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Група № 11 

Захист України  

Урок 10-11 

Тема: Визначення, усунення та запобігання головних факторів, які 

загрожують життю постраждалого та оточуючи. Контрольна робота. 

Мета: 

навчальна: ознайомити учнів з основами тактичної медицини, дати коротку 

характеристику, розповісти про етапи надання домедичної допомоги 

розвивальна: розвивати логічне мислення, вміння та навички висловлювати 

власну думку, робити висновки, порівнювати;  

виховна: виховувати почуття поваги та співчуття до інших, власного народу, 

держави та до себе.  

 

 

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. 

Матеріал до уроку  

Домедична допомога — невідкладні дії та організаційні заходи, 

спрямовані на врятування та збереження життя людини в невідкладному стані 

та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я. 

Таку допомогу здійснюють на місці події особи, які не мають медичної освіти, 

але за своїми службовими обов’язками мають володіти основними 

практичними навичками рятування та збереження життя людини, яка 



перебуває в невідкладному стані. Крім того, ці особи відповідно до закону 

зобов’язані надати домедичну допомогу. 

У разі ураження електричним струмом насамперед треба припинити дію 

електричного струму. Слід пам’ятати, що торкатися до постраждалих можна 

лише після знеструмлення або в спеціальному ізоляційному костюмі (гумові 

рукавиці та чоботи), інакше можливе ураження струмом особи, яка надає 

допомогу. 

Якщо це неможливо, треба викликати аварійно-рятувальну службу 

(телефон — «101»), Відтак лише після усунення небезпеки електротравми 

можна підійти до постраждалого, оглянути його та спільними зусиллями 

надати домедичну допомогу. 

Однак якщо ви твердо переконані, що ваше взуття є надійним ізолятором від 

ураження електрострумом, можете, одягнувши гумові рукавички, зняти провід 

з тіла постраждалого сухою дерев’яною палицею і відтягнути тіло, узявшись 

за кінці сухого одягу. 

У випадку термічних опіків домедична допомога спрямована на 

призупинення дії термічного агента на шкіру, профілактику інфікування 

опікової рани й опікового шоку. 

Для зупинки дії термічного агента на шкіру необхідно винести постраждалого 

із зони дії високої температури, швидко загасити палаючий одяг, обережно 

розрізати та зняти з тіла залишки тліючого одягу або дуже нагрітий одяг. 

Не можна відривати прилиплу тканину, торкатися обпеченого місця 

руками, робити проколи, знімати пухирі, змащувати опік олією, маслом, 

кремом тощо. До приїзду рятівників не слід допускати переохолодження, 

накрити постраждалого термопокривалом — ковдрою, курткою тощо. 



У разі хімічних опіків уражені ділянки шкіри слід швидко промити 

водою впродовж 10-15 хв для видалення кислот або лугів . Цю процедуру не 

можна проводити, коли хімічна речовина, взаємодіючи з водою, дає небажані 

реакції. Не можна промивати водою опіки негашеним вапном. Ці речовини 

усувають механічним шляхом. 

 За променевих опіків радіоактивну речовину, яка 

потрапила на шкіру, змивають струменем води. Потерпілі із зони 

радіоактивного забруднення місцевості підлягають невідкладній евакуації. 

Рятувальники використовують індивідуальні засоби захисту (респіратори, 

ватно-марлеві пов'язки, короткочасно-фільтруючі протигази тощо), а також 

колективні — засоби дезактивації, пристрої автоматичного контролю тощо. 

Евакуйовані постраждалі мають помитися під душем з милом, промити 

кон’юнктиви очей, порожнину носа, рота, горла, змінити натільну білизну та 

одяг. 

Обмороженням називають локальне переохолодження, тобто воно може бути 

на окремих ділянках тіла (наприклад, руки, ніс, вуха). У разі переохолодження 

знижується температура тіла. У випадку обмороження домедична допомога 

полягає в транспортуванні постраждалого в тепле приміщення. Подальші дії 

залежатимуть від ступеня обмороження. 

Домедична допомога в разі переохолодження І ступеня, що характеризується 

тремтінням, тобто природною реакцією організму, який намагається таким 

чином зігрітися, полягає в тому, щоб змусити людину активно рухатися. 

За II ступеня переохолодження, людина перестає відчувати холод, оскільки 

відділ головного мозку, що відповідає за терморегуляцію, припиняє 

функціонувати. Потерпілого треба терміново помістити в сухе тепло, укутати 

ковдрою і викликати медичну допомогу для якнайшвидшого перевезення в 



лікувальний заклад. Якщо ковтання збережене, потрібно дати тепле пиття. 

Категорично не можна поїти до того моменту, поки людина не почне відчувати 

холод, бо в неї може відмовити ковтальний рефлекс. 

Якщо людина постраждала від сонячного удару, постраждалого переміщують 

у тінь, звільняють від одягу, вкутують простирадлом, змоченим холодною 

водою, дають випити холодної води, кладуть холодний компрес на голову. 

У разі теплового удару (стан через загальне перегрівання організму під 

впливом зовнішніх теплових чинників) основне — забезпечити охолодження 

організму. Постраждалого треба винести у прохолодне місце, звільнити від 

одежі та покласти в горизонтальне положення дещо припіднявши голову 

(згорнути одяг у валик та підкласти під голову, забезпечити доступ свіжого 

повітря, дати напитися холодної води, загорнути у вологі простирадла, 

руїнники, або вологу одежу.  

Прикласти на чоло, шию та під потилицю холодні компреси (змочені 

рушники або серветки), накласти холодний компрес або міхур з льодом на 

голову, обгорнути простирадлом, змоченим холодною водою. 

 

Домашнє завданн: написати та вивчити конспект. Виконати контрольну 

роботу 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


