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ВСТУП 

 

   Ці методичні розробки можуть бути використані студентами денної  та 

заочної форм навчання в процесі самостійної підготовки до занять під час 

вивчення курсу «Медицина надзвичайних ситуацій та катастроф». Самостійна 

робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом 

у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, відповідно до складеного 

графіка. 

Головною метою викладання курсу «Медицина надзвичайних ситуацій та 

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

спеціальності 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. 

Головне призначення пропонованих методичних матеріалів – допомогти 

студентам оволодіти систематизованими знаннями про надання першої 

медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Теми  самостійної роботи 

містять питання для самоперевірки.  

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 ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма навчання 

Кількість 

годин 

(лекцій) 

Кількість 

годин (СРС) 

1 Організація захисту населення і 

територій за умов надзвичайних 

ситуацій 

1 5 

2 Надзвичайні  ситуації природного, 

техногенного та соціально-політичного 

характеру, їх медико-санітарні наслідки 

1 5 

3 Аварії на радіаційно-небезпечних 

об’єктах, їх медико-санітарні наслідки 
2 5 

4 Перша медична допомога 

постраждалим під час надзвичайних 

ситуацій 

2 5 

5 Види і обсяги медичної допомоги 
2 5 

6 Організація лікувально-евакуаційного 

забезпечення населення за умов 

надзвичайних ситуацій 

2 5 

7 Поняття карантину й обсервації та 

організація режимно-обмежувальних 

заходів 

2 10 

8 Організація роботи інфекційного 

стаціонару в осередках особливо 

небезпечних інфекцій 

2 10 

9 Планування заходів медичного 

забезпечення населення під час НС 
2 10 

 Усього годин за семестр: 16 60 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Організація захисту населення і територій за умов 

надзвичайних ситуацій   

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. 

Питання для самоперевірки 

       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.   

Література: [4, с. 15–32]. 

 

Тема 2  Надзвичайні  ситуації природного, техногенного та соціально-

політичного характеру, їх медико-санітарні наслідки  

1. Загальна характеристика НС техногенного характеру. 

2. Загальна характеристика НС природного характеру. 

3. Загальна характеристика НС соціально-політичного та воєнного 

характеру.  
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Питання для самоперевірки 

1. Класифікація надзвичайної ситуації за масштабом поширення з 

урахуванням тяжких наслідків.  

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

та дані занести до таблиці.  

3. Медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій. 

Література: [3, с. 28–29]. 

  

Тема 3 Аварії на радіаційно-небезпечних об’єктах, їх медико-

санітарні наслідки 

1. Характеристика ступенів променевої хвороби. 

2. Методики надання першої медичної допомоги за різних ступенях 

променевої хвороби. 

3. Особливості профілактичних заходів на територіях, забруднених 

радіоактивними речовинами.  

4. Загальна характеристика видів аварій на реакторах.  

Питання для самоперевірки 

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. 

  Література: [7, с. 125–128]. 

  

Тема 4 Перша медична допомога постраждалим під час надзвичайних 

ситуацій 
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     1. Методики надання першої медичної допомоги. 

           2. Термін надання першої медичної допомоги. 

           3. Характеристика засобів для надання першої медичної допомоги. 

Питання для самоперевірки 

    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 

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 години; 

           C – на 3 години; 

           D – на 45 хвилин; 

           E – на 30 хвилин.      

   4. Відновлення загального об’єму циркулюючої крові у разі крововтрат 

потрібно починати з переливання: 

          А – плазми; 

          B – еритроцитарної маси; 



9 
 

          C – кровозамінників; 

          D – тромбоцитарної маси; 

          E – лейкоцитарної маси. 

      5. За якими ознаками визначають 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 цьому хворому: 

         A – ентеродез, полідез, реополіглюкін, реоглюман; 

         B – гідролізин, амілопептид, поліамін, глюкоза; 

         C – поліглюкін, желатиноль, полівінол, оксиетилкрохмаль; 

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

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

  

Тема 5 Види і обсяги медичної допомоги 

        1.   Характеристика фази рятування. 

        2. Характеристика фази відновлення. 

        3. Основні вимоги до надання медичної допомоги та лікування 

потерпілих згідно із сучасною системою лікувально-евакуаційних заходів. 

        4. Види медичної допомоги. 

Питання для самоперевірки 

     1. У якому положенні варто транспортувати постраждалого з переломом 

кісток таза: 

       А – сидячи з розведеними ногами; 
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       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 має бути шина для іммобілізації кінцівки: 

        А – така, що дорівнює 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 у разі перелому 

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 у разі поранення 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. 

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

 

Тема 6 Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення за 

умов надзвичайних ситуацій  

1. Система організації лікувально-евакуаційного забезпечення населення за 

умов надзвичайних ситуацій. 
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2. Основні принципи організації  екстреної медичної допомоги в системі ЛЕЗ. 

3. Характеристика змішаної системи ЛЕЗ.  

4. Своєчасність  надання медичної допомоги. 

Питання для самоперевірки 

1. Характеристика комплексу обгрунтованих принципів надання допомоги 

ураженим та їх лікування під час різноманітних ушкоджень, які вони дістали в 

катастрофах. 

2. Характеристика комплексу 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 особливості отриманого ушкодження. 

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

 

Тема 7 Поняття карантину й обсервації та організація режимно-

обмежувальних заходів 

           1. Поняття карантину й обсервації та режимно-обмежувальні заходи.   

     2. Особливості організації карантину. 

     3. Профілактичні заходи, що спрямовані на локалізацію та ліквідацію 

епідемічних осередків. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризувати завдання та організацію карантину.  

2. Охарактеризувати завдання обсервації. 

3. Характеристика режимно-обмежувальних заходів. 

       Література: [3, с. 125–140]. 

 

    Тема 8 Організація роботи інфекційного стаціонару в осередках 

особливо небезпечних інфекцій 

1. Склад частин інфекційного стаціонару. 

2. Зони протиепідемічного режиму. 

     3. Характеристика протичумних костюмів. 
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Питання для самоперевірки 

     1. Охарактеризувати зони суворого протиепідемічного режиму (заразної, 

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

      2. Загальна характеристика інфекційних стаціонарів.  

  3. Загальні вимоги до протиепідемічного режиму. 

4. Характеристика усіх типів протичумних костюмів. 

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

 

Тема 9 Планування заходів медичного забезпечення населення під 

час НС 

1. Мета та завдання планування медико-санітарного забезпечення 

населення в НС. 

2. Основні заходи планування медичного забезпечення населення під час  

НС. 

3. План медико-санітарного забезпечення населення міста під час НС. 

Питання для самоперевірки 

1. Характеристика п’ятьох рівнів планування заходів щодо медичного 

забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.  

      2. Характеристика основних розділів планів медичного забезпечення 

під час 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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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

    1. Постраждалий В.  2-х  років отримав поверхневі опіки тіла I-II ступенів, 

загальною площею 15,0 %. Ваша тактика: 

   A  – первинна хірургічна обробка та амбулаторне лікування; 

   B  – госпіталізація в опікове відділення; 

   C  – госпіталізація в реанімаційне відділення; 

   D  – госпіталізація в опікове відділення, а в разі погіршення стану 

переведення в реанімаційне відділення; 

   E – після надання невідкладної допомоги може бути відправлений додому з 

рекомендаціями. 

  

2. Постраждалий Г. 45 років отримав на виробництві поверхневі опіки 

голови, шиї та лівої верхньої кінцівки. Визначити загальну площу опікової 

поверхні: 

   A – 10,0 %; 

   B – 5,0 %; 

   C – 27,0 %; 

   D – 18,0 %; 

   E – 30,0 %. 

  

   3. Постраждалий К.  28 років отримав поверхневі опіки передньої поверхні 

тулуба та правого стегна. Визначити загальну площу опікової поверхні: 

   A – 10,0 %; 

   B – 5,0 %; 

   C – 27,0 %; 

   D – 18,0 %; 

   E – 30,0 %. 

  

   4. Постраждалий М.  20 років отримав поверхневі опіки передньої поверхні 

тулуба, голови та шиї. Визначити загальну площу опікової поверхні: 

A – 10,0 %; 

B – 5,0 %; 

C – 27,0 %; 

D – 18,0 %; 

E – 42,0 %. 

  

5. Легкий опіковий шок виникає у постраждалих із глибокими опіками 

площею: 
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   A – 5,0 %; 

   B – 15,0–20,0 %; 

   C – 30,0 %; 

   D – 30,0–35,0 %; 

   E – 40,0 %. 

 

   6. Тяжкий опіковий шок виникає у постраждалих із глибокими опіками 

площею: 

   A – 15,0 %; 

   B – 20,0–45,0 %; 

   C – 10,0 %; 

   D – 50,0–60,0 %4 

   E – 70,0%. 

  

   7. Як надати невідкладну допомогу під час опіків окропом: 

   A – змастити обпечену поверхню олією або борсуковим жиром, накласти 

стерильну пов’язку; 

   B – нанести на обпечену поверхню спрей «Пантенол», «Полькортолон», 

«Олазоль» чи інші, накласти стерильну пов’язку; 

   C – змастити обпечену поверхню 5,0 % спиртовим розчином йоду; 

   D – охолодити обпечену ділянку під проточною водою впродовж 10 

хвилин, дати знеболювальне, накласти стерильну пов’язку; 

   E – накласти на обпечену поверхню пов’язку із сечею. 

  

   8. Яка система етапного лікування осіб з опіками: 

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

   В – поліклініка, центральна районна лікарня, опікове відділення; 

   С – центральна районна лікарня, опікове відділення. 

  

   9. Яка температура комфорту хворих у стані опікового шоку: 

   А – 34ºС; 

   В – 30ºС; 

   С – 26ºС; 

   D – 40ºС; 

   Е – 20ºС. 

  

   10. За якої мінімальної площі ураження розвивається опіковий шок у дітей 

до 3 років: 

   А – понад 5,0 %; 

   В – понад 10,0 %; 

   С – понад 15,0 %. 
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   11. Чоловіка 68 років госпіталізовано з ознаками внутрішньочеревної 

кровотечі після падіння з висоти. Після операції спленектомії виявлено 

підвищення фібринолітичної активності крові. Які з препаратів найбільш 

доцільно призначити постраждалому з метою пригнічення активності: 

   А – амінокапронову кислоту з фібриногеном; 

   B – протамін сульфат; 

   C – гепарин та фібринолізин; 

   D – поліглюкін; 

   E – реополіглюкін. 

  

   12. У 30-річного постраждалого в дорожньотранспортній пригоді 

встановлені закритий перелом середньої третини діафіза стегнової кістки та 

численні переломи заднього та переднього відділів тазового кільця. Який 

максимальний об’єм крововтрати можливий за цієї локалізації ушкодження: 

   А – близько 0,5 л; 

   B – до 1 л; 

   C – близько 2 л; 

   D – близько 3 л. 

  

13. 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. 

  

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

закритий перелом середньої третини стегнової кістки. Визначити приблизну 

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. 

  

15. На який час може бути накладено кровоспинний джгут узимку: 
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А – на 1 годину; 

B – на 2 години; 

C – на 3 години; 

D – на 45 хвилин; 

E – на 30 хвилин. 

  

16. Відновлення загального об’єму циркулюючої крові у разі крововтрат 

потрібно починати з переливання: 

А – плазми; 

B – еритроцитарної маси; 

C – кровозамінників; 

D – тромбоцитарної маси; 

E – лейкоцитарної маси. 

  

17. За якими ознаками визначають 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. 

  

18. 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 із 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 хворому: 

A – ентеродез, полідез, реополіглюкін, реоглюман; 

B – гідролізин, амілопептид, поліамін, глюкоза; 

C – поліглюкін, желатиноль, полівінол, оксиетилкрохмаль; 

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

  

19. У дитини 3 років, яка 2 роки тому випала з вікна третього поверху, 

діагностуєте перелом стегна та зупиняєте середньотяжку зовнішню кровотечу. 

У дитини свідомість затьмарена, дихання поверхневе, часте, пульс слабкий, 

артеріальна гіпотензія, РаО2 80 мм рт. ст. Підозрюючи травматичний шок, ви 

одразу: 

A – госпіталізуєте дитину в хірургічний стаціонар; 

B – призначите оксигенотерапію; 

C – призначите знеболювальні та в/в інфузію кристалоїдів; 
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D – проводите оральну гідратацію. 

  

20. Під час травми судин передпліччя та кисті джгут розміщують: 

А – у верхній третині плеча; 

В – у середній третині плеча; 

С – у нижній третині плеча; 

D – у верхній третині передпліччя. 

  

21. Крововтрата у разі перелому передпліччя кісток становить: 

А – 200–500 мл; 

В – 400–800 мл; 

С – 500–1500 мл; 

D – 3000–5000 мл. 

  

22. Крововтрата у разі перелому кісток гомілки становить: 

А – 200–500 мл; 

В – 400–800 мл; 

С – 500–1500 мл; 

D – 3000–5000 мл. 

  

23. За життєвими показниками можна перелити: 

А – кров групи А/ІІ/Рh – хворому з групою В/ІІІ/Рh–; 

В – кров групи А/ІІ/Рh – хворому з групою О/І/Рh–; 

С – кров групи АВ /ІV/Рh – будь–якому хворому; 

D – кров групи В/ІІІ/Рh+ – хворому з групою А/ІІ/Рh+; 

Е – кров групи А/ІІ/Рh+ – хворому з групою АВ/ІV/Рh+. 

  

24. Найчастішою інфекцією, яка передається з кров’ю, що переливають, є: 

А – сифіліс; 

В – гепатит В; 

С – гепатит С; 

D – вірус імунодефіциту людини; 

Е – цитомегаловірус. 

  

25. 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; 
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D – лежачи на твердій поверхні. 

  

26. Якої довжини має бути шина для іммобілізації кінцівки: 

А – така, що дорівнює 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. 

  

27. Які клінічні симптоми переломів належать до достовірних: 

А – патологічна рухомість уламків сегмента, крепітація; 

В – порушення функції кінцівки; 

С – деформація кінцівки; 

D – укорочення кінцівки; 

Е – біль, припухлість. 

  

28. Під час відкритих переломів на догоспітальному етапі слід виконувати: 

А – зупинку кровотечі, транспортну іммобілізацію; 

Б – знеболення та подальше зашивання шкіри; 

С – репозицію уламків; 

D – накладання тимчасового скелетного витягання; 

Е – виконання первинної хірургічної обробки рани. 

  

29. Назвіть елемент першої допомоги на місці пригоди постраждалому з 

переломом довгої трубчастої кістки: 

А – використати шину Белера; 

В – накласти гіпсову пов’язку; 

C – виконати репозицію уламків; 

D – виконати скелетне витягання. 

  

30. Коли й де слід проводити репозицію кісткових уламків у разі відкритого 

перелому: 

А – на місці отримання травми (під час надання першої медичної допомоги); 

В – під час  транспортування у стаціонар; 

С – під час санітарної обробки у приймальному відділенні; 

D – в операційній у найближчий час після госпіталізації. 

  

31. Яку концентрацію новокаїну застосовують під час інфільтраційної 

анестезії за Вишневським: 

А – 10,0 %; 
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В – 1,0 %; 

С – 5,0 %; 

D – 0,25 %; 

С – 2,0 %. 

  

32. Накладання тугої пов’язки показано під час: 

А – венозної кровотечі; 

В – артеріальної кровотечі; 

С – капілярної кровотечі; 

D – кровотечі з носової порожнини; 

Е – кровотечі з плечової артерії. 

  

33. Перша допомога у разі перелому хребта у шийному відділі: 

А – аналгезія; 

В – тракційна терапія; 

С – укладання на жорсткі ноші з фіксацією шиї; 

D – серцево-легенева терапія; 

Е – повернути пацієнта на спину. 

  

34. Що належить до достовірних ознак переломів: 

А – локальна болючість, іррадіація болю; 

В – порушення функції кінцівки; 

С – вимушене положення кінцівки; 

D – кісткова крепітація в ділянці перелому; 

Е – набряк та деформація кінцівки. 

  

35. Під час проведення непрямого масажу серця у дорослих долоні необхідно 

розмістити: 

А – на межі середньої та нижньої третини груднини; 

Б – на верхній третині груднини; 

В – у IV міжребір’ї. 

  

36. Яким методом ви скористаєтеся для відкриття дихальних шляхів у разі 

зупинки дихання: 

А – відкриття рота; 

В – підняття підборіддя; 

С – закидання голови, підняття підборіддя та відкриття рота відтягуванням 

донизу нижньої губи; 

D – закидання голови з підняттям шиї. 

  

37. Які з ускладнень можуть спостерігатися під час проведення штучної 
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вентиляції легень методом із рота в рот? 

А – пневмоторакс; 

В – розрив альвеол легень; 

С – вивихи нижньої щелепи; 

D – фібриляція шлуночків. 

  

38. Про ефективність непрямого масажу серця свідчить: 

А – поява сухожильних рефлексів; 

В – розширення зіниць; 

С – відсутність пульсу на сонних артеріях; 

D – наявність пульсу та звуження зіниць; 

Е – ціаноз шкірних покривів. 

  

39. Непрямий масаж серця забезпечує: 

A – 20,0–40,0 % нормального серцевого викиду; 

B – 70,0 % нормального викиду; 

C – нормальну вентиляцію. 

  

40. Яка енергія розрядів має бути під час електричної дефібриляції: 

A – 200, 300, 400 Дж. 

B – 200, 300, 360 Дж. 

С – 200, 200, 360 Дж. 

  

41. У разі масового надходження постраждалих під час землетрусу Ви 

здійснюєте медичне сортування. До якої групи постраждалих належить 

приділити пораненого з діагнозом: закритий перелом середньої третини 

правого стегна, шок ІІ ступеня: 

A – що потребують невідкладної медичної допомоги; 

B – яким допомога може бути відстрочена; 

C – що потребують симптоматичного лікування; 

D – що потребують евакуації; 

E – що підлягає тимчасовій ізоляції. 

  

42. Відповідно до причин НС, які можуть виникнути на території України, 

поділяються на: 

А – техногенні, транспортні, специфічні; 

В – природні, техногенні, стихійні; 

С – природні, техногенні, соціально-політичні. 
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