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Матеріал до уроку 

Контрольна робота № 1  

1. Дайте визначення, що таке рана:  

А)   травматичне ушкодження, яке загрожує життю потерпілого; 

стан організму, за якого людина не здатна повноцінно і без шкоди для себе 

виконувати свої біологічні й соціальні функції; 

Б) це порушення нормальної життєдіяльності організму, що 

супроводжується болем і кровотечею; 

В) пошкодження шкіри, слизових оболонок, тканин і органів, що 

супроводжуються болем, кровотечею і порушенням функцій організму 

2. Рани різної глибини, з удареними місцями й розмізченими м'якими 

частинами тіла називаються:  

А) вогнепальними; 

Б) колотими; 

В) рубаними; 

Г) вдареними 

3. Рани, що характеризуються незначним розміром вхідного отвору, 

майже повною відсутністю виділень із каналів рани:  

А) різана 

Б) колота 

В) вогнепальна 

Г) рвана 



4. Небезпечним ускладненням ран є зараження їх різними збудниками 

хвороб (в першу чергу правцем). Вкажіть, який із наведених способів 

профілактики зараження ран буде вірним:  

А) якомога швидше накладання на рану асептичної стерильної пов'язки  

Б) якомога швидше обробити рану йодом, розчином брильянтового зеленого 

або перекису водню 

В) ввести протиправцеву (протистовбнякову) вакцину 

Г) всі відповіді вірні 

5. Вкажіть, якою буде послідовність надання першої медичної допомоги 

при пораненнях  

А) накладання асептичної пов'язки, зупинка кровотечі, доставка у 

стаціонарні медичні заклади 

Б) зупинка кровотечі, накладання асептичної пов'язки, доставка у медичний 

заклад 

В) доставка у медичний заклад, а під час руху накладання пов'язки і зупинка 

кровотечі 

Г) послідовність значення не має 

6. Зазначте види кровотечі:  

А) м'язова, судинна, кровотеча внутрішніх органів; 

Б) зовнішня, тимчасова, постійна, капілярна; 

В) артеріальна, венозна, капілярна, паренхіматозна; 

Г) правильна відповідь відсутня 

7. Для початку надання допомоги, у разі відкритої кровотечі, необхідно 

визначити її вид. Вкажіть вид кровотечі, ознаками якої є ясно-червона 

кров, що витікає пульсуючим струменем.  

А)мартеріальна; 

Б) м'язова; 

В) венозна; 

Г) зовнішня 



8. Вид перелому, при якому не порушується цілісність шкіряного 

покриву  

А) відкритий 

Б) закритий 

В) активний 

Г) пасивний 

9. Зазначте правильне визначення, що таке іммобілізація  

А) призов осіб чоловічої статі до лав Збройних Сил України 

Б) забезпечення нерухомості кісток у місці перелому чи вивиху 

В) загрозливе для життя ускладнення важких уражень 

Г) повне зміщення суглобових кінців із втратою нормального зіставлення 

суглобових поверхонь 

10. Дайте визначення поняттю домедична допомога це - ….. 

11.  Характеристика та перша допомога при колотих ранах 

Контрольна робота оцінюється в 12 балів. 

 

 

Причини порушення прохідності дихальних шляхів 

Розгляньмо причини виникнення часткової або повної непрохідності 

дихальних шляхів (ДШ), яка може призвести не тільки до розладів дихання, 

але й до смерті людини. 

Отже, через дихальні шляхи повітря з носа та рота потрапляє в легені. 

Якщо з різних причин виникає часткове або цілковите порушення прохідності 

ДШ, то організм не отримує достатньої кількості кисню. Кисневе голодування 

головного мозку призводить до непритомності, а серця — до зупинки серцевої 

діяльності. Тривала часткова непрохідність ДШ може спричинити дихальну 

недостатність, за якої брак кисню в крові компенсується збільшенням частоти 

дихальних рухів. За повної непрохідності ДШ виникає загроза для життя. Цей 

стан називають задухою, або асфіксією. Якщо не відновити дихання, то через 

1—1,5 хв зупиниться серцебиття, а за 3-5 хв настає смерть. 



Причини непрохідності дихальних шляхів: 

1. Западання кореня язика в разі непритомності в положенні на спині. 

2. Потрапляння у ДШ сторонніх предметів, блювотних мас або крові. 

3. Набряк слизової оболонки та надлишкова секреція слизу верхніх ДШ у разі 

травм та запалення. 

4. Набряк слизової оболонки гортані під час алергічної реакції; 

5. Спазм бронхів і голосових складок під час деяких захворювань і отруєннь. 

У людей у непритомному стані в положенні на спині причиною непрохідності 

дихальних шляхів буває западання кореня язика. 

Найчастіше непрохідність дихальних шляхів виникає внаслідок потрапляння 

сторонніх предметів, наприклад їжі, невеликих іграшок або рідких субстанцій 

таких, як блювотні маси, слиз, кров, слина. 

Серед твердих предметів виявляють зерна фруктів, овочів (кукурудза, квасоля, 

горох), м’ясні та риб’ячі кістки, намистинки, монетки, шпильки тощо. Вони 

можуть застрягти вбудь-якому місці ДШ, від горла до легень, спричиняючи 

їхню часткову або повну непрохідність. Найнебезпечніші ділянки — гортань і 

трахея, де сторонні предмети можуть цілком перекрити доступ повітря. 

Квасоля і горох, як відомо, здатні розбухати, поступово перекриваючи просвіт 

трахеї. Частинки жуйок не лише спричиняють запальну реакцію в місці 

прилипання, а й сприяють поширенню її в легені. 

Алергічний набряк гортані може супроводжуватися набряком язика, губ, 

обличчя. Він виникає у відповідь на дію певних речовин, які називають 

алергенами. 

До них належать: 

• харчові продукти (молоко, мед, шоколад, яйця, цитрусові, полуниця тощо); 

• лікарські речовини (антибіотики, вітаміни, знеболювальні засоби тощо); 

• токсини, які потрапляють в організм при укусах комах; 

• хімічні речовини, які використовують у побуті (пральний порошок, шампуні 

тощо). 



Алергени потрапляють в організм різними шляхами: інгаляційно (вдих), через 

шлунково-кишковий тракт, а також через кров. Крім того, часто алергічні 

реакції виникають під час контакту з домашніми тваринами (коти й собаки). 

Унаслідок алергії, інфекції або їх поєднання, набряклі голосові складки та 

внутрішній шар гортані й трахеї звужують просвіт дихальних шляхів, що 

призводить до погіршення їхньої прохідності. 

Значне скорочення м’язів голосових складок і бронхів називають спазмом, 

який, звужуючи їх просвіт і порушуючи прохідність дихальних шляхів, може 

виникати у відповідь на вплив холоду, диму, стресу, алергену, розвитку 

інфекції тощо. 

Тривале перебування в спазмованому стані призводить до того, що м’язи вже 

не можуть розслабитися без допомоги ліків. 

Спазм голосових складок (ларингоспазм) виникає через ларингіт, який 

характеризується появою кашлю, подібного до гавкання, та осиплістю голосу. 

 
Домашнє завдання: написати конспект, виконати контрольну роботу. 

 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 

 
 

 


