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Навчально польові збори 

11 клас 

05. 05 Особливості огляду та гігієни хворих і важкохворих. Засоби догляду 

за хворими: підкладання круга, підкладне судно. Вимірювання 

артеріального тиску і температури тіла. 

Практичне володіння засобами догляду за пораненими і лежачими 

хворими. 

Завдання Знати особливості огляду хворих і важкохворих. 

Вміти: підкладати круг, підкладати судно для важкохворих. 

Користуватися тонометром, вимірювати артеріальний тиск. 

Вимірювати температуру тіла. 

06.05 Ознайомлення з перебігом захворювань органів травлення. Надання 

домедичної допомоги . Правила застосування лікарських 

препаратів. 

Завдання  Знати симптоми захворювань органів травлення. Вміти надавати 

допомогу при харчових отруєннях. Промивання шлунку. Знати 

правила застосування лікарських препаратів. 

07.05 Спеціальні заходи знищення збудників інфекційних захворювань. 

Поняття про дезінфекцію та її окремі види – дезінфекція і 

дератизація, їх призначення. Завдання профілактичної, поточної і 

остаточної дезінфекції. Методи дезінфекції, засоби знезараження. 

Дезінфекційні засоби, способи їх застосування та об’єкти 

знезараження. Приготування робочих розчинів дезінфекційних 

засобів.  

Завдання Підготувати реферат на тему: «Поняття про дезінфекцію, 

дезінсекцію» Знати дезінфікуючі засоби. Вміти приготувати 

робочий розчин дезінфекційних засобів. 
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12.05 Медична профілактика, застосування радіаційних препаратів 

(аптечки індивідуальної АІ-2 або препаратів, що містить йод). 

Надання домедичної допомоги при радіаційних ураженнях: 

використання захисних споруд, одягання захисного одягу і взуття 

респіраторів. Часткова санітарна обробка, дезактивація одягуі 

взуття, допомога в залежності від характеру уражень організму. 

Завдання Знати склад аптечки АІ-2. Вміти одягати захисний одяг, респіратор, 

проводити часткову санітарну обробку та дезактивацію одягу та 

взуття. 

13.05 Основні реанімаційні заходи: підготовка потерпілого до 

відновлення дихання, в тому числі забезпечення прохідності 

дихальних шляхів (звільнення дихальних шляхів від сторонніх 

предметів, западання язика, слизу, води тощо); штучне дихання 

(примусова вентиляція легень), непрямий масаж серця. Непрямий 

масаж серця одним реаніматором. Штучне дихання різними 

методами одним реаніматором. Одночасне проведення різними 

методами непрямого масажу серця та штучного дихання (двома-

трьома реаніматорами). 

Завдання Вміти підготувати потерпілого до відновлення дихання – звільнити 

дихальні шляхи від сторонніх предметів. Вміти проводити 

реанімаційні заходи – непрямий масаж серця, штучне дихання 

(один, два, три реаніматори). 

14.05 Домедична допомога при ураженнях сильнодіючими отруйними 

речовинами. Профілактика ураження отруйними речовинами, що є 

хімічною зброєю. Заходи безпеки під час надання домедичної 

допомоги. Антидоти та їх використання. Домедична допомога при 

шлунково-кишкових отруєннях. Негайна допомога у випадку 

анафілактичного шоку. 

Завдання Підготувати реферат на тему: «Анафілактичний шок, невідкладна 

допомога». Знати заходи безпеки під час надання домедичної 
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допомоги. Використання антидотів при ураженнях сильнодіючими 

отруйними речовинами 

19.05 Домедична допомога в бойових умовах. Само- та взаємодопомога 

при кровотечах в секторі обстрілу. Використання спеціальних 

джгутів. Транспортування (переміщення) пораненого в сектор 

укриття. 

Завдання Вміти: зупинити кровотечу джгутом; транспортувати пораненого в 

положенні лежачи, стоячи, двома способами. 

20.05 Надання допомоги в секторі укриття. Первинний огляд потерпілого. 

Проведення серцево-легеневої реанімації. Зупинка кровотечі за 

допомогою спеціальних перев’язувальних пакетів. Використання 

гемостатичних засобів.  

Завдання Вміти провести первинний огляд потерпілого. Вміти зупинити 

кровотечу за допомогою перев’язувальних пакетів та 

гемостатичних засобів. 

21.05 Перев’язка поранених при пораненнях різних частин тіла. 

Іммобілізація при ушкодженні кісток і суглобів. Введення 

знеболюючих засобів за допомогою шприц-тюбика. 

Контроль практичних навиків. 

Завдання Зробити перев’язку при пораненнях: голови, грудної клітки, живота. 

Провести іммобілізацію верхніх та нижніх кінцівок. Надіслати 

короткі відео практичних навиків. 

 


