
 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ) 

проведення заняття 
 

підготовка з питань надання домедичної допомоги  
(вид службової підготовки) 

 

Національний університет цивільного захисту України 

 

Тема: Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на 

пошкодження живота 

 

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

якостей особового складу  

 

Час проведення:  45 хвилин, 23.10.2020 

 

Навчально-матеріальне забезпечення: мультимедійне обладнання 

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

Нормативно-правові акти та література: 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014  № 398 "Порядок 

надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на пошкодження 

живота".  
 

 

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 – 15 хв. 

  

 

 

Питання, які вивчатимуться: 

 

1) Поняття терміну "закрита травма живота".  

2) Поняття терміну "проникаюча травма живота". 

3) Ознаки проникаючої травми живота. 

4) Ознаки закритої травми живота з можливою внутрішньою кровотечею. 

5) Послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при 

підозрі на пошкодження живота не медичними працівниками при закритій 

травмі живота; при проникаючій травмі живота. 
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Питання та їх стислий зміст Методичні 

вказівки 

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

підозрі на пошкодження живота регламентується наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014  № 398. 

Цей Порядок визначає механізм надання домедичної 

допомоги постраждалим при підозрі на пошкодження живота не 

медичними працівниками. 

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

закрита травма живота – травма, при якій шкіра, 

підшкірна клітковина та апоневроз залишаються 

непошкодженими, а на шкірі живота та прикордонних ділянках 

спостерігаються підшкірні крововиливи; 

проникаюча травма живота – травма, при якій канал 

рани проникає у черевну порожнину. 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в 

Основах законодавства України про охорону здоров’я та інших 

нормативно-правових актах у сфері охорони здоров’я. 

Ознаки проникаючої травми живота: наявність рани; біль 

в рані та в черевній порожнині; нудота; блювота; слабкість; 

відчуття тиску, “розпирання” в животі; наявність сторонніх 

предметів у рані (ніж, арматура тощо); наявність в рані 

кишківника чи сальника (евентерація). 

Ознаки закритої травми живота з можливою внутрішньою 

кровотечею: посиніння шкіри (утворення синця) на місці 

травми; відчуття хвилювання або неспокою; часте дихання; 

бліда, холодна або волога на дотик шкіра; нудота; блювота; 

відчуття спраги; втрата свідомості. 

Послідовність дій при наданні домедичної допомоги 

постраждалим при підозрі на пошкодження живота 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 

проведення серцево-легеневої реанімації; 

5) при закритій травмі живота: 

а) надати постраждалому зручне положення; 

б) за наявності ознак шоку надати постраждалому 

протишокове положення; 

в) вкрити постраждалого термопокривалом/ковдрою; 

г) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 
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Прочитати 
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ґ) при погіршенні стану постраждалого до прибуття бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги зателефонувати до 

диспетчера екстреної медичної допомоги; 

6) при проникаючій травмі живота: 

а) надати постраждалому зручне положення; 

б) за наявності ознак шоку надати постраждалому 

протишокове положення; 

в) накласти чисту, стерильну пов’язку на рану та зафіксувати 

її за допомогою лейкопластиру; 

г) не вправляти внутрішні органи в черевну порожнину; 

ґ) не виймати з рани сторонні предмети; 

д) вкрити постраждалого термопокривалом/ковдрою; 

е) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

7) при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно 

зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Закріплення вивченого матеріалу -15 хв. 

Питання для закріплення: 

1) Нормативно-правові акти, якими регламентується Порядок надання 

домедичної допомоги постраждалим при підозрі на пошкодження живота? 

2) Що таке "закрита травма живота"? 

3) Що таке "проникаюча травма живота"? 

3)  Які ознаки проникаючої травми живота? 

4)  Які ознаки закритої травми живота з можливою внутрішньою 

кровотечею? 

5. Підбиття підсумків - 10 хв.: 

 зазначення питань, що потребують підвищеної уваги; 

 оголошення оцінки; 

 відповіді на запитання. 
 

 


