ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЕКСТРЕНА І НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Тема 1.
«Організація надання екстреної і невідкладної медичної допомоги в Україні.
Сучасні засоби забезпечення прохідності дихальних шляхів і штучної вентиляції
легень у дорослих».
Поняття про єдину систему надання екстреної медичної допомоги (ЕМД) в Україні.
Обов'язки медичних працівників. Організація діяльності служби ЕМД України (структура
та завдання). Основні завдання, функції, права та відповідальність медичних працівників
(лікарів служби ЕМД, лікарів загальної практики – сімейної медицини) з питань надання
медичної допомоги пацієнту (постраждалому) у невідкладному стані. Етичні,
деонтологічні та комунікативні аспекти ЕМД. Особливості надання екстреної медичної
допомоги на догоспітальному етапі (бригада ЕМД, лікарі амбулаторій загальної практики
– сімейної медицини, поліклінік), ранньому госпітальному етапі (відділення ЕМД
багатопрофільної лікарні) та госпітальному етапі (різнопрофільні відділення).
Оснащення виїзної бригади ЕМД (вироби медичного призначення, медикаменти,
спеціальні засоби). Забезпечення амбулаторії сімейного лікаря та різнопрофільних
відділень стаціонару для надання ЕМД. Карта виїзду бригади ЕМД, правила її
оформлення. Ергономічні принципи в роботі виїзної бригади ЕМД (при роботі в
приміщенні, на вулиці), робота в команді. Знайомство зі станцією ЕМД. Інструктаж з
техніки безпеки.
Особиста безпека працівника бригади ЕМД (медичного працівника) під час
надання екстреної медичної допомоги (організаційні заходи, технічні засоби особистої
безпеки). Огляд місця події. Небезпечні ситуації, які можливі на місці події, тактика
медичних працівників і пріоритети у випадку наявності небезпеки. Визначення числа
постраждалих та потреби у додатковій допомозі. Визначення механізму ураження
постраждалого. Виклик бригади ЕМД, терміни прибуття машини ЕМД.
Причини, діагностика і лікування обструкції дихальних шляхів у дорослих.
Забезпечення прохідності дихальних шляхів методом закидання голови назад з
підтриманням щелепи, прийом Сафара. Забезпечення прохідності дихальних шляхів при
травмі шийного відділу хребта (виведення нижньої щелепи вперед). Ревізія і санація
ротової порожнини ручним і апаратним способами. Застосування рото горлової
(орофарингеальної) трубки, вентиляція легень постраждалого через маску з
використанням ручного апарата для штучної вентиляції легень (Амбу), подання кисню.
Застосування носогорлової (назофарингеальної) трубки. Показання і техніка інтубації
постраждалого. Застосування альтернативних методів забезпечення прохідності
дихальних шляхів за допомогою ларингеальної маски, ларингеальної трубки, комбіт'юба.
Симптоми часткової і повної непрохідності дихальних шляхів при потраплянні
стороннього тіла, методи її відновлення. Прийом Геймлиха. Показання і техніка
конікопункції та конікотомії. Знайомство з портативним апаратом ШВЛ.
Тема 2.
«Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та хворим
на догоспітальному етапі. Первинне та вторинне обстеження».
Первинне обстеження (АВС). Завдання первинного обстеження. Технологія
проведення у притомного і непритомного пацієнта (стабілізація голови та шиї,
забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів, визначення рівня притомності за
шкалою AVPU, оцінка якості і частоти дихання, наявності центрального і периферичного
пульсу, його частоти, температури тіла, кольору і вологості шкіри, капілярного
наповнення, контроль профузної кровотечі). Прийняття рішення щодо надання медичної
допомоги в ході первинного обстеження: накладання шийного комірця, подача кисню,

усунення небезпечних для життя станів (усунення обтураційної механічної асфіксії,
зупинка зовнішньої кровотечі, СЛР). Визначення подальшої тактики на місці події для
категорії пацієнтів «Завантажуй та їдь», таких, що вимагають швидкого обстеження з
голови до ніг та тих, хто вимагає локального обстеження. Критерії визначення категорії
пацієнтів «Завантажуй та їдь». Поняття про «платинових» півгодини та «золоту» годину.
Роль механізму ураження у визначенні тяжкості пацієнта. Зв'язок бригади з основною
базою, доповідь про клінічну ситуацію.
Надання допомоги та підготовка до транспортування пацієнта категорії
«Завантажуй ті їдь». Особливості транспортування хворих і постраждалих (укладання на
щит, ноші, ноші-крісло, накладання шийного комірця, іммобілізаційного жилета,
вкладання у салон карети ЕМД). Техніка виймання постраждалого із транспортного
засобу та його перенесення. Засоби для довенного введення ліків, показання і техніка
застосування. Внутрішньокісткове введення медикаментів.
Мета вторинного обстеження. Пацієнти, що підлягають швидкому обстеженню з
голови до ніг на місці події. Технологія обстеження (первинне обстеження, оцінка рівня
свідомості за шкалою Глазго, огляд, пальпація голови, оцінка стану зіниць; огляд,
пальпація шиї; огляд, пальпація, перкусія, аускультація грудної клітки; огляд, пальпація
живота; визначення стабільності кісток тазу; огляд, пальпація нижніх та верхніх кінцівок,
ділянок хребта). Додаткові методи обстеження (електрокардіомоніторування,
пульсоксиметрия, електрокардіографія у 12 стандартних відведеннях, глюкометрія).
Визначення наявності активних та пасивних рухів в кінцівках, сили м'язів рук та ніг у
пацієнта при свідомості. Збір анамнезу (скарги, алергія, прийом медикаментів, час
останнього вживання їжі, перенесені захворювання, отримання даних про імунізацію
проти правця, вживання алкоголю, з'ясування обставин про ураження).
Встановлення невідкладного стану. Визначення лікувального протоколу з
медицини невідкладних станів.
Критерії визначення пацієнтів, що підлягають локальному обстеженню. Технологія
локального обстеження. Встановлення попереднього діагнозу з медицини невідкладних
станів.
Тема 3.
«Технологія надання екстреної медичної допомоги при зупинці кровообігу та
дихання дорослим».
Поняття про термінальні стани. Клінічна смерть, її ознаки. Абсолютні та відносні
ознаки біологічної смерті. Причини неефективного кровообігу. Діагностика раптової
смерті. Класифікація і оцінка серцевого ритму при зупинці серця. Технологія серцеволегеневої реанімації при фібриляції шлуночків, шлуночковій тахікардії, безпульсовій
електричній активності, асистолії в дорослих згідно із протоколом Європейської ради
реанімації 2010 року. Діагностика причин зупинки серця, які можна усунути у процесі
реанімації – чотири Г: гіпоксія, гіповолемія, гіпер/гіпокалійемія, гіпомагнійемія, ацидоз,
гіпотермія; чотири Т: напружений пневмоторакс, тампонада серця, тромбоемболія,
токсичне передозування. Техніка експрес-реєстрації ЕКГ під час реанімації. Техніка
дефібриляції ручним дефібрилятором. Техніка натискань на грудку клітку.
Фармакотерапія при зупинці серця. Технологія серцево-легеневої реанімації при наявності
автоматичного дефібрилятора. Тривалість серцево-легеневої реанімації, ознаки, які
вказують на її ефективність та можливість припинення. Помилки та ускладнення, які
виникають під час проведення серцево-легеневої реанімації. Правові та етичні аспекти
серцево-легеневої реанімації.
Тема 4.
«Діагностика і лікування невідкладних станів на місці події»
Діагностика і лікування на догоспітальному етапі гострого коронарного синдрому,
кардіогенного шоку, гіпертонічного кризу, анафілактичного шоку, гіпотермії, утоплення,
ураження струмом, коми невизначеної етіології, коми при цукровому діабеті, отруєнні

невідомим газом, отруєнні невідомою речовиною відповідно до затверджених протоколів
з медицини невідкладних станів.
Тема 5.
«Екстрена медична допомога при механічних травмах та масових ураженнях».
Діагностика та лікування на догоспітальному етапі механічних пошкоджень
черепа, хребта, грудної клітки, органів черевної порожнини, тазу і тазових органів,
кінцівок. Діагностика і тактика виїзної бригади при політравмі, синдромі довготривалого
стискання і розчавлення, зовнішній і внутрішній кровотечі, травматичному і
геморагічному шоці, гемо- і пневмотораксі.
Алгоритм надання екстреної медичної допомоги постраждалим у дорожньотранспортній пригоді. Техніка зупинки зовнішньої кровотечі. Техніка транспортної
іммобілізації різних кісткових сегментів на догоспітальному етапі. Пункція грудної клітки
при напруженому пневмотораксі. Оклюзійна пов'язка.
Порядок дій бригад швидкої медичної допомоги у вогнищі масового ураження.
Взаємодія з рятувальними службами, відповідальність кожної з них. Організація зони
медичного сортування, зони надання медичної допомоги (медичного пункту) і зони
транспорту (евакуації). Первинне медичне сортування за системою START. Правила
використання сортувальних браслетів і талонів.

