
5-7 вересня 2018 року в м.Бар пройшов ІІІ Вінницький обласний чемпіонат бригад 

екстреної медичної допомоги «Подільський медичний екстрим – 2018» .  Захід не 

оминули й стороною наші студенти, які представляли честь університету на 

змаганнях. Команда у складі Гаврилюка Дмитра (VI курс, 58 група), Усенко Наталії та 

Диби Олександра (III курс, 24-А група) в ході змагань набрала найбільшу кількість 

балів та виборола титул абсолютного чемпіона області.  

 
Варто зазначити, що даного роду чемпіонат не рідкість і проводиться в різних 

областях декілька разів на рік – у Кремінці, Черкасах, Сумах, Харкові. Студентська 

команда, яка вже декілька років існує в нашому університеті, лише за останні 2 роки 

взяла участь в 4-х подібного роду змагань, і у більшості випадків – займала призові 

місця. Формат змагань незмінний – все як у реальному житті. Ти отримуєш виклик, 

приїзджаєш на місце події, починаєш працювати, вирішуєш питання про 

госпіталізацію пацієнта, транспортуєш до профільного закладу, максимально 

стабілізуючи при цьому стан потерпілого в автомобілі.  Судді, які спостерігають за 

усією роботою команди, оцінюють як індивідуальну роботу кожного учасника, так і 

командну роботу загалом.   



До прикладу, ти отримуєш виклик під приводом «ДТП за участі мотоцикліста».  

Приїзджаєш на місце події і бачиш перед собою мотоцикл і в декількох метрах лежить 

горілиць його водій (роль водія грає спеціально підготовлена людина), без свідомості, 

весь у саднах та синцях. Хто би міг подумати, що по легенді ніякого ДТП і не 

відбулося, а водій, як з’ясувалось потім, під час пароксизму шлуночкової тахікардії 

втратив свідомість і просто впав з транспортного засобу. Задача команди полягала у 

швидкій діагностиці аритмії та її лікуванні шляхом проведення електромеханічної 

кардіоверсії. Завдання дійсно заплутані, але водночас досить цікаві. В ході змагань 

необхідно було надавати допомогу дитині з анафілактичним шоком, вагітній з 

прееклампсією, під час масової травми, дівчині, яка намагалась вчинити суїцид, 

передозувавши трициклічні антидепресанти,  чоловіку, у якого після прийому 

алкоголю розвинувся синдром Мелорі-Вейса, обов’язкові нічні виклики, робота в 

поганих погодніх умовах, під час імітованої стрільби.  

 



Наша команда змогла набрати 547 балів, що забезпечило відрив на 44 бали від 

інших команд. 

Також цікавий факт, що представниками суддівської колегії були ще двоє наших 

студентів – Василець Юрій (VI курс, 62 група) та Скоробагач Яна (VI курс, 77 група), 

які є «ветеранами» даного роду змагань. Окрім організаційних моментів, вони провели 

майстер-клас з приводу допомоги потерпілим при масовій травмі. 

 



 


