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Опис навчальної дисципліни 

 

1.5. Долікарська допомога при невідкладних станах 
Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 

лекції – 16, практичні – 32. 

Лектори:  

ст. викладач Рогаля Ю.Л. 

Результати навчання:  

 знати види ушкоджень тканин, кісток, суглобів, їхні клінічні прояви,  

принципи профілактики травматичного шоку; 

 визначити об‘єм та послідовність надання невідкладної допомоги у 

разі загрозливих для життя станів, нещасних випадків, травм; 

 визначати види кровотеч, знати їхні прояви, можливі ускладнення, 

вміти зупинити кровотечу;  

 знати види пов’язок, правила їх накладання, вміти накласти пов’язки;  

 вміти надати першу долікарську допомогу при опіках та 

відмороженнях; 

 знати види іммобілізації, способи й види транспортування потерпілих 

залежно від локалізації і характеру ушкоджень; 

 знати принципи і методи реанімації: показання для її проведення та 

критерії ефективності, надати невідкладну допомогу у разі виникнення 

термінальних станів; 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 анатомія людини з основами спортивної морфології; 

 фізіологія людини; 

 біологія та основи генетики; 

 загальна теорія здоров’я. 

Зміст навчальної дисципліни:  Уявлення про першу долікарську 

допомогу, її види, принципи надання. Травма і травматизм. Кома. Шок. 

Термінальний стан, його стадії, проведення реанімації. Закриті ушкодження 

м’яких тканин (забій, розрив зв’язок, м’язів). Вивихи, переломи кісток. Опіки та 

відмороження. Електротравма, утоплення. Кровотеча, її види, способи 

тимчасової зупинки. Ушкодження хребта, таза, грудної клітки. Невідкладна 

допомога при гіпертонічному кризі, нападі стенокардії, інфаркті міокарда, 

нирковій коліці, набряку Квінке, анафілактичному шоці, отруєннях. 
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Рекомендована література:  

1. Невідкладні стани: Підручник. Вид. четверте, доп. та пер. / М.С.Регеда, 

В.Й.Кресюн, І.Г.Гайдучок, В.М.Фрайт та ін. За редакцією М.С.Регеди, 

В.Й. Кресюна. - Львів: “Магнолія 2006”, 2008. - 844 с. 

2. І.М. Григус, М.Я. Романишин Перша медична допомога : навч. 

посібник / І.М. Григус, М.Я. Романишин. - 2-ге вид. перероб. і доповн. 

- Рівне : НУВГП, 2015.- 229 с. 

3. Амосова К.М., Безродный Б.Г., Бурьянов О.А. Невідкладна медична 

допомога: навч. посіб. / За ред. Ф.С. Глумчера, В.Ф. Москаленка. — К.: 

Медицина, 2006. — 632 с.  

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: відповіді на практичних заняттях, виконання 

групової самостійної роботи, співбесіда з лектором; 

 підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

здоров’я людини та фізичної реабілітації. 


