
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

СТУДЕНТІВ 2 ТА 3 КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ» 

 

1. Визначення поняття домедичної допомоги в умовах мирного часу та бойових умовах.  

2. Правові аспекти надання домедичної допомоги. 

3. Обсяг домедичної допомоги у бойових та небойових умовах.  

4. Компоненти огляду місця події та їх послідовність в умовах мирного часу  

5. Способи забезпечення особистої безпеки під час огляду пацієнта або постраждалого 

6. Принципи визначення кількості постраждалих та можливі причини їх ураження 

7. Порядок активації ЕНМД та інших рятувальних служб у надзвичайній ситуації 

8. Принципи контакту з постраждалим в умовах мирного часу 

9. Послідовність та об’єм домедичної допомоги під час первинного огляду постраждалого 

або пацієнта в умовах мирного часу 

10. Методика оцінки рівня свідомості за шкалою AVPU 

11. Методика переведення пораненого (постраждалого) у безпечне положення 

12. Причини і ознаки зовнішньої кровотечі, визначення критичної зовнішньої кровотечі.  

13. Способи та техніка тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі (методи підняття кінцівки, 

тиск на рану, тампонування рани, накладання стискуючої пов’язки (ізраїльського 

бандажу).  

14. Показання і техніка накладання різних видів джгутів та імпровізованих закруток.  

15. Показання і правила застосування місцевих засобів для зупинки кровотечі.  

16. Алгоритм зупинки зовнішньої кровотечі 

17. Причини, ознаки та об'єм домедичної допомоги постраждалим з внутрішньою 

кровотечею.  

18. Причини, ознаки та об'єм домедичної допомоги постраждалим з колапсом або шоком. 

19. Ознаки раптової зупинки серця та показання до початку серцево-легеневої реанімації 

20. Методика та критерії ефективності грудних компресій 

21. Алгоритм базової реанімації 

22. Критерії припинення реанімації 

23. Причини непрохідності дихальних шляхів. 

24. Ознаки повної і часткової непрохідності верхніх дихальних шляхів. 

25. Методи забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів (прийоми закидання 

голови, виведення нижньої щелепи; введення носо-, ротоглоткових повітроводів): 

показання, техніку, критерії ефективності. 

26. Маневри, які відновлюють прохідність дихальних шляхів при обструкції стороннім 

тілом. 

27. Алгоритм відновлення прохідності дихальних шляхів від стороннього тіла 

постраждалого, вагітної жінки, немовляти. 

28. Найпростіші методи штучної вентиляції легень на догоспітальному етапі (рот до рота, 

рот до носа, рот до лицевої маски), показання, техніку, критерії ефективності.  

29. Причини, ознаки та об’єм домедичної допомоги постраждалому з раною м’яких тканин 

30. Причини, ознаки та об’єм домедичної допомоги постраждалому з проникаючою або  

непроникаючою раною черепа 

31. Техніка накладання пов’язок при пораненнях черепа, ока, вуха, нижньої щелепи 

32. Причини, ознаки та об’єм домедичної допомоги постраждалому з травмою грудної 

клітки 

33. Причини, ознаки та об’єм домедичної допомоги постраждалому з травмою живота 

34. Особливості накладення пов’язок при проникаючих пораненнях живота 

35. Правила накладання пов’язок при наявності стороннього тіла в рані 

36. Причини, ознаки та об’єм домедичної допомоги постраждалому з травмою хребта або 

тазу. 
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37. Класифікація травм кінцівок (переломи: відкриті і закриті, розтягнення зв’язок, вивихи 

суглобів), причини та ознаки. Абсолютні ознаки переломів.  

38. Визначення поняття та ознаки політравми 

39. Техніка іммобілізації кінцівок постраждалому з розтягненням зв’язок  

40. Техніка іммобілізації руки або ноги постраждалого за допомогою підручних або 

табельних засобів 

41. Особливості надання домедичної допомоги при відкритих переломах 

42. Техніка застосування шприц-тюбика зі знеболюючим засобом 

43. Механізми отримання травм постраждалим внаслідок ДТП 

44. Послідовність огляду постраждалого внаслідок ДТП в салоні автомобіля.  

45. Техніка екстреного виймання постраждалого з салону автомобіля. 

46. Тактика та об’єм домедичної допомоги постраждалому внаслідок ДТП.  

47. Класифікація та характеристику сильнодіючих отруйних речовин. 

48. Обсяг домедичної допомоги при ураженні сильнодіючими отруйними речовинами. 

49. Поняття про аварію та її фази на радіаційно-небезпечному об'єкті 

50. Фактори, які впливають на організм людини при аваріях на радіаційно-небезпечних 

об`єктах  

51. Зони радіоактивного зараження місцевості 

52. Обсяг домедичної допомоги постраждалим при аваріях на радіаційно-небезпечних 

об'єктах  

53. Причини, ознаки та класифікацію опіків 

54. Принципи оцінки опіків за глибиною, тяжкістю та площею ураженої поверхні 

55. Об'єм та порядок домедичної допомоги постраждалому з різними видами опіків 

56. Ознаки впливу кислот або лугів на шкіру та слизові оболонки 

57. Особливості допомоги при опіках очей різної етіології. 

58. Причини, ознаки та класифікацію відмороження та гіпотермії 

59. Об'єм та порядок домедичної допомоги постраждалому з відмороженням або 

гіпотермією 

60. Причини та ознаки сонячного або теплового удару 

61. Об'єм та порядок домедичної допомоги постраждалому з сонячним або тепловим ударом 

62. Дія електричного струму на організм людини 

63. Причини та ознаки ураження електричним струмом або блискавкою 

64. Об'єм та порядок домедичної допомоги постраждалому з ураженням електричним 

струмом або блискавкою 

65. Причини, ознаки, об'єм та порядок домедичної допомоги пацієнту з втратою свідомості 

66. Причини, ознаки, об'єм та порядок домедичної допомоги пацієнту із судомами 

67. Причини, ознаки, об'єм та порядок домедичної допомоги пацієнту з болем в грудній 

клітці 

68. Причини, ознаки, об'єм та порядок домедичної допомоги пацієнту з інсультом 

69. Причини, ознаки, об'єм та порядок домедичної допомоги пацієнту з гострим болем в 

животі 

70. Загальні ознаки отруєння невстановленою речовиною або газом, об'єм та порядок 

домедичної допомоги  

71. Ознаки, об'єм та порядок домедичної допомоги пацієнту при укусах (комах, собак або 

отруйних змій) 

72. Ознаки та класифікацію утоплення 

73. Особливості наближення до потопельника та його транспортування до берега 

74. Об'єм та порядок домедичної допомоги постраждалому внаслідок утоплення 

75. Види та особливості ушкоджень в бойових умовах 

76. Найчастіші причини летальних наслідків під час бойових дій 

77. Засоби індивідуального медичного оснащення та особистої безпеки військовослужбовця 
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78. Характеристика секторів поля бою 

79. Особливості оцінки місця події в бойових умовах 

80. Методи та техніка наближення до пораненого в секторі абсолютної небезпеки 

81. Послідовність первинного огляду постраждалого в бойових умовах (алгоритм САВСDE) 

82. Об'єм домедичної допомоги в різних секторах поля бою 

83. Алгоритм надання домедичної допомоги в секторі абсолютної небезпеки 

84. Алгоритм надання домедичної допомоги в секторі відносної небезпеки 

85. Найчастіші причини гострого порушення дихання та кровообігу в бойових умовах 

86. Техніка внутрішньовенного та внутрішньокісткового доступів 

87. Класифікація, клінічні ознаки та об'єм домедичної допомоги при пневмотораксі 

88. Об'єм та порядок домедичної допомоги постраждалим з бойовими травмами 

89. Об'єм та порядок домедичної допомоги постраждалим з радіаційним ураженням 

90. Об'єм та порядок домедичної допомоги постраждалим з опіками 

91. Об'єм та порядок домедичної допомоги постраждалим з відмороженням 

92. Об'єм та порядок домедичної допомоги постраждалим з траншейною стопою в бойових 

умовах 

93. Об'єм та порядок домедичної допомоги постраждалим з ураженням бойовими 

вогнесумішами 

94. Способи та техніка переміщення пораненого до укриття в бойових та небойових умовах 

95. Принципи організації та проведення медичного сортування при виникненні масових 

санітарних втрат 

96. Алгоритм проведення медичного сортування 

97. Правила заповнення МІСТ-рапорту 

98. Методи переміщення пораненого з сектору укриття до місця збору поранених (однією, 

двома особами, з використанням табельних та підручних засобів) 

99. Принципи підготовки поранених (уражених) до евакуації  

100. Принципи контролю стану пораненого згідно з протоколом САВСDЕ 

101. Призначення та правила заповнення медичної інформаційної картки 

102. Правила запиту на евакуацію 

103. Методи завантаження та розвантаження поранених в різні евакуаційні транспортні 

засоби 

104. Принципи контролю життєвих показників та стану пораненого під час транспортування. 

105. Особливості поведінки людей в надзвичайних ситуаціях.  

106. Визначення поняття і ознаки бойового стресу, бойової втоми та посттравматичного 

стресового розладу 

107. Ступені тяжкості бойового стресу 

108. Основні принципи та алгоритм домедичної допомоги особам з ознаками бойового 

стресу, бойової втоми або посттравматичного стресового розладу 

109. Методи попередження розладів психіки під час бойових дій 

110. Типові реакції медичних працівників на різні травматичні події.  

111. Механізми формування у медичних працівників стійкості до стресу. 

112. Дебрифінг та його роль у психологічній корекції посттравматичних стресових розладів. 

 


