Отруєння грибами та недоброякісними харчовими продуктами.  

4. Отруєння продуктами побутової хімії.  

5. Отруєння чадним газом.  

6. Особливості невідкладної медичної допомоги при отруєннях.  

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. 

При розгляді питань данної темо необхідно зазначити, що людина 

постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які можуть 

викликати різні види захворювання, розлади здоров’я, а також травматизм як 

у процесі контакту, так і через певний проміжок часу. Шляхи проникнення 

шкідливих речовин в організм людини: через органи дихання, шкіру, рани, 

шлунково-кишковий тракт. Вплив шкідливих речовин на організм людини 

залежить від кількості речовини, що потрапила в нього, її токсичності, 

тривалості надходження і механізму взаємодії. Крім того, він залежить від 

статі, віку, індивідуальних особливостей організму, метеорологічних умов 

навколишнього середовища, хімічної структури і фізичних властивостей 



речовини. Причиною отруєння може стати проста випадковість: особа щось 

проковтнула або вдихнула. Це можуть бути медичні препарати (наприклад, 

надмірна доза аспірину), пральні порошки та інша продукція, газ, надмірна 

доза наркотиків (випадково або навмисно), зіпсована їжа, алкоголь і т.д. 

Визначити, від чого саме відбулося отруєння, складно: деякі отруйні 

речовини розширюють зіниці, у той час як інші скорочують їх. Деякі 

призводять до надмірного виділення слини, інші викликають сухість слизової 

оболонки. Одні прискорюють роботу серця, у той час як інші її 

сповільнюють; пришвидшують або сповільнюють подих. Одні види отрут 

заподіюють пекучий біль, у той час як реакція на інші проходить безболісно. 

Людина може отруїтися, але ознаки отруєння з'являться тільки через кілька 

годин, днів або місяців. 

При висвітленні другого питання, необхідно уяснити. що до основних 

симптомів і ознак отруєння відносять: біль у животі, втрата апетиту; 

посинілі губи, кашель; неприємний запах із рота; нудота, блювота, пронос; 

утруднення подиху й серцебиття; запаморочення й головний біль, шум у 

вухах; сонливість, зниження чутливості; лихоманка, жар, слабкість; 

дратівливість. 

Розглядаючи наступні питання, слід зазначити, що незалежно від 

характеру та умов, за яких відбулось отруєння, заходи першої допомоги 

зводяться до ряду основних дій, а саме: 

1. Видалення отрути з місця її потрапляння в організм (промивання шкіри, 

слизових оболонок). 

2. Попередження всмоктування отрути призначенням протиотрут, 

знешкодження отрути до резорбції або видалення її із шлунка (адсорбуючі, 

осаджувальні, обволікувальні, в'яжучі, проносні засоби). 

3. Знешкодження всмоктаної отрути (введення протиотрут різного характеру 

- глюкоза, тіосульфат натрію та інші антидоти). 

4. Прискорення видалення отрути із організму або підвищення 

дезінтоксикаційної функції печінки (зменшення концентрації отрути у крові і 

тканинах завдяки посиленому введенню рідини в організм). 

5. Боротьба з наслідками отруєння, призначення симптоматичної терапії 

(регуляція життєво важливих функцій організму, які порушуються внаслідок 

потрапляння отрути в організм. 

 

Тема 7.   
Долікарська допомога при тепловому та сонячному ударах, опіках, 

охолодженні організму, ураженнях електричним струмом 

 Приблизні теми рефератиів: 

1. Перша допомога при ураженнях електричним струмом. 

2. Термічні опіки. 

Контрольні запитання: 

1. Перегрівання організму. Опіки. 

2. Відмороження .Охолодження організму. 

3. Електротравма. 



Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. 

При розгляді першого питання даної темо необхідно зазначити, що опіки 

– ушкодження організму в результаті впливу термічних факторів, хімічних 

речовин, електричного струму, іонізуючого випромінювання. Надання 

допомоги при кожному з ціх видів має свої особливості.  

При опіках хімічними речовинами, невідкладна допомога полягає в 

негайному видаленні і нейтралізації ушкоджувальної речовини.  

При розгляди наступних питань увагу необхідно звернути на те, що 

переохолодження розвивається внаслідок порушення процесів 

терморегуляції при дії на організм низьких температур і розладу функцій 

життєво важливих систем, який настає при цьому. Погіршенню самопочуття 

сприяє втома, малорухомість. Відмороження – місцеве ушкодження тканин, 

спричинене впливом на них низької температури. Охолодження організму у 

поєднанні з іншими несприятливими факторами призводить до замерзання. 

Замерзання наступає при охолодженні усього організму. Температура в 

прямій кишці нижче 36,3°С. Надання допомоги при всіх зазначених вида має 

свої особливості, але основним є зігрівання потерпілого. 

До засобів невідкладної допомоги відносяться, якомога швидше 

припинення дії електричного струму. Для цього треба вимкнути рубильник 

або відвести від потерпілого провід за допомогою сухої палиці, дошки. Якщо 

ураження сталося від високовольтної мережі, то підходити до потерпілого 

треба маленькими кроками, щоб уникнути потрапляння під "крокову 

напругу". 

 

Тема № 8.  

Долікарська допомога при потраплянні в організм людини сторонніх тіл та 

речовин 

 Приблизні теми рефератві: 

1. Чужорідні тіла в оці (симптоматика, перша допомога). 

2. Стороні тіла у дихальних шляхах та шлунково-кишковому 

тракті 

(симптоматика, перша допомога). 

 Контрольні запитання: 

1. Надання долікарської допомоги при попаданні в організм людини 

сторонніх об’єктів. 

2. Особливості долікарської допомоги при попаданні сторонніх тіл у 

дихальні шляхи та шлунково-кишковий тракт.  

3. Особливості надання першої медичної допомоги при укусах змій, 

бджіл та павуків.  

4. Особливості надання першої медичної допомоги при укусах 

тварин, хворих сказом. 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. 

При висвітленні питань данної теми, особливу увагу необхідно звернути 

на те, що людина постійно стикається з великою кількістю інорідних тіл та 

потрапляння в організм. Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм 



людини: через органи дихання, шкіру, рани, шлунково-кишковий тракт. 

Вплив інорідних тіл та шкідливих речовин на організм людини залежить від 

кількості речовини, що потрапила в нього, її токсичності, тривалості 

надходження і механізму взаємодії. Крім того, він залежить від статі, віку, 

індивідуальних особливостей організму, метеорологічних умов 

навколишнього середовища, хімічної структури і фізичних властивостей 

речовини. Важливо зазначити, що незалежно від характеру та умов, за яких 

відбулось потрапляння в організм сторонніх тіл та речовин основним 

заходом як долікарської допомоги, так і лікування в цілому – є видалення, за 

винятком тих, які через свою чисельність, невеликі розміри та відсутність 

болю і функціональних порушень органів не підлягають видаленню. 

Видаленню не підлягають і деякі невеликі поодинокі сторонні тіла в органах, 

які не призводять до розладів функції цих органів та видалення яких 

супроводжується великим ризиком щодо життя хворого (металеві осколки в 

глибині мозку, печінки тощо). Більшість сторонніх тіл м"яких тканин, 

органів та всі тіла дихальних шляхів, стравоходу й травного каналу, 

сечовивідних шляхів та порожнин тіла підлягають видаленню. Цей процес, в 

залежності від ступеню складності може відбутися як на стадії долікарської 

допомоги, так і в складних випадках на етапі лікування потерпілого 

 

Тема № 9.   

Долікарська допомога при психічних розладах та гострих захворюваннях 

серцево-судинної системи 

 Приблизні теми рефератів: 

1. Проведення непрямого масажу серця, ускладнення реанімації. 

2. Особливості першої медичної допомоги при гострих захворюваннях 

серцево-судинної системи. 

Контрольні запитання: 

1 Ознаки та перша медична допомога при захворюваннях центральної 

нервової системи.  

2 Порушення мозкового кровообігу. Істеричний припадок. Епілептичний 

припадок. Галюцинації.  

3 Перша медичної допомоги при гострих захворюваннях серцево-

судинної системи. 

4 Гіпертонічний приступ. Стенокардія. Інфаркт-міокарда.  

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. 

При розгляді питань даної теми необхідно уяснити, що у початковій стадії 

психічних порушень розвивається загострення властивих людині рис характеру: 

з'являються дратівливість, буркотливість, егоцентричність, жадібність, 

підозрілість, іноді розв'язність, брутальність і цинізм. Звужується коло 

інтересів і знижується працездатність. Прогресує зниження пам'яті, особливо 

на поточні події. Поряд з похмурістю й недовірливістю виникають думки про 

свою непотрібність, що змінилася відношенні рідних, ідеї збитку, обкрадання 

або зубожіння. Хворі збирають непотрібні речі, ховають їх, втрачають і 



заявляють, що їх обкрали. При наявності денної сонливості вони погано сплять 

по ночах. 

Психози пізнього віку поділяються на передстаречі (пресенільні) 

психози і старечі (сенільні) психози. Атеросклеротичне слабоумство, яке може 

розвинутись у більш тяжких випадках, відрізняється тим, що при втраті пам'яті 

хворі часто усвідомлюють свою хворобу й особистість у цілому не втрачається. 


