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ВСТУП 

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт можуть бути 

використані студентами денної  та заочної форм навчання у процесі  практичної  

підготовки до занять під час вивчення курсу «Медицина надзвичайних ситуацій 

та катастроф».  

Головною метою викладання курсу  «Медицина надзвичайних ситуацій 

та катастроф»  є формування у студентів денної та заочної форм  навчання за 

напрямом підготовки 263 – «Цивільна безпека» систему знань про види аварій 

та катастроф, види медичної допомоги та послідовність у наданні медичної 

допомоги і лікуванні потерпілих; надати основні теоретичні поняття про 

організацію захисту населення і територій за умов надзвичайних ситуацій, 

першу медичну допомогу постраждалим під час надзвичайних ситуацій. 

Плани  практичних  занять побудовані так, щоб забезпечити глибоку 

теоретичну підготовку та практичні навички використання цих знань. До 

кожної теми практичного  заняття додається докладний план, питання для 

самоконтролю та список літератури. Також складені завдання для самостійної 

роботи студентів. Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: 

– загальні відомості про види аварій та катастроф; 

– джерела первинної інформації в закладі охорони здоров’я про 

виникнення НС та її медико-санітарні наслідки; 

– зони суворого протиепідемічного режиму; 

уміти:  

   – проводити невідкладні заходи першої лікарської допомоги; 

   – припинити зовнішню кровотечу;  

   – усунути гостру дихальну недостатність;  

   – промити шлунок за допомогою зонда в разі попадання отруйних 

речовин у шлунок. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

Практична робота № 1 

Тема.  Організація захисту населення і територій за умов 

надзвичайних ситуацій  

Мета роботи: вивчити  структуру єдиної державної системи цивільного 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру. У результаті виконання практичної роботи студенти 

повинні: 

– знати засоби колективного, індивідуального та медичного захисту; 

– уміти користуватися засобами індивідуального медичного захисту. 

Короткі теоретичні відомості 

        Людство постійно перебуває під впливом несприятливих чинників, не 

тільки соціального, але і техногенного та природного походження. Все це ще 

раз підтверджує, що одним із головних завдань держави є організація захисту 

населення від наслідків катастроф, стихійних лих як у мирний, так і у воєнний 

час. Для розв’язання цього важливого завдання в Україні створена система 

цивільного захисту населення, діяльність якої визначена Законом України «Про 

Цивільну оборону України» (1999) і «Про правові засади цивільного захисту» 

(2004).  

           Значна кількість великих катастроф, що сталася останнім часом у світі й 

на території України, серед яких особливе місце займає Чорнобильська (1986), 

змінили традиційну орієнтацію системи цивільного захисту з розв’язання 

завдань виключно воєнного часу на захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій мирного часу, а також перехід від галузевого 

(відомчого) до функціонального (інтегрованого) принципу реагування. У 

підгрунтя цивільного захисту населення покладені положення міжнародного 

гуманітарного права та стаття 3 Конституції України, у якій наголошується, що 

людина, її життя, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і 
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свобод людини є головним обов’язком держави. 

Завдання до теми 

       1.  Надати характеристику трьом основним групам засобів індивідуального 

захисту.    

2.   Описати комплекс препаратів, що входить до індивідуальної аптечки  

АІ-2.  

3. Охарактеризувати призначення та склад індивідуального протихімічного 

пакета ІПП-8. 

4. Охарактеризувати призначення та склад індивідуального 

перев’язувального пакета.   

Контрольні питання 

1. Характеристика єдиної державної системи цивільного захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. 

2.  Засоби колективного, індивідуального та медичного захисту. 

3.  Засоби індивідуального медичного захисту. 

4.  Засоби колективного захисту.  

     Література: [4, с. 15–32]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Надзвичайні  ситуації природного, техногенного та соціально-

політичного характеру, їх медико-санітарні наслідки  

Мета роботи: вивчити класифікацію надзвичайних ситуацій та їх 

медико-санітарні наслідки. У результаті виконання практичної роботи студенти 

повинні: 

– знати та мати уявлення про надзвичайні ситуації воєнного характеру; 

– уміти визначати надзвичайні ситуації залежно від типів і видів 

надзвичайних подій. 

Короткі теоретичні відомості 
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          Наявність в Україні розвиненої інфраструктури промисловості, висока її 

концентрація в окремих регіонах, існування великих промислових комплексів, 

у тому числі тих, що віднесені до потенційно небезпечних, розвинута мережа 

транспортних комунікацій, а також нафто- і газопроводів, велика кількість 

енергетичних об’єктів, використання у виробництві у значних кількостях 

потенційно небезпечних речовин – все це збільшує вірогідність виникнення 

техногенних НС, які несуть у собі загрозу для життя і здоров’я людей, 

економіки держави та природного середовища. Сумарні ризики техногенних 

НС значно перевищують сумарні ризики виникнення НС природного 

характеру.  

       Майже третину всіх промислових об’єктів становлять підприємства 

пов’язані з виробництвом, переробкою та зберіганням сильнодіючих отруйних, 

вибухонебезпечних та вогненебезпечних речовин. За умов економічної кризи та 

браку коштів дуже повільно і несвоєчасно здійснюється оновлення або заміна 

застарілих основних виробничих фондів, рівень зношення обладнання яких 

наближається до критичного. Все це збільшує вірогідність виникнення 

техногенних небезпек.    

         На території України існує можливість виникнення всього спектру 

природних процесів геологічного, гідрологічного, метеорологічного 

походження. Серед НС природного характеру в Україні найчастіше 

трапляються: великі повені, землетруси, зсувні процеси, лісові та польові 

пожежі, урагани, смерчі та шквальні вітри. Техногенні та природні процеси 

можуть призвести до виникнення аварій, катастроф і, як наслідок їх, до 

надзвичайної ситуації на окремому об’єкті чи території.  

         Аварія – вихід із ладу, руйнування споруд, будівель, обладнання, 

транспортних засобів та порушення виробничого чи транспортного процесу, 

внаслідок чого на об’єкті чи певній території створюється загроза для життя та 

здоров’я людей.  

       Катастрофа – раптова, швидкоплинна подія викликана силами природи чи 
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діяльністю людини, що спричинила чисельні людські втрати, завдала шкоду 

або загрозу здоров’ю значній кількості людей, викликала руйнування чи 

знищення об’єктів та інших матеріальних цінностей у значних розмірах, а 

також спричинила шкоду довкіллю.  

         Надзвичайна ситуація (НС) – порушення нормальних умов життя і 

діяльності людей на окремій території чи об’єкті, спричинене аварією, 

катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі 

епідемією, епізоотією, пожежею, що призвела чи може призвести до 

неможливості проживання населення на території чи об’єкті, ведення там 

господарської діяльності, загибелі людей та значних матеріальних втрат. 

      Надзвичайна ситуація для охорони здоров’я – обставина, що виникла 

раптово, за якої можливості органів та закладів охорони здоров’я з 

попередження та ліквідації медико-санітарних наслідків НС не відповідають 

наявним можливостям і вимагають залучення додаткових медичних сил та 

засобів ззовні чи суттєвої зміни повсякденних форм та методів роботи. 

       Надзвичайні ситуації  залежно від типів і видів надзвичайних подій, що 

лежать у їх основі, класифікуються: 

        1) НС техногенного характеру: транспортні аварії, пожежі, вибухи, аварії з 

викидом СДОР або РР на об’єктах економіки, на системах життєзабезпечення, в 

системах зв’язку, телекомунікацій, електроенергетичних системах, на очисних 

спорудах, наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад 

ГДК, раптове зруйнування споруд, гідродинамічні аварії; 

      2) НС природного характеру: геологічні, метеорологічні, гідрологічні 

(морські, прісноводні), пожежі в природних екосистемах, інфекційна 

захворюваність людей, отруєння людей, інфекційна захворюваність чи масова 

загибель сільськогосподарських тварин, ураження сільськогосподарських 

рослин хворобами та шкідниками; 

        3) НС соціально-політичного характеру: збройні напади, захоплення й 

утримання важливих об’єктів або реальна загроза вчинення таких акцій, замах 
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на керівників держави та народних депутатів України, напад, замах на членів 

екіпажу повітряного, морського, річкового судна, викрадення, знищення або 

спроба знищення таких суден, захоплення заручників з числа членів екіпажу чи 

пасажирів, установлення вибухового пристрою в громадському місці, установі, 

організації, підприємстві, житловому секторі, на транспорті, знищення або 

викрадення з різних об’єктів зброї, боєприпасів, бронетехніки, вибухових 

матеріалів, радіоактивних речовин, виявлення застарілих боєприпасів, аварії на 

арсеналах, складах боєприпасів та інших об’єктах військового призначення з 

викидом уламків реактивних та звичайних снарядів; 

4) НС воєнного характеру: пов’язані з наслідками застосування зброї 

масового ураження або сучасних звичайних засобів ураження, під час яких 

виникають вторинні чинники ураження населення внаслідок руйнування 

атомних і гідроелектростанцій, складів і сховищ радіоактивних та токсичних 

речовин і відходів нафтопродуктів, вибухових речовин, сильнодіючих отруйних 

речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій. 

Завдання до теми 

1. Розробити схему класифікації надзвичайної ситуації за масштабом 

поширення з урахуванням тяжких наслідків. Зробити висновок. 

2. За шкалою Бофорта визначити  руйнівну силу вітру від його швидкості 

та дані занести до таблиці. Зробити висновок. 

Контрольні питання 

1. Загальна характеристика НС техногенного характеру. 

2. Загальна характеристика НС природного характеру. 

3. Загальна характеристика НС соціально-політичного та воєнного 

характеру.  

Література: [3, с. 28–29]. 

  

Практична робота № 3 
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Тема. Аварії на радіаційно-небезпечних об’єктах, їх медико-санітарні 

наслідки 

Мета роботи: отримати уявлення про причини аварій на радіаційно-

небезпечних об’єктах. У результаті виконання практичної роботи студенти 

повинні: 

– знати розподіл забруднених територій на зони  залежно від густини 

забруднення ґрунту радіонуклідами (ізотопами цезію 137); 

– уміти обчислювати санітарні втрати  залежно від площі забруднення 

радіоактивними речовинами (РР) навколишнього середовища. 

Короткі теоретичні відомості 

       На сьогодні в 33 розвинених країнах світу діють більше 440 

енергоблоків у складі більш ніж 200 атомних електростанцій. Атомні 

енергоблоки використовують на морських та космічних кораблях, у науково-

дослідних установах тощо. Велику небезпеку для людей являють собою 

ядерні боєприпаси, ядерне паливо та радіоактивні відходи атомної 

промисловості. У цей час в Україні діють 4 АЕС з 15 енергетичними 

ядерними реакторами, 2 дослідних ядерних реактори та більше 8000 

підприємств і організацій, що використовують у виробництві, науково-

дослідній роботі та в медичній практиці радіоактивні речовини. Незважаючи 

на посилення безпеки роботи АЕС, у майбутньому аварійні ситуації 

повністю виключити неможливо. На сьогодні у світі зареєстровано вже 

більше 300 радіаційних аварій з викидом радіонуклідів у навколишнє 

середовище. 

         Радіаційна аварія – аварія, пов’язана з викидом радіоактивних 

продуктів і (або) виходом іонізуючих випромінювань за передбачені 

проектом для нормальної експлуатації радіаційно небезпечного об’єкта межі 

в кількостях, що перевищують установлені межі безпеки експлуатації 

об’єкта. 

     Основними причинами аварій на РНО є: 
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– помилки персоналу під час експлуатації; 

– несправність та недосконалість конструкцій.  

       Залежно від масштабів розповсюдження радіонуклідів у навколишнє 

середовище та радіаційних наслідків виділяють такі види аварій на 

реакторах: 

      – локальні аварії, за яких вихід РР обмежений межами аварійного 

енергоблоку або виробничими приміщеннями радіаційно небезпечних 

об’єктів; 

     – місцеві аварії, за яких вихід РР обмежений спорудами АЕС та 

розміщеною поблизу територією; 

– загальні аварії, за яких РР розповсюджуються за межі АЕС.  

 

Завдання до теми 

1.  Яка система етапного лікування осіб з променевою хворобою: 

           А – місце події, центральна районна лікарня, радіологічне відділення; 

           В – поліклініка, центральна районна лікарня, радіологічне відділення; 

           С – центральна районна лікарня, радіологічне відділення. 

     2. Які ускладнення у пацієнтів з променевою  хворобою спостерігаються з 

боку дихальної системи: 

           А – хронічні бронхіти, пневмонії; 

           В – плеврити; 

           С – туберкульоз легенів, пухлини легенів. 

  

Контрольні питання 

1. Характеристика ступенів променевої хвороби. 

2. Методики надання першої медичної допомоги під час різних ступенів 

променевої хвороби. 

3. Особливості профілактичних заходів на територіях, забруднених 

радіоактивними речовинами.  
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4. Загальна характеристика видів аварій на реакторах.  

           Література: [7, с. 125–128]. 

  

Практична робота № 4 

Тема. Перша медична допомога постраждалим під час надзвичайних 

ситуацій  

Мета роботи: вивчити  основи надання першої медичної допомоги 

постраждалим під час надзвичайних ситуацій.  У результаті виконання 

практичної роботи студенти повинні: 

– знати заходи першої медичної допомоги; 

     – уміти проводити непрямий масаж серця; тимчасову зупинку зовнішньої 

кровотечі накладанням кровозупинного джгута (стандартного чи 

імпровізованого), закрутки або дав’ячої пов’язки, пальцевого притискання 

магістральних судин; накладання асептичної пов’язки на рану та опікову 

поверхню. 

Короткі теоретичні відомості 

        Перша медична допомога – це комплекс найпростіших медичних 

заходів, що виконуються на місці ураження, переважно у порядку само - і 

взаємодопомоги особовим складом аварійно-рятувальних формувань 

немедичного профілю, бригадами швидкої медичної допомоги, лікарсько-

сестринськими бригадами і медичними бригадами постійної готовності 

першої черги з використанням табельних і підручних засобів. 

        Основною метою першої медичної допомоги є рятування життя 

постраждалих, усунення дії уражаючих факторів, попередження чи 

зменшення тяжких ускладнень і як найшвидша евакуація з місця пригоди. 

Світова статистика свідчить, що через 1 годину після ураження гине 40 % 

тяжко постраждалих, що не отримали першої медичної допомоги, через 3 

години – 60%, через 6 годин – 90 %.  

     Завдання першої медичної допомоги  полягає в тому, щоб найпростішими 

засобами врятувати життя постраждалому, полегшити його страждання, 
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запобігти розвитку можливих ускладнень, зменшити тяжкість перебігу 

травми чи захворювання. 

Якнайшвидше надання першої медичної допомоги має вирішальне значення 

для врятування життя постраждалого і подальшого перебігу ураження. 

Першочергову допомогу надають дітям і тим постраждалим, які можуть 

загинути, якщо не допомогти їм вчасно. 

Для надання першої медичної допомоги використовують табельні і 

підручні засоби. До табельних засобів належать: перев’язувальні матеріали, 

кровоспинні джгути, спеціальні шини для іммобілізації, а також деякі 

медикаменти: розчин йоду спиртовий 5%, спиртовий розчин зелені 

брильянтової, нашатирний спирт, аптечка індивідуальна (АІ-2), індивідуальний 

протихімічний пакет (ІПП-8), пакет перев’язувальний індивідуальний, 

повітропровід. Як підручні засоби, можуть використовуватися: при накладанні 

пов’язок – чисте простирадло, сорочка, тканина (краще не кольорова); для 

зупинки кровотечі (замість джгута) – ремінь, пасок, скручена у джгут тканина; 

при переломах (замість шин) – смужки твердого картону або фанери, дошки, 

палиці тощо.         

Завдання до теми 

           1. У хворого Б. 30 років із зовнішньою кровотечею артеріальний тиск –  

100/60 мм рт.ст., пульс – 100. Визначити приблизну величину крововтрати, 

використовуючи індекс Algover: 

           А – 5,0% від загального об’єму циркулюючої крові. 

           B – 10,0% від загального об’єму циркулюючої крові. 

           C – 15,0% від загального об’єму циркулюючої крові. 

           D – 20,0% від загального об’єму циркулюючої крові. 

           E – 30,0% від загального об’єму циркулюючої крові. 

     2. Постраждалий С. 17 років у дорожньо-транспортній пригоді отримав 

закритий перелом середньої третини стегнової кістки. Визначити приблизну 
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величину крововтрати: 

           А – 1,0-2,0% від загального об’єму циркулюючої крові. 

           B – 5,0-7,0% від загального об’єму циркулюючої крові. 

           C – 7,0-10,0% від загального об’єму циркулюючої крові. 

           D –10,0-20,0% від загального об’єму циркулюючої крові. 

            E – 30,0-40,0% від загального об’єму циркулюючої крові. 

        3. На який час може бути накладено кровоспинний джгут узимку: 

           А – на 1 годину. 

           B – на 2 годину. 

           C – на 3 години. 

           D – на 45 хвилин. 

           E – на 30 хвилин.      

   4. Відновлення загального об’єму циркулюючої крові при крововтратах 

потрібно починати з переливання: 

          А – плазми. 

          B – еритроцитарної маси. 

          C – кровозамінників. 

          D – тромбоцитарної маси. 

          E – лейкоцитарної маси. 

      5. За якими ознаками судять про ступінь тяжкості внутрішньої кровотечі: 

          А – стан свідомості, колір шкірних покривів, рівень артеріального тиску. 

          B – показники пульсу, підвищення температури тіла, судоми. 

          C – різкий біль, поява припухлості, втрата свідомості. 

    6. Хворий Ш. 22 років госпіталізований у клініку з діагнозом: шлунково-

кишкова кровотеча. В анамнезі – виразкова хвороба. Об’єктивно: хворий 

загальмований, шкіра та видимі слизові блідо-сірі з синюшним відтінком,         

Ps – 140 за 1 хв., слабкого наповнення, АТ – 70/30 мм рт.ст. Дихання 

поверхневе, часте. Рефлекси різко ослаблені. Які кровозамінники найбільш 

доцільно використати для надання допомоги даному хворому: 
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         A – ентеродез, полідез, реополіглюкін, реоглюман. 

         B – гідролізин, амілопептид, поліамін, глюкоза. 

         C – поліглюкін, желатиноль, полівінол, оксиетилкрохмаль. 

         D – ізотонічний хлорид натрію, розчин Рінгера-Локка, лактосол. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте методики надання першої медичної допомоги.  

           2. Термін надання першої медичної допомоги? 

           3. Характеристика засобів длянадання першої медичної допомоги. 

          Література: [5, с. 59–61; 6, с. 70–77]. 

  

Практична робота № 5 

Тема.  Види і обсяги медичної допомоги  

Мета роботи: вивчити основні вимоги до надання медичної допомоги та 

лікування потерпілих згідно із сучасною системою лікувально-

евакуаційних заходів. У результаті виконання практичної роботи 

студенти повинні: 

– знати п’ять видів медичної допомоги; 

– уміти визначати обсяг медичної допомоги. 

Короткі теоретичні відомості  

          Зміст лікувально-евакуаційних заходів при наданні медичної допомоги 

визначають два поняття – вид та обсяг медичної допомоги. 

Вид медичної допомоги – це перелік лікувально-профілактичних заходів, що 

надається при ураженнях і захворюваннях людей шляхом само- та 

взаємодопомоги або медичними працівниками в осередку ураження і на етапах 

медичної евакуації. Вид медичної допомоги визначається місцем надання, 

підготовкою осіб, що її надають, наявністю відповідного оснащення.  

У системі лікувального забезпечення за умов НС визначено 5 видів медичної 

допомоги: перша медична допомога;  долікарська допомога;  перша лікарська 

допомога;  кваліфікована медична допомога; спеціалізована медична допомога. 
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Перші три види медичної допомоги надаються безпосередньо в осередках 

катастроф або поблизу них, вони належать до догоспітальних видів допомоги. 

       Госпітальні види допомоги – кваліфікована та спеціалізована медична 

допомога – надаються за межами осередку в лікувально-профілактичних 

закладах, куди евакуюються потерпілі. У деяких випадках елементи 

кваліфікованої медичної допомоги можуть надаватися під час догоспітального 

періоду. Кожний вид медичної допомоги характеризується обсягом медичної 

допомоги. Обсяг медичної допомоги – це сукупність лікувально-

профілактичних заходів, що надають постраждалим та хворим на даному етапі 

медичної евакуації. Обсяг медичної допомоги в залежності від обстановки, яка 

виникає на етапах, може бути повним або скороченим. Повний обсяг медичної 

допомоги містить невідкладні заходи, та заходи, проведення яких може бути 

вимушено відкладено. Скороченй обсяг медичної допомоги передбачає 

проведення тільки невідкладних заходів, тобто за життєвими показаннями.  

У певних ситуаціях скорочення обсягу допомоги здійснюється за рахунок 

заходів другої групи. Справа в тому, що в разі виникнення масових санітарних 

втрат, як правило, складаються такі обставини, коли кількість потерпілих, що 

потребують тієї чи іншої медичної допомоги, істотно перевищує можливості її 

надання наявними силами і засобами. Тому сучасна система ЛЕЗ передбачає 

групування заходів першої лікарської і кваліфікованої медичної допомоги за 

терміновістю їх надання. На його зміну можуть впливати багато причин 

(чинників): масштаби самої катастрофи, розмір і структура санітарних втрат, 

характер патології, наявність лікарсь-кого й іншого медичного складу в 

конкретному ЛПЗ (етапі медичної евакуації), наявність конкретного 

комплектно-табельного медичного майна, умови роботи ЛПЗ, що склалися, 

можливості старшого медичного начальника посилити різноманітними силами і 

засобами ЛПЗ і багато інших причин. 

Характер надання того чи іншого виду медичної допомоги залежить від 

медико-санітарної обстановки в осередку надзвичайної ситуації та від фази її 
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ліквідації. 

 

Завдання до теми 

    1. У якому положенні варто транспортувати постраждалого з переломом 

кісток таза: 

       А – сидячи з розведеними ногами. 

       B – лежачи на твердій поверхні з валиком під колінами, ноги зігнути в 

кульшових суглобах та злегка розвести. 

       C – лежачи на твердій поверхні з розведеними ногами й валиком під 

попереком. 

       D – лежачи на твердій поверхні. 

  2. Якої довжини повинна бути шина для іммобілізації кінцівки: 

        А – рівна довжині ушкодженої частини кінцівки. 

        B – така, що фіксує ушкоджену частину й один суміжний суглоб. 

        C – така, що фіксує два суглоби (вище й нижче перелому). 

        D – максимальної довжини. 

        E – не має значення. 

  3. Назвіть основні правила накладення транспортної шини при переломі кісток 

гомілки: 

       А – накласти дві шини з внутрішнього й зовнішнього боків ноги від стопи 

до колінного суглоба та прибинтувати їх. 

       B – накласти дві шини із внутрішнього й зовнішнього боків ноги від стопи 

до середини стегна й прибинтувати їх. 

       C – накласти шину або підручний засіб, що її заміняє, на місце перелому та 

прибинтувати. 

    4. Як правильно надягти сорочку на постраждалого при пораненні лівої руки: 

          А – одяг надягти на ліву руку, потім на праву. 

          B – одяг надягти на праву руку, потім на ліву. 

          C – різниці немає, як одягати постраждалого. 
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Контрольні питання 

1. Характеристика фази ізоляції.  

        2.   Характеристика фази рятування. 

        3. Характеристика фази відновлення. 

         4. Основні вимоги до надання медичної допомоги та лікування потерпілих 

згідно із сучасною системою лікувально-евакуаційних заходів. 

         Література: [1, с. 104–121; 2, с. 10–12]. 

  

Практична робота № 6  

Тема. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення 

населення за умов надзвичайних ситуацій  

 Мета роботи: вивчити систему організації лікувально-евакуаційного 

забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій. У результаті 

виконання практичної роботи студенти повинні: 

– знати основні принципи організації екстреної медичної допомоги в 

системі ЛЕЗ; 

– уміти оформлювати первинну медичну картку під час надання  першої 

лікарської допомоги постраждалим. 

Короткі теоретичні відомості 

     В системі медицини катастроф лікувально-евакуаційне забезпечення (ЛЕЗ) є 

одним з основних і найбільш трудомістких видів діяльності з охорони здоров’я 

під час ліквідації медичних наслідків у надзвичайних ситуаціях, спрямованих 

на охорону й відновлення здоров’я населення, зменшення кількості летальних 

випадків та інвалідності серед уражених. Система ЛЕЗ населення у 

надзвичайних ситуаціях включає комплекс науково обгрунтованих принципів, 

організаційно-практичних заходів щодо надання ураженому населенню 

медичної допомоги і лікування, пов’язаних з евакуацією за межі зони 
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(осередку) катастрофи, і призначених для цього сил і засобів служби медицини 

катастроф. Вид катастрофи, розміри території осередку ураження, кількість 

уражених, характер патології ураження населення, ступінь виходу з ладу сил і 

засобів охорони здоров’я в зоні катастрофи, рівень розвитку медичної науки, 

стан матеріально-технічного оснащення служби медицини катастроф, наявність 

чи відсутність на місцевості небезпечних для людини уражуючих факторів – 

все це впливає на організацію ЛЕЗ. 

        Принципи організації екстреної медичної допомоги в системі ЛЕЗ 

потерпілих у надзвичайних ситуаціях грунтуються на загальних положеннях 

охорони здоров’я населення та надання йому медичної допомоги і 

відображають медико-соціальні особливості цього періоду, зумовлені масовим 

надходженням потерпілих, що потребують екстреної медичної допомоги, та 

різкою зміною умов життєдіяльності населення. У цьому зв’язку для організації 

ЛЕЗ потерпілим під час НС виникла необхідність використання спеціально 

створеної системи лікувально-евакуаційних заходів та відповідних її формувань 

і закладів державної служби медицини катастроф, а також розробки нових 

форм і методів роботи служби. 

В Україні використовується змішана система ЛЕЗ, що поєднує принципи 

лікування «на місці» з евакуацією за «призначенням». Таким чином, ЛЕЗ – це 

система науково-обгрунтованих, своєчасно та послідовно виконаних заходів з 

надання медичної допомоги і лікування потерпілих з одночасною евакуацією їх 

за призначенням за межі осередку катастрофи відповідно до характеру 

отриманого ушкодження. При існуючій системі ЛЕЗ населення в надзвичайних 

ситуаціях повинні виконуватися дві основні вимоги: спадкоємність у 

послідовно здійснених лікувально-профілактичних заходах та своєчасність їх 

виконання.  

Спадкоємність у наданні допомоги та лікуванні забезпечується, по-

перше, єдністю розуміння виникнення та розвитку патологічного процесу, а 

також єдиних, завчасно регламентованих та обов’язкових для всього медичного 
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персоналу служби науково обгрунтованих принципів надання допомоги 

ураженим та їх лікування при різноманітних ушкодженнях, які вони дістали в 

катастрофах, і, по-друге, наявністю чіткої медичної документації, яка супровод-

жує кожного пораненого (хворого). Медичними документами, які забезпечують 

обізнаність кожного наступного лікаря з тим, що було діагностовано в 

ураженого попереднім лікарем і яка йому надана допомога, є первинна медична 

картка, талон на госпіталізацію, історія хвороби (якщо заведена) та інша 

медична документація. Первинна медична картка, а за її відсутності будь-який 

довільно заповнений документ, оформляється на всіх уражених (хворих) під час 

надання їм першої лікарської допомоги, якщо вони підлягають подальшій 

евакуації, а якщо їх затримано для лікування понад одну добу – 

використовується як історія хвороби (чи вкладається в неї). У цих документах 

записують основні дані про діагноз і характер ураження, надання медичної 

допомоги, способи евакуації тощо. У разі евакуації ураженого ці реєстраційні 

документи  його  супроводжують. 

Своєчасність надання медичної допомоги дозволяє зберегти життя 

ураженому та попередити розвиток важких ускладнень. Це є критерієм для 

оцінки термінів її надання. Своєчасність у наданні медичної допомоги 

досягається якісною організацією пошуку, винесення та вивезення (евакуації) 

уражених з осередку на етапи медичної евакуації, максимальним наближенням 

першого етапу до зон виникнення санітарних втрат в осередку катастрофи, 

правильною організацією їх роботи і особливо за рахунок медичного 

сортування. 

 

Завдання до теми 

1. Розробити комплекс обгрунтованих принципів надання допомоги 

ураженим та їх лікування при різноманітних ушкодженнях, які вони дістали 

в катастрофах, результати занести до таблиці. 

2. Розробити комплекс обгрунтованих, своєчасно та послідовно виконаних 
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заходів з надання медичної допомоги і лікування потерпілих з одночасною 

евакуацією їх за призначенням за межі осередку катастрофи відповідно до 

характеру отриманого ушкодження, результати занести до таблиці. 

Контрольні питання 

1. Характеристика змішаної системи ЛЕЗ.  

   2. Характеристика загальної системи організації лікувально-

евакуаційного  забезпечення  населення за  умов  надзвичайних  ситуацій. 

  3. Визначення своєчасності  надання медичної допомоги. 

Література: [3, с. 15–25; 4, с. 25–54 ]. 

Практична робота № 7 

Тема. Поняття карантину і обсервації та організація режимно-

обмежувальних заходів  

            Мета роботи: вивчити поняття карантину і обсервації та режимно-

обмежувальні заходи.  У результаті виконання практичної роботи студенти 

повинні: 

– знати  особливості організації карантину; 

– уміти розробляти профілактичні заходи, котрі спрямовані на 

локалізацію та ліквідацію епідемічних осередків. 

Короткі теоретичні відомості 

       Одразу після встановлення факту наявності осередку бактеріологічного 

зараження запроваджуються режимно-обмежувальні заходи. 

Під цими термінами слід розуміти систему державних заходів, яка включає 

режимні, адміністративно-господарські, протиепідемічні, санітарні та 

лікувально-профілактичні заходи, котрі спрямовані на локалізацію та 

ліквідацію епідемічних осередків. Карантин запроваджується рішенням 

надзвичайної протиепідемічної комісії (НПК) у разі виникнення захворювань 

на «карантинні» («конвенційні») інфекції (чума, холера, віспа натуральна, 

жовта гарячка) або у разі появи масових захворювань на інші ОНІ: меліоїдоз, 
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сап, сибірку, висипний тиф, орнітоз, туляремію, більшість геморагічних 

гарячок тощо. Час для ліквідації осередку бактеріологічного зараження багато в 

чому залежить від організованості, активності та дисциплінованості населення 

під час проведення протиепідемічних заходів. У цей період особовий склад СД 

і СП бере участь у бактеріологічній розвідці; знезараженні територій, 

приміщень, житлових і промислових споруд, повній і частковій санітарній 

обробці населення; специфічній та екстреній профілактиці; виявлення та 

госпіталізації тих, що захворіли; остаточній дезинфекції, а також у догляді за 

хворими в лікарнях, тимчасових стаціонарах і амбулаторно. До роботи з 

ліквідації осередку бактеріологічного зараження особовий склад СД і СП може 

бути допущений тільки після екстреної профілактики і повного забезпечення 

індивідуальними засобами захисту (комбінезонами, протигазами, рукавицями, 

чоботами). 

           Одразу після бактеріологічного нападу одночасно з розвідкою в осередку 

бактеріологічного зараження встановлюється карантин. 

          Карантином  називається комплекс суворих ізоляційних і 

протиепідемічних заходів, спрямованих на локалізацію і ліквідацію осередків 

інфекційної захворюваності. Найважливішою метою карантину є попередження 

поширення інфекційних хвороб як в осередку, так і за його межами, що 

потребує здійснення низки адміністративних, організаційних, господарських і 

медичних заходів. Він оголошується за розпорядженням начальника штабу ЦО 

з метою попередження розповсюдження захворювань ще до визначення виду 

застосованих збудників. 

Обсервацією називається комплекс обмежувальних заходів і посиленого 

медичного спостереження, спрямований на попередження поширення 

інфекційних хвороб. Основним завданням обсервації є своєчасне виявлення 

випадків інфекційних захворювань із метою здійснення екстрених заходів щодо 

їх локалізації й усунення причин, що сприяють їх поширенню. 
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Завдання до теми 

1. Розробити схему дій щодо  попередження поширення інфекційних хвороб 

як в осередку, так і за його межами та занести до таблиці. 

2. Зробити аналіз комплекса обмежувальних заходів і посиленого медичного 

спостереження, спрямований на попередження поширення інфекційних 

хвороб та результати занести до протоколу. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризувати завдання та організацію карантину.  

2. Охарактеризувати завдання обсервації. 

3. Характеристика режимно-обмежувальних заходів. 

Література: [3, с. 125–140]. 

Практична робота № 8 

Тема. Організація роботи інфекційного стаціонару в осередках 

особливо небезпечних інфекцій 

 Мета роботи: вивчити склад частин інфекційного стаціонару. У 

результаті виконання практичної роботи студенти повинні: 

– знати зони протиепідемічного режиму; 

– уміти застосовувати протичумні костюми. 

Короткі теоретичні відомості 

         У разі виникнення великих спалахів доцільно на основі тимчасових 

інфекційних стаціонарів або потужних лікарень розгорнути спеціалізований 

стаціонар або відділення, які будуть виконувати функції сортувально-

евакуаційних. Їх потрібно оснастити апаратурою та обладнанням для 

проведення експрес-досліджень й укомплектувати найбільш кваліфікованими 

та підготовленими кадрами спеціалістів. У всіх стаціонарах необхідно 

передбачити розгортання дитячих відділень (палат). 

Усі інфекційні стаціонари незалежно від їх місткості та приміщень, у 
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яких вони розташовані, повинні бути принципово однотипними і розгортатися з 

урахуванням вимог протиепідемічного режиму.  

Завдання до теми 

1. Розробити комплекс профілактичних заходів для персоналу, який працює 

у зоні суворого протиепідемічного режиму. Зробити висновки. 

     2. Охарактеризувати зони суворого протиепідемічного режиму (заразної, 

інфекційної, контагіозної частини) і зони обмежень (чистої частини). 

Контрольні питання 

1. Загальна характеристика інфекційних стаціонарів.  

   2. Загальні вимоги до протиепідемічного режиму.  

3. Характеристика усіх типів протичумних костюмів. 

Література: [3, с. 141–154; 4, с. 135–154 ]. 

Практична робота № 9 

Тема.  Планування заходів медичного забезпечення населення при 

НС 

 Мета роботи: вивчити основну мету та завдання планування медико-

санітарного забезпечення населення в НС. 

У результаті виконання практичної роботи студенти повинні: 

– знати основні заходи планування медичного забезпечення населення 

при НС; 

– уміти розробляти план медико-санітарного забезпечення населення 

міста при НС. 

Короткі теоретичні відомості 

Аналіз ліквідації медико-санітарних наслідків значних за масштабами 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру і співставлення 

проведених і запланованих завчасно заходів свідчить, що динаміка впливу 

уражаючих чинників на довкілля та населення після катастрофи і медико-

санітарні наслідки реальної катастрофи можуть відрізнятись від 
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прогнозованих.  

       Ефективне планування медико-санітарного забезпечення населення за умов 

НС можливе при доскональному володінні ситуацією в закладі, регіоні, знанні 

вимог правових, нормативних та директивних документів щодо організації 

медико-санітарного забезпечення населення за умов НС.  

Планування медико-санітарного забезпечення населення за умов НС 

здійснюється як на державному, так і на територіальному рівнях.  

Завдання до теми 

1. Розробити та обгрунтувати «План медико-санітарного забезпечення 

населення міста Кременчука при НС», результати занести до таблиці. 

2. Розробити структуру плану та зміст його розділів, результати занести до 

таблиці. 

Контрольні питання 

1. Характеристика п’ятьох рівнів планування заходів щодо медичного 

забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.  

   2. Характеристика основних розділів планів медичного забезпечення при 

НС. 

          3. Основна мета та завдання планування медико-санітарного забезпечення 

населення в НС. 

Література: [3, с. 51–54; 4, с. 25–54 ]. 
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2  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною шкалою 

(екзамен) 

Проміжок за     

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ECTS 

Зараховано 

90–100 А   відмінно 

82–89 В   дуже добре 

74–81 С   добре 

64–73 D   задовільно 

60–63 Е   достатньо 

Не зараховано 

35–59 FX незадовільно 

(дозволяється 

перескладання, але не 

більш ніж  на Е) 

1–34 F   неприйнятно 

(повторне 

вивчення дисципліни) 
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Вид контролю Максимальний бал 

Відвідування практичних 

занять 

10 

Контрольні тести 30 

(детальний розподіл балів 

здійснюється в робочій навчальній 

програмі) 

Активність студента на      

практичних заняттях 

60 

(детальний розподіл балів 

здійснюється в робочій навчальній 

програмі) 

Усього 100 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  

       1. Глушко Л. В. Алгоритми надання невідкладної допомоги у критичних 

станах. Вінниця: Нова книга, 2004. 208 с.   

       2. Интенсивная терапія неотложных состояний / под. ред. Ю. П. Бутылина. 

Київ: Новий друк, 2003. 528 с. 

       3. Медицина катастроф / за. ред. О. О. Воробйова. Чернівці, 2000. 152 с. 

       4. Медицина катастроф / В. І. Гридасов та ін. Харків : Золоті сторінки, 2002. 

280 с. 

       5. Невідкладна медична допомога / за ред.. Ф. С. Глумчера. Київ: 

Медицина, 2006. 632 с. 

       6. Термічні ураження / за ред. В. В. Бігуняка. Тернопіль: Укрмедкнига, 
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      Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 
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