
Заняття 29 у лікувально-оздоровчому закладі. 

2 год.  

Розділ 5. Домедична допомога в бойових умовах. 

Тема 5.4 Надання допомоги в секторі укриття 

Тема заняття. Первинний огляд пораненого, визначення ознак життя. 

Проведення серцево-легеневої реанімації. Переведення в стабільне 

положення. Накладання пов’язки на грудну клітку, голову, живіт. 

Накладання джгута на кінцівки. Зупинка кровотечі з рани тулуба за 

допомогою гемостатичних засобів (само - та взаємодопомога). Зупинка 

кровотечі з рани кінцівки за допомогою спеціальних перев’язувальних 

пакетів (само - та взаємодопомога). Введення знеболювальних засобів за 

допомогою шприца-тюбика. Іммобілізація при ушкодженнях кісток і 

суглобів.  

Мета:  

Навчальна: Сформувати поняття про само - та взаємодопомогу при 

кровотечах в секторі укриття та про іммобілізацію при ушкодженнях кісток і 

суглобів. Оволодіти засобами транспортування пораненого в сектор укриття. 

Навчити надавати допомогу при кровотечах, користуючись джгутом. 

Накладати пов’язки на грудну клітку, голову, живіт. Дотримуватись заходів 

безпеки під час надання домедичної допомоги. Навчити студенток 

переносити знання та вміння в нову ситуацію (виробничу ситуацію), тобто 

під час практики в дитячій лікарні.  

Розвивальна: заохочувати студентів до вивчення дисципліни «Захист 

Вітчизни», розвивати спостережливість, навички вміння надати допомогу 

потерпілому. Довести важливість знання вміння вчасно надати допомогу 

людині, а тим самим зберегти їй 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 

бережливе ставлення до життя будь - якої людини. 

Тип заняття: комбіноване заняття. 

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

застосування знань. 

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. 

Мережа ресурсів Інтернет. 

Обладнання та матеріали: джгути, шини, перев’язувальні пакети, лямки 

тощо.. Халати, взуття, рукавички., маски, шапочка, бинти, косинка. 

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. 

Важливе значення для людини має здоров’я. Але часто в побуті і під час 

воєнних дій відбуваються поранення, які супроводжуються кровотечею, 

переломами. Як надати допомогу, що ж робити в такій ситуації?  

ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

Отже ми відповімо на ці питання та навчимося надавати допомогу. 

V. Повідомлення теми, мети, плану вивчення теми. 

План вивчення теми 

1. Первинний огляд пораненого, визначення ознак життя.  

2. Проведення серцево-легеневої реанімації. Переведення в стабільне 

положення.  

3. Накладання пов’язки на грудну клітку, голову, живіт.  

4. Накладання джгута на кінцівки.  

5. Зупинка кровотечі з рани тулуба за допомогою гемостатичних засобів 

(само - та взаємодопомога).  

6 Зупинка кровотечі з рани кінцівки за допомогою спеціальних 

перев‘язувальних пакетів (само - та взаємодопомога).  

7. Іммобілізація при ушкодженнях кісток і суглобів.  



8. Практичне заняття в дитячій лікарні. 

VI. Вивчення нового навчального матеріалу. 

І. Теоретичний матеріал.  

Прочитати і законспектувати: 

Бахтін А.М с. 355-358, с.359-375. Коденко Я.В.с.100-103, 97-100. 

Виконати практичні дії: 

1. Первинний огляд пораненого, визначення ознак життя. 

2. Проведення серцево-легеневої реанімації.( штучне дихання і непрямий 

масаж серця). 

3. Накладання пов’язки на грудну клітку, голову, живіт. 

4. Накладання джгута на кінцівки.  

5. Накладання шин. 

ІІ. Практичне заняття в лікувальному закладі. 

Самостійна робота в лікарні за режимом відділення. 

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 медичного закладу.  

ІХ. Домашнє завдання: конспект.  

Ресурси мережі Інтернет. Бахтін А.М с. 355-358, с.359-375.  

Коденко Я.В.с.100-103, 97-100.  

Представити звіт про виконану роботу в лікарні.  

 


