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ТЕМА 1. Основні правила при наданні долікарської допомоги. 

Долікарська допомога при кровотечі та при раптовому припиненні дихання  
1. Загальні питання першої медичної допомоги при невідкладних станах. 

2. Основні правила при наданні долікарської допомоги. 

3. Поняття реаніматології та їх значення для запобігання термінальних 

станів. 

4. Термінальні стани (процес згасання функцій організму та можливості 

відновлення життя). 

5. Клінічна смерть. 

6. Ознаки клінічної смерті. 

7. Головні ознаки клінічної смерті: відсутність пульсу, відсутність 

самостійного дихання та методи їх встановлення. 

8. Забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів. 

9. Потрійний прийом при забезпеченні прохідності дихальних шляхів. 

10. Методика проведення штучної вентиляції легень. 

11. Найпростіші методи видалення твердих і рідких сторонніх тіл із верхніх 

дихальних шляхів. 

12. Методика штучного масажу серця. 

13. Ознаки оживлення постраждалого. 

14. Можливості ускладнення реанімації та їх попередження. 

15. Поняття та види травматизму. 

16. Основні вимоги до долікарської допомоги. 

17. Непритомність: ознаки перша допомога та догляд за потерпілими. 

18. Долікарська допомога при кровотечі. 

19. Кровотечна система людини та кровообіг. 

20. Кровотечі та їх види. 

21. Травматичні та нетравматичні кровотечі. 

22. Артеріальна та венозна кровотечі. 

23. Капілярна кровотеча. 

24. Зовнішні та внутрішні кровотечі. 

25. Засоби зупинки кровотечі. 

26. Тимчасова та постійна зупинка кровотечі. 

27. Пальцева зупинка кровотечі. 

28. Правила накладання пов’язки. 

29. Накладання кровоспинного джгута. 

30. Умови накладання джгута та контрольні заходи. 

31. Кровоспинні лікарські засоби та засоби гомеопатії. 

32. Вікасол, анальгетики та інші ліки, як засоби при кровотечі. 

 

ТЕМА 2. Поняття та види травматизму. Черепно-мозкова травма. 

Ушкодження грудної клітини (живота). Ушкодження кісток та суглобів  

1. Поняття та види травм. 

2. Профілактика травм та організація долікарської допомоги при різних 

видах ушкоджень. 

3. Особливості огляду травматологічних хворих при ушкодженні м’яких 

тканин, переломах, розтягах та розривах. 

4. Ушкодження грудної клітини, живота та хребта. 



5. Травматичний шок: причини та ознаки. 

6. Попередження шоку. 

7. Черепно-мозкова травма. 

8. Ушкодження грудної клітини (живота). 

9. Ушкодження кісток та суглобів. 

10. Закриті ушкодження м’яких тканин голови. 

11. Переломи черепа, тріщини, осколкові та тиснені переломи. 

12. Діагностика переломів. 

13. Закриті травми мозку. 

14. Струс головного мозку. 

15. Долікарська допомога при ушкодженні грудної клітини та живота. 

16. Закриті ушкодження грудної клітини та їх органів. 

17. Травма плеври та легень, серця, розірвання внутрішніх судин. 

18. Синдром травматичної асфіксії. 

19. Клінічні прояви закритих травм живота.   

20. Ушкодження кісток та суглобів. 

21. Види переломів. 

22. Долікарська допомога при ушкодженнях хребта. 

23. Розрив анатомічних утворень хребта. 

24. Повне переривання спинного мозку. 

25. Вивих та переломи кісток: ознаки. 

26. Переломи ребер та грудини: ознаки. 

 

ТЕМА 3. Долікарська допомога при отруєннях, тепловому та 

сонячному ударах,  при опіках, ураженнях електричним струмом 

1. Долікарська допомога при раптовому припиненні дихання. 

2. Визначення справжнього, асфіксичного і синкопального утоплення та їх 

клінічні ознаки. 

3. Види механічної асфіксії та їх ознаки. 

4. Повішання. Особливий догляд за потерпілим після надання їм 

невідкладної допомоги. 

5. Долікарська допомога при отруєннях. 

6. Отруйні речовини та їх токсична дія. 

7. Отруєння грибами та недоброякісними харчовими продуктами. 

8. Отруєння продуктами побутової хімії. 

9. Отруєння чадним газом. 

10. Діагностика отруєння та його симптоми. 

11. Промивання шлунку. 

12. Застосування активізованого вулю та вітамінних препаратів. 

13. Долікарська допомога при тепловому та сонячному ударах, опіках, 

ураженнях електричним струмом. 

14. Термічні, електричні, хімічні та променеві опіки. 

15. Сонячні опіки. Перша допомога при опіках. 

16. Використання ацетилсаліцилової кислоти та демідрола. 

17. Долікарська допомога при ураженні електричним струмом. 

18. Перша допомога при ураженні низькою температурою. 

19. Відновлення кровообігу. 



20. Допомога при утопленні. 

21. Масаж серця та штучне дихання. 

 

ТЕМА 4. Долікарська допомога при потраплянні в організм людини 

сторонніх тіл та речовин при психічних розладах та гострих захворюваннях 

серцево-судинної системи  

 
1. Долікарська допомога при потраплянні в організм людини сторонніх тіл та 

речовин. 

2. Долікарська допомога при попаданні сторонніх тіл у дихальні шляхи та 

шлунково-кишковий тракт. 

3. Долікарська допомога при укусах змій, бджіл, ос та павуків. 

4. Долікарська допомога при укусах тварин хворих сказом. 

5. Долікарська допомога при психічних розладах та гострих захворюваннях 

серцево-судинної системи. 

6. Ознаки та перша допомога при захворюваннях центральної нервової 

системи. 

7. Порушення мозкового кровообігу: істеричний та епілептичний припадки. 

8. Галюцинації: ознаки та перша медична допомога. 

9. Перша медична допомога при гострих захворюваннях серцево-судинної 

системи. 

 


