
Заняття 22 у лікувально-оздоровчому закладі 

2 год. 

Розділ 1. Основи медичних знань і допомоги 

Тема 1.2. Медична допомога при порушенні здоров’я людини  

Тема заняття: значення, види медичної допомоги. Суть, мета та принципи 

домедичної допомоги. Правила надання, обсяг та послідовність заходів 

домедичної допомоги відповідно до специфіки допомоги. 

Самодопомога та взаємодопомога – основні способи домедичної допомоги. 

Невідкладні заходи домедичної допомоги. Порядок проведення огляду і 

надання домедичної допомоги потерпілим. Визначення, усунення та 

запобігання головних факторів, які загрожують життю потерпілого. 

Мета:  

Навчальна: Сформувати поняття про види та принципи домедичної 

допомоги. Навчити студентів виявляти головні фактори, які загрожують 

життю потерпілого, та їх усунення. Дотримуватись правил безпеки під час 

допомоги. Навчити студентів переносити знання та вміння в нову ситуацію 

(виробничу ситуацію), на практику в дитячій лікарні. 

Розвивальна: заохочувати студентів до вивчення дисципліни «Захист 

Вітчизни», розвивати спостережливість, навички вміння надати допомогу 

потерпілому. Довести важливість вміння вчасно надати допомогу людині, а 

тим самим зберегти життя.  

Виховна: виховувати відповідальність за надання допомоги потерпілому 

завжди пам’ятати головне «Не нашкодь!» виховувати у дівчат сміливість, 

витримку та інші моральні якості при наданні допомоги, виховувати та 

формувати бережливе ставлення до життя будь-якої людини. 

Тип заняття: комбіноване заняття. 

Методи навчання: бесіда, розповідь, робота з літературою, практичне 

застосування знань на практиці в лікарні. 

Навчальні посібники: Бахтін А.М.- підручник «Захист Вітчизни» (2012 р.); 

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. 



Обладнання та матеріали: що є у відділенні лікарні. Халати, взуття, гумові 

рукавички, маски, шапочка. 

Структура та зміст заняття.  

І. Організаційна частина 

Вітання. Перевірка готовності групи до заняття, відмічання відсутніх.  

ІІ. Актуалізація опорних знань студентів. 

Перевірка домашнього завдання: готовність до практики в лікарні. 

ІІІ. Активізація пізнавальної діяльності студентів. 

Розглянемо суть, мету та принципи домедичної допомоги та зрозуміємо 

настільки важливі знання при роботі в лікарні. 

ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

Сьогодні ознайомимось з невідкладними заходами домедичної допомоги, 

порядком проведення огляду і наданням домедичної допомоги потерпілим 

Крім теоретичного матеріалу ми ознайомимось з практичним наданням 

допомоги в лікарні. 

V. Повідомлення теми, мети, плану вивчення теми. 

План вивчення теми 

1. Значення, види домедичної допомоги. Суть, мета та принципи домедичної 

допомоги.  

2. Правила надання, обсяг та послідовність заходів домедичної допомоги 

відповідно до специфіки допомоги. 

3. Самодопомога та взаємодопомога – основні способи домедичної допомоги. 

Невідкладні заходи домедичної допомоги. 

4. Порядок проведення огляду і надання домедичної допомоги потерпілим. 

5. Визначення, усунення та запобігання головних факторів, які загрожують 

життю потерпілого. 

6. Практичне заняття в лікарні. 

VI. Вивчення нового навчального матеріалу. 

І. Теоретичний матеріал. Коденко Я.В. с.126 - прочитати. 



Медична допомога, чи лікарська допомога — комплекс діагностичних і 

лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи 

зменшення симптомів проявів захворювання чи патологічного стану, з 

приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, 

покращення чи відновлення здоров’я. Конституцією України гарантовано 

право на безкоштовну медичну допомогу, для чого в Україні створено 

державні лікувальні заклади, скорочення мережі яких забороняється. 

Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи 

комунальних закладах охорони здоров’я є кримінально караною. 

Види медичної допомоги. 

Перша М. Д. (30 хв.) - самодопомога, взаємодопомога, санітар. 

1. Долікарська (фельдшерська) М. Д. — (1,5-2 години) 

2. Перша лікарська М. Д — (2-3 години), лікар загального профілю 

3. Кваліфікована М. Д. —(8-12 годин) 

4. Спеціалізована М. Д. — (Протягом 1-ї доби) в шпиталях, лікарнях. 

Головні принципи Першої медичної допомоги 

1. «Не панікуйте»  

2. «Припиніть дію вражаючого фактору»  

3. «Визначте, хто тут головний»  

4.  «Подбайте про безпеку!»  

5.  «Що тут сталося?»  

6.  «Оцініть стан постраждалого і дійте!»  

Найбільшу загрозу життю людини на етапі долікарської допомоги 

становлять порушення дихання та кровообігу (циркуляції крові), масивні 

крововтрати. Тому завжди починайте надання допомоги з ліквідації саме цих 

загроз. 

Якщо постраждалий перебуває в непритомному стані треба вирішити два 

питання:  

1) чи є в людини ознаки свідомості?  

2) якщо ознак свідомості немає - з’ясувати, чи жива ще людина?  

Отже обстежувати і надавати допомогу постраждалому треба у такій 

послідовності: 

- перевірка ознак свідомості;  

- виявлення пульсу та дихання;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F


- обстеження голови, шиї, грудей, живота, кінцівок на наявність кровотеч, 

переломів;  

- виявлення інших станів.  

7. «Телефонуйте 103!»  

8. «Не нашкодь!»  

9. «Дійте швидко – час не на вашому боці!»  

10. «Передайте постраждалого під опіку кваліфікованого медичного 

персоналу!»  

ІІ. Практичне заняття в лікувальному закладі. 

Самостійна робота в лікарні за режимом відділення, під наглядом медичної 

сестри. 

Треба пам’ятати: 

- виконувати правила техніки безпеки.; 

- свої дії узгоджувати з медперсоналом; 

- самостійно не залишати робоче місце; 

- при виконанні дій бути уважними, чуйними, відповідальними та 

пам’ятати головне правило: « Не нашкодь!»; 

VІІІ. Висновки, підбиття підсумків заняття. 

Виставлення оцінок.  

Підготувати звіт про виконану роботу та узгодити його зі старшою 

медичною сестрою.  

ІХ. Домашнє завдання: конспект.  

Ресурси мережі Інтернет. 

Представити звіт про виконану роботу . 


