
Перелік компетентностей, якими повинні володіти студенти 5 

курсу з дисципліни «Екстрена та невідкладна медична 

допомога» для складання ОСКІ-2 на станції «Невідкладна 

допомога» 
 

1. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру, використовуючи знання про людину, її органи та системи, на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за 

списком 1). 

 

Список 1. Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, які 

виносяться на іспит: 

 електрокардіографія. 

 

2. Вміти виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром 

(за списком 2 )шляхом прийняття обґрунтованого рішення, використовуючи 

попередні дані анамнезу хворого, дані фізикального обстеження хворого, 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм.  

 

Список 2. Синдроми та симптоми: 

 

 гіпертензивний криз 

 гостра дихальна недостатність 

 гостра серцева недостатність 

 гостре отруєння, у т. ч. бойовими отруйними речовинами 

 гострий коронарний синдром 

 гостра церебральна недостатність 

 зупинка серця 

 колапс 

 порушення свідомості та коматозні стани 

 гострі анафілактичні реакції 

 гострі порушення серцевого ритму, 

 шоки 

 сторонні тіла дихальних шляхів. 

 

 

3. Вміти встановити найбільш вірогідний або синдромний діагноз 

захворювання (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за 

допомогою співставлення зі стандартами, використовуючи попередні дані 

анамнезу хворого та дані огляду хворого, на основі провідного клінічного 

симптому або синдрому, використовуючи знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  



 

Список 3. Перелік діагнозів які виносяться на іспит: 

 

 гіпертензивний криз 

 гостра дихальна недостатність 

 гостра серцева недостатність 

 гостре отруєння, у т. ч. бойовими отруйними речовинами 

 гострий коронарний синдром 

 гостра церебральна недостатність 

 зупинка серця 

 колапс 

 порушення свідомості та коматозні стани 

 гострі анафілактичні реакції 

 гострі порушення серцевого ритму, 

 шоки 

 сторонні тіла дихальних шляхів. 

 

4. Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за 

списком 1) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на підставі найбільш 

вірогідного або синдромного діагнозу, за стандартними схемами, 

використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм.  

 

5.Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 3) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, 

використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані 

лабораторного та інструментального обстеження хворого, знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

 

6. Встановлювати попередній синдромальний діагноз (за списком 3) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу, використовуючи 

дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, висновки 

диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм з метою 

якнайшвидшого надання адекватної медичної допомоги у повному обсязі. 

 

7. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 3), в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у 

хворого та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, використовуючизнання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами.  



 

8. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 4) в умовах лікувальної 

установи або на місці події на підставі попереднього клінічного( або 

синдромального) діагнозу та/або показників стану пацієнта, використовуючи 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та 

використовуючи стандартні методики. 

 

9. Визначати тактику ведення пацієнтів, що підлягають лікуванню у 

відділеннях інтенсивної терапії. 

 

Список 4. Медичні маніпуляції: 

 серцево-легенева реанімація; 

 проведення венепункції; 

 виконувати непрямий масаж серця; 

 виконувати штучне дихання; 

 проводити дефібриляцію за допомогою ручного автоматичного 

дефібрилятора-кардіовертера; 

 проводити введення лікарських речовин (внутрішньовенне струминне та 

крапельне, внутрішньо-кісткове), у т. ч. у польових умовах; 

 забезпечувати периферичний венозний доступ; 

 робота з періферичним венозним катетером; 

 відновлення прохідності дихальних шляхів; 


