
 1 

Теми контрольних робіт з навчальної дисципліни 

«Основи організації медичного забезпечення населення і військ» 

для студентів фармацевтичного факультету 

 

ТЕМА 1. Нормативно-правові засади цивільного захисту в Україні.  

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Міжнародне гуманітарне право на захисті життя і здоров'я постраждалого 

населення. Конституція України про захист життя, здоров'я і безпеку людини. 

Кодекс цивільного захисту України. Закон «Про екстрену медичну допомогу». 

Державна політика у сфері забезпечення безпеки і захисту людей при 

надзвичайних ситуаціях. Єдина державна система цивільного захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру, структура та режими її діяльності. 

Мета, завдання, принципи цивільного захисту населення і територій. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України). Сили і    

засоби цивільного захисту. Поняття про надзвичайні ситуації. Класифікація та 

основні причини виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. 

Медико-санітарні наслідки стихійних лих і техногенних катастроф. 

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру та їх наслідки.  

ТЕМА 2. Основи цивільного захисту населення. 

Оповіщення та інформування суб’єктів забезпечення цивільного захисту. 

Спостереження і контроль: об'єкти, сили і засоби, завдання у різних 

режимах функціонування єдиної системи захисту. Характеристика осередку 

радіаційного, хімічного і біологічного ураження.  

Класифікація дозиметричних приладів, їх призначення і порядок 

використання. Прилади радіаційної і хімічної розвідки, робота з 

ними.(Практичні заняття, СРС). 

Засоби індивідуального захисту населення, класифікація. Засоби захисту 

органів дихання, класифікація. Особливості захисту органів дихання у дітей. 

Засоби захисту шкіри. Засоби колективного захисту, їх призначення та 

класифікація.  Правила перебування у захисних спорудах.(Практичні заняття, 

СРС). 

Поняття про карантин та обсервацію. Здійснення заходів екстреної і 

специфічної профілактики. Протиепідемічний режим. Планування діяльності, 

сили і засоби підрозділів психологічного забезпечення. Своєчасне застосування 

психопрофілактичних методів. Використання сучасних технологій 

психологічного впливу для нейтралізації негативного впливу на населення за 

умов НС.  

ТЕМА 3. Медичний, біологічний і психологічний захист, 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

Мета і завдання лікувально-евакуаційного забезпечення за умов 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Види і обсяги 

медичної допомоги. Застосування профілактичних медичних препаратів, 

проведення необхідних гігієнічних та інших заходів. 
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Основи планування і застосування медичних сил і засобів на випадок НС. 

Організація навчання населення основним правилам захисту і навичкам 

надання першої медичної допомоги. Підготовка та перепідготовка медичних 

працівників з надання екстреної медичної допомоги; 

Етапи медичної евакуації служби медицини катастроф територіальних 

центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (СМК ТЦ ЕМД та 

МК), їх організація та завдання. 

Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення при 

різних видах надзвичайних ситуацій.  

Особливості організації медичної допомоги дітям за умов надзвичайних 

ситуацій 
 

ТЕМА 4. Організація цивільного захисту лікувальних та 

фармацевтичних закладів. 

Стійкість роботи лікувального закладу у надзвичайних ситуаціях, основні 

елементи. Оцінка стійкості роботи лікувального закладу, залежно від 

особливостей його розміщення і діяльності та основні напрямки і необхідні 

заходи для її підвищення.  

Медико-технічне забезпечення стійкої роботи лікувальної установи у 

надзвичайних ситуаціях. Забезпечення; стійкої роботи лікувального закладу за 

умов надзвичайних ситуацій. 

Планування заходів цивільного захисту лікувальних та фармацевтичних 

закладів. Формування цивільного захисту лікувальних та фармацевтичних 

закладів, їх призначення, застосування та дії за сигналами оповіщення. 

Система екстреної евакуації. Організація медичного забезпечення 

нетранспортабельних хворих. Організація евакуації лікувальної установи та 

фармацевтичного закладу.  
 

ТЕМА 5. Завдання, організація та актуальні питання медичної 

служби ЗС України в умовах збройних конфліктів. 

Основні завдання медичної служби Збройних Сил України в умовах 

збройних конфліктів, їх зміст і значення. Умови діяльності медичної служби 

та їх вплив на організацію медичного забезпечення військ. Організаційна 

структура медичної служби Збройних Сил України. Категорії особового 

складу медичної служби.  

Роль і місце медичної служби Збройних Сил України в 

загальнодержавній системі надання медичної допомоги в умовах збройних 

конфліктів 

Поняття про втрати особового складу військ. Визначення і класифікація 

санітарних втрат, їх характеристика. Величина санітарних втрат, фактори, що 

впливають на їх розміри. Сучасна структура санітарних втрат, її залежність від 

зброї, що використовує противник. Коротка характеристика вражаючих 

факторів сучасної зброї.  

Вплив величини і структури санітарних втрат на організацію медичного 

забезпечення військ.  



 3 

 

ТЕМА 6. Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення 

військ. 

Поняття і зміст лікувально-евакуаційного забезпечення. Сутність 

сучасної системи лікувально-евакуаційного забезпечення, її принципи. 

Поняття про етап медичної евакуації, завдання, принципова схема та 

вимоги до розгортання. Види та обсяги медичної допомоги.  

          Медичне сортування в бойових умовах. Визначення поняття, коротка 

характеристика. Основні завдання, принципи та організація медичного 

сортування.  

Медична евакуація, поняття, мета та порядок проведення. Санітарно-

транспортні засоби для евакуації поранених і хворих.  

Особливості організації та проведення лікувально-евакуаційних заходів 

в умовах проведення антитерористичної операції на сході України.  
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