
6. Самостійна робота
№

п/п Назва теми

1 2
Кредит 1. Концептуальні основи завдання хірургічної служби в Україні, 

обстеження пацієнта медичною сестрою, профілактика хірургічної інфекції в 
діяльності медсестри. Гемостаз та тактика гемотрансфузії.

1. Тема 1. Вступ до хірургії. Хірургія, як наука, що сформувалася. 
Основні засади та положення вітчизняної хірургії. Видатні постаті 
української хірургії.

2.

і

Тема 2. Обстеження пацієнта медичною сестрою, методика 
проведення опитування; заповнення паспортної частини 
амбулаторної картки та медичної картки стаціонарного хворого; 
методика проведення огляду; методика пальпації, перкусії, 
аускультації;оцінювання загального стану пацієнта; заповнення 
листка сестринського оцінювання стану пацієнта; методика 
міжособистісного спілкування.

—

3. Тема 3. Профілактика хірургічної інфекції в діяльності медсестри, 
сухоповітряна стерилізація; приготування, підготовка до стерилізації 
та укладання в стерилізаційні коробки перев’язувального матеріалу, 
операційної білизни; стерилізація в паровому стерилізаторі; 
проведення контролю ефективності теплової стерилізації; 

підготовка до стерилізації та стерилізація гумових трубок, дренажів,

—



катетерів; хімічна дезінфекція і стерилізація хірургічних 
інструменті в ̂ збереження стерилізованих матеріалів; дезінфекція і 
стерилізація тазів для підготовки рук до операції;підготовка рук за 
методом Спасокукоцького—Кочергіна;оброблення рук препаратами 
бактерицидної дії, такими як хлоргексидину біглкжопат, С-4, 
стериліум, та іншими сучасними препаратами; термінова підготовка 
рук до операції; самостійне надягання стерильного халата, гумових 
рукавичок та маски на себе й на хірурга;знімання використаних 
рукавичок, халата, маски;підготовка операційного поля за методом 
Гроссіха—Філончикова.

4. Тема 4. Гемостаз
клінічне визначення виду кровотечі та об’єму крововтрати; 
тимчасове спинення зовнішньої кровотечі механічними засобами: 
зміна положення тіла або кінцівок хворого для спинення кровотечі; 
накладання стискальної пов’язки; накладання джгута та джгута- 
закрутки; пальцеве притиснення артерії —- плечової, донної, 
стегнової, ліктьової, підколінної, скроневої, черевної;, накладання 
затискача на судину;туга тампонада рани; накладання кровоспинного 
затискача на судину (на фантомі); накладання лігатури на судину (на 
фантомі); місцеве застосування хімічних і біологічних 
засобів гемостазу;застосування охолодження для гемостазу

■■— -

І 5.
і

Тема 5. Тактика медсестри при гемотрансфузії. 
визначення груп крові за допомогою стандартних сироваток і 
цоліклонів анти-А та анти-В реагентів; визначення резус-фактора 
крові експрес-методом;проведення проб на сумісність еритроцитної 
маси донора та реципієнта (на індивідуальну та резус-сумісність, 
біологічної проби);догляд за хворими під час і після переливання 
еритроцитної маси та інших препаратів крові;ведення документації 
переливання препаратів крові та кровозамінників.
Кредит 2. Лікування хворого у  хірургічному відділенні Доопераційний та 

післяопераційний період. Поняття анестезії та премедикації
6. Тема 6. Знеболювання в діяльності медичної сестри 

підготовка наркозної апаратури до роботи (перевірка готовності до 
роботи, стерилізація); правила роботи з газовими балонами та 
редукторами; проведення кисневої інгаляції через маску або носові 
катетери під час централізованої подачі кисню; підготовка до роботи 
стола сестри-анестезистки; перша допомога під час блювання, 
регургітації; перша допомога в разі механічних асфіксій; проведення 
місцевої холодової анестезії шкіри хлоретилом; проведення місцевої 
анестезії за методом О.В. Вишневського, провідникової — за 
методом Лукашевича—Оберста.

- -....

7. Тема?. Неоперативна та оперативна хірургічна техніка, 
транспортна іммобілізація в разі ушкоджень і захворювань з 
використанням табельних і підручних засобів; транспортна 
іммобілізація пневмошинами, накладання м’яких захисних і 
лікувальних пов’язок на різні частини тіла з марлевих і трубчастих 
еластичних бинтів та підручних матеріалів; визначення якості гіпсу 
та приготування гіпсових бинтів і лонгет; замочування гіпсових

!



бинтів і лонгет, допомога лікарям у накладанні гіпсових пов’язок; 
зняття ні гіпсових пов’язок; складання наборів інструментів для 
первинного хірургічного оброблення ран; складання наборів 
інструментів для операцій на кістках; складання наборів інструментів 
для операцій на органах черевної порожнини; 
складання наборів інструментів для операцій на органах 
грудної порожнини; складання наборів інструментів для трепанації 
черепа; складання наборів інструментів для трахеотомії; складання 
наборів інструментів для скелетного витягання; складання наборів 
інструментів для венесекції; формування пакетів для тимчасових 
хірургічних втручань.

8 Тема 8. Догляд за хворими в передопераційний період, 
підготовка хворого до планової операції; підготовка хворого до 
ургентної операції; проведення премедикації; транспортування 
хворого в операційну;оцінювання даних лабораторних і додаткових 
методів обстеження; проведення проб на чутливі сть'до новокаїну та 
інших лікарських засобів.

——

9 Тема 9. Догляд за хворими в післяопераційний період, 
догляд за хворими в післяопераційний період; виявлення та участь у 
ліквідації ускладнень у післяопераційний період; виконання 
призначень лікаря; складання режиму, дієти, ЛФК для хворих у 
відділенні інтенсивної терапії; ведення документації.

10

І
і

Тема ІО.Загальні проблеми під час догляду за хворими із 
хірургічною інфекцією.
догляд за хворими; взяття матеріалу з ран для бактеріологічного 
дослідження;проведення проби на чутливість до антибіотиків; 
перев’язування хворих;участь в операціях; підготовка наборів для 
розтину гнояків; хірургічне оброблення ран; застосування 
специфічних сироваток; активно-пасивна профілактика правця; 
перша допомога хворим з укушеними ранами.

-

Кредит і .  Поняття про травму. Закриті та відкриті механічні ушкодження.
Електротравма. Онкохворі

11 Темаї 1.Синдром порушення кровообігу, змертвіння, виразки, нориці 
проведення профілактики пролежнів під час лікування 
хворих; догляд за хворими

12. Тема 12. Закриті та відкриті механічні ушкодження, 
діагностика та надання першої медичної допомоги в разі 
ушкодження м’яких тканин; діагностика та надання першої 
медичної допомоги у випадку вивихів і переломів; участь у 
накладанні та знятті гіпсових пов’язок; догляд за хворими; 
підготовка наборів для операцій на кістках; перша допомога при 
ранах; проведення первинного хірургічного оброблення поверхнево 
розміщених ран м’яких тканин; проведення активно-пасивної 
профілактики правця; участь у лікуванні ран залежно від фази 
ранового процесу.

13. ТемаІЗ. Термічні ушкодження. Електротравма,
перша допомога в разі термічних, хімічних опіків; перша допомога в
разі електротравми; перша допомога в разі холодової травми,



відмороження та загального замерзання; методика охолодження 
ушкодженої ділянки у випадку термічного опіку.

14.

і
і

Тема14.Догляд за онкологічними хворими 
виявлення ознак пухлинного процесу;догляд за хворими; 
застосування правил етики та деонтології, участь у виконанні 
лікарських призначень;профілактика пролежнів.

і 15. Тема 15. Догляд за хворими із захворюваннями та ушкодженнями 
голови та шиї. Перша допомога у випадку закритих і відкритих травм 
голови; перша допомога в разі кровотечі з носа; вправлення нижньої 
щелепи в разі вивиху; перша допомога у випадку загальномозкових 
симптомів хірургічних захворювань голови
перша допомога в разі поранень шиї; перша допомога та невідкладне 
звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів гортані й 
трахеї.перша допомога у випадку механічної та опікової травми 
стравоходу.

- —

Кредит 4. Хірургічний процес при: ушкодження черевнщ порожнини. 
ушкодження прямої кишки, порушенні сечової та статевої системи, хребта і 
таза та ушкодження кінцівок.
16

і

Тема 16. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 
ушкодженнями органів грудної клітки.Перша допомога в разі 
закритого ушкодження грудної клітки;перша допомога в разі 
перелому ключиці та ребер; перша допомога в разі відкритого, 
закритого і напруженого пневмотораксу; діагностика пухлин грудної 
залози; догляд за хворими з дренажами у плевральній порожнині; 
участь у діагностиці та лікуванні запальних процесів грудної залози.

--------- -

17- Тема 17. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 
ушкодженнями органів черевної порожнини та ушкодженнями 
прямої кишки. Догляд за хворими; підготовка хворих до проведення 
ректороманоскопії, іригоскопії, колоносколії; підготовка 
ректороманоскопа до обстеження; догляд за хворими із сигмо- та 
цекостомами

- - —

18. Тема 18. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 
ушкодженнями органів сечової та статевої систем та ушкодженнями 
хребта і таза Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями 
кінцівок. Накладання еластичною бинта на нижні кінцівки; 
визначення прохідності глибоких вен нижніх кінцівок; догляд за 
хворими; виявлення пульсації на артеріях нижніх кінцівок.

19. Тема 19. Лікування хворого в хірургічному відділенні. Оформлення 
документації. Обстеження хворого та діагностика хірургічних 
захворювань; заповнення медичної картки амбулаторного та 
стаціонарного хворого.



відмороження та загального замерзання; методика охолодження і 
ушкодженої ділянки у випадку термічного опіку.

14.

і

і

Тема 14. Догляд за онкологічними хворими 
виявлення ознак пухлинного процесу;догляд за хворими; 
застосування правил етики та деонтології, участь у виконанні 
лікарських призначень;профілактика пролежнів.

15. Тема 15. Догляд за хворими із захворюваннями та ушкодженнями 
голови та шиї. Перша допомога у випадку закритих і відкритих травм 
голови; перша допомога в разі кровотечі з носа; вправлення нижньої 
щелепи в разі вивиху; перша допомога у випадку загальномозкових 
симптомів хірургічних захворювань голови
перша допомога в разі поранень шиї; перша допомога та невідкладне 
звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів гортані й 
трахеї.перша допомога у випадку механічної та опікової травми 
стравоходу.

-----------

Кредит 4. Хірургічний процес при: ушкодження черевнщ порожнини. 
ушкодження прямої кишки, порушенні сечової та статевої системи, хребта і 
таза та ушкодження кінцівок
16

І

Тема 16. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 
ушкодженнями органів грудної клітки.Перша допомога в разі 
закритого ушкодження грудної клітки;перша допомога в разі 
перелому ключиці та ребер; перша допомога в разі відкритого, 
закритого і напруженого пневмотораксу; діагностика пухлин грудної 
залози; догляд за хворими з дренажами у плевральній порожнині; 
участь у діагностиці та лікуванні запальних процесів грудної залози.

17.

і

Тема 17. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 
ушкодженнями органів черевної порожнини та ушкодженнями 
прямої кишки. Догляд за хворими; підготовка хворих до проведення 
ректороманоскопії, іригоскопії, колоноскопії; підготовка 
ректороманоскопа до обстеження; догляд за хворими із сигмо- та 
цекостомами

—

18. Тема 18 .  Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 
ушкодженнями органів сечової та статевої систем та ушкодженнями 
хребта і таза Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями 
кінцівок. Накладання еластичною бинта на нижні кінцівки; 
визначення прохідності глибоких вен нижніх кінцівок; догляд за 
хворими; виявлення пульсації на артеріях нижніх кінцівок.

19. Тема 19 . Лікування хворого в хірургічному відділенні. Оформлення 
документації. Обстеження хворого та діагностика хірургічних 
захворювань; заповнення медичної картки амбулаторного та 
стаціонарного хворого.


