
 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ) 

проведення заняття 

 

Підготовка з питань надання домедичної допомоги                                     
 

Тема: Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при позиційному 

стисканні м’яких тканин 

 

 

Навчальна мета: Довести до особового складу порядок надання домедичної 

допомоги постраждалим при позиційному стисканні м’яких тканин 

 

 

Час проведення: 45 хв 

 

Місце проведення: згідно розкладу навчальних груп 

 

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 позиційному 

стисканні м’яких тканин 
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Питання та їх стислий зміст Методичні 

вказівки 

Порядок надання домедичної допомоги позиційному стисканні 

м’яких тканин 

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання домедичної 

допомоги постраждалим при позиційному стисканні м’яких тканин 

не медичними працівниками. 

2.  У цьому Порядку термін «позиційне стискання м’яких 

тканин» вживається у такому значенні – це вид травми, при якій до 

певної частини тіла постраждалого припиняється кровопостачання, 

внаслідок чого розвиваються її ішемія та ушкодження. 

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. Послідовність дій при наданні домедичної допомоги 

постраждалим при позиційному стисканні м’яких тканин 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) якщо постраждалий у свідомості: 

а) виконати фіксацію шийного відділу хребта; 

б) з’ясувати час стискання частини тіла; 

в) якщо з моменту стискання пройшло менше ніж 10 хвилин, 

звільнити стиснену частину тіла; 

г) при можливості обробити рани, іммобілізувати ушкоджену 

кінцівку та виконати інші маніпуляції залежно від наявних 

пошкоджень; 

ґ) за наявності ознак шоку надати постраждалому протишокове 

положення; 

д) вкрити постраждалого термопокривалом/покривалом; 

е) якщо з моменту стискання пройшло більше ніж 10 хвилин, 

дочекатися приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної 
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допомоги; 

є) підтримати постраждалого психологічно; 

6) якщо постраждалий без свідомості, але в нього наявне 

правильне дихання і не відомо скільки часу пройшло з моменту 

стискання, вважати, що пройшло більше ніж 10 хвилин; 

7) у випадку, коли необхідно терміново евакуювати 

постраждалого, але з моменту стискання пройшло більше ніж 10 

хвилин, перед звільненням стиснутої частини тіла накласти джгут; 

8) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

9) 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) Дати визначення терміну «позиційне стискання м’яких тканин». 

2) Послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при 

позиційному стисканні м’яких тканин не медичними працівниками. 

 

 

 

5. Підбиття підсумків – 5 хв.: 

 зазначення питань, що потребують підвищеної уваги; 

 оголошення оцінки; 

 відповіді на запитання. 

 

 


