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1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців з медсестринства.
Метою дисципліни є формування здобувачів вищої освіти глибоких теоретичних знань і
практичних навиків з надання невідкладної допомоги на домедичному та невідкладну медичному
етапах в межах компетентностей сестри/брата медичних.
Завдання вивчення дисципліни:
1) вивчення алгоритмів надання першої домедичної та невідкладної медичної допомоги;
2) формування вмінь і навичок самостійного надати першу домедичну і невідкладну медичну
допомогу;
3) сприяння розвитку здібностей здобувачів вищої освіти до організації надання першої
домедичної та невідкладної медичної допомоги в межах компетентності сестри/брата медичних.
Предмет дисципліни є вивчення алгоритмів дій на місці події та у закладах охорони здоров’я
(ЗОЗ).
2. В результаті вивчення дисципліни студент буде:
ЗНАТИ:
 основні принципи організації і тактики роботи у надзвичайних ситуаціях та на етапах
евакуації та сортування потерпілих з місця події;
 принципи надання першої домедичної допомоги та невідкладної медичної допомоги в межах
компетентності сестри/брата медичних при різних видах ушкоджень, невідкладних станах та
нещасних випадках;
 основні прояви невідкладних станів;

 види пов’язок та правила їх накладання;
 види ушкоджень тканин, кісток, суглобів;
 симптоми: зупинки дихання та кровообігу, шоку, непритомності, колапсу, механічної асфіксії,
інфаркту міокарда, інсульту, загального переохолодження організму, опіків і відморожень,
утоплення, теплового та сонячного ударів, ураження електричним струмом, отруєнь, укуси тварин,
комах та змій;
 види ран і кровотеч, етіологію, ознаки, принципи зупинки кровотеч;
 способи, види транспортування потерпілих до ЗОЗ;
 основні принципи транспортування потерпілих із використанням підручних засобів.
 алгоритми дій при нещасних випадках;
 чинні накази МОЗ України.
ВМІТИ:
 застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 ефективно працювати як автономно, так і у складі команди;
 приймати обґрунтовані рішення та оцінювати їх наслідки;
 застосовувати алгоритми надання першої домедичної допомоги та невідкладної медичної
допомоги в межах компетентності сестри/брата медичних при різних видах ушкоджень,
невідкладних станах, нещасних випадках, порушенні дихання, зупинці серцевої діяльності,
непритомності, шоку, механічних асфіксіях, загальному переохолодженні організму, опіках і
відмороженнях, утопленні, тепловому та сонячному ударах, ураженні електричним струмом і
блискавкою, отруєннях чадним газом й іншими отрутами, харчових отруєннях тощо відповідно до
віку потерпілого;
 використовувати автоматичний дефібрилятор (АЗД);
 ефективно працювати в екстремальних ситуаціях.
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:
Організаційна
Комунікативна
Професійна
Деонтологічна
Правова
4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії
Вивчення дисципліни дозволить майбутнім сестрам/братам медичним розширити свої
професійні знання та навички у наданні невідкладної допомоги при загрозливих станах на всіх
етапах надання медичної допомоги постраждалим всіх вікових категорій.
5. Зміст дисципліни розкривається у наступних темах:
Тема 1. Надання допомоги при легких ураженнях.
Тема 2. Надання допомоги при травмах, ранах, кровотечах. Правила транспортування
потерпілих.
Тема 3. Ураження дихальної та серцево-судинної систем. Прийом Гемпліха.
Тема 4. Особливості серцево-легеневої реанімації (СЛР) у немовлят дітей та дорослих.
Автоматична зовнішня дефібриляція (АЗД).
Тема 5. Правила поводження в екстремальних ситуаціях.

