
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ   

2–ГО  КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (ПРЕДМЕТ - 

ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА З ОЗНАЙОЧОЮ  МЕДИЧНОЮ 

ПРАКТИКОЮ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ) НА КАФЕДРІ ХІРУРГІЇ 

№ 3 У ВЕСНЯНО – ЛІТНЬОМУ СЕМЕСТРІ  2017 – 18 НАВЧАЛЬНОГО 

РОКУ. 

 

 

1. Значення першої долікарської  допомоги як складової частини в ліку-

ванні хворих з гостровиниклими захворюваннями та ураженнями. 

2. Принципи медичного сортування хворих та постраждалих. 

3. Поняття про гіпургію. Принципи загального та спеціального догляду за 

хворими хірургічного і травматологічного профілю. 

4. Поняття об асептиці і антисептиці, їх важливість у наданні першої долі-

карської допомоги і лікування раптово захворівшим і травмованим пацієн-

там.  

5. Види фізичної та хімічної асептики.  

6. Методи стерилізації шовного матеріалу, операційної  білизни, серветок 

та ін. 

7. Способи обробки рук хірурга та операційного поля. 

8. Поняття о госпітальній інфекції, способи профілактики.  

9. Види антисептики. Механічна і фізична антисептика. 

10. Хімічна антисептика. Вимоги к антисептичним препаратам. Групи ан-

тисептичних препаратів. 

11. Види біологічної антисептики. Поняття про змішану антисептику.  

12. Поняття проо десмургію. Види перев’язувального матеріалу. Показання 

до перев’язки. Техніка перев’язки.   

13. Класифікація пов’язок по виду перев’язочного матеріалу, по призна-

ченню, по способу фіксації. 

14. Пов’язки на голову, живіт, грудну клітку, кінцівки. 

15. Кровотечі – визначення,  анатомічна класифікація, первинні і вторинні 

кровотечі. 

16. Класифікація кровотеч за механізмом виникнення, по відношенню до 

зовнішнього середовища. 

17. Перша долікарська допомога при різних видах кровотеч. Поняття про 

тимчасову зупинку кровотечі. Види тимчасової зупинки кровотечі.  

18. Поняття про кінцеву зупинку кровотечі. Способи кінцевої зупинки кро-

вотечі. 

19.  Компенсаторні  механізми макроорганізму при виникненні кровотечі.  



20. Поняття про групи крові та резус – фактор. Правила  інфузійної терапії 

при крововтратах. 

21. Поняття та діагностика  внутрішніх кровотеч. 

22. Перша  долікарська допомога при внутрішніх кровотечах. Методи зу-

пинки внутрішніх кровотеч. 

23. Поняття про приховані кровотечі. Перша долікарська допомога при пі-

дозрі на приховану кровотечу. 

24. Ступені важкості кровотеч. Показання до переливання крові. 

25. Поняття про геморагічний  шок. Перша долікарська допомога. 

26.  Рани, класифікація. Перша долікарська допомога при різних видах ран. 

27. Поняття про первинну хірургічну обробку ран, правила та етапи вико-

нання. 

28. Лікування свіжоінфікованих ран. Поняття про ранню, відстроченну  та 

пізню ПХО. 

29. Види швів, що накладаються на рану. Первинний та вторинні шви.  

30. Лікування гнійних ран. Фази загоєння ран. 

31. Лікування ран в фазах гідратації та дегідратації. 

32. Поняття про первинне та вторинне натягнення при загоєнні ран. Понят-

тя про грануляції. 

33. Вогнепальні рани та мінно-вибухові  ушкодження. Кусані рани. Особ-

ливості надання першої долікарської допомоги. 

34. Профілактика специфічної хірургічної інфекції (правець, сказ, газова 

гангрена.) 

35. Травма, травматизм. Класифікація травм. Поняття про травматичний 

шок. 

36. Травма м’яких тканин (забій, розтягнення, розрив).  Надання першої 

долікарської допомоги. 

37. Краш – синдром. Особливості надання першої долікарської допомоги.  

38. Вивихи – класифікація, ускладнення. Перша долікарська допомога. 

Транспортна іммобілізація. 

39. Переломи кісток. Класифікація. 

40. Надання першої  долікарської допомоги при переломах. Транспортна 

іммобілізація.  

41. Поняття про репозицію кісткових відломків. Види репозиції.  

42. Особливості догляду за травмованими з переломами кісток. 

43. Переваги сучасних методів репозиції кісток. 

44. Опіки.  Класифікація по ступеням  ураження. 

45. Діючі фактори, що призводять до виникнення опіків. 

46. Перша долікарська допомога при термічних опіках.  



47. Перша  долікарська допомого при хімічних опіках. 

48. Перша долікарська допомога при радіаційних опіках. 

49. Способи вимірювання площі  поверхні  опіків. 

50. Поняття опікової хвороби. Стадії розвитку опікової хвороби.  

51. Ступені шоку в залежності  від проценту ураження поверхні  тіла. Роз-

рахунок  прогнозу  ураження. 

52. Хімічні опіки. Різниця  між опіками кислотою та лугами.  

53. Радіаційні опіки. Особливості розвитку процесу ураження.  

54. Відмороження. Ступені відмороження. Час визначення глибини ура-

ження. 

55. Перша долікарська дорога при відмороженнях. 

56. Поняття про дореактивний та реактивний періоди  відмороження. 

57. Етапи оперативного лікування відморожень. 

58. Електротравма. Особливості надання першої долікарської допомоги. 

 

Завідувач кафедри хірургії №3 
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