
 

В І Т А Є М О  

учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської  

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – «Джура-2022» 

 

Конкурс з надання першої долікарської допомоги «Рятівник»  

   (середня вікова група) 

 

Рій  _____________________________________________________________ 

Заклад освіти  ___________________________________________________ 

Громада  ________________________________________________________ 

 

1. При огляді постраждалого Ви визначили відсутність свідомості і 

дихання. Ваші дії до приїзду швидкої допомоги: 

 

а) надасте йому стабільне положення; 

б) розпочнете серцево-легеневу реанімацію; 

в) надасте йому зручне положення. 

Відповідь - ……..  

 

2. Масивною (критичною) називають кровотечу: 
 

 а)  капілярну кровотечу; 

 б)  таку кровотечу, яка є загрозливою для життя людини; 

 в)  будь яку кровотечу. 

Відповідь - …….. 

 

3. Ознаки, які свідчать про наявність у постраждалого масивної 

кровотечі: 
 

а) пляма крові на одязі; 

б) наявність синця в ділянці травми; 

в) інтенсивне просякання кров’ю одягу або пов’язки в ділянці рани. 

Відповідь - …….. 

 

4.  Ознаки артеріальної кровотечі: 
 

а) кров має червоний колір, витікає пульсивним струменем. 

б) кров темного кольору, витікає безупинно. 

в) кров витікає з усієї поверхні рани. 



Відповідь - …….. 

5. Перед наданням домедичної допомоги постраждалому, в першу чергу 

Ви повинні: 
 

а) якнайшвидше наблизитися до постраждалого, щоб врятувати життя; 

б) переконатися у відсутності небезпеки; 

в) перевірити свідомість та дихання у постраждалого. 

Відповідь - …….. 

 

6. При наданні домедичної допомоги людині, яка впала з висоти в першу 

чергу потрібно запідозрювати: 

 

а) травми кінцівок; 

б) травму грудної клітини;  

в) травму хребта. 

Відповідь - …….. 

 

7. У постраждалого, який у свідомості, опіки другого ступеня.  Ваші дії 

при наданні домедичної допомоги: 

 

а) охолодите місце опіку льодом; якщо пухирі розірвались, накладете чисту, 

стерильну пов’язку; 

б) охолодите місце опіку прохолодною водою; якщо пухирі розірвались, 

змастите місце опіку маззю,   накладете чисту, стерильну пов’язку; 

в) охолодите місце опіку прохолодною водою, якщо пухирі розірвались, 

накладете чисту, стерильну пов’язку. 

Відповідь - …….. 

 

8. Якщо у постраждалого, який у свідомості, опіки третього ступеня. Ваші 

дії при наданні домедичної допомоги: 

 

а) накриєте місце опіку чистою, стерильною серветкою; 

б) якщо є пухирі, проколете їх, та знімете плівку, змастите опікову поверхню 

маззю, та накладете стерильну пов’язку; 

в) обробите місце опіку спиртовим розчином йоду, накладете стерильну  

пов’язку. 

Відповідь - …….. 

 

9. При укусі отруйної змії, для наданні домедичної допомоги потрібно: 

 



а) забезпечити постраждалому спокій та положення лежачи та до приїзду 

швидкої допомоги нічого не робити; 

б) Якнайшвидше добігти з постраждалим до лікарні; 

в) забезпечити постраждалому спокій та положення лежачи, дати 

постраждалому випити багато рідини (вода, чай тощо), накласти на місце укусу 

чисту, стерильну пов’язку, забезпечити постійний нагляд за постраждалим до 

приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги чи транспортуванні до 

лікарні. 

Відповідь - …….. 

 

10. Ознаки венозної кровотечі: 

 

а) кров має червоний колір, витікає пульсивним струменем; 

б) кров темного кольору, витікає безупинно; 

в) кров витікає з усієї поверхні рани. 

Відповідь - …….. 

 

11. Ознаки капілярної кровотечі: 
 

а) Кров має червоний колір, витікає пульсивним струменем. 

б) Кров темного кольору, витікає безупинно. 

в) кров витікає з усієї поверхні рани. 

Відповідь - …….. 

 

12. Мінно-вибухова травма (МВТ) — це: 
 

а) травма спричинена вогнепальною зброєю; 

б) травма спричинена падінням з висоти; 

в) вогнепальна травма, що виникає в людини внаслідок імпульсного впливу 

комплексу   вражаючих факторів вибуху мінних боєприпасів.  

Відповідь - …….. 

 

13. Перелом – це: 
 

а) стійке зміщення суглобових поверхонь однієї відносно іншої, з виходом однієї 

суглобової поверхні через розрив капсули; 

б) порушення цілості кістки внаслідок дії різних факторів; 

в) ушкодження тканин із частковими розривами їх і збереженням   

анатомічної цілісності. 

Відповідь - …….. 



 

14.  На Ваших очах людина отримала  ураження електричним струмом. 

Що Ви будете робити перш за все при наданні домедичної допомоги? 
 

 а) проведете огляд постраждалого, визначите наявність свідомості, 

дихання; 

 б) забезпечите постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

 в)  переконаєтеся у відсутності небезпеки. 

Відповідь - …….. 

 

15. Опіки – це: 
 

 а) ушкодження тканин організму з розвитком місцевих та системних змін 

під дією холоду; 

 б) ушкодження тканин, що виникають внаслідок дії місцевих термічних, 

фізичних (електричних, радіаційних) і хімічних (кислот, лугів) агентів. 

 в) ушкодження, що виникає внаслідок дії електричного струму або 

атмосферного електричного струму (блискавки). 

Відповідь - …….. 

 

 

 

Д Я К У Є М О ! 

 


