
ІНСТРУКТИВНА КАРТА 

для проведення практичного заняття 

з анестезіології та реаніматології № 9 

для ІV курсу спеціалізація «сестринська справа» 

 
1.Тема заняття:. Судомний синдром. Гіпертермічний синдром. 

Диференційований залік. 
 

 

2.Мета проведення заняття:  

 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

 

 знати:  
 

1. Тепловий і сонячний удар. Невідкладну допомогу на 

догоспітальному етапі, її особливості. Догляд за пацієнтом, 

вирішення його дійсних і супутніх проблем. 

2. Гіпертермічний та судомний синдром. Невідкладну допомогу на 

догоспітальному етапі, її особливості. Догляд за пацієнтом, 

вирішення його дійсних і супутніх проблем. 

3. Електротравму. Невідкладну допомогу на догоспітальному етапі, її 

особливості. Догляд за пацієнтом, вирішення його дійсних і супутніх 

проблем. 

4. Як заповнити добовий листок спостереження за пацієнтом 

реанімаційного відділення. 

5. Правила техніки безпеки, професійної безпеки, протипожежної 

безпеки, протиепідемічного режиму та охорони праці в галузі у 

відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. 

6.  Відповіді на питання до диференційованого заліку. 

 

 

вміти: 

 

1. Виконувати всі види маніпуляцій. 

2. Дотримуватися принципів медичної етики та деонтології. 

 

 

 

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. Тепловий і сонячний удар. Невідкладна допомога на 

догоспітальному етапі, її особливості. Догляд за пацієнтом, 

вирішення його дійсних і супутніх проблем. 

2. Гіпертермічний та судомний синдром. Невідкладна допомога на 

догоспітальному етапі, її особливості. Догляд за пацієнтом, 

вирішення його дійсних і супутніх проблем. 

3. Електротравма. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі, її 

особливості. Догляд за пацієнтом, вирішення його дійсних і супутніх 

проблем. 

4. Заповнення добового листка спостереження за пацієнтом 

реанімаційного відділення. 

5. Дотримання правил техніки безпеки, професійної безпеки, 

протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму та охорони 

праці в галузі у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. 

6.  Диференційований залік.  

 

 

 

 

Питання для повторення: 

 

1.  Визначення коми. Класифікація за ступенями тяжкості. Шкала 

Глазго.  

2. Оцінювання стану свідомості пацієнтів, що перебувають у 

коматозному стані. 

3.  Диференційна діагностика ком. Медсестринське обстеження та 

медсестринська діагностика коматозних станів. 

4.  Планування медсестринських втручань. Спостереження за 

пацієнтом і вирішення його дійсних проблем. Надання невідкладної 

медичної допомоги. 

5.  Клінічні ознаки гіперглікемічної та гіпоглікемічної ком.  Причини 

розвитку, особливості клінічного перебігу. Медсестринське 

обстеження та медсестринська діагностика. Невідкладна допомога.  

6. Дозування та введення інсуліну.  

7. Причини розвитку гострої ниркової недостатності. Клінічний перебіг 

різних видів ниркової недостатності. Медсестринське обстеження та 

медсестринська діагностика. Інтенсивна терапія. Показання до 

гемодіалізу. 

8. Причини виникнення та клінічні ознаки гострої печінкової 

недостатності. Інтенсивна терапія та особливості догляду за 

пацієнтами з гострою печінковою недостатністю. Оцінювання 

показників лабораторних досліджень за схемою: норма, патологія. 



9. Особливості невідкладної допомоги при гострій нирковій і гострій 

печінковій недостатності.  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ ТА 

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 
 

1. Історія розвитку анестезіології. Реаніматологія як наука. 

2. Структура відділення реанімації та інтенсивної терапії. 

3. Документація анестезіолого-реаніматологічного відділення. 

4. Функціональні обов’язки медсестри-анестезиста. 

5. Обладнання для інгаляційного наркозу. Дихальні контури. 

6. Премедикація. 

7. Медикаменти для інгаляційного наркозу. 

8. Стадії та рівні ефірного наркозу. 

9. Міорелаксанти. 

10. Ускладнення інгаляційного наркозу. Профілактика та лікування. 

11. Техніка безпеки під час роботи з дихальною апаратурою. 

12. Медикаменти для неінгаляційного наркозу. 

13. Змішаний та комбінований наркоз. 

14. Нейролептаналгезія. Атаралгезія. 

15. Медсестринський процес (пацієнти після наркозу). 

16. Види місцевої анестезії. 

17. Спинномозкова анестезія. 

18. Епідуральна анестезія. 

19. Анестетики місцевої дії. 

20. Новокаїнові блокади. 

21. Визначення добової потреби у воді та електролітах. 

22. Інфузійні розчини, що застосовуються для корекції водно-електролітного 

балансу. 

23. Корекція кислотно-основного стану. 

24. Плазмозамінники. 

25. Участь медсестри у парентеральному харчуванні пацієнтів. 

26. Термінальні стани. 

27. Клінічна смерть. Біологічна смерть. 

28. Серцево-легенева реанімація. I етап. 

29. Серцево-легенева реанімація. II етап. 

30. Показання до дефібриляції. Техніка проведення. 

31. Серцево-легенева реанімація. III етап. 

32. Постреанімаційна хвороба. Профілактика та лікування. 

33. Ускладнення серцево-легеневої реанімації. 

34. Гостра судинна недостатність. Невідкладна допомога у випадку 

непритомності та колапсу. 

35. Визначення шоку. Причини виникнення, класифікація, клінічні форми. 

36. Геморагічний шок. Ступені тяжкості, клінічні ознаки, невідкладна допомога. 

Шоковий індекс Альдговера. 

37. Травматичний шок. Визначення крововтрати. Невідкладна допомога. 

38. Опіковий шок. Індекс Франка. 



39. Анафілактичний шок. Причини виникнення. Варіанти перебігу. 

40. Токсико-інфекційний шок. Клінічні ознаки та невідкладна допомога. 

41. Види плазмозамінних розчинів. 

42. Техніка проведення гемотрансфузій. 

43. Гемотрансфузійний шок. 

44. Цитратний шок. 

45. Медсестринський процес (пацієнти з гострою судинною недостатністю). 

46. Типи серцевої недостатності. Гостра лівошлуночкова недостатність. 

47. Серцева астма. Альвеолярний набряк легень. Клінічні ознаки та невідкладна 

допомога. 

48. Кардіогенний шок. 

49. Невідкладна допомога при гіпертонічному кризі. 

50. Клінічні ознаки гострої правошлуночкової недостатності. 

51. Тромбоемболія легеневої артерії. 

52. Медсестринський процес (пацієнти з гострою серцевою недостатністю). 

53. Гостра дихальна недостатність. Класифікація за ступенями тяжкості. 

54. Загальні принципи лікування гострої дихальної недостатності. 

55. Невідкладна допомога при механічній асфіксії. 

56. Портативні дихальні апарати. 

57. Види утоплення. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

58. Странгуляційна асфіксія. Правові моменти.  

59. Астматичний статус. Діагностика, клінічні ознаки, невідкладна допомога. 

60. Методи долікарської допомоги при ларингоспазмі. 

61. Медсестринський процес (пацієнти з гострою дихальною недостатністю). 

62. Поняття про отруту. Класифікація токсичних речовин. 

63. Особливості клінічного перебігу гострих екзогенних отруєнь. Загальні 

принципи лікування. Антидоти. 

64. Отруєння чадним газом. 

65. Отруєння алкоголем. 

66. Отруєння фосфорорганічними сполуками. 

67. Отруєння барбітуратами. 

68. Отруєння припікаючими рідинами. 

69. Отруєння грибами. 

70. Роль медичної сестри в діагностиці та лікуванні отруєнь. 

71. Визначення коми. Класифікація ком за ступенями тяжкості. 

72. Градація стану свідомості. Шкала Глазго. 

73. Гіперглікемічна кома. Діагностика та невідкладна допомога. 

74. Гіпоглікемічна кома. Діагностика та невідкладна допомога. 

75. Особливості догляду за пацієнтами з гострою печінковою та нирковою 

недостатністю. 

76. Інтенсивна терапія у випадку гострої печінкової та ниркової недостатності. 

77. Медсестринський процес (пацієнти в коматозних станах). 

78. Невідкладна допомога в разі гіпертермічного синдрому. 

79. Види лихоманок. 

80. Судомний синдром. Невідкладна допомога. 

81. Електротравма. Роль медичної сестри під час надання невідкладної 

допомоги. 



82. Правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, протипожежної безпеки, 

професійної безпеки та протиепідемічного режиму у відділеннях реанімації 

та інтенсивної терапії, під час проведення знеболювання, надання 

невідкладної долікарської допомоги. Заходи безпеки під час роботи з 

електроприладами, апаратами, які працюють під тиском, балонами з газом. 

 

 

 

6.Зміст і послідовність виконання завдань: 

 

1. Виконання всіх видів маніпуляцій. 

2. Дотримання принципів медичної етики та деонтології. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 
 

1. Проведення медсестринського огляду пацієнтів анестезіолого-реанімаційного 

відділення. 

2. Приготування набору для інтубації трахеї. 

3. Робота з портативними дихальними апаратами. 

4. Виконання премедикації. 

5. Заповнення наркозної карти. 

6. Здійснення догляду за трахеостомою. 

7. Підготовка дефібрилятора до роботи. 

8. Техніка безпеки під час роботи з дихальною апаратурою і дефібрилятором. 

9. Володіння способами введення анестетиків місцевої дії. 

10. Вимірювання артеріального тиску та оцінювання показників. 

11. Підраховування частоти серцевих скорочень. 

12. Підраховування частоти дихальних рухів. 

13. Відновлювання прохідності дихальних шляхів. 

14. Виконання непрямого масажу серця та штучної вентиляції легень. 

15. Оцінювання ефективності реанімаційних заходів. 

16. Складання набору для катетеризації магістральних судин. 

17. Стерилізація дихальної апаратури. 

18. Підготовка пацієнта до лабораторних та інструментальних обстежень. 

19. Надання пацієнтові відповідного положення у функціональному ліжку. 

20. Виконання усіх видів маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра медична”. 

21. Промивання шлунка. 

22. Оцінювання стану свідомості пацієнтів, що перебувають у коматозних 

станах. 

23. Видалення стороннього тіла з верхніх дихальних шляхів. 

24. Визначення виду утоплення. 

25. Визначення групи крові та резус-фактора. 

26. Виконання проби групової та індивідуальної сумісності крові. 

27. Розрахунок дози інсуліну та гепарину. 



28. Катетеризація сечового міхура гумовим катетером. 

29. Проведення лаважу трахео-бронхіального дерева. 

30. Надання невідкладної долікарської медичної допомоги при гострій серцево-

судинній, дихальній, нирковій, печінковій недостатності, коматозних станах, 

гострих екзогенних отруєннях, гіпертермічному та судомному синдромах. 

31. Здійснення медсестринського спостереження та медсестринської 

діагностики, виконання призначення лікаря, реалізація плану 

медсестринських втручань, їх оцінювання та корекція за пацієнтами з 

невідкладними станами. 

32. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протипожежної 

безпеки, професійної безпеки та протиепідемічного режиму у відділеннях 

реанімації та інтенсивної терапії, при проведенні знеболювання, наданні 

невідкладної долікарської допомоги. Заходи безпеки під час роботи з 

електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом. 

 

Усі алгоритми  виконання практичних навичок законспектувати у 

щоденник. 

 

 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення: 

 

Індивідуальні  творчі завдання з даної теми:  

1. Написати реферат або скласти бесіду . 

2. Оформити презентацію. 

3. Скласти три клінічні ситуаційні задачі та еталони відповідей до них. 

4. Скласти 10 тестових завдань та еталони відповідей до них. 

5. Скласти кросворд та оформити еталон відповіді до нього. 

6.  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,  інтенсивна терапія і реаніматологія: 

підручник. — К.: Медицина. — 2014.  

 

Канюк Й.І., Іванюшко В.Л. Невідкладні стани. — Львів: ТЗов “Діло” Лтд, 

1998. 

 

Л.Я.Ковальчук, В.В.Гнатів, М.Д.Бех, А.М.Панасюк Анестезіологія,  

реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів: підручник. — Тернопіль: 

«Укрмедкнига»— 2003.  

 

Палій Л.В. Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник. — К.: 

Медицина. — 2011.  



 

Медсестринство в хірургії: навч. посібник / М.Б. Шегедин, 

С.Ф. Шустакевич, В.С. Журомський. — К.: Медицина, 2008. 

 

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, 
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