
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ) 

проведення заняття 

 

Підготовка з питань надання домедичної допомоги               _________________                      

Группа  № 1__________________________________________________________ 

 (найменування органу та підрозділу цивільного захисту) 
Тема: Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при серцевому 

нападі 

 

Навчальна мета: Довести до особового складу порядок надання домедичної 

допомоги постраждалим при серцевому нападі 

 

Час проведення: 45 хв 

 

Місце проведення: ауд 203  

 

Навчально-матеріальне забезпечення: Конспкект-лекцій  

 

Нормативно-правові акти та література: 

  

Наказ МОЗ України від 16.06.2014 № 398 

 

Порядок проведення заняття: 

 

1. Організаційні заходи – 5 хв.: 

 перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття. 

2. Контроль знань – 5 хв.: 

 перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу. 

3. Викладення матеріалу теми –  25 хв. 

 

 

Питання, які вивчатимуться: 

1) Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при серцевому 

нападі 
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Питання та їх стислий зміст Методичні 

вказівки 

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

утопленні. 

1. Цей Порядок визначає механізм надання домедичної допомоги 

постраждалим при серцевому нападі не медичними працівниками. 

 

2. У цьому Порядку термін «серцевий напад» вживається у такому 

значенні – це інфаркт міокарда, крайній ступінь ішемічної хвороби 

серця, який характеризується розвитком ішемічного некрозу ділянки 

міокарда, що виник внаслідок абсолютної або відносної недостатності 

кровопостачання у цій ділянці. 

 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах 

законодавства України про охорону здоров’я та інших нормативно-

правових актах у сфері охорони здоров’я. 

 

3. Ознаки (симптоми) прояву серцевого нападу: дискомфорт в 

центрі грудної клітки; стискаючий, тягнучий біль за грудиною; біль в 

лівій руці з проекцією в лікоть, мізинець, шию, нижню щелепу; відчуття 

страху; часте дихання (більше ніж 30 дихальних рухів за хвилину); 

холодний піт, нудота, запаморочення. 

 

4. Послідовність дій при наданні домедичної допомоги 

постраждалим при серцевому нападі не медичними працівниками: 

 

1) викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, 

пояснити диспетчеру причину виклику; 

 

2) перемістити постраждалого на спину чи надати зручне для нього 

положення; 

 

3) розстібнути одяг у постраждалого; 

 

4) забезпечити надходження свіжого повітря в приміщення; 

5) запитати у постраждалого про прийом фармакологічних 

препаратів, які рекомендовані його лікуючим лікарем. У випадку їх 

наявності – допомогти прийняти постраждалому ліки; 
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6) при можливості дати постраждалому розжувати таблетку 

аспірину (незалежно від прийому інших препаратів) за умови 

відсутності у нього алергічної реакції; 

 

7) забезпечити постійний нагляд за постраждалим; 

 

8) при втраті свідомості здійснювати послідовність дій, 

передбачених Порядком надання домедичної допомоги постраждалим 

при раптовій зупинці серця, затвердженим наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 16 червня 2014 року № 398. 

 

4. Закріплення вивченого матеріалу – 5 хв. 

  

Питання для закріплення: 

1) Дати визначення терміну «серцевий напад». 

2) Послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при 

серцевому нападі не медичними працівниками. 

 

5. Підбиття підсумків – 5 хв.: 

 зазначення питань, що потребують підвищеної уваги; 

 оголошення оцінки; 

 відповіді на запитання. 

 


