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ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю
№
з/п

Зміст

Вид
Кількість
годин контролю

Поточний
19
1.Засвоєння та дотримання правил лікувально-охоронного та санітарно-гігієнічного режимів відділень
контроль
терапевтичного профілю.
на
2.Первинний огляд хворого у приймальному відділенні, огляд на коросту та педікульоз.
практични
3.Санітарна обробка хворого у приймальному відділенні.
х заняттях
4.Транспортування хворих на кріслі-каталці, ношах, перекладання важкохворих на ліжко,
користування функціональним ліжком та надання зручного положення хворому.
5.Приготування дезінфікуючих розчинів та санітарна обробка приміщень стаціонарних відділень
різного профілю.
6.Проведення антропометричних досліджень: визначення зросту стоячи та сидячи, маси тіла,
розрахунок індексу маси тіла.
7.Заповнення щоденника.
2
1.Проведення розпитування хворих.
2. Проведення загального огляду та огляду слизових оболонок.
3.Вимірювання температури тіла та оцінка його результатів, заповнення температурного листа.
4.Основні заходи догляду за хворими із гарячкою.
5.Заповнення щоденника.
1.Дослідження пульсу на променевих артеріях.
3
2.Вимірювання артеріального тиску на плечовій та стегновій артеріях.
3.Визначення показників дихання: частота, глибина, тип, ритм дихання.
4.Навички користування функціональним ліжком та надання відповідних положеннь хворому з
нападом ядухи та при колапсі.
5.Підготовка хворих до лабораторно-діагностичних та інструментальних досліджень.
6.Підготовка посуду для взяття аналізів харкотиння, сечі та калу, їх доставка до лабораторії та
дезінфекція посуду.
7.Збирання калу для загального клінічного і бактеріологічного досліджень.
8.Фракційне дослідження шлункового змісту і та дуодентальне зондування.
9.Збирання сечі для загально клінічного аналізу та за Зимницьким.
10.Підготовки хворих до рентгенологічного дослідження нирок.
11.Відпрацювання прийомів загального і спеціального догляду за хворими із захворюваннями органів
серцево-судинної, дихальної, сечовидільної систем та з захворюваннями органів травлення.
12. Заповнення щоденника.
4
1.Роздавання таблетованих та рідких медикаментозних засобів для перорального прийому.
2.Приготування дезінфікуючих розчинів та підготовка до утилізації використаного одноразового
інструментарію.
3.Обробка ванн та інструментарію для проведення фізіотерапевтичних процедур медичного приладдя
для багаторазового використання.
4.Застосування гірчичників, банок, компресів, грілки, пухиря з льодом.
5.Догляд за хворими під час прийому фізіотерапевтичних процедур.
6.Заповнення щоденника.
5
1.Переміна натільної та постільної білизни.
2.Годування тяжкохворих, ознайомлення з методикою штучного годування
3.Техніка виконання очисної, сифонної клізм, ознайомлення із застосуванням лікарської, масляної,
крапельної та гіпертонічної клізм
4.Користування підкладним судном та сечоприймачем, ознайомлення із застосуванням
газовивідної трубки
5.Методи дезінфекції і зберігання обладнання для клізм, газовивідної трубки
6.Проведення гігієнічних процедур з догляду за шкірою та слизовими оболонками
7.Профілактика пролежнів
8.Відпрацювовання найпростіших реанімаційних заходів: штучне дихання, непрямий масаж серця.
9.Заповнення щоденника.
6
1.Надання першої медичної допомоги при болях у животі, нудоті, блюванні, здутті живота, закрепах,
кровотечі.
2.Надання першої медичної допомоги хворим при гострій затримці сечі чи її нетриманні, нирковій
коліки. Катетеризація і промивання сечового міхура.
3.Надання невідкладної допомоги хворим із ядухою, болем, зниженням та підвищенням артеріального
тиску. Накладання кровоспинного джута.
4.Заповнення основної звітної документації - щоденника виробничої практики та підсумкового звіту
5.Підготовка до підсумкового модульного контролю.
Зав. кафедри пропедевтичної терапії і клінічної кардіології
д.м.н., професор
Г.А.Ігнатенко
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