
Самостійна робота № 1 

1.год. 

Розділ 1: Основи медичних знань і допомоги 

Тема :1.3. Ліки та засоби домедичної допомоги.  

Тема: Комплекти медичних засобів домедичної допомоги: медична аптечка 

домашня, автомобільна, індивідуальна та невідкладної медичної допомоги, 

санітарна сумка. Їх комплектність та застосування. 

Мета : ознайомитись з медичними засобами домедичної допомоги. 

Розглянути комплектність та застосування медичної домашньої аптечки, 

автомобільної, індивідуальної та невідкладної медичної допомоги. 

Розглянути комплектність та застосування санітарної сумки. Вміти 

користуватись при наданні допомоги. З’ясувати що безпека людей це і 

безпека Батьківщини вона зумовлюється особистою участю дівчат в 

підготовці до захисту Вітчизни. 

Розвиваюча: розвивати навички самостійної роботи з навчальним 

матеріалом. 

Виховна: виховання мотивів навчання.   

Тип заняття: Самостійне вивчення матеріалу. 

Методи навчання: робота з літературою, робота в мережі Інтернет, 

практичне застосування знань. 

Вид контролю: усне опитування 

Література: 

Бахтін А.М.- підручник «Захист Вітчизни» - Ліра (2012 р.); 

М.М.Бака, Квашньов Ю.О. та інші. За редакцією Ю.О. Квашньова. 

Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх закладів-К:Вежа, 2006-448с. 

Коденко Я.В.-Основи медичних знань: Навч. посібник для 10-11 кл.-К: Арт- 

Освіта, 2004. 

Гудима А.А.,Пашко К.О.,Герасимів І.М.,Фука М.М. Захист Вітчизни: 

Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів - Тернопіль: 

Астон, -280 с.  2011р. 

Гоголев М.М. – Основи медичних знань.-М. Просвещение-1998. 

Мережа ресурсів Інтернет. 

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і вміти: 

 Що розуміють під поняттям комплекти медичних засобів домедичної 

допомоги? 

 Комплектність та застосування медичної домашньої аптечки, 

автомобільної, індивідуальної та невідкладної медичної допомоги? 

 Що таке санітарна сумка її комплектність та застосування 

 Вміти сформувати домашню аптечку. 

 



План вивчення. 

1. Прочитати текст. 

2. З’ясувати основні питання тексту. 

3. Засвоїти прочитане та підготувати короткі доповіді. 

4. Вміння використати отримані знання на практиці при формуванні 

домашньої аптечки. 

5. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання матеріалу. 

 

Методичні вказівки : При вивченні теми ви повинні опрацювати матеріал та 

записати в конспект основні поняття. Вивчаючи тему необхідно працювати і 

з підручниками, і з теоретичним матеріалом що подається далі та працювати 

в мережі Інтернет. Підготуйте короткі доповіді з теми. Обов’язково 

розгляньте комплектність різноманітних аптечок, їх призначення та 

користування ними. Сформуйте домашню аптечку. 

Ознайомтесь з матеріалом підручника: 

 

Бахтін А.М.- підручник «Захист Вітчизни» Ліра (2012 р.);с. 

М.М.Бака, Квашньов Ю.О. та інші. За редакцією Ю.О. Квашньова. 

Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх закладів-К:Вежа, 2006-448с. с. 255, 

268-270 
Гудима А.А.,Пашко К.О.,Герасимів І.М.,Фука М.М. Захист Вітчизни: 

Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів - Тернопіль: 

Астон, -280 с.  2011р.с. 135-140 

Міненко М.І. Захист Вітчизни (основи медичних знань) підручник для 10 кл. 

загальноосвітніх навчальних закладів рівень стандарту 2010р.с.64-71 

Мережа ресурсів Інтернет. 

 

Прочитайте та запам’ятайте: 

 

Теоретичний матеріал. 

Війна завжди була для людей одним із найбільших лих протягом всієї історії. 

Вона знищувала значні людські і матеріальні ресурси, приводила за собою 

інші лиха, гальмувала розвиток людства. З кожним роком сила зброї ставала 

все сильнішою і сильнішою, а наслідки її використання все жахливішими. 

Зараз, людство має ядерну зброю, яка може знищити все живе на планеті. 

Зараз все більше побутових травм, бо часто бувають випадки, коли від 

наявності під рукою того чи іншого медичного препарату можна сказати без 

перебільшення залежать життя і здоров’я. Правильно підібрана аптечка 

повинна бути в кожному домі, а кваліфіковано надати долікарську допомогу 

в простій або екстреній ситуації повинні вміти всі. 



Аптечка індивідуальна (домашня аптечка першої допомоги) стандартний 

комплект засобів, призначених для надання першої медичної допомоги в 

домашніх умовах. За її основу можна взяти наявний у вільному продажу 

набір «Домашня аптечка першої допомоги». 

Рекомендований склад домашньої аптечки: 

 1  Лікарські засоби для прийому всередину. 

 2  Лікарські засоби для зовнішнього застосування. 

 3  Перев’язувальний матеріал, засоби зупинки кровотечі, інше. 

І. Лікарські засоби для прийому всередину: 
  Препарат в таблетках по 0,5 гр. (10 таблеток в упаковці) – який 

застосовується при болях різного походження (головний біль, невралгія, 

радикуліти, міозити). 

  Препарат в таблетках по 0,25 і по 0,5 гр. (10 таблеток в упаковці) – 

використовують, як протизапальний, жарознижувальний та 

болезаспокійливий засіб, приймають після їжі.  
 Аерон - в таблетках (10 таблеток в упаковці) - застосовують для 

профілактики і лікування морської і повітряної хвороби (заколисування). 

  Валідол в таблетках по 0,06 гр. (10 таблеток в упаковці), в капсулах по - 

0,05 і 0,1 гр. (20 капсул в упаковці) - застосовують при легких нападах 

стенокардії, неврозах, істерії і як блювотний засіб при морській та повітряній 

хворобі: капсулу або таблетку валідолу розміщують під язиком і тримають до 

повного розсмоктування. 

  Валокордин (корвалол) - рідкий комбінований препарат у флаконах 

(валокордин - по 20 мл, корвалол по 25 мл.) Застосовується в якості 

заспокійливого засобу при болях області серця, серцебитті, спазмах 

кишечника, при збудженні. 

  Нітрогліцерин в таблетках по 0,0005 гр. (40 табл. В упаковці) або в 

капсулах по 0,0005 гр. (20 капсул в упаковці) - застосовується при нападах 

стенокардії (болях у серці); таблетку або капсулу нітрогліцерину розміщують 

під язиком і тримають там до повного розсмоктування для прискорення 

ефекту капсулу можна розчавити зубами. 

  Сода двовуглекисла в порошку - застосовується для полоскання і 

промивання в 0,5-2% водних розчинах при захворюваннях очей, ротоглотки, 

а також для промивання слизових оболонок і шкіри при попаданні на них 

кислот. 

  Супрастин - у таблетках по 0,025 гр. (20 табл. В упаковці) відноситься до 

класичних антигістамінних препаратів, головний сенс використання яких 

- запобігання і (або) усунення симптомів алергії будь і на що завгодно: 

респіраторної (вдихнули щось не те), харчової (з’їли щось не те ), контактної 

(намастилися чимось не тим), фармакологічної (лікувалися тим, що не 

підійшло) . 



  Вугілля активоване - у таблетках по 0,025 гр. і по 0,5 гр. (10 таблеток в 

упаковці) - застосовують при харчових отруєннях в кількості 4-6 шт. (1-1,5 

гр.). 

 

ІІ. Лікарські засоби для зовнішнього застосування: 
  Гірчичники - застосовують при стенокардії: для цього 2-3 гірчичники 

ставлять на груди в області серця. 

  Йод спиртовий розчин 5% (або 1-2% спиртовий розчин діамантової 

зелені) - застосовують для обробки з метою дезінфекції дрібних ранок або 

шкірних країв великих ран. 

  Лейкопластир бактерицидний застосовується для запобігання дрібних 

ранок від попадання в них мікробів і бруду. 

  Лейкопластир (стрічка) застосовується для фіксації великих і плоских 

пов’язок (на грудях, животі, спині і т. д.). 

  Нашатирний спирт 10% у флаконах по 10,0 - 40,0 100,0 мл. або в 

ампулах по 1,0 мл. - застосовують для виведення хворого з непритомного 

стану; при укусах комах примочки з нашатирним спиртом кладуть на місце 

укусу. 

  Перекису водню розчин 3% застосовується для промивання ран і зупинки 

кровотечі з дрібних ранок, саден, подряпин. 

  Перманганат калію (марганцівка) - кристалічний порошок при слабкому 

водному розведенні 0,1-0,5% застосовується для промивання ран, а при 

розведенні 2-5% для змащування опікових поверхонь; для промивання 

шлунку при отруєннях від прийому всередину морфіну, аконитина, фосфору 

застосовують 0,02-0,1% водний розчин. 

  Сульфацил - натрій у вигляді 30% розчину в тюбиках-крапельницях по 

1,5 мл. - застосовується при інфекціях, травмах ока і попаданні в нього 

сторонніх тіл; в око закапують 1-2-3 краплі. 

ІІІ. Перев’язувальний матеріал, засоби зупинки кровотечі, інше: 
  Бинт стерильний вузький і широкий - використовується для перев’зок. 

  Бинт не стерильний - використовується для фіксації пов’язок при 

переломах і вивихах кінцівок, для компресів. 

  Вата гігроскопічна нестерильна - використовується для компресів, для 

фіксуючих пов’язок як прокладний матеріал, для примочок. 

  Пакети перев’язувальні індивідуальні різні - використовуються для 

перев’язок ран. 

  Серветки марлеві стерильні - використовують для обробки ран і пов’язок. 

  Гумовий кровоспинний джгут використовується для зупинки артеріальної 

кровотечі. 

  Папір вощений (або целофан) - використовується для компресів. 

  Грілка гумова - застосовується для локального прогрівання ділянок тіла. 

  Напалечники гумові використовуються для захисту пов’язок і захист 

подряпин від мікробів бруду. 

  Ножиці - застосовують при перев’язках, для розрізання одягу при травмі. 



  Пінцет (без зубчиків) - застосовується для видалення чужорідних тіл зі 

шкіри та інших маніпуляцій. 

  Піпетка очна - для краплинного введення рідких ліків. 

  Пузир для льоду гумовий для створення локального охолодження ділянки 

тіла при травмах, захворюваннях. 

  Стаканчик для прийому ліків. 

  Термометр медичний. 

 

Автомобільна аптечка. 

Аварійний комплект аптечки для транспортних засобів з кількістю 

пасажирів до 9 осіб та вантажних транспортних засобів (АМА-1) 

НАБІР №1 

1. Засоби для зупинення кровотечі, 

накладання пов’язок у разі травм 

Джгут для зупинення кровотечі 1од. 

Бинт еластичний (5 м х 10 см) 1 од. 

Бинт марлевий стерильний (5 м х 

10 см) 
2 од. 

Бинт марлевий стерильний (7 м х 

14 см) 
1 од. 

Бинт марлевий не стерильний (5 м 

х 5 см) 
1 од. 

Бинт марлевий не стерильний (7 м 

х 14 см) 
1 од. 

Серветки з хлоргексидином (або їх 

замінники) (6 см х 10 см), смужки 

на гелевій основі з антимікробною 

дією полігексаметилен гуанідін 

гідрохлориду (або їх замінники) 

(10 см х 50 см) 

2 од. 

Серветки кровоспинні з фурагіном 

(або його замінники) (6 см х 10 см) 
2 од. 

Серветки стерильні (6 см х 10 см) 6 од. 

Пакет перев’язувальний 

стерильний 
1 од. 



2. Додаткові засоби 

Ножиці парамедичні (19 см) 1 од. 

 

 

НАБІР №2 

1. Засоби для накладання пов’язок у разі 

травм 

Косинка медична перев’язувальна з 

будь-якої тканини (50 см х 50 см) 
1од. 

Гелева пов’язка у разі опіків 1 од. 

2. Додаткові засоби 

Плівка (клапан) для проведення 

штучної вентиляції легенів 
1 од. 

Рукавички медичні № 8 з поліетилену, 

комплект 
2 од. 

Термопокривало (160 см х 210 см) 1 од. 

Пінцет анатомічний 1 од. 

Булавки англійські 2 од. 

 

 

Індивідуальна аптечка першої допомоги  

(IFAK – Individual First Aid Kit). 

 

 
Відповідно до задач, які необхідно вирішити при наданні першої медичної 

допомоги в бойових умовах, сучасна тактична аптечка повинна мати вміст у 

відповідності з правилом C-A-B-C: 

C. Кровоспинні засоби: 
 

 
1) Джгут для зупинки артеріальної кровотечі C.A.T. - Combat Application 

Tourniquet (бажано мати 2 турнікети – один в аптечці, інший ззовні – на 

самій аптечці (див. малюнок) або на амуніції, у однаковому місці, 

визначеному для всіх бійців підрозділу. 
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Якщо американський чи китайський C.A.T. турнікет відсутній – повинен 

бути український гумовий кровоспинний джгут Есмарха або інші засоби для 

зупинки артеріальної кровотечі, наприклад, трикутна хустка для накладення 

закрутки. 
 

 
 

2) Бандаж для першої допомоги з аплікатором для тиску на рану – The 

First Care Bandage ізраїльського виробництва. 

Це так званий «Ізраїльський бандаж» – сучасний перев’язувальний пакет, 

який створюючи постійний тиск на рану, зупиняє більшість достатньо 

сильних, але не критичних кровотеч. 

 

 

 
 

3) Гемостатичні засоби на основі хітозану – Celox, ChitoSam у вигляді 

гранул або більш сучасні у вигляді кровоспинного бинта (бойової марлі) 

– Combat Gauze, QuikClot, H&H Compressed Gauze PriMed та ін. 
Ці засоби застосовуються для тампонування ран з кровотечею та утворення 

штучного тромбу при взаємодії хітозану з кров’ю. 

А. Засіб забезпечення прохідності дихальних шляхів: 

 

 
 

4) Назофарингеальний (носоглотковий) повітровід (The Pro-Breathe, 

Kendall Argyle та ін.) 
Важливий та ефективний засіб для відновлення прохідності дихальних 

шляхів при западанні язика. 
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B. Засоби для боротьби з порушеннями дихання: 

 

 
 

5) Оклюзійний грудний пластир Ашермана – Asherman Chest Seal, Halo 

(або інший) 
Пластир застосовується для герметизації відкритих поранень грудної клітини 

(відкритому пневмотораксі). 

6) Набір для декомпресії – Decomression Kit. (Спеціальна голка з 

катетером для  

 

 
декомпресії грудної клітки – ARS (Air Release System)). 
Декомпресійний набір застосовується для видалення повітря з плевральної 

порожнини грудної клітини (напруженому пневмотораксі). 

Замість цього набору для декомпресії  аптечка може містити катетер G14 

(помаранчевий). 

 

 

 
 

 

7) Спеціальна маска із клапаном для штучного дихання методом „рот-в-

рот” – CPR Face Shield (або інша). 

C. Засоби для зупинення менших кровотеч, підтримання кровообігу, 

боротьби з шоком та інші засоби: 

8) Звичайні стерильні бинти та серветки або перев’язувальні пакети.  

 

 
 

9) Термоковдра HRS або Blizzard Survival Blanket або інша; 

для боротьби з переохолодженням або перегріванням пораненого. 

10) Внутрішньовенний катетор G18 (зелений)  

11) Трикутна хустка. 
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Крім зупинки кровотечі хустка може застосовуватися як універсальна 

пов’язка на різні частини тіла, для фіксації кінцівок та ін. 

12) Пластир бактерицидний. 

13) Пластир котушковий. 

 

 
14) Ножиці. 

15) Рукавички гумові 

16) Антисептик (хлоргексидин або ін.) 

17) Англійські булавки  

18) Незмивний маркер  (краще розчин діамантового зеленого (зеленки) у 

вигляді маркера – антисептик для невеликих ран) 

19) Медикаменти: 

- знеболювальні ненаркотичні (парацетамол, диклофенак, ібупрофен, або 

ін.); 

- антибіотики (цефалексин, норфлоксацин або амоксіцилін, або ін.) 
Знеболювальні таблетки та антибіотики (як правило 4-5 таблеток) входять до 

набору, який повинен вжити боєць при будь якому пораненні.  

Приклад набору: Диклофенак, 75 мг, 1 піг.; Парацетамол, 500 мг, 2 піг.; 

Цефалексин, 500 мг, 2 піг.  

- інші ліки – заспокійливі, протипроносні, очні краплі, гранули для 

очищення води, протизастудні та т.п. не є складовою аптечки IFAK, але 

можуть міститися в ній з огляду на практичну зручність та бажано в 

окремому пакуванні. 

 

 

У стрільця-санітара (водія-санітара, санітара-носія) для надання першої 

медичної допомоги є сумка санітара (СС). До її складу входять ППІ, бинти, 

вата гігроскопічна, лейкопластир, косинки для пов’язок, джгути кровоспинні 

гумові, а також засоби для запобігання рановій інфекції та радіопротектори. 
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Сумка медична військова (СМВ) призначена для надання першої медичної 

допомоги потерпілим на полі бою й у вогнищах масового ураження. 

Санітарний інструктор використовує лікарські препарати та перев’язувальні 

засоби, а також інші предмети, що містяться в ній, для тимчасового 

припинення артеріальної кровотечі (джгути кровоспинні); накладання 

пов’язок (ППІ, бинти, лейкопластир, вата гігроскопічна, косинки для 

пов’язок тощо); проведення штучної вентиляції легень за допомогою трубки 

дихальної (ТД-1) запобігання виникненню травматичного шоку введенням 

протибольового розчину із шприц-тюбика, а також для надання допомоги 

при отруєннях ОР, профілактики променевої хвороби, ранової інфекції та 

уражень БЗ. У міжбойові періоди вміст СМВ застосовують для надання 

амбулаторної допомоги хворим. 

 

Питання для самоперевірки і самоконтролю: 

1. Які комплекти медичних засобів домедичної допомоги ви знаєте? 

2. Що входить до складу медична аптечки домашньої? 

3. Що ви дізнались про аптечку автомобільну? 

4. Індивідуальна аптечка та невідкладна медична допомога. 

5. Комплектність санітарної сумки та її застосування. 

6. Складіть комплект домашньої аптечки. 


