
Результати навчання за дисципліною  

“МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ” 

для лікарів-інтернів 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни лікар-інтерн повинен 
Вміти: 

− опитати хворого, зібрати анамнез захворювання, життя і алергічний 
анамнез; 

− виконати огляд пацієнта з використанням фізикальних методів дослідження; 

− виявити провідний синдром захворювання чи механізм травми та оцінити 
його важкість; 

− визначити необхідність та обґрунтувати призначення додаткових методів 
обстеження; 

− проаналізувати результати лабораторних та інструментальних методів 
дослідження; 

− обгpунтувати поставлений діагноз, тактику ведення хворого на 
догоспітальному етапі,  вибір профілю відділення госпіталізації; 

− визначити об’єм і послідовність основних лікувальних заходів, надати 
необхідну екстрену та невідкладну допомогу; 

− забезпечити тpанспоpтування до стаціонаpу відповідно до пріоритету 
транспортування; 

− оформити медичну документацію лікаря бригади екстреної та невідкладної 
медичної допомоги; 

− виконати обов'язки лікаря бригади екстреної та невідкладної медичної 
допомоги, яка першою прибула на місце надзвичайної ситуації; 

− провести сортування постраждалих за системою  START; 

− забезпечити прохідність дихальних шляхів (повітроводи, ларингеальная 
маска, комбінована стравохідно - трахеальна трубка, ендотрахеальна 
інтубація, конікопункція, конікотомія) дорослих та дітей; 

− проводити аспірацію патологічного вмісту з трахеобронхіального дерева; 

− провести допоміжну і штучну вентиляцію легень дорослих та дітей за 
допомогою маски та мішка Амбу чи портативного апарату штучної 
вентиляції легень; 

− обрати відповідний прилад (назальна канюля, проста лицьова маска, маска 
з резервуаром, нереверсивна маска, маска Вентурі, мішок Амбу), провести 
оксигенотерапію та контролювати її ефективність; 

− забезпечити судинний доступ (периферичний венозний, центральний 
венозний, внутрішньокістковий) у дорослого чи дитини; 

− готувати систему для внутрішньовенних вливань; 

− налагодити кардіомоніторний нагляд за хворим; 

− діагностувати раптову зупинку серця; 

− виконати базові та розширені реанімаційні заходи пацієнтів різного віку; 

− записати та оцінити електрокардіограму; 

− виявити ознаки гострого інфаркту міокарда, тахіаритмії, брадіаритмії, 
перевантаження відділів серця, тромбоемболії легеневої артерії за 
допомогою електрокардіографічного обстеження; 

− призначити інфузійну терапію; 

− виконати декомпресію плевральної порожнини; 

− зупинити зовнішню кровотечу різними способами; 

− накласти шийний комірець; 

− організувати та взяти участь у вийманні постраждалого з автомобілю; 



− виконати транспортну імобілізацію постраждалих з травмами різної 
локалізації; 

− виконати місцеву анестезію; 

− виконати асептичну обробку рани та накласти бинтову пов'язку; 

− виявити провідний токсикологічний синдром; 

− виконати промивання шлунку та гастроентеросорбцію; 

− призначити антидотну терапію; 

− прийняти пологи поза стаціонаром; 

− катетеризувати сечовий міхур; 

− знизити внутрішньоочний тиск; 

− виконати передню тампонаду носа; 

− діагностувати і надати екстрену та невідкладну допомогу хворим з: 

• шоком, комою, електротравмою, ураженням блискавкою, сонячним чи 
тепловим ударом, гіпотермією, судомним синдромом, 
странгуляційною асфіксією, синдромом позиційного здавлення;  

• гострим коронарним синдромом, набряком легень, гіпертонічним 
кризом, непритомністю, тромбоемболією легеневої артерії, нападом 
бронхіальної астми, астматичним статусом, загостренням хронічного 
обструктивного захворювання легень, пневмонією, легеневою 
кровотечею; 

• гострим розширенням та опіками шлунку, гострою шлунково-
кишковою кровотечею, гострою кишковою непрохідністю, 
ушкодженням грудної клітки чи живота, травмою кінцівок, хребта чи 
тазу, політравмою, множинною, поєднаною чи комбінованою 
травмою; 

• гострим порушенням мозкового чи спінального кровообігу, менінгітом 
чи менінгоенцефалітом, поліомієлітом, спадково-дегенеративним 
захворюванням нервової системи, мігренню, міастенією, черепно-
мозковою чи спинальною травмою,  травмою периферичних нервів; 

• гострим отруєнням алкоголем і його сурогатами, наркотичними 
речовинами, седативними препаратами, психоміметиками, 
нейролептиками, антидепресантами, фосфорорганічними 
речовинами, чадним газом і продуктами горіння, сполуками аніліну і 
ціанідами, гіпотензивними чи антиаритмічними препаратами, 
нестероїдними протизапальними засобами, хлорованими 
вуглеводнями, речовинами рослинного чи тваринного походження, 
припікаючи ми речовинами, етиленгліколем та солями важких 
металів, гострою нирковою чи печінковою недостатністю; 

• дітям з обструкцією дихальних шляхів внаслідок потрапляння 
стороннього тіла, гострого стенозуючого ларингиту, епіглотіту, нападу 
бронхіальної астми, набряком легень, дегідратацією чи 
гіпергідратацією, шоком, гострою серцевою недостатністю та 
аритмією, алергічними реакціями, порушенням свідомості та 
терморегуляції, судомним синдромом, тепловою чи холодовою 
травмою, електротравмою, гострою декомпенсацією цукрового 
діабету, гемолітико-уремічним синдромом чи синдромом Рея, гострою 
респіроторною вірусною інфекцією, ацетонемічним синдромом,  
муковісцедозом, гострою кишковою інфекцією, менінгококовою 
інфекцією або нейроінфекцією, дифтерією; 

• жінкам з прееклампсією, еклампсією, передчасним відшаруванням 
плаценти, матковими кровотечами, пельвіоперитонітом, 



позаматковою вагітністю, апоплексією яєчника; 

• хворим з загостренням шизофренії, алкогольним психозом, 
наркоманією, реактивним станом чи неврозом; 

• кишковою інфекцією чи харчовою токсикоінфекцією, дизентерією, 
ботулізмом, менінгококовою інфекцією, лептоспірозом, дифтерією, 
холерою, чумою, геморагічною лихоманкою, тропічними хворобами;  

• гострою затримкою сечі, нирковою колькою, гострим простатитом, 
травмою нирок, сечовидільних шляхів та сечового міхура, стороннім 
тілом уретри;  

• гострим нападом глаукоми, механічною чи хімічною травмою очей; 

• отогематомою, стороннім тілом зовнішнього слухового проходу чи 
носа, травмою барабанної перетинки, піраміди скроневої кістки чи 
глотки, переломом кісток носа, носовою кровотечею, опіком глотки, 
паратонзилярним абсцесом; 

• феохромоцитомою, гострою наднирниковою недостатністю, 
діабетичною комою, мікседематозною комою чи тіреотоксичним 
кризом; 

• гострим радіаційним чи хімічним ураженням. 

− надати першу лікарську допомогу в процесі лікувально-евакуаційного 
забезпечення військ (переливання крові та кровозамінників, проводу, 
фіксація язика, відсічення або підшивання звисаючих лоскутів м'якого 
піднебіння і бокових відділів глотки, накладання окклюзійної пов'язки при 
відкритому пневмотораксі, новокаїнові блокади,  відсікання кінцівки, яка 
висить на лоскуті м'яких тканин ("транспортна ампутація"), часткову 
санітарну обробку відкритих ділянок шкіри, дегазацію пов'язок та одягу; 
зміну одягу, зараженого стійкими отруйними речовинами; зняття протигазу з 
тяжкопоранених і тяжкохворих, промивання очей при ураженні отруйними 
речовинами шкірнонаривної дії з наступним введенням у кон'юнктивальний 
мішечок спеціальних очних мазей, використання антитоксичної сироватки 
при отруєннях бактеріальними токсинами і проведення неспецифічної 
профілактики при ураженні бактеріологічною (біологічною) зброєю). 

 


