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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Знання з дисципліни “Медична підготовка при організації
приватної охоронної діяльності” повною мірою потрібні для осіб,
що здійснюють охоронну діяльність, тісно пов’язану з небезпеч-
ними для життя і здоров’я діями злочинців, що зазіхають на
охоронювані матеріальні цінності, схоронність об’єктів і власність
підприємств, фірм.

Зважаючи на це кожний співробітник охорони повинен мати
навички подання першої медичної допомоги потерпілому безпо-
середньо на місці події.

Курс медичної підготовки відповідає навчальному плану і
тісно пов’язаний з основними дисциплінами за фахом “Органі-
зація охоронної діяльності”.

Лекційний матеріал закріплюється на практичних заняттях
при аналізуванні типових ситуацій у діяльності приватних охо-
ронців і формуванні навичок грамотних дій при поданні першої
медичної допомоги у процесі їх професійної діяльності.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:
знати:
• основи організації першої долікарської допомоги (плано-

вої і ургентної, загальної і спеціалізованої);
• основи організації рятувальних і аварійно-відбудовних

робіт при стихійних лихах, катастрофах і масових безлад-
дях;

уміти:
• визначити тип, характер травми, порушення, розлади і

заходи необхідної долікарської допомоги, самодопомоги;
• подавати кваліфіковану допомогу (самодопомогу) при

різних видах нещасних випадків і раптових захворювань;
• транспортувати потерпілих;
• здійснювати заходи реанімаційної допомоги.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА  ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРИВАТНОЇ  ОХОРОННОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

№ 
пор. Назва теми 

1 Основні правила подання першої допомоги 
2 Перша долікарська допомога при пораненнях і кровотечах. Способи 

зупинення кровотеч і обробка ран 
3 Перша допомога при забитих місцях, вивихах і переломах 
4 Транспортування потерпілих 
5 Перша допомога при сонячному і тепловому ударах, опіках, 

обмороженнях, ураженні електрострумом, газом, укусах тварин. 
Допомога при раптових захворюваннях 

6 Перша допомога в осередку масового ураження 
7 Прийоми реанімаційної допомоги 

 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА  ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРИВАТНОЇ  ОХОРОННОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

Тема 1. Основні правила подання першої допомоги

Причини нещасних випадків і правила подання першої долі-
карської допомоги. Поняття про втрату свідомості, непритомність,
шок. Матеріально-технічне забезпечення подання першої допо-
моги. Види і вміст аптечок першої допомоги.

Література [1–4; 7–11; 13; 14]

Тема 2. Перша долікарська допомога при пораненнях
і кровотечах. Способи зупинення кровотеч
і обробка ран

Кровотечі: артеріальні, венозні, капілярні. Особливості кро-
вотеч при пораненні (ушкодженні) окремих частин тіла. Носо-
ва кровотеча. Гостре недокрів’я. Правила і способи зупинення
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кровотеч. Види пов’язок: косинкова, Т-подібна та ін. Побутові
пов’язки. Пов’язки з підручних матеріалів. Положення потер-
пілого при бинтуванні. Накладення пов’язок на окремі частини
тіла. Правила і прийоми накладення кровоспинного джгута.

Література [1–4; 6–9; 12; 14; 15]

Тема 3. Перша допомога при забитих місцях, вивихах
і переломах

Види забитих місць. Забиті місця голови, грудної клітки,
живота, попереку, верхніх і нижніх кінцівок. Симптоматика.
Перша допомога при різних забитих місцях. Струс мозку: симп-
томи і перша допомога. Переломи кісток різної локалізації.
Ознаки переломів. Перша допомога при різних типах переломів.

Література [1–4; 7–9; 12; 14; 15]

Тема 4. Транспортування потерпілих

Правила накладення транспортних шин та інших мобілізую-
чих засобів з підручних матеріалів. Допомога потерпілим, що
пересуваються самостійно. Положення потерпілого при транс-
портуванні.

Література [4; 5; 7–9; 11; 14; 15]

Тема 5. Перша допомога при сонячному і тепловому ударах,
опіках, обмороженнях, ураженні електрострумом,
газом, укусах тварин. Допомога при раптових
захворюваннях

Диференційна діагностика, причини ураження (ушкоджен-
ня). Прийоми подання долікарської допомоги при зазначених
видах уражень. Долікарська допомога при загальному важкому
стані людини. Допомога при серцево-судинних, психічних та
інших захворюваннях. Допомога при патологічних ситуаціях.

Література [1–4; 6–9; 11; 12; 14; 15]
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Тема 6. Перша допомога в осередку масового ураження

Розвідка осередка ураження. Організація рятувальних робіт.
Розшук потерпілих. Визначення вражаючого фактора. Правила
подання допомоги потерпілим при різних вражаючих факто-
рах. Сортування і евакуація потерпілих.

Література [5; 11]

Тема 7. Прийоми реанімаційної допомоги

Ознаки життя. Ознаки зупинення кровообігу: зникнення пуль-
су, знепритомлення, судоми, розширення зіниць, порушення
подиху, зміна фарбування шкірних покривів. Клінічна смерть.
Етапи боротьби з клінічною смертю. Масаж серця. Штучна вен-
тиляція легенів. Види і техніка масажу й вентиляції. Визначен-
ня пульсу.

Література [1–4; 7–9; 12; 14; 15]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Сутність першої медичної допомоги.
2. Принципи подання першої медичної допомоги.
3. Послідовність подання першої медичної допомоги.
4. Засоби першої медичної допомоги.
5. Медична аптечка першої долікарської допомоги потерпі-

лим.
6. Симптоматика і подання першої долікарської допомоги

при різних видах болю (головному, у грудній клітині,
серці та ін.).

7. Види і характер поранень і травм.
8. Обробка ран і травм.
9. Перша медична допомога особам, що постраждали від за-

стосування вогнепальної зброї.
10. Перша медична допомога особам, що постраждали від за-

стосування холодної зброї.
11. Перша медична допомога особам, що одержали рвані рани.
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12. Подання допомоги при забитих місцях.
13. Перша медична допомога при одержанні удару.
14. Перша медична допомога при вивихах.
15. Перша медична допомога при переломах опорно-рухово-

го апарата.
16. Перша медична допомога при переломах кісток.
17. Перша допомога при переломах ребер.
18. Правила накладення шини.
19. Допомога при травмах грудної клітки.
20. Перша допомога при розтягненні зв’язок.
21. Перша допомога при травмах з ампутацією кінцівки або

її частини.
22. Перша допомога при травмах хребта.
23. Перша допомога при травмах особи.
24. Перша допомога при черепно-мозкових травмах.
25. Перша допомога при закритих травмах черевної порож-

нини.
26. Перша допомога при відкритих травмах черевної порож-

нини.
27. Перша допомога при травматичному шоку.
28. Перша допомога при тривалому здавлюванні кінцівок.
29. Поняття, види і засоби іммобілізації.
30. Перенесення і транспортування постраждалого (загальні

медичні вимоги).
31. Перша допомога при термічних і хімічних опіках.
32. Перша допомога при електротравмах.
33. Перша медична допомога при ураженні блискавкою.
34. Дії при загальному і місцевому обмороженні.
35. Перша допомога при загальному охолодженні (замер-

занні).
36. Перша медична допомога при ураженні спеціальними за-

собами (газовою зброєю).
37. Подання першої допомоги при отруєннях.
38. Перша допомога при отруєнні окисом вуглецю (чадним

газом).
39. Дії при непритомності.
40. Дії при судомах у потерпілого.
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41. Перша допомога при патологічних станах і нещасних ви-
падках.

42. Рятувальні заходи при повішенні.
43. Перша медична допомога при втопленні.
44. Перша допомога при тепловому і сонячному ударах.
45. Перша допомога при внутрішніх кровотечах.
46. Перша допомога при зовнішніх кровотечах.
47. Способи зупинення кровотеч.
48. Гостре недокрів’я. Перша допомога при великих крово-

втратах.
49. Правила накладення джгута.
50. Правила накладення пов’язок.
51. Порядок здійснення серцево-легеневої реанімації.
52. Техніка штучного масажу серця.
53. Техніка штучного дихання.
54. Визначення пульсу.
55. Ознаки життя.
56. Ознаки клінічної смерті. Перша допомога людині, що пе-

ребуває у стані клінічної смерті.
57. Перша допомога потерпілим з гострими психічними по-

рушеннями.
58. Дії при екстрених пологах.
59. Перша допомога в осередку радіаційної аварії.
60. Перша допомога при укусах тварин.
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