
Серцево-легенева реанімація 

КОМПЕТЕНЦІЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 



Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Медсестринство» 

 

 



Спеціальні (фахові компетентності) 
 

• СК 12. Здатність орієнтуватися у 
визначенні групової належності 
лікарських засобів, особливостях їх 
фармакокінетики та фармакодинаміки.  

• СК 14. Здатність організовувати та 
надавати невідкладну допомогу при 
різних гострих станах.  

• СК 15. Здатність організовувати та 
надавати невідкладну допомогу в 
надзвичайних ситуаціях у мирний та 
воєнний час.  



Здатність організовувати та надавати невідкладну 
допомогу при різних гострих станах  (СК 14) 

• Знати:  
- організацію медичної допомоги та особливості роботи 

медичної сестри у відділеннях інтенсивної терапії та 
реанімаційному відділенні;  

- надання невідкладної допомоги допомоги при різних 
видах гострих та термінальних станів.  

• Вміти:  
- організовувати медичну допомогу у відділеннях 

інтенсивної терапії та реанімаційному відділенні;  
- надавати невідкладну допомогу при гострих 

термінальних станах;  
-     виконувати реанімаційні заходи;  
- застосовувати сучасні інфузійні розчини відповідно до 
нормативнодирективних документів МОЗ України;  



 
Здатність організовувати та надавати невідкладну 
допомогу в надзвичайних ситуаціях у мирний та 

воєнний час (СК 15) 

 • Знати:  

- етапи та зміст тактичної медицини;  

- обсяги та послідовність надання військово-
медичної допомоги. 

• Вміти:  

- проводити медичне сортування поранених та 
потерпілих;  

- транспортувати пацієнтів при термінальних станах, 
пораненнях, травмах та ушкодженнях з місць 
катастроф та бойових дій;  

- надавати невідкладну допомогу потерпілому в 
залежності від суті ушкодження. 



Перелік фахових компетентностей за спеціалізацією 
«Екстрена медицина» професійна кваліфікація «парамедик» 

1. Здатність оцінити місце події на наявність загроз власному життю і життю інших людей, 
виявити фактори, що впливають на стан та здоров'я пацієнтів та забезпечити власну 
безпеку.  

2. Здатність зберігати недоторканість місця події, речових доказів та взаємодіяти з іншими 
екстреними службами.  

3. Здатність обстежити хворих і постраждалих на наявність невідкладних станів.  

4. Здатність проводити медичне сортування.  

5. Здатність прийняти рішення про обсяг допомоги та госпіталізацію.  

6. Здатність надати екстрену медичну допомогу при травмах чи захворюваннях 
дихальної, серцево-судинної, ендокринної, імунної, нервової систем, системи травлення 
та сечостатевої системи, при психічних розладах, при пошкодженнях опорно-рухового 
апарату, при дії зовнішніх факторів та при пологах.  

7. Здатність розраховувати дозу лікарських засобів, які вводяться пацієнту.  

8. Здатність здійснювати медичні процедури і маніпуляції: інгаляції, ін’єкції; 
забезпечувати внутрішньокістковий та периферичний внутрішньовенний доступи.  

9. Здатність виявляти та надавати допомогу при побічних реакціях на лікарські засоби. 



10. Здатність встановлювати сечові катетери, шлункові зонди, забезпечувати 
прохідність верхніх дихальних шляхів, виконувати декомпресійну пункцію 
плевральної порожнини, встановлювати назо- та орофарингіальні повітропроводи, 
надгортанні повітропроводи, здійснювати інтубацію трахеї та хірургічне відновлення 
прохідності дихальних шляхів.  

11. Здатність зупиняти кровотечі прямим тиском, тампонуванням та за допомогою 
механічних засобів для зупинки кровотечі.  

12. Здатність проводити стабілізацію хребта, стабілізацію та іммобілізацію опорно-
рухового апарату та накладати пов'язки при травмах.  

13. Здатність здійснювати серцево-легеневу реанімацію, у тому числі із застосуванням 
дефібрилятора та дихального обладнання.  

14. Здатність записувати та інтерпретувати результати електрокардіограми.  

15. Здатність виконувати апаратні дослідження і невідкладні процедури та 
здійснювати підготовку пацієнта до інших досліджень.  

16. Здатність передавати до відділення екстреної медичної допомоги інформацію про 
процес надання медичної допомоги пацієнту на місці події та протягом 
транспортування до відділення, при необхідності допомагати персоналу відділення 
екстреної медичної допомоги.  

17. Здатність керувати спеціалізованим санітарним автомобілем екстреної медичної 
допомоги.  

18. Здатність дотримуватися принципів медичної деонтології, забезпечувати 
збереження лікарської таємниці та постійно удосконалювати свій професійний рівень.  

Перелік фахових компетентностей за спеціалізацією «Екстрена 
медицина» професійна кваліфікація «парамедик» 



• BLS (Basic Life Support) 

Курс базової серцево-легеневої реанімації 

• ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support) 

Курс розширеної серцево-легеневої реанімації  та інтенсивної 
терапії догоспітальної підтримки серцевої діяльності 

• ATLS (Advanced Trauma Life Support ) 

Курс розширеної серцево-легеневої реанімації при травмі 

• PALS (Pediatric Advanced Life Support) 

Курс розширеної СЛ-реанімації у дітей 



ДЯКУЮ   ЗА   УВАГУ ! 


