
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Кафедра медсестринства 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

навчальна дисципліна  «ОСНОВИ МЕДСЕСТРИНСТВА» 

тема : Особиста гігієна хворого 

 

Підготувати інструкції (алгоритми) виконання практичних навичок.    

 

  1. Обґрунтуйте значення дотримання особистої гігієни тяжкохворого. 
2. Які можуть бути положення хворих у ліжку? 

3. Назвіть режими фізичної активності. 

4. Які вимоги до обладнання ліжка хворого? 
5. Які переваги функціонального ліжка? 

6. Як замінити постільну білизну тяжкохворому: а) якщо йому дозволено 

повертатись у ліжку; б) якщо йому заборонено повертатись на бік? 

7. Як замінити сорочку тяжкохворому? 
8. Як транспортувати тяжкохворого у разі гострого інфаркту міокарда? 

9. Як транспортувати тяжкохворого з декомпенсованою серцево-судинною  

недостатністю? 
10. Як транспортувати тяжкохворого у разі гострої судинної недостатності? 

11. Як транспортувати тяжкохворого із шлунково-кишковою кровотечею? 

12. Як посадити і транспортувати хворого на кріслі-каталці? 

13. Які важливі функції виконує шкіра? 
Н. Як здійснити тяжкохворому часткове оброблення шкіри? 

І5. Як обробити попрілості? 

16.Як умити тяжкохворого? 

І7.  Як помити руки тяжкохворому? 
18. Як помити ноги тяжкохворому? 

19. Як помити голову тяжкохворому? 

20. Що таке пролежні? 
21. Назвіть 3 основних чинники, які призводять до утворення пролежнів.  

22. Назвіть ділянки найчастішого виникнення пролежнів.  

23. Як оцінюють стан хворого за шкалою Norton? 

24. Назвіть і охарактеризуйте ступені пошкодження тканин при пролежнях. 
25. Як лікувати пролежні? 

26. Назвіть заходи щодо профілактики пролежнів, 

27. Чому необхідно здійснювати догляд за ротовою порожниною хвоporo? 
28. Як здійснити туалет ротової порожнини тяжкохворому: 

                     а) притомному; 

                       б) непритомному? 

29. Які заходи здійснюють у разі виникнення стоматиту? 
30. Як здійснити догляд за очима при наявності виділень? 



31. Як здійснити промивання очей за допомогою ванночки? 
32. Які правила закрапування очних крапель? 

33. Як закласти мазь за повіки? 

34. Як здійснити догляд за вухами: 

а) за наявності гною, крові у слуховому ході; 
б) за наявності вушної сірки? 

35. Як закрапати краплі у вуха? 

36. Як здійснювати догляд за носовою порожниною при наявності виділень, 
кірок? 

37. Як допомогти пацієнтові при виникненні носової кровотечі? 

38. Як правильно підкласти і вийняти судно тяжкохворому? 

39. Як здійснити туалет зовнішніх статевих органів: 
                                   а) жінці; 
                                   б) чоловікові? 


