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Тема 1-2 практичне завдання: 

ТИПИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
ЛІКУВАЛЬНО-ОХОРОННИЙ РЕЖИМ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

БЕЗПЕЧНЕ ЛІКАРНЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ ТРАВМ У
ПАЦІЄНТА. БІОМЕХАНІКА ТІЛА, ПЕРЕМІЩЕННЯ ПАЦІЄНТА У ЛІЖКУ

НАДАТИ ВІДПОВІДЬ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які функції первинної медико-санітарної допомоги?
2. У чому суть сімейної медицини?
3. Як організовано надання первинної  медико-санітарної  допомоги  дорослим у

містах?
4. Як організовано надання первинної медико-санітарної допомоги працівникам

промислових підприємств?
5. Як організовано надання первинної медико-санітарної допомоги дітям?
6. Як  організовано  надання  первинної  медико-санітарної  допомоги  жінкам  та

вагітним?
7. Які  особливості  надання  первинної  медико-санітарної  допомоги  службами

швидкої медичної допомоги?
8. Які функції вторинної медичної допомоги?
9. Які лікувальні заклади забезпечують вторинну медичну допомогу сільському і

міському населенню?
10. Які  лікувальні  заклади  забезпечують  надання  пацієнтам  третинної  медичної

допомоги?
11. Яка роль санітарної авіації в наданні медичної допомоги населенню?
12. Дати визначення лікувально-охоронного режиму.
13. Як необхідно здійснювати роботу колективу лікувального  закладу у зв'язку з

впливом на видужання хворого психічних і < моційних чинників?
14. Що забезпечує пацієнтам правильний режим лікувального закладу?
15. Що включає в себе поняття "лікувально-охоронний режим"?
16. Яке  значення  для  одужування  пацієнтів  має  розпорядок  дня  і  бездоганне

виконання медичними сестрами своїх обов'язків?
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Тема: Приймальне відділення: функції, обладнання і документація. 
Шляхи госпіталізації пацієнта в стаціонар. Види санітарної обробки пацієнта.
Виявлення і боротьба з педикульозом.
    Актуальність теми: Приймальне відділення лікарні звичайного 
стаціонару - це відділення, в якому проводять прийом і реєстрацію хворих, 
огляд, об’єктивні обстеження та первинну діагностику, санітарну обробку, 
транспортування хворих у лікувальне відділення, здійснюють інформаційно - 
довідкову роботу, крім того, в разі необхідності, надають невідкладну 
медичну допомогу.
Навчальні цілі
Знати:

 облаштування та обладнання приймального відділення.
 задачі медичної сестри приймального відділення.
 види медичної документації та правила їх заповнення.
 задачі, види і правила санітарної обробки пацієнтів.
 ознаки педикульозу.
 правила користування дезінсекційними засобами.
 правила проведення антропометрії.

Вміти:
 правильно заповнити медичну документацію, провести реєстрацію 

хворого при
поступленні в стаціонар.

 провести повну та часткову санітарну обробку хворого.
 виявити педикульоз.
 проводити дезінсекційну обробку хворих керуючись наказом № 38

Завдання для самостійної позааудиторної роботи
1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.
2. Ознайомитись з інструкціями по використанню транспортних засобів 
медичного призначення.
  
Ннадати відповідь на контрольні питання теми
1.Які шляхи госпіталізації хворих в стаціонар?
2.Які функції приймального відділення?
3.Які документи заповнює медична сестра приймального відділення на 
хворого,що поступає в стаціонар?
4.Які обстеження проводять хворому в приймальному відділенні?
5.Яке обладнання є в приймальному відділенні?
6.Проведення яких заходів включає санітарна обробка хворого?



7.Як виявити воші (гниди) і які заходи для їх ліквідації необхідно 
провести медичній сестрі?
Інструкція ˝Послідовність дії медичної сестри при виявленні 
педикульозу˝
Зміст і матеріальне забезпечення
Підготуйте халат, хусточку з клейонки, кушетку, 10% розчин оцтової кислоти,
0,15% водно емульсійний розчин карбофосу, густий гребінець, маску, 
рукавички, клейонку, ватні кульки. Візьміть екстренне повідомлення (Ф 
№058/У) і ісорію хвороби (Ф№033/У)

Послідовність роботи:

1. Одягніть додатковий халат, косинку, маску,рукавички.
2. Посадіть хворого на кушетку, застелену клейонкою.
3. Застеліть хворого клейонкою.
4. Обробіть волосся хворого 0,15% водно-емульсійним розчином 

карбофосу.
5. Накрийте волосся клейончатою хусточкою на 30 хв.
6. Промийте волосся теплою водою.
7. Сполосніть волосся 10% розчином оцтової кислоти.
8. Вичешіть волосся густим гребінцем протягом 10-15 хв. Над клейонкою.
9. Вкладіть білизну хворого в мішок для відправки в дезінфекуючу 

камеру.
10.Обробіть приміщення і предмети, з якими хворий стикався, 

дезінфекуючими розчинами.
11.Халат і хусточку, в яких ви працювали, складіть в мішок і відправте в 

дезінфекуючу камеру.
12.На титульному листку історії хвороби зробіть помітку про виявлення 

педикульозу – «Р».
13.Відправте в СЕС за місцем проживання хворого екстренне 

повідомлення (форма №058/У).

НАДАТИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ 

1.Види планувань приймального відділення.
2.З чого складається приймальне відділення ?
3.Для чого призначений зал для чекання ?
4.Які заходи проводять в оглядовому кабінеті?
5.Як поступають хворі у приймальне відділення?
6.Яке оснащення санпропусника?
7.Санітарна обробка хворих при поступленні у стаціонар.
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