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ВСТУП

Програма  вивчення  навчальної  дисципліни  «Основи  медичних  знань»

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого

спеціаліста зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи медичних знань» є

стан здоров’я населення та вплив соціальних і природних факторів на здоров’я

населення.

Міждисциплінарні  зв’язки:  анатомія  людини,  біохімія,  фізіологія

людини.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Поняття про травми, поранення, кровотечі та опіки. Перша допомога 

при них. Десмургія.
2. Захворювання різних систем організму та інфекції людини, їх 

лікування.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою  викладання навчальної  дисципліни «Основи медичних знань» є

надання студентам знань з освоєння прийомів першої допомоги потерпілим від

нещасних випадків і  хворим з гострими захворюваннями, навчання навичкам

виконання  різних  процедур  по  допомозі  хворим,  а  також  знайомство  з

основними соціально-медичними проблемами здоров'я населення. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи медичних знань»

є:

а) методичні: 

‒ викласти  теоретичні  основи  першої  допомоги  при  різноманітних

невідкладних станах, гострих захворюваннях; 
‒ сприяти  засвоєнню принципів  профілактичних  заходів  та  методологічних

особливостей застосування отриманих знань на практиці.

б) пізнавальні:

‒ дати уявлення про сучасний стан розвитку основ медичних знань;



‒ озброїти знаннями закономірностей змін у стані здоров’я хворих, факторах

соціально-економічного,  біологічного,  антропогенного,  медичного

характеру, що впливають на нього.
в) практичні: 
‒ дати  змогу  студентам  опанувати  практичними  навичками  з  даної

дисципліни, які необхідні для того, щоб на науковій основі організувати

процес надання першої медичної допомоги;
‒ обирати ефективні форми проведення профілактичних заходів та занять,

що поліпшують стан хворих.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

‒ медицина:  визначення,  завдання,  розділи;  фактори,  що  впливають  на

здоров'я  людини;  історія  розвитку  медицини:  медицина  в

рабовласницькому,  феодальному,  капіталістичному  устрої;  розвиток

медико-біологічних дисциплін, клінічної медицини;
‒ поняття про травму та  її  класифікацію;  переломи й вивихи:  симптоми,

перша  допомога  на  місці  події;  види  й  причини  переломів,  можливі

ускладнення; транспортна іммобілізація стандартними й імпровізованими

шинами, пов'язками;
‒ види зовнішньої кровотечі; накладення асептичної пов'язки у сполученні

з піднесеним положенням при венозній кровотечі; пальцеве притиснення

артерій  при  їхньому  ушкодженні  до  підлягаючої  кістки;  максимальне

згинання в суглобах ушкодженої кістки; закручення;
‒ основні види поранень та основні принципи лікування ран; особливості

поранень  м’яких  тканин  голови,  пошкоджень  головного  мозку,  шиї,

грудної клітини, серця, живота, хребта; перша допомогу при них;
‒ основні  поняття  десмургії,  асептики  та  антисептики;  види  пов’язок  і

правила накладення на голову і грудну клітину; основні види пов’язок на

живіт,  паху, пальцях,  кисті;  основні  види  пов’язок  на  проміжності  та

нижніх кінцівках;
‒ реаніматологія:  основні  поняття;  шок:  класифікація,  симптоми;

реанімаційні заходи на місці випадку; 



‒ основні види гострих захворювань легень, серця; основні види гострих

гнійних  захворювань  шкіри;  основні  види  антропонозних  повітряно-

краплинних  і  кишкових  інфекцій:  причини,  симптоми;  основні  види

венеричних  захворювань:  характеристики  збудників,  клінічні  прояви,

профілактика;
‒ основні види отруєнь та принципи їх профілактики та першої допомоги;

основні  види  зооантропонозів:  основні  симптоми,  лікування,

профілактика.

вміти: 
‒ надати першу невідкладну допомогу при виникненні помилкового крупу,

нападу  бронхіальної  астми,  гострої  судинної  недостатності,

гіпертонічного  кризу,  нападу  стенокардії,  «гострого  живота»,

епілептичного  й  істеричного  припадку,  гострих  отруєнь,  алергічних

реакцій,  при  закритих  і  відкритих  ушкодженнях,  при  травматичному

шоку,  при  опіках  і  відмороженнях,  при  укусах  тварин  і  комах,  при

влученні стороннього предмета в око, вухо, горло й ніс; 
‒ проводити непрямий масаж серця;
‒ проводити штучну вентиляцію легенів; 
‒ накладати джгут та імпровізований джгут; закручення при кровотечах;
‒ накладати бинтові пов'язки на різні ділянки тіла;
‒ накладати імпровізовані шини;
‒ забезпечити іммобілізацію при ушкодженнях кісток таза й хребта;
‒ забезпечити  безпечну  доставку  хворого  й  потерпілого  в  лікувальну

установу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години/ 2,5 кредити

ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Поняття про травми, поранення, кровотечі та 

опіки. Перша допомога при них. Десмургія.

Тема  1.  Історія  медицини,  здоров'я  населення  і  чинники  які  його

визначають.



Історія  охорони  здоров’я  в  Україні  (три  етапи  побудови  центральних

органів управління охороною здоров’я). Охорона здоров’я як система заходів,

спрямованих  на  забезпечення  збереження  і  розвитку  фізіологічних  і

психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності

людини  при  максимальній  біологічно  можливій  індивідуальній  тривалості

життя. Види систем охорони здоров’я. Основні завдання Міністерства охорони

здоров’я України. 

Тема 2.  Поняття про травми та  їх  класифікація.  Травматизм його

види. Перша допомога при переломах, вивихах.

Закриті  ушкодження  (травми)  м'яких  тканин:  забиті  місця,  розтягання,

розриви  й  струс.  Механізм  виникнення,  симптоми.  Перша  допомога

потерпілим.  Краш-Синдром:  позиційне  або  тривале  здавлення  й

роздавлювання.  Особливості  першої  допомоги.  Вивихи,  класифікація.

Абсолютні  й  відносні  симптоми.  Перша  допомога  потерпілим.  Переломи,

класифікація. Абсолютні й відносні симптоми. Перша допомога й особливості

евакуації  потерпілого в лікувальну установу. Накладання шини Крамера при

переломі кісток плеча та гомілки, стегнової кістки.

Тема 3. Поранення, кровотечі та опіки. Перша медична допомога при них.

Класифікація ран: по походженню (операційні й випадкові); по характеру

ушкодження  тканин  (різана,  колота,  забита,  рубана,  укушена,  вогнепальна,

змішана);  по  ступеню інфікованості  (асептичні,  свіжеінфіковані  і  гнійні);  по

складності  (прості  і  складні,  проникаючі);  по  локалізації.  Перша  допомога

пораненим:  усунення  ранніх  загрозливі  життя  ускладнень  і  запобігання

інфікування.

Класифікація  кровотеч.  Визначення  й  поняття  (власно  кровотеча,

крововилив  і  гематома).  Класифікація  кровотеч:  анатомічне   (артеріальне,

венозне,  капілярне  й  паренхіматозне);  по  механізму  виникнення  (механічні

руйнування, виразки й некрози, порушення проникності  судинної стінки);  по

виливі (зовнішні  і внутрішні); за часом виникнення (первинні й вторинні); по

ступеню  важкості  (легка,  середня,  важка  й  масивна).  Симптоми  кровотечі



(тахікардія, зниження АТ, задишка, веноспазм і ін.), геморрагічний шок. Індекс

Алговера - Грубера ( А-Г) для визначення обсягу й ваги крововтрати.

Способи  тимчасової  зупинки  кровотечі:  накладення  джгута,  пальцеве

притиснення  артерій,  згинання  й  піднесене  положення  кінцівки,  що  давить

пов'язка,  тампонада,  накладення  затиску  на  судини,  застосування  хімічних

гемостатичних засобів. 

Тема 4. Десмургія. Види пов'язок і способи їх накладення.

Види  перев'язного  матеріалу:  марля,  вата,  додаткові  засоби.  Показання,

профілактика вторинної інфекції. Основні види пов'язок, класифікація: по виду

перев'язного матеріалу (марлеві, тканинні, гіпсові, шиніровані, спеціальні); по

призначенню (захисна, лікарська, гемостатична, іммобілізаційна, що коригує,

окклюзивна);  безбинтові (клейові,  лейкопластирні,  косиночні й ін.)  і  бинтові

(циркулярна,  спіральна,  хрестоподібна,  пов'язка  Дезо,  шапочка Гіппократа  й

ін.). Загальні правила бинтування, положення пацієнта, техніка бинтування.

Тема  5.  Реаніматологія:  основні  поняття.  Шок:  класифікація,

симптоми. Реанімаційні заходи на місці випадку.

Термінальні стани. Реанімаційні заходи на місці події. Три стани людського

організму:  здоров'я,  хвороба,  критичне  (термінальне).  Характеристика

показників  термінальних  станів:  свідомість,  рефлекси,  зіниці,  пульс,

артеріальний  тиск  (АТ),  частота  й  характер  подиху. Шок  (удар),  його  види

(гіповолімічний, кардіогенний, септичний, анафілактичний), основні симптоми,

ступені  важкості.  Реанімація,  інтенсивна терапія,  визначення понять.  Оцінка

життєво важливих функцій:  центральної  нервової  системи,  серцево-судинної

системи,  дихальної  системи.  Реанімаційні  заходи:  забезпечення  вільної

прохідності  дихальних шляхів,  штучна вентиляція легенів (ШВЛ),  непрямий

(закритий) масаж серця, сполучення ШВЛ і масажу серця.

Тема 6. Організація медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

Опіки  як  наслідок  ушкодження  різними  факторами.  Термічні  опіки,  їх

ступені.  Поняття  про  опікову  хворобу.  Відмороження.  Замерзання.  Основні

ознаки  ушкоджень  організму  людини  від  дії  низьких  температур.



Електротравма. Місцеві та загальні ознаки при ураженні електричним струмом

та  блискавкою.  Утоплення.  Долікарська  медична  допомога  при  опіках,

відмороженнях, електротравмах, утопленні. Долікарська медична допомога при

травмах  голови,  шиї,  хребта.  Закриті  травми  головного мозку  -  струс,  удар,

здавлювання. Основні ознаки, особливості їх перебігу у дітей. Переломи кісток

черепа,  їх  характерні  ознаки,  ускладнення.  Принципи  надання  долікарської

медичної  допомоги  при  черепно-мозкових  ушкодженнях.  Ушкодження  носа,

очей,  вуха,  щелеп.  Їх  основні  ознаки,  ускладнення.  Поранення  шиї,  їх  види.

Закриті та відкриті ушкодження хребта та спинного мозку, їх основні ознаки.

Особливості транспортування та догляду за такими потерпілими.

Змістовий  модуль  2.  Захворювання  різних  систем  організму  та

інфекції людини, їх лікування.

Тема 7. Гострі захворювання легенів, серця, шлунку, печінки і нирок.

Гострий трахеїт, гострий бронхіт, гостра пневмонія. Причини. Симптоми.

Перша допомога.  Профілактика.  Гострі  захворювання серця:  гостра  серцево-

судинна  недостатність  (серцева  астма),  напад  стенокардії,  інфаркт  міокарда,

міокардити.  Причини.  Симптоми.  Перша  допомога.  Профілактика.  Гострі

захворювання шлунка: гастрит, виразкова хвороба шлунка, прободна виразка.

Причини.  Симптоми.  Перша  допомога.  Профілактика.  Гострі  захворювання

печінки:  холецистит,  жовч  нокам’яна  хвороба,  гепатити,  у  т.ч.  інфекційні.

Причини.  Симптоми.  Перша  допомога.  Профілактика.  Гострі  захворювання

нирок: цистит, нефрит (гломерулонефрит),  пієлонефрит, сечокам’яна хвороба.

Причини. Симптоми. Перша допомога. Профілактика. 

Тема 8.  Гострі  гнійні  захворювання шкіри  і  підшкірної  клітковини,

пальців і кисті.

Фурункул: визначення, причини, симптоми. Перша допомога. Карбункул:

визначення,  причини,  симптоми.  Перша  допомога.  Гідроаденіт:  визначення,

причини, симптоми. Перша допомога. Абсцес: визначення, причини, симптоми.

Перша допомога. Флегмона: визначення, причини, симптоми. Перша допомога.



Бешихове  запалення:  визначення,  причини,  симптоми.  Перша  допомога.

Панарицій:  визначення,  види  залежно  від  локалізації  процесу,  причини,

симптоми.  Перша  допомога.  Флегмона  кисті:  класифікація  по  локалізації

(шкіра,  підшкірна  клітковина  й  т.д.).  Причини,  симптоми.  Перша  допомога.

Міри профілактики гнійних захворювань. 

Тема 9. Пошкодження і захворювання очей, вуха, горла і носа.

Фурункул  повіки:  визначення,  симптоми.  Перша  допомога.  «Ячмінь»:

визначення, симптоми. Перша допомога. Конъюктивіт: визначення, симптоми.

Перша  допомога.  Кератит:  визначення,  симптоми.  Перша  допомога.  Ірит

(іридоцикліт):  визначення,  симптоми.  Перша  допомога.  Ушкодження  повіка,

ока, зіниці: причини, симптоми. Перша допомога. Ангіна (тонзиліт): причини,

симптоми. Перша допомога, міри профілактики.

Гострий стеноз гортані: причини, симптоми. Перша допомога.  Носовий

кровообіг:  причини,  симптоми.  Перша  допомога.  Гострий  отит:  причини,

симптоми. Перша допомога. Травми й сторонні предмети вуха, горла й носа:

види по місцю локалізації, причини, симптоми. Перша допомога. 

Тема  10.  Антропонозні  повітряно-краплинні,  повітряно-пилові  й

кишкові інфекції.

Грип. Основні симптоми, профілактика, лікування. Гострі респіраторні

вірусні  інфекції.  Основні  симптоми,  профілактика,  лікування.  Кір.  Основні

симптоми,  профілактика,  лікування.  Скарлатина.  Основні  симптоми,

профілактика,  лікування.  Дифтерія.  Основні  симптоми,  профілактика,

лікування. Коклюш. Основні симптоми, профілактика, лікування.  Епідемічний

паротит.  Основні  симптоми,  профілактика,  лікування.  Натуральна  віспа.

Основні симптоми, профілактика, лікування. Вітряна віспа. Основні симптоми,

профілактика,  лікування.  Краснуха.  Основні  симптоми,  профілактика,

лікування.  Інфекційний  мононуклеоз.  Основні  симптоми,  профілактика,

лікування.  Аспергілез.  Основні  симптоми,  профілактика,  лікування.

Туберкульоз. Основні симптоми, профілактика, лікування.



Дизентерія.  Основні  симптоми,  лікування,  профілактика.  Ешерихіоз.

Основні симптоми, лікування, профілактика. Черевний тиф. Основні симптоми,

лікування, профілактика. Холера. Основні симптоми, лікування, профілактика.

Вірусні  гепатити.  Основні  симптоми,  лікування,  профілактика.  Поліомієліт.

Основні  симптоми,  лікування,  профілактика.  Амебіаз.  Основні  симптоми,

лікування, профілактика. Ботулізм. Основні симптоми, лікування, профілактика.

Тема 11. Захворювання людини, що передаються статевим шляхом.

Гонорея. Етіологія. Патогенез. Основні симптоми. Можливі ускладнення.

Внестатеві шляхи зараження гонореєю. Профілактика гонореї. 

Сифіліс.  Історія.  Етіологія.  Класифікація.  Патогенез.  Клінічні  прояви.

Уроджений сифіліс. Основні шляхи профілактики сифілісу. Венеричні хвороби,

що  рідко  зустрічаються,  -  м'який  шанкер,  паховий  лімфогранулематоз.  Інші

захворювання, зараження якими можливо статевим шляхом: СНІД, хламідіоз,

урогенітальний мікоплазмоз, гепатит В і С. Характеристики збудників. Клінічні

прояви.  Профілактика.  Венерологія  -  наука  про  хвороби,  що  передаються

статевим  шляхом.  Зв'язок  венерології  з  іншими  медичними  науками  й

областями  клінічної  медицини.  Значення  соціально-економічних  факторів  в

поширенні венеричних хвороб. 

Тема 12.Гострі отруєння отрутами. Перша допомога. Профілактика.

Загальні  принципи  надання  невідкладної  допомоги  при  гострих

отруєннях.  Отруєння загального характеру.  Отруєння токсичними речовинами.

Інгаляційне отруєння. Отруєння ядохімікатами. Отруєння чадним газом. Гострі

отруєння,  обумовлені  укусами  змій  і  отруйних  членистоногих.  Отруєння

грибами.  Як  діагностувати  гостре  отруєння  у  дітей.  Що  варто  робити  при

підозрі на гостре отруєння у дітей. Чого не слід робити при підозрі на гостре

отруєння.  Як  запобігти  критичній  ситуації.  Перша  допомога  при  отруєннях

грибами. Адсорбенти

3. Рекомендована література

Базова



1. Афанасьев  Ю.Г.,  Овчаренко  А.Г.,  Трутнева  Л.И.  Оказание  помощи  при

переломах, ожогах и несчасных случаях. – Ббарнаул, 2007. – 32 с. 
2. Баззаев  Т.В.,  Барыкин  П.И.  Оказание  первой  медицинской  помощи

пострадавшим  при  чрезвычайных  ситуациях:  Методическое  пособие.

Рязань, 1998. 
3. Баззаев Т.В. и др. Первая доврачебная помощь при отравлениях и укусах:

Учебное пособие. Рязань, 2001. 
4. Жилов Ю.Д.,  Куценко Г.И.,  Назарова Е.Н.  Основы медико-биологических

знаний: Учебник. М.: Высшая школа, 2001. 
5. Основы медыцинских знаний / Под ред. Тарасова Ю.С. – в 2 томах. – т.1.-

Самара, 2006. – 175 с.
6. Первая  медицинская  помощь:  Справочник  /  Сост.  Ю.С.  Тыра.  Харьков:

Фолио: Единорог, 2001. 
7. ЧупринаО.В. Основи медичних знань: Підручник.—К.:, 2006.

Допоміжна

1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студентов: 

Учебное пособие. М., 1995. 

2. Земан М.А. Техника наложения повязок. СПб.: Питер, 1994. 

3. Кошелев А.А. Медицина катастроф. Теория и практика: Учебное пособие.

СПб.: Паритет, 2000. 

4. Краснов А.Ф. и др. Травматология. М., 1995. 

5. Кузнецов В.М. Сестринское дело в хирургии. Ростов н/Д: Феникс, 2000. 

6. Общий уход за больными / А. Л. Гребнев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. – 2-

е изд. – М.: Медицина, 1999. – 287 с.

7. Петров С.В. Общая хирургия. СПб.: Лань, 1999. 

8. Соков Л.П., Соков С.Л. Курс медицины катастроф: Учебник. М: РУДН, 1999.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік
5. Засоби діагностики успішності навчання 

‒ поточне вибіркове опитування на лекціях;
‒ перевірка готовності до практичних занять;
‒ поточне тестування;
‒ звіт(тест) за змістовий модуль; 



‒ самоконтроль;
‒ захист рефератів.
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