ПЛАН -ГРАФІК
ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(ОМЗ, ІІ курс, спеціальність 227 - фізична терапія та ерготерапія)
Дата

Лекції
теми

9.03.20
(два потоки)

1. Загальні принципи
першої
допомоги.
Асептика і антиисептика.
Перша допомога при
гострих патологічних та
екстремальних станах.
2.Перша допомога при
кровотечах.

11.03.20
(два потоки)

Дата

Практичні
теми

18.03.20
(21, 25 гр)

1.Загальні завдання та
принципи
першої
допомоги. Асептика і
антисептика.
1 тема (22, 24)
2.Перша допомога при
непритомності,
запамороченні,
тепловому
та
сонячному
ударах,
гострих
гарячкових
станах,
та
інших
гострих патологічних
станах.(21)
2.Перша допомога при
непритомності,
запамороченні,
тепловому
та
сонячному
ударах,
гострих
гарячкових
станах,
та
інших
гострих патологічних
станах.
3. Перша допомога
при кровотечах. Види
кровотеч.
Способи
тимчасової
зупинки
зовнішніх кровотеч.
3 тема (22, 24)

16.03.20
(два потоки)

3.Перша допомога при
гострих
екзогенних
отруєннях.

19.03.20
(21, 22, 24)

18.03.20
(два потоки)

4.Травми,
їх
види,
ускладнення,
перша
медична допомога.

20.03.20
(25, 22, 24)

23.03.20
(два потоки)

5.Реаніматологія.
Невідкладні стани.

25.03.20
(21, 25 гр)

6.Перша
медична
допомога
при
електротравмі,
опіках,
відмороженні.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Алгоритми надання невідкладної допомоги при
критичних станах / За ред. І. І. Тітова. – Вінниця:
Нова Книга, 2012. – 344 с.
Будзин В., Гузій О. Основи медичних знань : навч.
посіб. Львів : ЛДУФК, 2018. –148 с.
Петриченко Т.В. Перша медична допомога :
Підручник – К. : Медицина, 2007. –248 с.
Репозитарій ЛДУФК
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/
11594
25.03.20
(два потоки)

26.03.20
(21, 22, 24)

27.03.20
(25, 22, 24)
1.04.20
(21, 25 гр)

2.04.20
(21, 22, 24)

3.04.20

4. Внутрішні кровотечі,
види,
перша
допомога.(21)
4. Внутрішні кровотечі,
види, перша допомога.

5. Перша допомога
при
гострих
екзогенних отруєннях.
Класифікація отрути.
5 тема (22, 24)
6. Травми, спортивні
травми,
їх
види,
ускладнення,
перша
медична допомога. (21)
6. Травми, спортивні

Порядок
оцінювання
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11597

(25, 22, 24)

травми,
їх
види,
ускладнення, перша
медична допомога.

8.04.20
(21, 25 гр)

7.
Реаніматологія.
Методика
проведення
реанімаційних заходів.
7 тема (22, 24)
8. Десмургія. Методи
накладання пов’язок та
іммобілізуючих шин.(21)

9.04.20
(21, 22, 24)

10.04.20
(25, 22, 24)
15.04.20
(21, 25 гр)
16.04.20
(21, 22, 24)

17.04.20
(25, 22, 24)

Тема 8. Десмургія.
Методи накладання
пов’язок та
іммобілізуючих шин.
Тема
9.
Десмургія.
Методи
накладання
пов’язок
та
іммобілізуючих шин.
10.
Перша
медична
допомога
при
електротравмі,
опіках,
відмороженні. (21)
Тема 9. (22, 24)
10.Перша
медична
допомога
при
електротравмі,
опіках,
відмороженні.

