
 

 

 

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 

травму грудної клітки″. 

 

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

якостей особового складу  

 

Час проведення:       1 година 

 

 

Місце проведення:   згідно розкладу навчальних груп 

 

 

Нормативно-правові акти та література: 

 

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

надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму грудної 

клітки ".  
 

 

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) Поняття терміну " травма грудної клітки ".  

2) Послідовність дій постраждалим при підозрі на травму грудної клітки. 

 

Терміни вживаються у такому значенні: 

проникаюча травма грудної клітки - пошкодження, при якому канал рани має 

сполучення з плевральною порожниною; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0750-14/paran12#n12
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травма грудної клітки з підозрою на внутрішню кровотечу - пошкодження, при 

якому немає сполучення плевральної порожнини з навколишнім середовищем. 

 

Ознаки проникаючої травми грудної клітки:  
наявність рани;  

утруднене дихання; кровотеча з рани (кров може бути яскраво-червоною, 

пінистою);  

звук всмоктування повітря при кожному вдиху; 

можливе кровохаркання. 

 

Ознаки травми грудної клітки з підозрою на внутрішню кровотечу: 
посиніння шкіри (утворення синця) на місці травми;  

відчуття крепітації при пальпації грудної клітки;  

утруднене дихання;  

можливе кровохаркання; часте дихання (більше 20 вдихів за хвилину);  

бліда, холодна або волога на дотик шкіра; 

нудота;  

блювота;  

відчуття спраги;  

порушення свідомості. 

 

Послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при 

підозрі на травму грудної клітки 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) при проникаючій травмі грудної клітки: 

а) попросити постраждалого зробити глибокий видих; 

б) накласти на рану чисту, стерильну серветку та матеріал, який не пропускає 

повітря (наприклад, шматок поліетиленового пакета, пластикова обгортка 

тощо); 

в) зафіксувати пов’язку лейкопластиром, залишивши один її край вільним; 

г) при вогнепальному пораненні грудної клітки перевірити місце можливого 

виходу кулі. Якщо виявлено другий отвір, накласти пов’язку, як описано вище, 

та зафіксувати її з усіх боків; 

ґ) надати постраждалому напівсидяче положення; 

д) вкрити постраждалого термопокривалом/покривалом; 

е) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

6) якщо у постраждалого закрита травма грудної клітки: 

а) надати постраждалому напівсидяче положення; 

б) вкрити постраждалого термопокривалом/покривалом; 
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в) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

7) при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) 

медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної 

допомоги. 

 

4. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв. 

 Питання для закріплення: 

1) Нормативно-правові акти, якими регламентується Порядок надання 

домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму грудної 

клітки? 

2) Що таке " травма грудної клітки "? 

 3) Яку  послідовність дій надають при підозрі на травму грудної клітки? 

 

5. Підбиття підсумків - 10 хв.: 

 зазначення питань, що потребують підвищеної уваги; 

 оголошення оцінки; 

 відповіді на запитання. 

 

 


