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ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ "ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ"
Принципи загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю.
Морально-етичні та деонтологічні засади у роботі медичного персоналу.
Професійні обов'язки молодшого медичного персоналу.
Функції приймального відділення. Прийом та реєстрація, санітарно-гігієнічна обробка
хворих, заповнення медичної документації.
5. Антропометрія.
6. Транспортування хворих.
7. Структура і функції терапевтичного стаціонару.
8. Основні обов'язки молодшої медичної сестри.
9. Санітарно-гігієнічний режим відділення.
10. Приготування та застосування дезінфікуючих розчинів.
11. Особливості прибирання приміщень терапевтичного відділення.
12. Розпитування та загальний огляд хворого.
13. Визначення загального стану хворого.
14. Оцінка положення хворого у ліжку, його постави та ходи.
15. Правила огляду шкіри та слизових оболонок.
16. Температура тіла, правила її вимірювання та реєстрації, догляд за хворими з
підвищеною температурою тіла при гарячці та остуді.
17. Дослідження пульсу на променевих артеріях та інших судинах, що доступні для
пальпації.
18. Основні правила зупинки кровотечі з артеріальних та венозних судин, накладання
кровоспинного джгута.
19. Артеріальний тиск та правила його вимірювання на плечовій артерії.
20. Основні правила визначення частоти, глибини, типу, ритму дихання.
21. Перша долікарська допомога хворим при зниженні та підвищенні артеріального тиску,
непритомності, кашлі, кровохарканні, задишці, ядусі, блюванні, шлунковій та кишковій
кровотечі, метеоризмі.
22. Шлункове та дуоденальне зондування, підготовка хворого до рентгендослідження ШКТ
та сечовидільної системи, гастроскопії.
23. Техніка взяття аналізів кала та сечі.
24. Форми та класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм
хворого.
25. Правила роздавання таблетованих та рідких медикаментозних засобів для перорального
прийому.
26. Поняття про асептику і антисептику.
27. Основні способи парентерального застосування препаратів.
28. Правила поводження із одноразовим інструментарієм після його застосування.
29. Стерилізація медичного інструментарію.
30. Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур.
31. Механізм дії та техніка застосування банок, гірчичників, компресів, грілки, пухиря із
льодом.
32. Правила обробки ванн та інструментарію.
33. Особливості догляду за хворими у т.ч. похилого і старечого віку під час прийому
фізіотерапевтичних процедур і надання їм необхідної долікарської допомоги у випадках
розвитку ускладнень.
34. Принципи загального і спеціального догляду за тяжкохворими і агонуючими.
35. Профілактика пролежнів, особиста гігієна, переміна натільної і постільної білизни,
забезпечення фізіологічних випорожнень.
36. Користування підкладним судном та сечоприймачем.
1.
2.
3.
4.

37. Застосування газовивідної трубки, клізм. Види клізм.
38. Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим постільним режимом.
39. Поняття про реанімацію. Методика і техніка найпростіших реанімаційних заходів:
штучне дихання методом "із рота в рот" і "із рота у ніс", непрямий масаж серця.
40. Поняття про клінічну і біологічну смерть. Правила поводження з трупом.
41. Структура хірургічної клініки.
42. Організація роботи приймального відділення хірургічного стаціонару та санітарна
обробка хворих.
43. Основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного відділення.
44. Лікувально-охоронний режим хірургічного відділення.
45. Гігієна медичного персоналу хірургічного відділення.
46. Забезпечення гігієни навколишнього середовища в хірургічному відділенні (повітря,
меблів, приміщень, санітарної техніки, обладнання).
47. Основи асептики та антисептики в хірургії.
48. Поняття про хірургічну інфекцію.
49. Основи інфекційного контролю в хірургії.
50. Чиста та гнійна перев'язочні. Організація роботи гнійної перев'язочної. Догляд за
хворими з гнійною патологією. Утилізація перев'язувального матеріалу, забрудненого
гнійними виділеннями.
51. Структура операційного блоку і підтримання санітарно-гігієнічного режиму в
операційній, організація різних видів прибирання в операційній.
52. Підготовка хворих до операції. Підготовка до ургентного та планового втручання.
53. Психосоматична підготовка хворого до операції та роль в ній молодшого медичного
персоналу.
54. Основні принципи догляду за хворими в післяопераційному періоді, профілактика
ускладнень.
55. Обов’язки молодшого медичного персоналу в операційній.
56. Обов’язки молодшого медичного персоналу при проведенні плевральної пункції,
абдоменоцентезу, діагностичної пункції.
57. Гігієна виділень хворого.
58. Основи догляду за хворими у непритомному стані.
59. Правила транспортування хірургічних хворих.
60. Гігієна передач і відвідувань в хірургічному відділенні.
61. Організація харчування та дозвілля хворих в хірургічному відділенні.
62. Медична деонтологія при роботі в педіатричному стаціонарі. Морально-правова
відповідальність медичного персоналу.
63. Функціональні обов'язки молодшого медичного персоналу в педіатричних поліклінічних
та стаціонарних відділеннях.
64. Правила спілкування з хворою дитиною та її родичами.
65. Догляд за хворою дитиною та забезпечення її фізіологічних потреб.
66. Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку.
67. Вимоги до молодшого медичного персоналу при роботі з новонародженими.
68. Функції приймального відділення дитячої лікарні, медична документація.
69. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей.
70. Антропометричні дослідження дітей різного віку.
71. Особливості розпитування хворої дитини, залежно від віку, розпитування батьків.
72. Визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.
73. Харчування дітей першого року життя та раннього віку.
74. Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі. Гігієнічні та лікувальні
ванни.
75. Профілактика та лікування пролежнів у дітей.

76. Догляд за дітьми з лихоманкою, переміна натільної та постільної білизни, забезпечення
фізіологічних випорожнень у дітей.
77. Підготовка хворих дітей та обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану
кров, копрограму. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками
Зимницького, Нечипоренка, Аддіса-Каковського.
78. Основні види клізм, правила їх застосування у дітей.
79. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.
80. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами.
81. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою.
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ "ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ"
1. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести санітарну обробку
приліжкових тумбочок та підвіконь у палаті.
2. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести вологе прибирання
маніпуляційної.
3. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести обробку медичного
приладдя для багаторазового використання (банок, термометра, наконечників клізми,
підкладного судна).
4. Провести розпитування хворого та заповнити титульну сторінку історії хвороби.
5. Провести розпитування хворого та виділити основні скарги.
6. Провести вимірювання температури у хворого (хворої дитини) та оформити
температурний лист.
7. Провести огляд хворого (хворої дитини) на наявність корости та педикульозу.
8. Провести вимірювання росту пацієнта стоячи, сидячи, визначити масу тіла та
розрахувати індекс маси тіла.
9. Підготувати гігієнічну ванну для санітарної обробки хворого та провести її
дезінфекцію після користування.
10.Продемонструвати методику транспортування хворого на ношах (каталці) та
перекладання його на ліжко.
11.Продемонструвати навички користування функціональним ліжком та надання
відповідних положень хворому при нападі ядухи та при колапсі.
12.Дослідити у хворого пульс на променевих артеріях, зробити висновок про
основні його властивості.
13.Дослідити у хворого пульс на нижніх кінцівках, зробити висновок про його
відповідність нормі.
14.Виміряти хворому артеріальний тиск, зробити висновок про його відповідність
нормі.
15.Провести дослідження дихання у показового хворого, зробити висновок про
основні його властивості.
16.На
бланку
температурного
листа
відмітити
запропоновані
викладачем
показники пульсу, артеріального тиску, температури тіла, зробити висновок про
їх відповідність нормі та про тип температурної кривої.
17.Провести переміну натільної та постільної білизни хворому, що знаходиться на
ліжковому режимі.
18.Розкласти на демонстраційному столі запропоновані лікарські засоби по групах
за способом введення, назвати основні способи введення препаратів.
19.Продемонструвати на муляжі методику закапування крапель у вуха, ніс, очі.
20.Підготувати необхідні розчини та продемонструвати правила поводження з
одноразовим шприцом після його застосування.
21.Продемонструвати методику підготовки гумової грілки та пухиря з льодом і
користування ними.

22.Продемонструвати методику застосування гірчичників.
23.Продемонструвати методику годування хворого, прикутого до ліжка.
24.Приготувати необхідне обладнання для очисної клізми, продемонструвати
методику її застосування на муляжі.
25.Продемонструвати на муляжі методику користування підкладним судном та
сечоприймачем у хворих чоловічої та жіночої статі.
26.Підготувати посуд для взяття аналізу сечі за Зимницьким, дати відповідні
вказівки хворому.
27.Підготувати необхідні засоби та провести гігієну порожнини рота, носа та вух
важкохворому.
28.Підготувати необхідні засоби та провести профілактику утворення пролежнів.
29.Продемонструвати
методику
проведення
реанімаційних
заходів
(штучна
вентиляція легень, непрямий масаж серця) на фантомі.
30.Продемонструвати методику утилізації перев'язувального матеріалу, забрудненого
гнійними виділеннями в гнійній перев'язочній.
31.Продемонструвати методику одягання операційної білизни.
32.Продемонструвати методику виготовлення серветок, тампонів, кульок для
догляду за хірургічним хворим та правила їх утилізації після використання.
33.Підготувати операційну білизну та перев'язувальний матеріал до стерилізації.
34.На фантомі продемонструвати підготовку до операції шкіри хворого та санацію
ротової порожнини, відібравши для цього необхідні засоби.
35.Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику туалету
очей, вух, порожнини рота дитині першого року життя.
36.Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику
годування дитини першого року життя.
37.Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику
проведення гігієнічної ванни та підмивання дитини залежно від статі.
38.Продемонструвати методику подавання дитині певного віку зволоженого кисню.
39.Продемонструвати на фантомі дитини методику проведення штучного дихання
та непрямого масажу серця.

