ІНСТРУКТИВНА КАРТА
для проведення практичного заняття
з анестезіології та реаніматології № 7
для ІV курсу спеціалізація «сестринська справа»
1.Тема заняття: Гострі екзогенні отруєння.
2.Мета проведення заняття:
2.1 Після виконаної роботи студент повинен
знати:
1. Поняття про отруту. Класифікацію отруйних речовин. Клінічні фази
перебігу гострих екзогенних отруєнь. Загальні принципи лікування.
2. Медсестринське обстеження та медсестринську діагностику в разі
отруєння
фосфорорганічними
сполуками,
чадним
газом,
припікаючими
рідинами,
кислотами,
лугами.
Планування
медсестринських втручань. Спостереження за пацієнтом і вирішення
його дійсних проблем. Надання невідкладної долікарської медичної
допомоги за цієї патології.
3. Види антидотів. Правила застосування протиотрут відповідно до
таблиці антидотів.
4. Методи екстракорпоральної детоксикації.
5. Особливості невідкладної допомоги пацієнтам, що зловживають
алкоголем, препаратами наркотичної дії.
6. Як надати допомогу пацієнтам, що постраждали від укусів комах,
змій і тварин.
7. Отруєння грибами: клінічні ознаки та невідкладну допомогу.
8. Послідовність виконання етапів медсестринського процесу за
пацієнтами з гострими екзогенними отруєннями.
9. Техніку безпеки під час роботи з кислотами та їдкими речовинами,
проведення екстракорпоральних методів детоксикації.
вміти:
1. Надати невідкладну допомогу в разі отруєння фосфорорганічними
сполуками, чадним газом, припікаючими рідинами, кислотами,
лугами, грибами.
2. Надати невідкладну допомогу пацієнтам, що постраждали від укусів
комах, змій і тварин.
3. Провести промивання шлунка.
4. Дотримуватися правил техніки безпеки, професійної безпеки,
протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму та охорони

праці в галузі у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, під час
роботи з кислотами та їдкими речовинами, проведення
екстракорпоральних методів детоксикації.

3.Матеріально-технічне оснащення робочого місця: алгоритми дій, стенди,
таблиці, графи логічної структури , облікова документація, фантоми, маски,
захисні окуляри, рукавички, індивідуальні рушники, фартухи, необхідний
інструментарій, медикаментозні засоби та обладнання згідно алгоритмів,
стерильний матеріал, дезінфікуючі розчини, лотки,тази, відра, контейнери для
використаного матеріалу, інструментів, шприців, голок та ін., клейонки,
пелюшки.
4.Інструктаж з техніки безпеки:первинний - проведений на І занятті, цільовий
інструктаж.
5.Короткі відомості з теоретичної частини роботи:
1. Поняття про отруту. Класифікація отруйних речовин. Клінічні фази
перебігу гострих екзогенних отруєнь. Загальні принципи лікування.
2. Медсестринське обстеження та медсестринська діагностика в разі
отруєння
фосфорорганічними
сполуками,
чадним
газом,
припікаючими
рідинами,
кислотами,
лугами.
Планування
медсестринських втручань. Спостереження за пацієнтом і вирішення
його дійсних проблем. Надання невідкладної долікарської медичної
допомоги за цієї патології.
3. Види антидотів. Правила застосування протиотрут відповідно до
таблиці антидотів.
4. Методи екстракорпоральної детоксикації.
5. Особливості невідкладної допомоги пацієнтам, що зловживають
алкоголем, препаратами наркотичної дії.
6. Допомога пацієнтам, що постраждали від укусів комах, змій і
тварин.
7. Отруєння грибами: клінічні ознаки та невідкладна допомога.
8. Виконання етапів медсестринського процесу за пацієнтами з
гострими екзогенними отруєннями.
9. Техніка безпеки під час роботи з кислотами та їдкими речовинами,
проведення екстракорпоральних методів детоксикації.

Питання для повторення:
1. Визначення гострої дихальної недостатності. Класифікація за
ступенями тяжкості. Медсестринське обстеження та медсестринська
діагностика пацієнтів із синдромом гострої дихальної недостатності.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Загальні принципи лікування.
Підготовка обладнання для проведення оксигенотерапії та штучної
вентиляції легень. Способи відновлення прохідності дихальних
шляхів.
Оцінювання результатів медсестринських втручань та їхня корекція.
Відпрацювання методики надання невідкладної долікарської
медичної допомоги при астматичному статусі, ларингоспазмі.
Диференційна діагностика, клінічні ознаки (Медсестринське
обстеження та медсестринська діагностика). Профілактика
аспіраційного пневмоніту.
Механічна асфіксія: причини, клінічні ознаки, прийоми першої
допомоги.
Клінічні ознаки утоплення в морській і прісній воді. Странгуляційна
асфіксія. Медсестринська діагностика. Особливості надання
невідкладної допомоги.
Медсестринське спостереження та особливості догляду за пацієнтами
з гострою дихальною недостатністю, вирішення дійсних і супутніх
проблем.
Дотримання правил техніки безпеки, професійної безпеки,
протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму та охорони
праці в галузі під час роботи з колючо-ріжучими інструментами,
кисневими балонами, електроапаратурою тощо.

6.Зміст і послідовність виконання завдань:
1. Надання невідкладної допомоги в разі отруєння фосфорорганічними
сполуками, чадним газом, припікаючими рідинами, кислотами,
лугами, грибами.
2. Надання невідкладної допомоги пацієнтам, що постраждали від
укусів комах, змій і тварин.
3. Проведення промивання шлунка.
4. Дотримання правил техніки безпеки, професійної безпеки,
протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму та охорони
праці в галузі у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, під час
роботи з кислотами та їдкими речовинами, проведення
екстракорпоральних методів детоксикації.

Усі алгоритми
щоденник.

виконання практичних навичок законспектувати у

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення:
Індивідуальні творчі завдання з даної теми:
1. Написати реферат або скласти бесіду .
2. Оформити презентацію.

3.
4.
5.
6.

Скласти три клінічні ситуаційні задачі та еталони відповідей до них.
Скласти 10 тестових завдань та еталони відповідей до них.
Скласти кросворд та оформити еталон відповіді до нього.
Скласти три німі графологічні схеми та еталони відповідей до них.

Виконати три різні творчі завдання із шести на вибір студента.
8.Рекомендована література:
Основна
А.А. Ілько Анестезіологія,
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«Укрмедкнига»— 2003.
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Медсестринство
в
хірургії:
навч.
посібник
С.Ф. Шустакевич, В.С. Журомський. — К.: Медицина, 2008.

/

М.Б. Шегедин,

Чепкий Л.П., Новицька-Усенко Л.В., Ткаченко Р.О. Анестезіологія та
інтенсивна терапія. — К.: Вища шк., 2003.

Додаткова
Медсестринство у внутрішній медицині: навч. посібник / М.Б. Шегедин,
І.А. Шуляр, Л.М. Подносова, Л.П. Дацко, О.Т. Шавала. — К.: Медицина, 2009.
Медсестринство в педіатрії: посібник / М.Б. Шегедин, С.Д. Орібко,
Г.І. Киричук, М.П. Середа та ін. — Вінниця: Нова книга, 2009.
Інформаційні ресурси
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2.
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