
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Наближення до поранених на полі бою різними способами. 

2. Відтягування поранених з поля бою. 

3. Винесення поранених з поля бою одним санітаром за допомогою лямки медичної 

носильної. 

4. Винесення поранених з поля бою двома санітарами на руках та за допомогою нош і 

лямки медичної носильної. 

5. Зупинка артеріальної кровотечі методом пальцевого притискання артерії. 

6. Припинення артеріальної кровотечі методом закручення вузла або палички. 

7. Зупинка кровотечі максимальним згинанням кінцівки. 

8. Припинення артеріальної кровотечі методом накладання гумового джгута. 

9. Контроль за накладеним джгутом. 

10. Припинення артеріальної кровотечі за допомогою поясного ременя. 

11. Зупинка кровотечі накладанням стисної пов’язки. 

12. Накладання першого закріплювального туру бинта. 

13. Накладання останнього фіксувального туру бинта. 

14. Накладання пов’язки на голову: 

 колової; 

 зворотної; 

 “чепець”; 

 хрестоподібної на потилицю; 

 на одне око (монокулярної); 

 на обидва ока (бінокулярної); 

 на одне вухо (“неаполітанська шапка”); 

 “вуздечка”; 

 виготовлення пращі; 

 пращоподібної на ніс; 

 пращоподібної на підборіддя; 

 “шапка Гіппократа”. 

15. Накладання пов’язок на кінцівки: 

 колової; 

 спіральної; 

 повзучої; 

 “лицарська рукавичка”; 

 зворотної на кисть; 

 хрестоподібної на променево-зап’ястковий та гомілково-стопний суглоби; 

 черепашачої; 

 колосоподібної на плечовий суглоб. 

16. Накладання пов’язки на тулуб: 

 Дезо; 

 хрестоподібної на плечові суглоби; 

 на одну грудну залозу; 

 на обидві грудні залози; 

 Вельпо; 

 Накладання пов’язки за допомогою ППІ; 

 оклюзійної. 

17. Накладання косинки медичної. 

18. Іммобілізація підручними засобами при переломі: 

 передпліччя і плеча; 



 кісток кисті; 

 стегна; 

 гомілки і стопи; 

19. Накладання транспортної шини Крамера при переломі: 

 передпліччя; 

 плеча; 

 однієї з кісток гомілки; 

 двох кісток гомілки. 

20. Накладання транспортної шини Дітеріхса. 

21. Проведення транспортної іммобілізації при переломі ключиці. 

22. Проведення транспортної іммобілізації при ушкодженні кісток таза, хребта. 

23. Проведення транспортної іммобілізації при черепно-мозковій травмі. 

24. Невідкладна допомога при травматичному шоку. 

25. Візуальне визначення ступеня опіку. 

26. Визначення площі опіку за правилом дев’яток. 

27. Невідкладна допомога при опіках. 

28. Невідкладна допомога при синдромі тривалого роздавлювання. 

29. Невідкладна допомога при утопленні. 

30. Невідкладна допомога при ураження електричним струмом. 

31. Проведення штучного дихання способами “з рота до рота” та “з рота до ніса”. 

32. Проведення непрямого масажу серця. 

33. Проведення ШВЛ за допомогою дихальної трубки. 

34. Проведення ШВЛ за допомогою апарата ДП-10 на фантомі. 

35. Надягання протигаза на потерпілого. 

36. Подача кисню за допомогою інгаляторів КІ-3М, КІ-4. 

37. Проведення ШВЛ у зараженій зоні за допомогою апарата ДП-10. 

38. Застосування аптечки індивідуальної. 

39. Проведення часткової спеціального оброблення за допомогою індивідуального 

протихімічного пакета. 

40. Уведення антидоту за допомогою шприца-тюбика. 

41. Прилади дозиметричного контролю і правила роботи з ними. 

42. Прилади хімічної розвідки і правила роботи з ними. 

43. Правила надягання захисного костюма. 

44. Правила надягання протигаза. 

45. Проведення медичного сортування потерпілих. 

46. Надання допомоги при при ураженні хлором. 

47. Надання допомоги при ураженні аміаком. 

48. Надання допомоги при ураженні чадним газом. 

49. Проведення заходів загальної екстреної профілактики. 

50. Проведення заходів спеціальної екстреної профілактики. 

51. Заходи профілактики внутрішнього опромінення. 

52. Проведення заходів йодної профілактики. 

53. Відбір проб води для фізико-хімічного та бактеріологічного дослідження. 

54. Відбір проб продуктів харчування для дослідження. 

55. Проведення заходів деактивації. 

56. Приготування дезінфекційних розчинів. 

57. Проведення дезінфекції епідемічного осередку. 
 


