
Програма навчальної дисципліни 

Зміст дисципліни: 

Модуль 1. 

Долікарська медична допомога в загрозливих для життя станах 

при загальних захворюваннях внутрішніх органів. 

Тема 1. Вступ. Предмет і задачі медичної підготовки. 

Предмет і задачі медичної підготовки. Поняття «Здоров’я» та 

«Хвороба». Причини, перебіг та прояв (симптоми та синдроми) хвороб.  

Комплексна оцінка стану здоров’я.  Загальні принципи запобігання 

розвитку деяких хронічних патологічних станів. Профілактика професійних 

захворювань. 

Тема 2. Основні захворювання дихальної системи, невідкладні стани 

при них та перша допомога.  

 Гострий та хронічний бронхіт: етіологія, патогенез, перебіг 

захворювання, перша медична допомога, профілактика. Бронхіальна астма.  

Види пневмоній: етіологія, патогенез, перебіг хвороб, можливі ускладнення. 

Надання першої медичної допомоги, профілактика. Туберкульоз – інфекційна 

хвороба. Особливості зараження та розповсюдження туберкульозу. Перебіг 

та форми захворювання, різноманітність симптоматики у носіїв та хворих на 

туберкульоз. Гігієнічні та протиепідемічні заходи, санітарно-просвітницька 

робота.   Профілактика захворювань дихальної системи. 

Тема 3. Дитячі інфекційні захворювання. 

Дифтерія, кір, краснуха вітряна віспа,  скарлатина, коклюш, . 

Епідемічний паротит: епідеміологія, джерела інфекції, етіологія, патогенез, 

клінічні ознаки, ускладнення, принципи лікування, профілактичні заходи.  

Тема 4. Основні захворювання травної системи, невідкладні стани 

при них та перша допомога. 

      Кишкові інфекції та токсикоінфекції. Шляхи передачі, збудники 

інфекцій. Симптоми та клінічні ознаки. Профілактичні та протиепідемічні 

заходи. 

Основні захворювання серцево-судинної, невідкладні стани при них 

та перша допомога. 

Поняття «гостра серцево-судинна недостатність»: непритомність, 

колапс – перша медична допомога при них.  Профілактика захворювань 

серцево-судинної системи.  

Тема 5. Захворювання зору, слуху, опорно-рухового апарату та їх 

профілактика. 



     Орган зору - функція. Короткозорість, косоокість, дальтонізм. 

Лікування та профілактика у дітей. Перша допомога при чужорідному тілі у 

оці. Вплив довготривалої роботи з комп’ютером. Гімнастика для очей.  

 Орган слуху - будова, функція. Отит гострий та хронічний, 

розрив барабанної перетинки, чужорідні тіла вуха. Перша медична допомога, 

профілактика.  

 Опорно-рухова система - будова, функція. Постава – правильне 

положення тіла під час сидіння, стояння, ходіння. Причини виникнення 

сколіозу, плоскостопості, ознаки та профілактика оцих захворювань у дітей. 

Тема 5.  Контроль знань- Модуль 1 

 

 

Модуль 2. 

Долікарська медична допомога в загрозливих для життя станах, 

при травмах, нещасних випадках та отруєннях 

Тема 7. Загальна характеристика травм. 

Фактори, що сприяють отриманню травми. Особливості травмування 

у дитячому віці та профілактика травм. Різновиди травмувань: відкриті та 

закриті перелами кісток, вивихи, розтягнення зв'язок, розрив зв'язок, забій. 

Долікарська допомога при травмування. Засоби транспортування, методи 

транспортування при травмах.  

Поняття про асептику та антисептику. 

Класифікація ран. Асептичні рани – операційні та інфіковані 

внаслідок травмування. Поверхневі – подряпини та проникаючи поранення, 

перша допомога при них. Послідовність надання першої допомоги. Види ран: 

резані, колоті, рублені, змішані, вогнестрільні, тощо.  Особливості догляду за 

хворими. 

Тема 8. Кровотечі, їх види і методи тимчасової зупинки кровотеч 

Небезпека кровотеч, їх види. Внутрішні та зовнішні кровотечі. 

Методи зупинки зовнішніх кровотеч. Загальна характеристика внутрішніх  

кровотеч та перша допомога  

Методи і способи тимчасової зупинки кровотечі: туга тампонада рани, 

накладання давлючої пов’язки, пальцеве притискання артерії до підлеглих 

кісткових утворень, максимальне згинання кінцівки у суглобі, використання 

джгута. 

Десмургія. 

Визначення термінів «пов’язка» та «перев’язка». Види по'вязок  Види 

та вимоги до перев’язувального матеріалу. Основні правила транспортної 



іммобілізації, накладання іммобілізуючих шин при вдарах, пораненнях, 

переломах різної локалізації 

 Методи і техніка накладення пов'язок на голову,  грудну клітину, 

ділянку живота і тазу, верхню та нижню кінцівки.  

Тема 9. Перша медична допомога при електротравмі, опіках, 

відмороженні. 

Фактори, що зумовлюють ураження електрострумом та блискавкою. 

Місцеві та загальні ознаки електротравми. Послідовність надання першої 

медичної допомоги при електротравмах.  

Види опіків: термічні, хімічні, радіаційні. Особливості клінічної 

картини та першої медичної допомоги в залежності від ступеню опіку.  

           Фактори, що сприяють загальному замерзанню та 

відмороженню. Послідовність надання першої медичної допомоги при 

відмороженні 

Тема 10.  Контроль знань- Модуль 2. 
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