_Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
(повне найменування вищого навчального закладу)
Кафедра хірургії медичного факультету № 2

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти
кваліфікації освітньої «Магістр медицини»
кваліфікації професійної «Лікар»
галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
спеціальності 221 «Стоматологія»

2020 – 2021 навчальний рік

1. Анотація курсу:
Семестр(и) – 3
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90, із них практичних занять – 60,
самостійна робота – 30, кредитів ЄКТС – 3,0
«Догляд за хворими» – це клінічна дисципліна, при вивченні якої студенти
знайомляться із роботою стаціонару медичного закладу, відбувається перший
контакт з хворими, опановують теоретичні знання щодо будови, організації
режиму, роботи відділень, вивчають гігієнічні, профілактичні та лікувальні
заходи компетенції молодшого та частково середнього медперсоналу, набувають
знань та умінь для виявлення патології при невідкладних станах і наданні
допомоги при них. При засвоїнні теоретичного матеріалу студенти набувають
інтегральних, загальних і фахових компетентностей. Згідно з навчальним планом
вивчення догляду за хворими здійснюється на 2 році навчання, і включає
проведення практичних занять з основних розділів догляду за хворими.
Програма дисципліни складається з 2 змістових модулів.
Організація навчального процесу здійснюється за вимогами Європейської
кредитно-трансферної системи. Обсяг навчального навантаження студентів
описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам
при успішному засвоєнні ними модулю (залікового кредиту).
Програма дисципліни структурована в один модуль, до складу якого входять
два змістових модулі. Кредитно-трансферна система організації навчального
процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.
СУБМОДУЛЬ – «ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ»

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є практичні заняття,
самостійна робота студентів.
Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними, бо
передбачають:
-визначення основних показників вітальних функцій організму;
- елементи догляду за хворими;
- накладання пов’язок;
- демонстрацію методів підготовки до використання операційної білизни,
перев’язувального матеріалу, хірургічного інструментарію, шовного матеріалу;
- методи обробки рук хірурга та операційного поля;
- догляд за хворими у передопераційному періоді: підготовку до планового
і ургентного оперативного втручання;
- догляд за хворими у післяопераційному періоді;
- курацію хворих з різноманітною хірургічною патологією (а при їх
відсутності в клініці – розбір ситуаційних завдань чи архівних історій хвороби):
збирання анамнезу захворювання, проведення об’єктивного обстеження;
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з
конкретними цілями, засвоєння змістових модулів – на підсумковому
модульному контролі. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки
студентів: тестові завдання, розв’язування ситуаційних задач, демонстрація
практичних навиків і вмінь догляду за хворими, виконання перев’язок; контроль
практичних навичок.

Підсумковий модульний контроль проводиться після завершення вивчення
всіх тем модуля. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і
виставляється за багатобальною шкалою і має визначення за системою ЕСТS та
шкалою, прийнятою в Україні.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити (Prerequisite). Дисципліна «Догляд за хворими»
базується на знаннях, отриманих при вивченні анатомії, гістології, нормальної
фізіології, біологічної та біоорганічної хімії, медичної біології.
Назва дисциплін
Теми, знання та уміння
Анатомія
Анатомічні особливості будови органів та систем організму.
Гістологія
Гістоморфологічні особливості будови тканин, органів та
систем організму.
Нормальна
Особливості функціонування органів та систем організму в
фізіологія
нормі.
Біологічна та
Біохімічні перетворення, що відбуваються в організмі.
біоорганічна
хімія
Медична біологія Біологічні основи життєдіяльності людини.
Постреквізити (Postrequisite) – вивчення навчальної дисципліни «догляд
за хворими» складає основу для подальшого опанування хірургії, пропедевтики
внутрішньої медицини, педіатрії, дитячої хірургії, травматології та ортопедії,
анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими
дисциплінами «по вертикалі» та формуванню знань і умінь з догляду за хворими
в подальшому у навчанні і професійній діяльності.
3. Мета курсу: оволодіння знаннями організації роботи хірургічного відділення,
його структури, принципів медичної етики, деонтології та фахової субординації,
основними прийомами професійної діяльності молодшої медичної сестри,
оволодіння необхідними медичними маніпуляціями, навичками використання
перев’язувального матеріалу, уміння застосовувати основні принципи асептики,
антисептики.
4. Результати навчання дисципліни:
знати: основні принципи медичної етики, деонтології та фахової субординації
хірургії; основні функції та структуру хірургічного стаціонару; основи догляду
за хірургічними хворими з інфекційною патологією; основні принципи
дотримання асептики та антисептики в умовах хірургічного стаціонару;
вміти: демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за
хворими; виконувати необхідні медичні маніпуляції; демонструвати заходи
догляду за хворими у післяопераційному періоді та методи профілактики
ускладнень; демонструвати володіння навичками дотримання санітарногігієнічного режиму хірургічного стаціонару та його структурних підрозділів;
демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного
фахівця та принципами фахової субординації у клініці;

здатен продемонструвати: знання і практичні навички з дисципліни;
володіти навичками: організації режиму і догляду за хворими, дотримання
санітарно-гігієнічного режиму хірургічного стаціонару та його структурних
підрозділів, необхідних медичних маніпуляцій, виконання перев’язок, ін’єкцій,
промивання шлунку і кишківника, транспортної та лікувальної імобілізації;
самостійно вирішувати: питання стану фізіологічних функцій організму, його
систем та органів.
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5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тематика практичних занять з дисципліни «Догляд за хворими»
для студентів 2 курсу медичного факультету № 2
(спеціальність –«стоматологія»)
Субмодуль – «Догляд за хворими хірургічного профілю»
Тематика практических занятий по дисциплине «Уход за больными»
для студентов 2 курса медицинского факультета № 2
(Специальность - «стоматология»)
Субмодуль - «Уход за больными хирургического профиля»
Topics of practical classes in the discipline "Patient Care"
for 2nd year medical students № 2
(specialty - "dentistry")
Submodule - "Care of patients with a surgical profile"
Назва теми практичного заняття
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work

Годин
2,0

Введення в хірургію. Гігієна у хірургічному стаціонарі.
Організація роботи хірургічного стаціонару. Структура хірургічної клініки.
Організація роботи приймального відділення. Санітарної обробки хворих з
хірургічною патологією в приймальному відділенні. Особливості проведення
антропометрії та термометрії хворому з гострою хірургічною патологією.
Транспортування хворого з хірургічною патологією до відділення. Санітарногігієнічний режим у хірургічному стаціонарі.
Введение в хирургию. Гигиена в хирургическом стационаре.
Организация работы хирургического стационара. Структура хирургической
клиники. Организация работы приемного отделения. Санитарной обработки
больных с хирургической патологией в приемном отделении. Особенности
проведения антропометрии и термометрии больному с острой хирургической
патологией. Транспортировка больного с хирургической патологией в отделение.
Санитарно-гигиенический режим в хирургическом стационаре.
Introduction to surgery. Hygiene in a surgical hospital.
Organization of the surgical hospital. The structure of the surgical clinic. Organization of
the reception department. Sanitary treatment of patients with surgical pathology in the
admission department. Features of anthropometry and thermometry in a patient with acute
surgical pathology. Transportation of a patient with surgical pathology to the department.
Sanitary and hygienic regime in a surgical hospital.
Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work
Етапи розвитку хірургії. Організація хірургічної допомоги в Україні. Організація роботи
хірургічного стаціонару. Структура хірургічної клініки. Організація роботи приймального
відділення.. Санітарно-гігієнічний режим у хірургічному стаціонарі. Медична
документація.

1,0
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Этапы развития хирургии. Организация хирургической помощи в Украине. Организация
работы хирургического стационара. Структура хирургической клиники. Организация
работы приемного отделения .. Санитарно-гигиенический режим в хирургическом
стационаре. Медицинская документация.
Stages of development of surgery. Organization of surgical care in Ukraine. Organization of the
surgical hospital. The structure of the surgical clinic. Organization of the admission department.
Sanitary and hygienic regime in the surgical hospital. Medical documentation.
Аудиторна робота/ аудиторная работа/ Classroom work

2,0

Робота середнього медперсоналу в умовах хірургічного відділення. Основні
принципи медичної етики і деонтології. Вимоги до особистої гігієни та одягу
медперсоналу в хірургічному стаціонарі.
Работа среднего медперсонала в условиях хирургического отделения. Основные
принципы медицинской этики и деонтологии. Требования к личной гигиене и
одежде медперсонала в хирургическом стационаре.
The work of paramedics in the surgical department. Basic principles of medical ethics and
deontology. Requirements for personal hygiene and clothing of medical staff in a surgical
hospital.
Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work
Робота середнього медперсоналу в умовах хірургічного відділення

1,0

Работа среднего медперсонала в условиях хирургического отделения.
The work of paramedics in the surgical department.
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Аудиторна робота/ аудиторная работа/ Classroom work

2,0

Організація роботи перев‘язочній. Десмургія перев‘язочний матеріал. Типові
пов‘язки. Пов‘язки на голову, шию, грудну клітку. Десмургія перев‘язочний
матеріал. Типові пов‘язки. Пов‘язки на голову, шию, грудну клітку. Догляд за
хворими в перев’язочній. Структура чистої та гнійної перев’язочних. Організація
роботи в перев’язочній. Види прибирань в перев’язочній, підготовка дезінфікуючих
розчинів. Санітарно-гігієнічні вимоги до медперсоналу, перев’язочного матеріалу,
інструментарію, що запобігають розповсюдженню внутрішньолікарняної інфекції.
Организация работы перевязочной. Десмургия, перевязочный материал. Типичные
повязки. Повязки на голову, шею, грудную клетку. Десмургия перевязочный
материал. Типичные повязки. Повязки на голову, шею, грудную клетку. Уход за
больными в перевязочной. Структура чистой и гнойной перевязочных. Организация
работы в перевязочной. Виды уборок в перевязочной, подготовка
дезинфицирующих
растворов.
Санитарно-гигиенические
требования
к
медперсоналу, перевязочному материалу, инструментарию, предотвращающие
распространение внутрибольничной инфекции.
Dressing organization. Desmurgia, dressing. Typical bandages. Headbands, neck, chest.
Desmurgia is a dressing. Typical bandages. Headbands, neck, chest. Care for patients in
the dressing room. The structure of pure and purulent dressings. Organization of work in
the dressing room. Types of cleaning in the dressing room, preparation of disinfectant
solutions. Sanitary and hygienic requirements for medical staff, dressings, tools to prevent
the spread of nosocomial infections.
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Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work
Організація роботи у перев‘язочній. Десмургія перев‘язочний матеріал. Типові пов‘язки.
Пов‘язки на голову, шию, грудну клітку.
Организация работы перевязочной. Десмургия, перевязочный материал. Типичные повязки.
Повязки на голову, шею, грудную клетку.
Dressing organization. Desmurgia, dressing. Typical bandages. Headbands, neck, chest.
Desmurgia is a dressing. Typical bandages. Headbands, neck, chest.
Аудиторна робота/ аудиторная работа/ Classroom work

Санітарно-гігієнічний режим у хірургіному відділенні. Основні принципи
дотримання санітарно-гігієнічного режиму в хірургічному відділенні, його значення
у боротьбі з внутрішньо-госпітальною інфекцією.

1,0

2,0

5

Санитарно-гигиенический режим в хирургическом отделении. Основные принципы
соблюдения санитарно-гигиенического режима в хирургическом отделении, его значение в
борьбе с внутри- госпитальной инфекцией.
Sanitary and hygienic regime in the surgical department. Basic principles of sanitary and hygienic
regime in the surgical department, its importance in the fight against nosocomial infection.
Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work
Санітарно-гігієнічний режим у хірургіному відділенні.
Санитарно-гигиенический режим в хирургическому отделении.
Sanitary and hygienic regime in the surgical department.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work

1,0

2,0

Догляд за хворими в передопераційному періоді. Визначення та задачі
передопераційного періоду. Передопераційна підготовка хворого до ургентного та
планового втручання. Догляд за шкірою, санація ротової порожнини, підготовка
шкіри операційного поля, підготовка шлунково-кишкового тракту у хворого, що йде
на оперативне лікування.
Уход за больными в предоперационном периоде. Определение и задачи
предоперационного периода. Предоперационная подготовка больного к ургентному
и плановому вмешательству. Уход за кожей, санация ротовой полости, подготовка
кожи операционного поля, подготовка желудочно-кишечного тракта у больного,
который идет на оперативное лечение.
Care of patients in the preoperative period. Definition and tasks of the preoperative period.
Preoperative preparation of the patient for urgent and planned intervention. Skin care,
rehabilitation of the oral cavity, preparation of the skin of the operating field, preparation
of the gastrointestinal tract in a patient who is undergoing surgical treatment.
Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work

1,0

Догляд за хворими в передопераційному періоді.
Уход за больными в предоперационном периоде.
Care of patients in the preoperative period.
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Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work

4,0

Догляд за хворими, яки перенесли оперативне лікування. Особливості догляду за
хворими, що перенесли оперативне лікування. Поняття про післяопераційний
період. Догляд за хворими в післяопераційному періоді, профілактика можливих
ускладнень. Харчування важкохворих. Особливості догляду за хворими, що
агонують.
Уход за больными, которые перенесли оперативное лечение. Особенности ухода за
больными, перенесшими оперативное лечение. Понятие о послеоперационном
периоде. Уход за больными в послеоперационном периоде, профилактика
возможных осложнений. Питание тяжелобольных. Особенности ухода за больными,
которые агонируют.
Care for patients who have undergone surgical treatment. Features of care for patients who
have undergone surgical treatment. The concept of the postoperative period. Care of
patients in the postoperative period, prevention of possible complications. Nutrition of the
seriously ill. Features of care of patients who are agonizing.
Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work
Догляд за хворими, яки перенесли оперативне лікування.

Уход за больными, которые перенесли оперативное лечение.
Care for patients who have undergone surgical treatment.

2,0

7

Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work

2,0

Асептика. Організація роботи в операційному блоці. Визначення асептики.
Структура операційної. Догляд за хворими в операційному блоці. Санітарногігієнічний режим в операційному блоці. Види прибирань в операційній.
Приготування дезінфікуючих розчинів для прибирання операційної.
Асептика. Организация работы в операционном блоке. Определение асептики.
Структура операционной. Уход за больными в операционном блоке. Санитарногигиенический режим в операционном блоке. Виды уборок в операционной.
Приготовление дезинфицирующих растворов для уборки операционной.
Asepsis. Organization of work in the operating room. Definition of asepsis. Operating
room structure. Patient care in the operating room. Sanitary and hygienic regime in the
operating room. Types of cleaning in the operating room. Preparation of disinfectant
solutions for cleaning the operating room.
Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work
Асептика. Організація роботи в операційному блоці.

1,0

Асептика. Организация работы в операционном блоке.
Asepsis. Organization of work in the operating room.
8

Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work

2,0

Догляд за хворими в оперблоці. Положення на операційному столі.
Транспортування хворих в операційну. Перекладання. Догляд під час операції.

9

Уход за больными в оперблоке. Положение на операционном столе. Транспортировка
больных в операционную . Перекладывание. Уход во время операции.
Care of patients in the operating room. Position on the operating table. Transportation of patients
to the operating room .. Translation. Care during the operation.
Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work
Догляд за хворими в оперблоці.
Уход за больными в оперблоке.
Care of patients in the operating room.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work

1,0

2,0

Догляд за хворими в перевязочній. Догляд за хворими з гнійною, гнильною і
анаеробною інфекцією. Поняття про антисептику, її сучасні методи. Правила
прибирання приміщень хірургічного стаціонару. Дезінфекція виробів медичного
призначення.

10

Уход за больными в перевязочний. Уход за больными с гнойной, гнилостной и анаэробной
инфекцией. Понятие о антисептику, ее современные методы. Правила уборки помещений
хирургического стационара. Дезинфекция изделий медицинского назначения.
Care of patients in the dressing room. Care for patients with purulent, septic and anaerobic
infections. The concept of antiseptics, its modern methods. Rules for cleaning the premises of the
surgical hospital. Disinfection of medical devices.
Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work
Догляд за хворими в перевязочній.
Уход за больными в перевязочний.
Care of patients in the dressing room.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work

1,0

2,0

Обробка рук хірурга та операційного поля. Обробка рук хірурга та операційного
поля Приготування розчинів для передопераційної обробки рук. Правила одягання
операційної білизни.
Обработка рук хирурга и операционного поля. Обработка рук хирурга и операционного
поля Приготовление растворов для предоперационной обработки рук. Правила одевания
операционного белья.
Treatment of surgeon's hands and operating field. Treatment of surgeon's hands and operating field
Preparation of solutions for preoperative treatment of hands. Rules of dressing surgical underwear
Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work
Обробка рук хірурга та операційного поля.
Обработка рук хирурга и операционного поля.

1,0

Treatment of surgeon's hands and operating field.
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Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work

2,0

Організація
роботи
в
стерилізаційній.
Підготовка
і
стерилізація
загальнохірургічних, ріжучих, оптичних інструментів. Стерилізація шовного
матеріалу. Підготовка до стерилізації перев’язочного матеріалу, операційної
білизни, хірургічного інструментарію.
Организация работы в стерилизационной. Подготовка и стерилизация общехирургических,
режущих, оптических инструментов. Стерилизация шовного материала. Подготовка к
стерилизации перевязочного материала, операционного белья, хирургического
инструментария.
Organization of work in the sterilization. Preparation and sterilization of general surgical, cutting,
optical instruments. Sterilization of suture material. Preparation for sterilization of dressings,
surgical linen, surgical instruments.
Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work

1,0

Організація роботи в стерилізаційній.
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Организация работы в стерилизационной.
Organization of work in the sterilization.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work

2,0

Хірургічна операція. Визначення. Психологічна підготовка. Реакція організму на
операційну травму.
Хирургическая операция. Определение. Психологическая подготовка. Реакция
организма на операционную травму.
Surgery. Definition. Psychological training. The body's response to surgical trauma.
Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work

1,0

Хірургічна операція. Хирургическая операция. Surgery.
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Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work

2,0

Перед- та післяопераційний період. Зміну в організмі у звязку із оперативним
втручанням. Шляхи їх контролю та мінімізації. Передопераційна підготовка хворого
до ургентного та планового втручання. Догляд за шкірою, санація ротової
порожнини, підготовка шкіри операційного поля, підготовка шлунково-кишкового
тракту. Догляд за хворими в післяопераційному періоді, профілактика можливих
ускладнень.
Пред- и послеоперационный период. Изменение в организме в связи с оперативным
вмешательством. Пути их контроля и минимизации. Предоперационная подготовка
больного к ургентного и планового вмешательства. Уход за кожей, санация ротовой
полости, подготовка кожи операционного поля, подготовка желудочно-кишечного тракта.
Уход за больными в послеоперационном периоде, профилактика возможных осложнений.
Pre- and postoperative period. Change in the body due to surgery. Ways to control and minimize
them. Preoperative preparation of the patient for urgent and planned intervention. Skin care,
rehabilitation of the oral cavity, preparation of the skin of the operating field, preparation of the
gastrointestinal tract. Care for patients in the postoperative period, prevention of possible
complications.
Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work

1,0

Перед- та післяопераційний період.
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Пред- и послеоперационный период.
Pre- and postoperative period.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work

2,0

Підсумковий модульний контроль - дифзалік.
Итоговый модульный контроль
The final modular control.
Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work
Підготовка до складання підсумкового модульного контролю.
Подготовка к сдаче итогового модульного контроля.
Preparation for pass of the final modular control.
Аудиторна робота/ аудиторная работа/ Classroom work

1,0

30

Самостійна робота/ Самостоятельная работа / Home work
Лекції / Лекции / Lectures
• Всього. • Всего. • At all.
Лекцій програмою не передбачено

15
45

Перелік тем для самостійної роботи
з дисципліни «Догляд за хворими»
для студентів 3 курсу медичного факультету № 2
(спеціальність – «Стоматологія»)
Субмодуль – «догляд за хворими хірургічного профілю»
Перечень тем для самостоятельной работы
по дисциплине «Уход за больными»
для студентов 3 курса медицинского факультета № 2
(Специальность - «Стоматология»)
Субмодуль - «уход за больными хирургического профиля»
List of topics for independent work
in the discipline "Care for the sick"
for 3rd year medical students № 2
(specialty - "Dentistry")
Submodule - "Сare for patients with a surgical profile"
Кіл-ть год/
№
з/п

Назва теми / Название темы / Тopics

Количество
часов/
Quantity
hours

1

Введення в хірургію. Гігієна у хірургічному стаціонарі. / Введение в хирургию. Гигиена
в хирургическом стационаре. / Introduction to surgery. Hygiene in a surgical hospital.

1

2

Робота середнього медперсоналу в умовах хірургічного відділення

1

Работа среднего медперсонала в условиях хирургического отделения.
The work of paramedics in the surgical department.
3

Організація роботи у перев‘язочній. Десмургія перев‘язочний матеріал. Типові
пов‘язки. Пов‘язки на голову, шию, грудну клітку.
Организация работы перевязочной. Десмургия, перевязочный материал. Типичные
повязки. Повязки на голову, шею, грудную клетку.
Dressing organization. Desmurgia, dressing. Typical bandages. Headbands, neck, chest.
Desmurgia is a dressing. Typical bandages. Headbands, neck, chest.

1

4

Санітарно-гігієнічний режим у хірургіному відділенні.
Санитарно-гигиенический режим в хирургическому отделении.
Sanitary and hygienic regime in the surgical department.

1

5

Догляд за хворими в передопераційному періоді.
Уход за больными в предоперационном периоде.
Care of patients in the preoperative period.

1

6

Догляд за хворими, яки перенесли оперативне лікування.

2

Уход за больными, которые перенесли оперативное лечение.
Care for patients who have undergone surgical treatment.
7

Асептика. Організація роботи в операційному блоці.

1

Асептика. Организация работы в операционном блоке.
Asepsis. Organization of work in the operating room.
8

Догляд за хворими в оперблоці.
Уход за больными в оперблоке.
Care of patients in the operating room.

1

9

Догляд за хворими в перевязочній.
Уход за больными в перевязочний.
Care of patients in the dressing room.

1

10

Обробка рук хірурга та операційного поля.
Обработка рук хирурга и операционного поля.
Treatment of surgeon's hands and operating field.

1

11

Організація роботи в стерилізаційній.

1

Организация работы в стерилизационной.
Organization of work in the sterilization.
12

Хірургічна операція.
Хирургическая операция.
Surgery..

1

13

Перед- та післяопераційний період.

1

Пред- и послеоперационный период.
Pre- and postoperative period.
14

Підготовка до складання підсумкового модульного контролю.
Подготовка к сдаче итогового модульного контроля.
Preparation for pass of the final modular control.

1

Разом / Всего /At all

15

Перелік питань для підсумкового модульного контролю з дисципліни «догляд за
хворими»
для студентів 3-ого курсу медичного факультету № 2
(спеціальність – «Стоматологія»)
Субмодуль – «догляд за хворими хірургічного профілю»
Перечень вопросов для итогового модульного контроля по дисциплине «уход за
больными»
для студентов 3-го курса медицинского факультета № 2
(Специальность - «Стоматология»)
Субмодуль - «уход за больными хирургического профиля»
1.
Структурні підрозділи та організація роботи в приймальному відділенні.
Структурные подразделения и организация работы в приемном отделении.
Structural subdivisions and organization of work in the reception department.
2. Прибирання приміщень приймального відділення.
Уборка помещений приемного отделения.
Cleaning of reception rooms.
3. Знезараження предметів догляду за хворими в приймальному відділенні.
Обеззараживание предметов ухода за больными в приемном отделении.
Disinfection of patient care items in the admission department.
4. Санітарна обробка хворих у приймальному відділенні.
Санитарная обработка больных в приемном отделении.
Sanitary treatment of patients in the admission department.
5. Антропометрія хворих у приймальному відділенні.
Антропометрия больных в приемном отделении.
Anthropometry of patients in the admission department.
6. Транспортування хворих з приймального відділення у хірургічний стаціонар.
Транспортировка больных из приемного отделения в хирургический стационар.
Transportation of patients from the admission department to the surgical hospital.

7. Принципи медичної етики та деонтології в роботі середнього та молодшого медичного
персоналу хірургічного відділення.
Принципы медицинской этики и деонтологии в работе среднего и младшего
медицинского персонала хирургического отделения.
Principles of medical ethics and deontology in the work of secondary and junior medical staff
of the surgical department.
8. Структура хірургічного відділення.
Структура хирургического отделения.
The structure of the surgical department.
9. Обов’язки медичної сестри.
Обязанности медицинской сестры.
Responsibilities of a nurse.
10. Вимоги до особистої гігієни та одягу медичного персоналу в хірургічному відділенні.
Требования к личной гигиены и одежды медицинского персонала в хирургическом
отделении.
Requirements for personal hygiene and clothing of medical staff in the surgical department.
11. Медична документація, що веде медична сестра.
Медицинская документация, которую ведет медицинская сестра.
Medical records kept by a nurse.
12. Термометрія, способи, методика проведення, фіксація результатів.
Термометрия, способы, методика проведения, фиксация результатов.
Thermometry, methods, methods, recording results.
13. Принципи розкладки та роздачі ліків хворим.
Принципы раскладки и раздачи лекарств больным.
Principles of layout and distribution of drugs to patients.
14. Методи транспортування хворого у відділенні та в діагностичні чи лікувальні кабінети.
Методы транспортировки больного в отделении и в диагностические или лечебные
кабинеты.
Methods of transporting the patient in the department and in diagnostic or treatment rooms.
15. Передопераційний період, його задачі.
Предоперационный период, его задачи.
Preoperative period, its tasks.
16. Класифікація оперативних втручань в залежності від терміновості їх виконання.
Классификация оперативных вмешательств в зависимости от срочности их
выполнения.
Classification of surgical interventions depending on the urgency of their implementation.
17. Особливості підготовки хворих до планових та екстрених оперативних втручань.
Особенности подготовки больных к плановым и экстренных оперативных
вмешательств.
Features of preparation of patients for planned and emergency surgical interventions.
18. Психологічна підготовка хворого до оперативного втручання.
Психологическая подготовка больного к оперативному вмешательству.
Psychological preparation of the patient for surgery.
19. Методика попередньої підготовки операційного поля.
Методика предварительной подготовки операционного поля.
Methods of preliminary preparation of the operating field.
20. Методика проведення санації ротової порожнини хворому перед операцією.
Методика проведения санации ротовой полости больному перед операцией.
Methods of rehabilitation of the patient's oral cavity before surgery.
21. Методика промивання шлунку зондом.
Методика промывания желудка зондом.
Method of gastric lavage with a probe.
22. Методика очисної клізми.
Методика очистительной клизмы.

Method of cleansing enema.
23. Методика катетеризації сечового міхура.
Методика катетеризации мочевого пузыря.
Method of catheterization of the bladder.
24. Методика транспортування хворого в операційну.
Методика транспортировки больного в операционную.
Methods of transporting the patient to the operating room.
25. Визначення післяопераційного періоду, фази його перебігу.
Определение послеоперационного периода, фазы его течения.
Determination of the postoperative period, the phase of its course.
26. Облаштування ліжка хворого, заміна постільної і натільної білизни важкохворому.
Устройство постели больного, смена постельного и нательного белья тяжелобольному.
Arrangement of the patient's bed, change of bed and underwear for the seriously ill.
27. Догляд за шкірою та волоссям хворого.
Уход за кожей и волосами больного.
Care of the patient's skin and hair.
28. Догляд за очима та вухами хворого.
Уход за глазами и ушами больного.
Care for the eyes and ears of the patient.
29. Підкладання судна і сечоприймача важкохворому, підмивання лежачої пацієнтки.
Подкладывание судна и мочеприемник тяжелобольному, подмывание лежащей
пациентки.
Laying the vessel and ureter to a seriously ill patient, washing the bedridden patient.
30. Комплексна профілактика пролежнів у лежачих хворих, догляд за хворим, в якого є
пролежень.
Комплексная профилактика пролежней у лежачих больных, уход за больным, у
которого есть пролежень.
Comprehensive prevention of bedsores in bedridden patients, care for a patient who has
bedsores.
31. Годування важкохворого за допомогою ложки, поїльника, через назогастральний зонд.
Кормление тяжелобольного с помощью ложки, поильники, через назогастральный
зонд.
Feeding a seriously ill patient with a spoon, drinker, through a nasogastric tube.
32. Правила поводження з трупом померлого пацієнта.
Правила обращения с трупом умершего пациента.
Rules for handling the corpse of a deceased patient.
33. Визначення асептики. Джерела та шляхи передачі хірургічної інфекції.
Определение асептики. Источники и пути передачи хирургической инфекции.
Definition of asepsis. Sources and ways of transmission of surgical infection.
34. Структура операційного блоку.
Структура операционного блока.
The structure of the operating unit.
35. Організація роботи в операційному блоці.
Организация работы в операционном блоке.
Organization of work in the operating room.
36. Підготовка до стерилізації перев’язочного матеріалу.
Подготовка к стерилизации перевязочного материала.
Preparation for sterilization of dressings.
37. Підготовка до стерилізації хірургічної білизни.
Подготовка к стерилизации хирургической белья.
Preparation for sterilization of surgical linen.
38. Підготовка до стерилізації хірургічного інструментарію.
Подготовка к стерилизации хирургического инструментария.
Preparation for sterilization of surgical instruments.

39. Методи контролю якості передстерилізаційної очистки хірургічних інструментів.
Методы контроля качества предстерилизационной очистки хирургических
инструментов.
Methods of quality control of pre-sterilization cleaning of surgical instruments.
40. Вимоги до санітарно-гігієнічного режиму в операційній.
Требования к санитарно-гигиеническому режиму в операционной.
Requirements for sanitary and hygienic regime in the operating room.
41. Види прибирань в операційній.
Виды уборок в операционной.
Types of cleaning in the operating room.
42. Методики і засоби для хірургічної обробки рук та операційного поля.
Методики и средства для хирургической обработки рук и операционного поля.
Techniques and tools for surgical treatment of hands and operating field.
43. Приготування первомуру для хірургічної обробки рук.
Приготовление первомуром для хирургической обработки рук.
Preparation of the first wall for surgical treatment of hands.
44. Приготування дезінфікуючих розчинів для прибирання операційної.
Приготовление дезинфицирующих растворов для уборки операционной.
Preparation of disinfectant solutions for cleaning the operating room.
45. Методика проведення генерального прибирання операційної.
Методика проведения генеральной уборки операционной.
Methods of general cleaning of the operating room.
46. Правила одягання операційної білизни.
Правила одевания операционного белья.
Rules of dressing surgical underwear.
47. Транспортування хворого в операційну і з операційної.
Транспортировка больного в операционную и из операционной.
Transportation of the patient to the operating room and from the operating room.
48. Внутрішньолікарняна інфекція, джерела та шляхи її передачі.
Внутрибольничная инфекция, источники и пути ее передачи.
Nosocomial infection, sources and ways of its transmission.
49. Санітарно-епідемічний режим у хірургічному відділенні.
Санитарно-эпидемический режим в хирургическом отделении.
Sanitary and epidemiological regime in the surgical department.
50. Антисептика, сутність методів сучасної антисептики.
Антисептика, сущность методов современной антисептики.
Antiseptics, the essence of modern antiseptics.
51. Заходи безпеки медичного персоналу хірургічного відділення від інфекції.
Меры безопасности медицинского персонала хирургического отделения от инфекции.
Safety measures of the medical staff of the surgical department against infection.
52. Правила безпеки медичного персоналу при роботі з дезінфектантами.
Правила безопасности медицинского персонала при работе с дезинфектанты.
Safety rules for medical personnel when working with disinfectants.
53. Організаційні заходи для підтримання санітарно-гігієнічного режиму у відділенні
хірургічного профілю.
Организационные мероприятия для поддержания санитарно-гигиенического режима в
отделении хирургического профиля.
Organizational measures to maintain the sanitary and hygienic regime in the surgical
department.
54. Методика приготування розчинів хлорного вапна та хлораміну.
Методика приготовления растворов хлорной извести и хлорамина.
Method of preparation of solutions of chlorinated lime and chloramine.

55. Методика проведення вологого прибирання приміщень хірургічного відділення.
Методика проведения влажной уборки помещений хирургического отделения. Methods
of wet cleaning of the surgical department.
56. Дезінфекція виробів медичного призначення в хірургічному відділенні.
Дезинфекция изделий медицинского назначения в хирургическом отделении.
Disinfection of medical devices in the surgical department.
57. Структура чистої та гнійної перев’язочної.
Структура чистой и гнойной перевязочной.
The structure of a clean and purulent dressing.
58. Організація роботи в перев’язочних.
Организация работы в перевязочных.
Organization of work in dressings.
59. Види прибирань в перев’язочних.
Виды уборок в перевязочных.
Types of dressings in dressings.
60. Санітарно-гігієнічні вимоги до персоналу перев’язочних, перев’язочного матеріалу,
інструментарію, що запобігають розповсюдженню внутрішньолікарняної інфекції.
Санитарно-гигиенические требования к персоналу перевязочных, перевязочного
материала,
инструментария,
предотвращающие
распространение
внутришньо¬ликарнянои инфекции.
Sanitary and hygienic requirements for the staff of dressings, dressings, tools that prevent the
spread of nosocomial infections.
61. Порядок накривання стерильного столу в перев’язочній.
Порядок накрытия стерильного стола в перевязочной.
The procedure for covering a sterile table in the dressing room.
62. Порядок проведення утилізації використаного перев’язочного матеріалу.
Порядок проведения утилизации использованного перевязочного материала.
The order of utilization of the used dressing material.
63. Організація догляду за хворими з анаеробною інфекцією.
Организация ухода за больными с анаэробной инфекцией.
Organization of care for patients with anaerobic infection.
64. Внутрішньолікарняна інфекція, джерела та шляхи її передачі.
Внутрибольничная инфекция, источники и пути ее передачи.
Nosocomial infection, sources and ways of its transmission.
65. Санітарно-епідемічний режим у хірургічному відділенні.
Санитарно-эпидемический режим в хирургическом отделении.
Sanitary and epidemiological regime in the surgical department.
66. Антисептика, сутність методів сучасної антисептики.
Антисептика, сущность методов современной антисептики.
Antiseptics, the essence of modern antiseptics.
67. Заходи безпеки медичного персоналу хірургічного відділення від інфекції.
Меры безопасности медицинского персонала хирургического отделения от инфекции.
Safety measures of the medical staff of the surgical department against infection.
68. Правила безпеки медичного персоналу при роботі з дезінфектантами.
Правила безопасности медицинского персонала при работе с дезинфектанты.
Safety rules for medical personnel when working with disinfectants.
69. Організаційні заходи для підтримання санітарно-гігієнічного режиму у відділенні
хірургічного профілю.
Организационные мероприятия для поддержания санитарно-гигиенического режима в
отделении хирургического профиля.
Organizational measures to maintain the sanitary and hygienic regime in the surgical
department.
70. Методика приготування розчинів хлорного вапна та хлораміну.
Методика приготовления растворов хлорной извести и хлорамина.

Method of preparation of solutions of chlorinated lime and chloramine.
71. Методика проведення вологого прибирання приміщень хірургічного відділення.
Методика проведения влажной уборки помещений хирургического отделения. Methods
of wet cleaning of the surgical department.
72. Дезінфекція виробів медичного призначення в хірургічному відділенні.
Дезинфекция изделий медицинского назначения в хирургическом отделении.
Disinfection of medical devices in the surgical department.

6. Види навчальних занять: практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна.
8. Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний.
9. Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.
10. Форми підсумкового контролю: підсумковий модульний контроль:
диференційний залік.
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного
контролю, тестові завдання, ситуаційні задачі.
12. Мова навчання: українська.
13. Система оцінювання успішності студентів з хірургії
Система оценки успеваемости студентов по хирургии
Value system of student’s academic performance in surgery
Оцінювання поточної навчальної діяльності. При засвоєнні кожної теми модуля за поточну
навчальну діяльність студенту виставляють оцінки за традиційною шкалою.
Оцінку “відмінно” отримує студент, який твердо знає програмовий матеріал, глибоко його
засвоїв, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно його викладає, у відповіді якого тісно
пов'язується теорія з практикою. При цьому студент не вагається з відповіддю при видозміні
завдання, вільно справляється з задачами та питаннями другого та третього рівня оцінки знань,
виявляє знайомство з монографічною літературою, вірно обґрунтовує прийняте рішення,
володіє елементами лікарської техніки, різносторонніми навиками та прийомами виконання
практичних робіт. Практичні навички виконує без помилок, вміє в професійній діяльності
ефективно використовувати набуті знання.
Оцінку “добре” отримує студент, який знає програмовий матеріал грамотно і змістовно його
викладає, який не допускає значних неточностей у відповіді на запитання, правильно
використовує теоретичні положення при вирішенні практичних запитань і задач, володіє
необхідними навиками і технікою їх виконання.
Оцінку “задовільно” отримує студент, який знає основний матеріал, але не засвоїв його
деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність
у викладанні програмового матеріалу і відчуває труднощі при виконанні практичних навиків
або виконує їх з істотними помилками, з помилками вирішує ситуаційні задачі третього рівня
контролю знань.
Оцінку “незадовільно” отримує студент, який не знає значної частини програмового
матеріалу, допускає значні помилки у його викладанні, невпевнено, з великими труднощами
виконує практичні навики.
Оцінки за поточну навчальну діяльність, що виставлені за традиційною шкалою, сумують і
вираховують середню арифметичну, яку конвертують у бали відповідно шкали перерахунку
традиційних оцінок у рейтингові бали (120 балів) для дисциплін, що закінчуються
підсумковим контролем (ПК), прийнятих рішенням Вченої ради ВНМУ протокол № 2
від 28.09.10.
Оцінювання самостійної роботи. Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена
в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюють під час поточного контролю теми на

відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу
і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому
модульному контролі.
Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів. Кількість балів за різні види
індивідуальної самостійної роботи (наукові публікації, участь у конференціях і олімпіадах з
дисципліни серед ВНЗ України та ін.) залежить від її обсягу і значимості, але не більше 12
балів. Ці бали рішенням кафедральної наради додають до суми балів за поточну навчальну
діяльність.

Загальні критерії оцінки за підсумковий модульний контроль / Общие критерии
оценки за итоговый модульный контроль / General estimation criteria of finale
module control
На 3-му курсі модуль закінчується заліком. Викладач підраховує поточну успішність студента
за навчальний рік і вираховує середній бал, який конвертують згідно 200-бальної шкали
(додається).
На 4-му курсі - 20 тестів (по 1 балу), 2 ситуаційні задачі («5» -5 балів, «4»-4 бали, «3» -3 бали),
1 практична навичка («5» - 5 балів, «4»-4 балів, «3» -3 бали).
По завершенні 4 курсу студенти складають іспит. На іспит виносять теоретичні питання 1-го
і 2-го модулів, які подають студентам у вигляді білетів. Білет включає два питання з 2-го
модуля і одне з першого. Кожне питання оцінюють окремо: «5» - 15 балів, «4»-12 балів, «3» 9 бали.
Цю оцінку переводять у бали, як зазначено у дужках. Бали додають і згідно інструкції
оцінювання іспитів та диференційних заліків (рішення Вченої Ради ВНМУ від 27.09.2012)
конвертують у традиційну оцінку:
14. 5 - 71-80 балів
15. 4 - 70-61 балів
16. 3 - 60-50 балів
Критерії оцінки за дисципліну / Критерии оценки за дисциплину / Сriteria of
estimation for discipline (subject):
5A – 180-200 балів (баллов, scores), 4B – 170-179,99 балів (баллов, scores), 4C – 160169,99 балів (баллов, scores), 3D – 141-159,99 балів (баллов, scores), 3Е – 122-140,99
балів (баллов, scores), 2FX – 72-121,99 балів (баллов, scores), 2F – 1-71,99 балів (баллов,
scores).

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу
Оцінку з дисципліни «Хірургія» виставляють лише студентам, яким зараховані усі
модулі з дисципліни і які успішно склали іспит. Цю оцінку визначають як суму оцінок
поточної навчальної діяльності під час усіх модулів (у балах) та оцінки іспиту (у
балах). Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам – 200, в т.ч. за
поточну навчальну діяльність – 120, за іспит – 80. Зарахування кредитів за вивчену
дисципліну здійснюється за умови накопичення студентом 122 балів (мінімальне
значення оцінки Е за Шкалою ECTS).

Оцінювання знань з дисципліни проводять з урахуванням відповідних
шкал:
Оцінка за національною шкалою

Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
180-200
170-179,99
160-169,99
141-159,99
122-140,99
120-140,99

Оцінка
ЕСТS

для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

для заліку

А
В
С
D
E
E
FX

відмінно
добре

зараховано

F

задовільно
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
17.

зараховано
не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

При отриманні незадовільної оцінки із дисципліни в межах 72–122 балів (FX) студент
має право повторно її скласти: один раз кафедральній комісії за участю завідувача
кафедри, останній раз – комісії за участю завідувача кафедри та представника деканату.
При отриманні незадовільної оцінки із дисципліни в межах 1–71,99 балів (F) студент
зобовʼязаний повторно її вивчити. Рішення приймається керівництвом НМУ
відповідно до нормативних документів, затверджених у встановленому порядку.

14 Політика курсу
- Студент повинен вчасно приходити на заняття.
- Мати при собі робочу форму одежі (халат, змінне взуття).
- Студент повинен добросовісно готуватися до усіх видів поточного та
підсумкового контролю;
- Студент має брати активну участь у практичних заняттях;
- Студент повинен бути толерантним у спілкуванні з викладачем та
іншими слухачами, зокрема під час обговорення питань на практичних заняттях;
- У випадку порушення норм академічної доброчесності під час
виконання завдань поточного чи підсумкового контролю, студент отримає «0»
балів.
- Якщо студент має претензії до викладача через оцінювання, якість
надання послуг тощо, спершу треба повідомити про це самого викладача; якщо
проблему не вдалося вирішити, студент має право звернутися до завідувача
кафедри чи керівництва факультету;
- Студент повинен неухильно дотримуватися правил внутрішнього
розпорядку навчального закладу; інших видів політики, передбаченої
нормативними документами, що регулюють навчальний процес у ВНМУ
ім.М.І.Пирогова.

15. Перелік навчально-методичної літератури
Базова

1. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляцій на техніка:
підручник / Н.М. Касевич. – 2-е вид – К. Медицина, 2009. – 424 с.
2. Загальна хірургія / за ред. О.Є.Каніковського, С.В.Сандера,
О.О.Фоміна.- Вінниця:ФОП Рогальська І.О. , 2019 – 268 с.
3. Загальна хірургія: підручник / С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба, , І. Г. Герич та
ін.: за ред.професорів С. Д. Хіміча, М.Д .Желіби,. – К.: ВСВ
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