
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ) 

проведення заняття 
 

Підготовка з питань надання домедичної допомоги  
(вид службової підготовки) 

 

Національний університет цивільного захисту України 

 (найменування органу та підрозділу цивільного захисту) 
 

Тема: ″Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на 

перелом кісток кінцівок″. 

 

Навчальна мета:      підвищення рівня знань, умінь, навичок та професійних 

якостей особового складу  

 

Час проведення:       1 година 

 

 

Навчально-матеріальне забезпечення: мультимедійне обладнання 

(технічні та наочні засоби навчання, що використовуються під час проведення заняття) 
 

 

Нормативно-правові акти та література: 

 

1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 16.06.2014  № 398, яким 

затверджено Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі 

перелом кісток кінцівок 
            (використані під час підготовки до проведення заняття) 
 

 

 

 

Порядок проведення заняття: 

 

1. Організаційні заходи – 5 хв.: 

 перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття. 

2. Контроль знань – 0 хв.: 

 перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу. 

3. Викладення матеріалу теми – 25 хв. 

 Питання, які вивчатимуться: 

 

1) терміни: перелом, відкритий перелом, закритий перелом, іммобілізація. 

 2) ознаки переломів: закритих та відкритих; 

3)  послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при 

підозрі на перелом кісток кінцівок не медичними працівниками. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-14/paran11#n11
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Питання та їх стислий зміст Методичні вказівки 

Пошкодження органів руху є переважно наслідком 

механічної травми і значно рідше — результатом 

патологічних процесів у кістках (патологічні 

переломи). Переломи завжди супроводжуються 

кровотечею до оточуючих тканин. Втрата крові при 

переломах може спричинити гіповолемію і навіть шок. 

Кровотеча може бути більшою при відкритих 

переломах, тобто з одночасним пошкодженням шкіри; 

зламану кістку не завжди видно в рані. Інші наслідки 

переломів: пошкодження артерій та ішемія 

периферичної частини кінцівки, переривання нерва 

(парез та порушення чутливості).  

Перелом – часткове або повне порушення 

цілісності кістки, викликане впливом на неї механічної 

сили: насильно або в результаті падіння, удару, а також 

внаслідок патологічного процесу, пухлини, запалення; 

відкритий перелом – часткове або повне 

порушення цілісності кістки з одночасним 

пошкодженням шкірних покровів у проекції перелому; 

закритий перелом – часткове або повне 

порушення цілісності кістки без пошкодження шкірних 

покровів у проекції перелому; 

іммобілізація (знерухомлення) – фіксація 

перелому кістки шляхом використання стандартних 

шин чи імпровізованих засобів. 

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 відкритого перелому кісток кінцівки: 

наявність рани в місці перелому; кровотеча з рани; біль 

в області рани; порушення функції ушкодженої 

кінцівки; неприродне положення кінцівки; патологічна 

рухливість у кінцівці; крепітація (своєрідний хрускіт) у 

місці перелому; наявність уламків кістки в рані. 

4. Ознаки закритого перелому кісток кінцівки: 

неприродне положення кінцівки; біль в області 

рани/деформації кінцівки; патологічна рухливість в 

кінцівці; крепітація (хрускіт) в місці перелому; 

гематома в області перелому (збільшення кінцівки в 
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об’ємі); порушення функцій ушкодженої кінцівки. 

5. Послідовність дій при наданні домедичної 

допомоги постраждалим при підозрі на перелом 

кісток кінцівок не медичними працівниками: 

1) переконатися у відсутності небезпеки; 

2) провести огляд постраждалого, визначити 

наявність свідомості, дихання; 

3) викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної 

допомоги; 

4) якщо у постраждалого відсутнє дихання, 

розпочати серцево-легеневу реанімацію; 

5) якщо у постраждалого ознаки відкритого 

перелому: 

а) розрізати одяг над раною; 

б) накласти стерильну, чисту пов’язку на рану; 

в) допомогти постраждалому прийняти зручне 

положення (таке, яке завдає найменше болю); 

г) іммобілізувати (знерухомити) пошкоджену 

кінцівку за допомогою стандартного обладнання (шин) 

чи підручних засобів; 

     ґ) вкрити постраждалого термопокривалом 

/покривалом; 

д) забезпечити постійний нагляд за постраждалим 

до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги; 

6. Якщо у постраждалого ознаки закритого 

перелому: 

а) допомогти постраждалому прийняти зручне 

положення (таке, яке завдає найменше болю); 

б) іммобілізувати (знерухомити) пошкоджену 

кінцівку за допомогою стандартного обладнання (шин) 

чи підручних засобів; 

      в) вкрити постраждалого термопокривалом/ 

покривалом; 

г) забезпечити постійний нагляд за постраждалим 

до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної 
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допомоги; 

7. При погіршенні стану постраждалого до приїзду 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 

повторно зателефонувати диспетчеру екстреної 

медичної допомоги. 

 

 

         Питання для вивчення: 

1) терміни: перелом, відкритий перелом, закритий перелом, іммобілізація. 

 2) ознаки переломів: закритих та відкритих; 

3)  послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при 

підозрі на перелом кісток кінцівок не медичними працівниками. 

 

4. Закріплення вивченого матеріалу - 7 хв. 

 Питання для закріплення: 

 

5. Підбиття підсумків - 8 хв.: 

 зазначення питань, що потребують підвищеної уваги; 

 оголошення оцінки; 

 відповіді на запитання. 

 
 


