
 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ З ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Тема: «Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при травматичній 

ампутації» 
 

Навчальна мета: підвищення рівня знань та професійних якостей 

особового складу. 

Час проведення: 45 хвилин, 01.12.2020 р. 

Місце проведення: згідно розкладу навчальних груп 

Навчально-матеріальне забезпечення: конспект. 

Література:  

1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 

16 червня 2014 року N 398 

 

Порядок проведення заняття: 
 

1. Організаційні заходи – 5 хв.: 

 перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття. 

 

2. Контроль знань – 10 хв.: 

 перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу. 

 

3. Викладення матеріалу теми – 20 хв. 

 

Питання, яке вивчатиметься: 

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при травматичній 

ампутації. 
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Питання та їх стислий зміст Методичні 

вказівки 

Послідовність дій при наданні домедичної допомоги 

постраждалим при травматичній ампутації не медичними 

працівниками 

 

    Травматична ампутація - це відсікання, відторгнення частини 

або всієї кінцівки (або іншої частини тіла) у результаті механічної 

дії. 

     ПОРЯДОК 

надання домедичної допомоги постраждалим при травматичній 

ампутації 

1. Цей Порядок визначає механізм надання домедичної допомоги 

постраждалим при травматичній ампутації не медичними 

працівниками. 

2. У цьому Порядку термін "травматична ампутація" вживається у 

такому значенні - це відсікання, відторгнення частини або всієї 

кінцівки (або іншої частини тіла) у результаті механічної дії. 

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 травматичній ампутації 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) за наявності артеріальної кровотечі накласти джгут; 

6) накласти чисту, стерильну пов'язку на культю; 

7) надати постраждалому протишокове положення; 

8) знерухомити культю; 

9) вкрити постраждалого термопокривалом/покривалом; 

10) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

11) знайти ампутовану частину тіла; 

12) завернути ампутовану частину тіла в стерильну марлю/чисту 

тканину; 

13) помістити ампутовану частину в поліетиленовий пакет (по 

можливості видалити з нього повітря); 

14) помістити пакет в ємність, заповнену холодною водою/льодом; 

15) при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади 
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екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати 

диспетчеру екстреної медичної допомоги. 

  

 

 

 

 

 

 

4. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв. 

Питання для закріплення: 

1) Дати визначення травматичної ампутації. 

2) Перерахувати основний порядок надання допомоги . 

3) Тезісно надати основні послідовності дії. 

 

5. Підбиття підсумків - 5 хв.: 

 зазначення питань, що потребують підвищеної уваги; 

 оголошення оцінки; 

 відповіді на запитання. 

 

 


