Курс4Ф, спеціальність 5.12010101 «Лікувальна справа»
Тематичний план практичних, лабораторних занять
№
Тема заняття
з/п
1
2
1. Принципи надання невідкладної медичної допомоги дітям.
Первинна серцево-легенева реанімація.

Кількість
годин
3
4

2.

Асфіксія новонароджених.
Невідкладні стани при патології дихальної системи. Гостра
дихальна недостатність

4

3.

Напад бронхіальної астми. Астматичний стан.
Стенозуючий ларинготрахеїт.

4

4.

Гостра судинна недостатність.
Гостра серцева недостатність.

4

5.

Гострі алергійні реакції негайного типу. Анафілактичний
шок. Кропивниця. Ангіоневротичний набряк. Поліморфна
еритема.
Коматозні стани. Гіперглікемічна кома. Гіпоглікемічна кома.
Ацетонемічна (недіабетична) кома

4

4
6.

Геморагічний синдром.
Гостра ниркова недостатність.

7.

Гіпертермічний синдром.
Судомний синдром.

4

8.

Інфекційно-токсичний шок.
Харчові токсикоінфекції.

4

9.

Гострі отруєння.
Екзогенні фізичні ураження. Укуси отруйних тварин і комах.

4

Усього:

36

Тематичний план самостійної роботи
№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тема заняття

Кількість
годин
2
3
1
Помилки (діагностичні, лікувальні, тактичні) при наданні
невідкладної допомоги та їх попередження. Застосування
алгоритмів надання невідкладної допомоги і схем лікування
як один з методів попередження діагностичних та
лікувальних помилок.
1
Характеристика
препаратів
для
реанімації
новонародженого, який народився в асфіксії. Показання до
застосування, підбір дози і способу введення. Очікуваний
результат.
2
Сторонні тіла в гортані, трахеї, бронхах - одна з причин
обструкції
дихальних
шляхів
внаслідок
аспірації.
Оцінювання ступеня дихальної недостатності та визначення
обсягу заходів невідкладної допомоги на догоспітальному
етапі.
Гіпертонічна хвороба в дитячому віці. Класифікація вікової
2
артеріальної
гіпертензії.
Етіопатогенез,
клінічна
симптоматика. Гіпертонічна криза як невідкладний стан у
дітей. Принципи надання допомоги на догоспітальному етапі.
2
Пароксизмальна тахікардія. Причини нападу. Клінічна
діагностика надшлуночкової та шлуночкової форм
пароксизмальної тахікардії. Невідкладна допомога на
догоспітальному етапі.
2
Гострі алергійні реакції негайного типу: ангіоневротичний
набряк, кропивниця, поліморфна еритема. Поствакцинальні
алергійні реакції: місцеві та загальні. Роль преморбідного
фону у виникненні цих станів. Клінічні прояви, особливості
діагностики. Принципи надання невідкладної медичної
допомоги на догоспітальному етапі.
2
Судомний синдром при епілепсії: великий судомний і малі
епілептичні напади. Особливості перебігу великого
судомного нападу у дітей: продрома, титанічна і клонічна
фази,
позанападовий
період.
Епілептичний
статус.
Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
2
Гостра наднирникова недостатність. Гнійно-запальні інфекційні захворювання як основна причина стану. Клінічна
характеристика. Диференційна діагностика з отруєннями,
коматозними станами різного генезу, гострими хірургічними
захворюваннями черевної порожнини. Невідкладна допомога
на догоспітальному етапі.

Парез кишок. Причини виникнення. Клініка. Визначення
ступеня парезу кишок. Ускладнення. Допомога на
догоспітальному етапі.
10. Особливості клініки та невідкладної допомоги при окремих
отруєннях у дітей: алкоголем та його сурогатами,
барбітуратами,
наркотичними
анальгетиками,
фосфорорганічними сполуками, чадним газом, отруйними
грибами та рослинами.

2

УСЬОГО:

18

9.

2

