
ВИМОГИ   ДО   ЗАЛІКУ    

з навчальної дисципліни 

ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ 

 

 

1. Визначення понять “раптова зупинка кровообігу” і “раптова серцева смерть”. 

2. Епідеміологія раптової серцевої смерті і значення оволодіння навичками 

надання невідкладної долікарської допомоги при ній.  

3. Визначення понять “клінічна смерть”, “соціальна смерть”, “біологічна 

смерть”. 

4. Ознаки клінічної смерті. 

5. Методика проведення основних реанімаційних заходів за АВС-правилом 

Сафара. 

6. Критерії ефективності проведення основних реанімаційних заходів. 

7. Особливості проведення серцево-легеневої реанімації дітям. 

8. Покази для припинення реанімаційних заходів. 

9. Біль в ділянці серця: основні відмінності стенокардії і кардіалгії. 

10. Невідкладна допомога при нападі загрудинного болю. 

11. Невідкладна допомога при бради- і тахіаритміях. 

12. Гіпертензивні кризи: визначення поняття, клінічні особливості і принципи 

надання долі карської допомоги. 

13. Гостра серцева недостатність: клінічні ознаки гострої ліво– і 

правошлуночкової недостатності. 

14. Долі карська допомога при гострій ліво- і правошлуночковій недостатності. 

15. Шок: причини, клінічні ознаки, долі карська допомога. 

16. Гостра судинна недостатність: види, клінічні прояви, перша допомога. 

17. Визначення понять “гостра дихальна недостатність” і основні причини, що її 

провокують. 

18. Сторонні тіла верхніх дихальних шляхів, клініка і заходи невідкладної 

допомоги.  

19. Метод Хаймліка як засіб надання допомоги при сторонніх тілах верхніх 

дихальних шляхів. 

20. Поняття про ларингоспазм. Причини його виникнення, клініка і заходи 

невідкладної допомоги. 

21. Поняття про бронхоспазм. Причини його виникнення, клініка і заходи 

невідкладної допомоги. 

22. Травми грудної клітки. 

23. Особливості надання допомоги при різних видах пневмотораксу. 

24. Перша допомога при травмах грудної клітки. 

25. Визначення поняття „гострий живіт”. 

26. Основні причини виникнення „гострого живота”. 



27. Етапи діагностики „гострого живота”, основні діагностичні критерії. 

28. Загальні принципи надання долі карської допомоги хворим з симптомами 

„гострого живота”. 

29. Клінічні особливості гострого апендициту, гострого холециститу, 

перфоративної виразки, гострої кишкової непрохідності, гострого 

панкреатиту, інфаркту кишківника, защемленої грижі, перитоніту. 

30. Травми черевної порожнини, класифікація, клінічні особливості, долікарська 

допомога. 

31. Печінкова і ниркова кольки, клінічні особливості, долі карська допомога. 

32. Особливості кровопостачання головного мозку. 

33. Гострі порушення мозкового кровообігу: геморагічний та ішемічний 

інсульти, ТІА, основні симптоми, принципи надання долікарської допомоги. 

34. Черепно-мозкова травма: визначення та класифікація. 

35. Клінічні форми черепно-мозкових травм. 

36. Судоми: причини, клінічні особливості і долікарська допомога. 

37. Клініка і принципи надання долікарської допомоги при епілептичному 

припадку. 

38. Клініка і принципи надання долікарської допомоги при істерії. 

39. Визначення понять “раптова зупинка кровообігу” і “раптова серцева смерть”. 

40. Епідеміологія раптової серцевої смерті і значення оволодіння навичками 

надання невідкладної долікарської допомоги при ній.  

41. Визначення понять “клінічна смерть”, “соціальна смерть”, “біологічна 

смерть”. 

42. Ознаки клінічної смерті. 

43. Методика проведення основних реанімаційних заходів за АВС-правилом 

Сафара. 

44. Критерії ефективності проведення основних реанімаційних заходів. 

45. Особливості проведення серцево-легеневої реанімації дітям. 

46. Покази для припинення реанімаційних заходів. 

 

 

 

 

 


