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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів – 3

Загальна кількість
годин - 90
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи
студента – 5

Галузь знань,
спеціальність,
ступінь вищої освіти

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
заочна
форма
форма
навчання
навчання

Галузь знань
22 «Охорона здоров’я»

Нормативна

Спеціальність
(професійне
спрямування):
223 «Медсестринство»

Ступінь вищої освіти:
бакалавр

Рік підготовки:
3-й
Семестр
5-й
Лекції
12 год.
Практичні
24 год.
Лабораторні
- год.
Самостійна робота
54 год.
Вид контролю: іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної
роботи становить:
для денної форми навчання-90 год.; 36 год.-аудиторні заняття,54 год.-самостійна
робота (40% до 60%).
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення анестезіології та інтенсивної терапії – це кінцеві цілі навчальної
дисципліни. Вони встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом
відповідно до блоку її змістового модулю і є основою для побудови змісту
навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через уміння у вигляді
цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного змістового модулю
сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що
забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни. Кінцеві цілі
розташовані на початку програми і передують її змісту, конкретні цілі передують
змісту відповідного змістового модулю.
Цілі дисципліни:
•
Демонструвати володіння методами діагностики та надання допомоги при
основних синдромах порушень життєво важливих функцій;
•
Трактувати основні клінічні прояви та лабораторні показники порушень
життєво важливих функцій;
•
Планувати обстеження та лікування хворих з порушеннями життєво
важливих функцій;
•
Діагностувати ознаки клінічної смерті та термінальних станів, проводити
серцеволегеневу та церебральну реанімацію;
•
Застосувати загальні принципи та методи анестезіологічного забезпечення
різних оперативних втручань;
•
Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги
потерпілим при техногенних та природних катастрофах;
Застосовувати основні алгоритми інтенсивної терапії невідкладних станів.
У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:
І.Загальні:
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації.
- Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.
- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
- Здатність використовувати інформаційні та комунікативні технології.
- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.
- Здатність до міжособистісної взаємодії.
- Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
- Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати ідеї.
- Здатність діяти на основі етичних міркувань.
- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ІІ. Фахові:
- Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативноправових, законодавчих актів України та наказів МОЗ України, матеріалів
ВООЗ.
- Здатність застосовувати професійні та правові стандарти в медсестринській
практиці.
- Здатність інтерпретувати теоретичні знання при вивченні дисциплін гуманітарної
та соціально-економічної профілю, дисциплін природничо-наукового циклу в
практичній діяльності.
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- Здатність використовувати теоретичні знання та практичні уміння в результаті

вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для виконання
сестринських втручань відповідно до клінічних протоколів та стандартів
сестринської діяльності.
- Здатність усвідомлювати етичні елементи філософії сестринської справи,
дотримуватись принципів сестринської етики та деонтології, викладених у клятві
Флоренс Найтінгейл та Етичному кодексі Міжнародної ради медичних сестер.
- Здатність усвідомлювати важливість самоосвіти та самовиховання в житті та
діяльності медичноі сестри, безперервності процесів навчання та професійного
удосконалення.
- Здатність дотримуватись мистецтва спілкування в медсестринстві та
комунікативного зв'язку з пацієнтами.
- Здатність орієнтуватись у визначенні основних потреб людини згідно з
рекомендаціями Європейського регіонального бюро ВООЗ для медичних сестер
Європи.
- Здатність організовувати етапи сестринського процесу.
- Здатність застосовувати практичні знання та вміння для розв'язання завдань,
пов'язаних з етапами сестринського процесу.
- Здатність оцінювати стан пацієнта з метою встановлення медсестринського
діагнозу, планування сестринських втручань, їх реалізацію і корекцію.
- Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності до вимог санітарнопротиепідемічного режиму та виконання заходів щодо профілактики
внутрішньолікарняної інфекції.
- Здатність виконувати залежні сестринські втручання в надзвичайних ситуаціях у
мирний та воєнний час.
- Здатність виконувати незалежні, залежні та взаємозалежні сестринські втручання
при наданні медичної допомоги за принципом сімейної та паліативно-хоспісної
допомоги тяжкохворим.
- Здатність проводити сестринську педагогіку з тяжкохворими та їх родичами з
метою навчання їх самодогляду та профілактики потенційних проблем.
- Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності до вимог охорони
праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
- Здатність забезпечувати належне зберігання та використання наркотичних та
сильнодіючих лікарських засобів медичного призначення в умовах лікувальнопрофілактичних закладів.
- Здатність організовувати систему адміністративного діловодства та
документування в умовах лікувально-профілактичних закладів згідно з
нормативно-правовими актами України.
- Здатність проводити адаптаційні заходи для профілактики синдрому вигорання
медичних сестер.
3. Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Загальна реаніматологія та анестезіологія.
Тема 1. Серцево-легенева і церебральна реанімація (СЛЦР).
Розвиток реаніматології та інтенсивної терапії в Україні та світі. Організація
реанімаційної допомоги та інтенсивної терапії в Україні.
Термінальні стани. Причини первинної зупинки серця. Етапи серцево-легеневої та
церебральної реанімації. Негайний етап СЛЦР. Ознаки клінічної смерті. Причини
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обтурації дихальних шляхів і методи відновлення їх прохідності. Штучна
вентиляція легенів. Непрямий масаж серця. Оцінка ефективності реанімаційних
заходів.
Спеціалізований етап СЛЦР. Види зупинки кровообігу. Обсяг і обгрунтування
медикаментозної терапії під час реанімації, шляхи і методи введення препаратів.
ЕКГдіагностика типу зупинки кровообігу. Визначення показань до дефібриляції та
відкритого масажу серця. Техніка дефібриляції та правила безпеки при виконанні
дефібриляції. ІІІ етап СЛЦР. Методи і засоби оцінки стану та визначення
можливостей врятування хворого. Заходи щодо відновлення функцій мозку.
Патогенез, клінічний перебіг післяреанімаційної хвороби. Поняття про
декортикацію, децеребрацію та смерть мозку. Клінічні ознаки, біохімічні та
інструментальні методи визначення смерті мозку. Поняття про еутаназію.
Проблема життя і смерті. Особливості взаємин лікаря-реаніматолога з родичами
потерпілого та спеціалістами суміжних спеціальностей. Питання деонтології.
Етичні і соціально-правові проблеми. Інтенсивна терапія післяреанімаційної
хвороби: відновлення перфузії тканин, лікування синдрому "малого викиду",
покращання реології крові; відновлення газообміну; корекція метаболічних
порушень. Інтенсивна терапія набряку головного мозку. Поліпшення метаболізму
мозку та усунення реперфузійних ускладнень. Відновлення інтегративної функції
головного мозку.
Особливості проведення реанімації у дітей різних вікових груп (новонароджених,
немовлят, дітей від 1 року і старше) та людей похилого віку.
Тема 2. Загальні питання анестезіології
Визначення анестезіології як самостійної науково-практичної медичної
дисципліни про знеболення та управління життєво важливими функціями
організму, її роль і місце в сучасній системі медичних спеціальностей. Розвиток
анестезіології в Україні та світі. Організація анестезіологічного забезпечення в
Україні.
Наркоз, його види. Теорії наркозу. Класифікація сучасних методів
анестезіологічного забезпечення. Компоненти і методи анестезії, основні завдання:
знеболення, гальмування або виключення свідомості, розслаблення м'язів,
підтримання адекватної вентиляції та газообміну, кровообігу, метаболічних
процесів.
Інгаляційний наркоз. Апаратура і інструментарій для інгаляційного наркозу.
Інгаляційні анестетики: ефір, фторотан, діазоту оксид. Компоненти загальної
анестезії. Етапи анестезіологічного забезпечення. Стадії та клініка наркозу.
Масковий метод загальної анестезії. Неінгаляційний наркоз. Препарати для
неінгаляційної анестезії: кетамін, тіопентал натрію, оксибутират натрію,
пропофол. Переваги і недоліки. Стадії і клініка наркозу.
Регіонарна анестезія. Види та методи регіонарної анестезії. Техніка та способи
спинальної пункції й катетеризації епідурального простору.
Особливості загальної анестезії в амбулаторних та ургентних умовах.
Вибір методу знеболення в ургентній хірургії. Особливості підготовки хворих до
операції та наркозу. Ускладнення загальної та регіонарної анестезії. Професійні
шкідливості в анестезіології.
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Тема 3. Методи діагностики та корекція порушень водно-електролітного
обміну і кислотно-основного стану (КОС)
Фізіологічні механізми підтримання внутрішнього середовища організму, методи
його контролю. Патофізіологія водно-електролітного обміну та кислотноосновного стану. Поняття про гомеостатичну функціональну систему, молярність,
осмолярність. Види порушень обміну води, їх причини і методи діагностики та
корекції. Обмін основних електролітів - натрію, калію, хлору, кальцію - причини
можливих порушень, методи корекції. Фізіологічні та буферні системи регуляції
КОС. Види порушень кислотноосновного стану, методи лабораторної діагностики
та інтенсивної терапії метаболічного ацидозу, метаболічного алкалозу,
респіраторного ацидозу та респіраторного алкалозу. Особливості регуляції
активної реакції організму у дітей та людей похилого віку. Методи визначення
дефіциту ОЦК. Характеристика препаратів - гемокоректорів, показання і
протипоказання до їх застосування. Шляхи введення інфузійиих засобів, правила
проведення інфузійної терапії. Особливості інфузійної терапії у дітей та людей
похилого віку. Ускладнення інфузійної терапії.
Основи парентерального харчування. Характеристика препаратів, правила
проведення парентерального харчування та контроль за його ефективністю.
Особливості парентерального харчування у дітей та людей похилого віку.
Кредит 2. Загальні питання інтенсивної терапії
Конкретні цілі:
•
Диференціювати різні види порушень водно-електролітного обміну та
кислотноосновного стану
•
Сформулювати основні принципи корекції та інтенсивної терапії різних
видів порушень водно-електролітного обміну та кислотно-основного стану
•
Складати схеми проведення інфузійної терапії при різних порушеннях
гомеостазу.Вирізняти основні синдроми, що характерні для печінкової та
ниркової недостатності.
•
Пояснювати вибір різних методів штучного органопротезування.
•
Диференціювати клінічні прояви коматозних станів різного генезу.
•
Сформулювати основні принципи інтенсивної терапії коматозних станів
різного походження
•
Трактувати закономірності виникнення порушень життєво важливих
функцій організму при гострому отруєнні
•
Класифікувати різні види гострого отруєння
•
Обгрунтувати вибір методів інтенсивної терапії різних видів гострого
отруєння
Тема 4. Гостра ниркова (ГНН) та печінкова недостатність
Анатомія та фізіологія сечовидільної системи. ГНН, форми ГНН, патофізіологія,
клінічний перебіг, фізіологчні і біохімічні порушення. Методи діагностики.
Алгоритми інтенсивної терапії (ІТ) на різних стадіях ГНН. Методи позаниркового
очищення (гемодіаліз, гемофільтрація, ультрафільтрація, перитонеальний діаліз).
Етіологічні фактори, патофізіологія розвитку, клінічний перебіг гострої печінкової
недостатності. Методи ІТ гострої печінкової недостатності.
Тема 5. Гострі отруєння та коматозні стани.
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Поняття про гострі отруєння. Класифікація отруєнь. Загальні принципи
інтенсивної терапії при гострому отруєні. Інтенсивна терапія гострого отруєння
транквілізаторами, барбітуратами, опіатами, фосфоорганічними речовинами,
етиловими та метиловими спиртами, чадним газом, кислотами та лугами,
отруйними грибами. Застосування методів екстракорпоральної детоксикації.
Особливості невідкладної допомоги при укусах комах і тварин.
Методи диференціальної діагностики коматозних станів. Визначення глибини
коми. Інтенсивна терапія при комах різної етіології (гіпо-, гіперглікемічна,
гіперосмолярна, печінкова, уремічна). Інтенсивна терапія набряку мозку,
судомного і гіпертермічного синдромів у дітей.
Тема 6. Гостра дихальна недостатність (ГДН)
Фізіологія та патофізіологія дихання. Нереспіраторні функції легенів.
Анатомофізіологічні особливості системи дихання у дітей та осіб похилого віку.
Етіологія та патогенез ГДН, класифікація, клінічний перебіг. Алгоритми
діагностики. Гіпоксія, її види, клінічні ознаки, діагностика. Гіперкапнія, клінічні
ознаки.
Методи інтенсивної терапії ГДН. Засоби забезпечення вільної прохідності
дихальних шляхів та поліпшення дренажної функції легенів. Боротьба з
гіпоксемією. Методи оксигенотерапії. Показання до застосування спонтанного
дихання під постійно позитивним тиском (СДППТ) та штучної вентиляції легенів
(ШВЛ), протипоказання та можливі ускладнення. Застосування гіпербаричної
оксигенації. Особливості інтенсивної терапії у дітей з гострою дихальною
недостатністю.
Кредит 3 невідкладна допомога. СМЛР.
Тема 7. Захворювання та ураження дихальної системи
Інтенсивна терапія гострої дихальної недостатності при окремих патологічних
станах: в післяопераційному періоді, при астматичному стані, набряку легень,
утопленні, тромбоемболії легеневої артерії та її гілок, аспіраційному синдромі,
гострому респіраторному дистрес синдромі. Класифікація, етіологія та патогенез,
діагностика та лікування пневмонії.
Тема 8. Гострі порушення кровообігу.
Фізіологія та патофізіологія кровообігу. Системний транспорт кисню, як показник
адекватності функції серцево-судинної системи.
Механізми розвитку гострої циркуляторної недостатності. Визначення видів
критичних розладів гемодинаміки - серцева та судинна недостатність, гіповолемія.
Критерії розладу мікроциркуляції.
Причини виникнення, клінічні прояви та діагностика гострої серцевої
недостатності, порушень серцевого ритму. Основні напрями інтенсивної терапії.
Вікові особливості серцево-судинної системи та механізмів розвитку критичних
розладів гемодинаміки і їх лікування.
Патофізіологія, діагностика, особливості перебігу та інтенсивна терапія при
запамороченні та колапсі.
Тема 9. Шокові стани та травматичні ушкодження.
Шок, види шоку. Патофізіологія, діагностика, особливості перебігу, інтенсивна
терапія при різних видах шоку (геморагічному, травматичному, опіковому,
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анафілактичному, септичному). Особливості інфузійно-трансфузійної терапії
різних видів шоку, характеристика інфузійних середовищ.
Патофізіологія, діагностика, особливості перебігу, інтенсивна терапія та заходи
запобігання ускладненням при тяжкій черепно-мозковій травмі (ЧМТ), політравмі,
синдромі тривалого стискання, електротравмі.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Тема
Практ
Загальний

№
з/п

обсяг

Лекції

Самост

Кредит 1. Загальна реаніматологія та анестезіологія
1 Серцево-легенева і церебральна реанімація.
10
2
2

6

2 Загальні питання анестезіології

2

6

4

6

8

18

10

3 Методи діагностики та корекція порушень
водноелектролітного обміну і кислотно-основного
стану (КОС)
Разом за кредитом

2

10
30

4

Кредит 2. Інтенсивна терапія невідкладних станів
4 Гостра ниркова (ГНН) та печінкова недостатність

10

2

2

6

5 Гострі отруєння та коматозні стани.

10

2

4

4

6 Гостра дихальна недостатність (ГДН)

10

2

8

8

18

2

8

Разом за кредитом

30

4

Кредит 3 невідкладна допомога. СМЛР.
7 Захворювання та ураження дихальної системи

10

8 Гострі порушення кровообігу

10

2

2

6

9 Шокові стани та травматичні ушкодження.

10

2

4

4

30

4

8

18

90

12

24

54

Разом за кредитом
Усього

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Тема

№

Кільк.
годин

1

Кредит 1. Загальна реаніматологія та анестезіологія
Серцево-легенева і церебральна реанімація.

2

2

Загальні питання анестезіології.

2

3

Методи діагностики та корекція порушень водно-електролітного
обміну і кислотноосновного стану (КОС)

2

9

4

Кредит 2. Загальні питання інтенсивної терапії
Гостра ниркова (ГНН) та печінкова недостатність

2

5

Гострі отруєння та коматозні стани.

2

6

Гостра дихальна недостатність (ГДН)

4

7

Кредит 3. Невідкладна допомога. СМЛР.
Захворювання та ураження дихальної системи

4

8

Гострі порушення кровообігу

4

9

Шокові стани та травматичні ушкодження

4

РАЗОМ

24

6. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
(СРС)
Тема
№

Кільк.
годин

1

Кредит 1. Загальна реаніматологія та анестезіологія
Серцево-легенева і церебральна реанімація.

8

2

Загальні питання анестезіології.

5

3

Методи діагностики та корекція порушень водно-електролітного
обміну і кислотноосновного стану (КОС)

5

4

Кредит 2. Загальні питання інтенсивної терапії
Гостра ниркова (ГНН) та печінкова недостатність

8

5

Гострі отруєння та коматозні стани.

5

6

Гостра дихальна недостатність (ГДН)

5

7
8
9

Кредит 3. Невідкладна допомога. СМЛР.
Захворювання та ураження дихальної системи
Гострі порушення кровообігу

8
5

Шокові стани та травматичні ушкодження

5

РАЗОМ

54

5. Методи навчання
При організації навчального процесу з даної дисципліни використовуються
методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:
- в аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (розповідь,
лекція, бесіда); наочні (ілюстрація, демонстрація); практичні (досліди, вправи,
відпрацювання навичок в аудиторіях, оснащених тренажерами та стимуляторами,
лікарнях, реферати).
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- в аспекті логічності, мислення: пояснювально-ілюстративні; репродуктивні;
проблемного викладу; індуктивні та дедуктивні; частково-пошукові; дослідницькі.
- в аспекті управління навчанням: навчальна робота під керівництвом
викладача; самостійна робота.
6. Методи контролю
Контрольні заходи, які проводяться в університеті визначають відповідність
рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних
документів щодо вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування навчального
процесу. Протягом семестру проводиться поточний контроль. Основне завдання
поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів за визначеною темою
(навчальним елементом). Основна мета поточного контролю – забезпечення
зворотного зв’язку між викладачами та студентами, управління навчальною
мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі,
використовується як викладачем – для коригування методів і засобів навчання, так і студентами – для планування самостійної роботи. Поточний контроль
проводитися у формі усного опитування, письмового експрес-контролю, виступів
студентів при обговоренні теоретичних питань, а також у формі тестування.
Система оцінювання сформованих компетентностей студентів враховує види
занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні,
практичні заняття, а також виконання самостійної роботи.
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється на практичних заняттях під
час усного опитування, розгляду ситуацій, виконання практичних завдань та ін. за
такими критеріями:
- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що
розглядаються;
- ступінь засвоєння фактичного матеріалу
навчальної дисципліни;
ознайомлення з рекомендованою літературою, чинною нормативною базою, а
також статтями у періодичних виданнях, в яких висвітлені питання, що
розглядаються;
- вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді практичних ситуацій,
розв’язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання завдань, винесених
на розгляд в аудиторії;
- логіка, структура, стиль викладання матеріалу в письмових роботах і при
виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати
узагальнення інформації та робити висновки;
- правильність виконання практичних завдань.
Самостійна робота студентів з
дисципліни «Клінічне медсестринство в
хірургії» повинна забезпечити:
- системність знань та засобів навчання;
- вміння застосовувати набуті знання на практиці;
- володіння розумовими процесами;
- мобільність і критичність мислення;
- володіння засобами обробки інформації;
- здібність до творчої праці.
Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання поза аудиторної
самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння
систематизувати знання за окремими темами, робити обґрунтовані висновки,
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володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних
завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію
та обробку, самореалізація на практичних і лабораторних заняттях.
Одним із головних аспектів організації самостійної роботи є розробка форм і
методів організації контролю за самостійною роботою студентів.
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для
засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль
поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних
навчальних занять.
Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів
певного освітньо-кваліфікаційного рівня на проміжних або заключному етапах їх
навчання. Він включає семестровий контроль – іспит.
7. Розподіл балів, які отримують студенти
Розподіл балів, які отримують студенти під час аудиторних занять та
самостійної роботи впродовж семестру, наведений в таблиці 1.
Під час іспиту застосовується наступна шкала оцінювання:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для іспиту
проекту (роботи),
практики
відмінно
добре

зараховано

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

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

Перелік питань до іспиту
1.
Клінічна смерть, визначення, діагностика .
2.
Негайний етап СЛЦР.
3.
Ознаки ефективності реанімації, показання до припинення реанімації.
4.
Спеціалізований етап СЛЦР.
5.
Види зупинки кровообігу та їх діагностика.
6.
Лікарські засоби, що використовуються на спеціалізованому етапі
серцеволегеневої та церебральної реанімації, їх дози.
12

7.
Шляхи введення медикаментів під час реанімації та їх обгрунтування.
8.
Техніка електричної дефібриляції.
9.
Показання до прямого масажу серця.
10. Ускладнення реанімації.
11. Післяреанімаційний період.
12. Поняття про декортикацію, децеребрацію, смерть мозку.
13. Основні напрями лікування у після реанімаційному періоді.
14. Інтенсивна терапія набряку мозку.
15. Класифікація видів анестезії.
16. Основні вузли наркозного апарату.
17. Заходи запобігання загоранню та вибухам у операційній.
18. Дихальні контури, переваги, недоліки.
19. Інгаляційні анестетики: фармакокінетика, клінічний перебіг .
20. Компоненти загальної анестезії.
21. Етапи анестезіологічного забезпечення.
22. Премедикація, її види.
23. Підготовка хворих до операції та наркозу.
24. Клініка наркозу ефіром.
25. Масковий метод загальної анестезії.
26. Ендотрахеальний наркоз. Показання, методика проведення.
27. Фармакологія м’язових релаксантів
28. Ускладнення при загальній анестезії.
29. Неінгаляційні анестетики: фармакокінетика, клінічний перебіг.
30. Види та методи регіонарної анестезії.
31. Особливості загальної анестезії в амбулаторних та ургентних умовах.
32. Особливості підготовки хворих до операції та наркозу.
33. Фізіологічні та патофізіологічні особливості проведення загальної анестезії у
дітей та хворих похилого віку
34. Роль води та електролітів у організмі.
34. Поняття про осмолярність, її корекція.
35. Клінічні ознаки дегідратації та гіпергідратації.
36. Гіпертонічна дегідратація. Причини виникнення, клінічні ознаки, методи
корекції.
37. Ізотонічна дегідратація. Причини виникнення, клінічні ознаки, методи
корекції.
38. Гіпотонічна дегідратація. Причини виникнення, клінічні ознаки, методи
корекції.
39. Гіпертонічна гіпергідратація. Причини виникнення, клінічні ознаки, методи
корекції.
40. Ізотонічна гіпергідратація. Причини виникнення, клінічні ознаки, методи
корекції.
41. Гіпотонічна гіпергідратація. Причини виникнення, клінічні ознаки, методи
корекції.
42. Причини та ознаки гіпо- та гіпернатріємії, методи лікування.
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43. Патофізіологічні порушення при гіпо- та гіперкаліємії, клініка, діагностика,
корекція.
44. Порушення обміну хлору.
45. Буферні системи організму.
46. Поняття про ацидоз, діагностика, корекція.
47. Поняття про алкалоз, діагностика, корекція.
48. Характеристика розчинів для інфузійної терапії.
49. Показання до парентерального живлення.
50. Особливості інфузійної терапії та корекції порушень ВЕО і КОС при
цукровому діабеті.
51. Особливості інфузійної терапії та корекції порушень ВЕО і КОС у
післяопераційному періоді.
52. Особливості інфузійної терапії та корекції порушень ВЕО і КОС при стенозі
воротаря.
53. Особливості інфузійної терапії та корекції порушень ВЕО і КОС при
кишковій непрохідності.
54. Особливості інфузійної терапії та корекції порушень ВЕО і КОС при
перитоніті.
55. Особливості інфузійної терапії та корекції порушень ВЕО і КОС при
панкреонекрозі.
56. Причини виникнення і патогенез гострої ниркової недостатності (ГНН).
57. Диференціальна діагностика преренальної, реальної та постренальної
олігоурії, анурії. Лабораторна діагностика ГНН.
58. Стадії клінічного перебігу ГНН.
59. Основні принципи лікування ГНН.
60. Уремічна кома, принципи інтенсивної терапії.
61. Показання до гемодіалізу.
62. Розрахунок добової потреби в рідині хворих з ГНН.
63. Причини виникнення гострої печінкової недостатності.
64. Клінічні прояви гострої печінкової недостатності. Лабораторна діагностика.
65. Основні принципи лікування ураження печінки. 67. Печінкова кома,
принципи інтенсивної терапії
68. Основні принципи ІТ гострого отруєння.
68. Основні принципи форсованого діурезу.
70. Екстракорпоральні методи детоксикації, показання та протипоказання,
технічні засоби, техніка виконання.
8. Рекомендована література
Основна
Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних
працівників: підручник. — К.: Медицина, 2008. — 248 с. Ковальчук Л.Я., Гнатів
В.В., Бех М.Д., Панасюк А.М. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія
невідкладних станів. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. Палій Л.В. Анестезіологія
та інтенсивна терапія: підручник. — 2-е вид. — К.: Медицина, 2011. Палій Л.В.
Основи реаніматології: навч. посіб. — 2-е вид. — К.: Медицина, 2008. Тарасюк
В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувальнопрофілактичних закладах. Безпека
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життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с. Чепкий Л.П.
Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія. — К.: Вища шк., 2004.
Додаткова
Ванюшко В., Канюк Й. Анестезія та інтенсивна терапія. — Львів: Каменяр, 2005.
Жебель В.М., Шапринський В.О., Гуменюк А.Ф., Лозинський С.Е. Перша лікарська
допомога при невідкладних станах. — Вінниця: Дело, 2005. Катэрино Дж.М.,
Кахан С. Медицина неотложных состояний. — М.: МЕДпресс-информ, 2005.
Невідкладні стани в медицині / За ред. професора В.П. Маленького. — Вінниця,
2000. Тітов І.І., Волошинський О.В., Глушко Л.В., Дацюк О.І. Алгоритми надання
невідкладної допомоги у критичних станах. — Вінниця: Нова книга, 2010.
9. Інформаційні ресурси
1. Президент України – www.prezident.gov.ua.
2. Верховна Рада України – www.rada.gov.ua.
3. Кабінет Міністрів України – www.kmu.gov.ua.
4. Міністерство охорони здоров’я України – http://www.moz.gov.ua.
5. Міністерство інфраструктури України – www.mtu.gov.
6. Державна служба України з надзвичайних ситуацій – www.dsns.gov.ua.
7. Міністерство юстиції України – www.minjust.gov.ua.
8. Державний комітет статистики України – www.ukrstat.gov.ua.
9. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського – www.nbuv.gov.ua.
10. Організація об’єднаних націй – www.un.org/russian/esa/index.html.

15

