
 

ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   16 
для проведення практичного заняття  

з медсестринства в хірургії № 16 ( 4 акад.год. ) 

ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 
 

 

 Тема :  Лікування хворого в хірургічному відділенні. 

                          Діагностика хірургічних захворювань.  
 

 Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен : 

         знати  : - загальноклінічні методи обстеження хворих; 

   - організацію та послідовність проведення діагностичних  

     обстежень; 

   - необхідний мінімальний обсяг лабораторних та спеціальних    

     методів обстеження хворих; 

   - методику оформлення і ведення історій хвороб; 

   - роль діагнозу в лікуванні хворого. 

         вміти :  -  готувати хворого до спеціальних досліджень; 

   -  оцінювати  результати  лабораторних та спеціальних методів 

 обстеження; 

   -  заповнювати медичну карту амбулаторного та стаціонарного 

      хворого. 

 

 Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії, хірургічний  

                                       стаціонар, хірургічний кабінет.  

 

  Питання для повторення :  
1.Загальноклінічні методи обстеження хворих: знайомство з хворим, збір 

анамнезу захворювання та життя, даних об’єктивного дослідження 

органів і систем, місця патологічного вогнища, лабораторні та спеціальні 

методи дослідження. 

2.Організація та послідовність проведення діагностики хірургічних 

захворювань. 

3.Підготовка хворих до додаткових досліджень. 

4.Методика оформлення й ведення медичної карти  стаціонарного і 

амбулаторного хворого. 

5. Міжособові аспекти спілкування. 

 

 

 

 

 



 

 

Література: О.М. Кіт ,О.Л. Ковальчук, Г.Т. Пустовойт.  

                       «Медсестринство в хірургії» Тернопіль, 2002рік. 

                        О.Л. Ковальчук  

                        Р.О. Сабадишин  

                        О.В. Маркович «Медсестринство в хірургії» (посібник із   

                        практичних  навичок).  Тернопіль 2002 рік. 

                        Матеріали методичного забезпечення позааудиторної     

                        самостійної  роботи. 

 

 

Хід проведення : 

 
 У стаціонарі: 

           1.Складання плану додаткових методів обстеження. 

           2.Підготовка хворого до спеціальних досліджень. 

           3. Оцінка результатів лабораторних та спеціальних методів 

               обстеження хворих. 

           4.Аналіз медичних карток стаціонарних хворих, їхній зміст і  

              Особливості ведення. 

           5.Заповнення медичної карти амбулаторного та стаціонарного 

               хворого. 

           6.Вивчення документації постової медичної сестри. 

7.Ознайомлення з роботою перев’язочного та процедурного кабінетів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   17 
             для проведення практичного заняття  

               з медсестринства в хірургії №17  ( 4 акад.год. ) 
ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 

 

 

 Тема :  Догляд за хворими в передопераційний період. 

 

        Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен : 

знати  :  -   організацію хірургічного відділення; 

- лікування хірургічного хворого та його значення для 

роботи молодшого медичного  персоналу ; 

- поняття про загальний догляд за хірургічними 

хворими; 

- санітарно-гігієнічні вимоги до медичного персоналу 

та хворих; 

- організацію харчування хірургічних хворих; 

- показання та протипоказання до знеболювання та 

операції  (абсолютні, відносні); 

- оцінку операційного ризику; 

- мету передопераційної підготовки; 

                   вміти :    -   підготувати хворого до операції (екстренної, планової) 

 

  Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії,   

                                                 хірургічне  відділення. 

Питання для повторення : 
 

1.Організація хірургічного відділення, його структура, розміщення, палати, 

перев’язочна, режим роботи, прибирання.  

2.Поняття про загальний догляд за хірургічними хворими. 

3.Санітарно – гігієнічні вимоги до медичного персоналу та хворих. 

4.Особливості організації харчування хірургічних хворих та його значення 

для роботи медичного персоналу. 

5.Лікарський план обстеження й лікування хворого  

6.Визначення показань та протипоказань до знеболювання та операції  

( абсолютні, відносні). Оцінка операційного ризику. 

7.Мета передопераційної підготовки:підготовка нервової,серцево-судинної 

систем, органів дихання, травного каналу. 

1. Підготовка операційного поля. 

2. Премедикація. 

3. Транспортування хворого в операційну. 



4. Особливості підготовки до ургентних та планових операцій; необхідний 

обсяг лабораторних та спеціальних методів обстеження для проведення 

операцій різного обсягу та загального знеболювання. 

Література: О.М. Кіт ,О.Л. Ковальчук, Г.Т. Пустовойт.  

                            «Медсестринство в хірургії» Тернопіль, 2002рік. 

                        О.Л. Ковальчук  

                             Р.О. Сабадишин  

                             О.В. Маркович «Медсестринство в хірургії» (посібник із   

                             практичних  навичок).  Тернопіль 2002 рік. 

                        Матеріали методичного забезпечення позааудиторної     

                        самостійної  роботи. 

 

 

Хід проведення : 

 
У стаціонарі: 

1.Підготовка хворого до планової операції. 

2.Підготовка хворого до ургентної операції.  

3.Проведення премедикації. 

4.Підготовка операційного поля. 

5.Транспортування хворого в операційну. 

6.Оцінка даних лабораторних та додаткових методів обстеження. 

7.Проведення проб на чутливість до новокаїну та  інших лікарських засобів. 

8.Особливості підготовки до операції дітей, жінок, осіб похилого віку,   

    ослаблених хворих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   18 
для проведення практичного заняття  

 з медсестринства в хірургії № 18( 4 акад.год)  

ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 
 

 Тема : Догляд за хворими в передопераційний період. 

  

        Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен : 

        знати  : - роль медичного персоналу в передопераційному   періоді   

                        при  підготовці хірургічного хворого до  операції; 

        вміти :   - проводити підготовку хворого до операції . 

         Місце проведення: хірургічне відділення. 

 

     Питання для повторення : 

     1.Поняття про передопераційний період. 
2.Мета передопераційної підготовки, роль медичного персоналу. 

3.Основні лабораторні та інструментальні методи обстеження. 

4.Підготовка до операції ЦНС, дихальної системи, серцево-судинної 

системи, ШКТ, сечостатевої системи, шкіри та операційного поля. 

5.Проведення проб на чутливість до лікарських речовин. 

6.Премедикація. 

7.Особливості підготовки до ургентних операцій. 

8.Особливості підготовки до операцій хворих раннього, середнього та 

похилого віку. 

9.Особливості підготовки до операцій хворих з анеміями, порушенням 

зсідання крові, серцевою та легеневою недостатністю, з цукровим 

діабетом, стенозом воротаря, захворюваннями товстої кишки. 

10. Робота операційної сестри, її функціональні обов’язки. 

11. Особливості транспортування хворих в операційну та з операційної.    

Література: О.М. Кіт ,О.Л. Ковальчук, Г.Т. Пустовойт.  

                            «Медсестринство в хірургії» Тернопіль, 2002рік. 

                        О.Л. Ковальчук, Р.О. Сабадишин, О.В.Маркович  

                       «Медсестринство в хірургії» (посібник із   

                             практичних  навичок).  Тернопіль 2002 рік. 

                        Матеріали методичного забезпечення позааудиторної     

                        самостійної  роботи. 

 

    Хід проведення : 

 

1. Робота в хірургічному відділенні: участь у підготовці до планової та 

ургентної операцій хворих, проведення премедикації, підготовка 

операційного поля, транспортування хворих в операційну. 

 



                ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   19 
для проведення практичного заняття  

 з медсестринства в хірургії № 19 ( 4 акад.год)  

ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 
 

 

 Тема: Догляд за хворими в післяопераційний період. 

 

  Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен : 

          знати  : - варіанти перебігу післяопераційного періоду; 

                        - порушення функцій життєво важливих органів і процесів 

                          обміну після  операції; 

                       - організацію роботи і  гігієнічний режим у ВРІТ; клінічний і  

                          моніторний нагляд за хворими; 

                        - післяопераційні ускладнення їх профілактику, усунення.      

                вміти:  - проводити догляд за хворими в післяопераційному періоді; 

               -діагностувати та проводити профілактику ускладнень в  

                 ранньому та пізньому післяопераційному періоді. 

 

      Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії, 

                                             хірургічний стаціонар, ВРІТ.  
 

       Питання для повторення : 
1. Післяопераційний період, його фази та варіанти перебігу. 

         Порушення  функцій життєво-важливих органів і процесів обміну  

         після операції. 

2. Післяопераційні ускладнення, їх профілактика і усунення: психічні 

    та  невротичні розлади, порушення діяльності с/с системи, дихання,   

         травного  каналу,  сечовиділення, в ділянці рани й дренажів. 

     3. Післяопераційний режим, дієта, лікарська терапія, лікувальна 

    фізкультура. 

4. Поняття про реабілітацію хірургічних хворих після операції. 

     5. Організація роботи й гігієнічний режим у ВРІТ, оцінювання загального   

         стану хворого. Клінічний і монітор ний нагляд за хворими. 

         Документація ВРІТ. 

 

 

 Література: О.М. Кіт ,О.Л. Ковальчук, Г.Т. Пустовойт.  

                          «Медсестринство в хірургії» Тернопіль, 2002рік. 

                      О.Л. Ковальчук, Р.О. Сабадишин, О.В.Маркович  

                      «Медсестринство в хірургії» (посібник із   

                            практичних  навичок).  Тернопіль 2002 рік. 

                       Матеріали методичного забезпечення позааудиторної     

                       самостійної  роботи. 



 

                                     

 

  

 

Хід проведення : 

 У стаціонарі: 

1.Транспортування хворого з операційної в післяопераційну палату, ВРІТ. 

2.Виконання призначень лікаря та догляд за хворими в післяопераційному 

періоді з метою профілактики післяопераційних ускладнень: 

- з боку органів дихання, 

- з боку с/с системи та складу крові, 

- з боку нервової системи, 

- з боку травного каналу, 

- з боку нирок і сечовивідних шляхів, 

    (вимірювання t тіла, АТ, підрахунок пульсу, контроль діурезу, годування 

хворих,  застосування гірчичників, банок, використання міхура з льодом, 

парентеральне введення лікарських препаратів; особиста гігієна хворих, 

інгаляції лікарських речовин; техніка постановки клізми; катетеризація  

сечового міхура);  

                             - з боку післяопераційної рани. 

3. Контрольна перев’язка п/о  рани, рани з дренажем. 

4. Складання режиму, дієти, ЛФК для хворих у ВРІТ. 

5.Ознайомлення з функціонально-діагностичною апаратурою та проведенням       

    лабораторного контролю за станом хворих у ВРІТ.  

6.Документація ВРІТ та хірургічного відділення,участь у веденні медичної    

    документації. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 



               ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   20 
для проведення практичного заняття  

 з медсестринства в хірургії № 20 ( 4 акад.год)  

ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 
 

Тема: Догляд за хворими в післяопераційний період. 

Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен : 

          знати  :  - варіанти перебігу післяопераційного періоду; 

                         - порушення функцій життєво важливих органів і процесів 

                           обміну після  операції; 

                          - організацію роботи і  гігієнічний режим у ВРІТ; клінічний і  

                           моніторний нагляд за хворими; 

                        -  післяопераційні ускладнення їх профілактику, усунення.      

                вміти:  -  проводити догляд за хворими в післяопераційному періоді; 

               - діагностувати та проводити профілактику ускладнень в  

                 ранньому та пізньому післяопераційному періоді. 

 Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії, 

                                             хірургічний стаціонар, ВРІТ.  

Питання для повторення  
1. Післяопераційний період, його фази та варіанти перебігу. 

      Порушення  функцій життєво-важливих органів і процесів обміну  
      після операції. 

2. Післяопераційні ускладнення, їх профілактика і усунення: психічні та  

      невротичні розлади, порушення діяльності с/с системи, дихання,   

      травного  каналу,  сечовиділення, в ділянці рани й дренажів. 

3. Післяопераційний режим, дієта, лікарська терапія, лікувальна 

фізкультура. 

 4.  Поняття про реабілітацію хірургічних хворих після операції. 

 5.  Організація роботи й гігієнічний режим у ВРІТ, оцінювання загального   

      стану хворого. Клінічний і монітор ний нагляд за хворими. Документація 

      ВРІТ. 

Література:  О.М. Кіт ,О.Л. Ковальчук, Г.Т. Пустовойт.  

                          «Медсестринство в хірургії» Тернопіль, 2002рік. 

                     О.Л. Ковальчук, Р.О. Сабадишин, О.В.Маркович  

                     «Медсестринство в хірургії» (посібник із   

                          практичних  навичок).  Тернопіль 2002 рік. 

                     Матеріали методичного забезпечення позааудиторної     

                     самостійної  роботи. 

 Хід проведення : 

1.Робота у ВРІТ, хірургічному відділенні(догляд за хворими в 

післяопераційний період, виявлення та участь у ліквідації ускладнень, 

виконання призначень лікаря, складання режиму, дієти, ЛФК для хворих у 

ВРІТ, ведення документації). 



                     ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   21 
для проведення практичного заняття   

з медсестринства в   хірургії № 21 ( 4 акад.год. ) 

           ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 
 

 Тема :  Закриті і відкриті механічні ушкодження. 

                         Догляд за хворими. 

 Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен : 

         знати  : - що таке травма; 

                       - види травматизму та його профілактику; 

                       - організацію травматологічної допомоги; 

                         - види закритих травм м’яких тканин:забій, струс, розтягнення, 

                           розрив, здавлення – особливості діагностики, надання ПМД; 

                       - вивихи, їхні види, діагностику, лікування; 

                       - особливості обстеження травматологічних хворих; 

          вміти :  - проводити діагностику і надавати ПМД при закритих травмах  

                         м’яких тканин та вивихах.          

        Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії,  

                                              травматологічне  відділення.   

        Питання для повторення : 
 

1.Уявлення про травму. 

2.Види травматизму та його профілактика. 

3.Організація травматологічної допомоги. 

4.Ускладнення травм – безпосередні, найближчі та пізні. 

5.Особливості обстеження травматологічного хворого, дослідження місця 

ушкодження. 

6.Організаційні та лікувальні принципи надання ПМД. 

7.Види закритих травм м’яких тканин: забій, розтягнення, розрив, струс, 

здавлення. Особливості діагностики, надання першої допомоги та лікування. 

8.Вивихи, їхні види, діагностика, лікування. 

 

Література: О.М. Кіт ,О.Л. Ковальчук, Г.Т. Пустовойт.  

                        «Медсестринство в хірургії» Тернопіль, 2002рік. 

                    О.Л. Ковальчук, Р.О. Сабадишин, О.В.Маркович  

                    «Медсестринство в хірургії» (посібник із   

                          практичних  навичок).  Тернопіль 2002 рік. 

                     Матеріали методичного забезпечення позааудиторної     

                     самостійної  роботи. 

 
                                    

 

 



 

 

 

 

Хід проведення : 

У кабінеті до клінічної практики: 
 

1.Діагностика та надання ПМД у разі ушкоджень м’яких тканин та при 

вивихах різної локалізації. 

2.Розбір ситуаційних задач. 

 

У стаціонарі: 

3. Клінічний аналіз перебігу хвороби у пацієнтів з різними ушкодженнями, 

обговорення питань діагностики, клініки, обсягу ПМД. 

4. Робота в операційній та перев’язочній: ознайомлення з різними методами 

лікування і участь в маніпуляціях та оперативних втручаннях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 



                    ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   22 
для проведення практичного заняття   

з медсестринства в   хірургії № 22 ( 4 акад.год. ) 

              ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 
 

 Тема :  Закриті і відкриті механічні ушкодження. 

                         Догляд за хворими. 

 Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен : 

         знати  :          -    клінічні ознаки переломів кісток; 

- послідовність надання ПМД при переломах; 

- можливі ускладнення при переломах кісток; 

- особливості транспортування потерпілих з 

переломами кісток; 

- препарати для проведення місцевої анестезії; 

- види транспортних шин та анатомічні ділянки на які 

вони накладаються.  

          вміти :           -   діагностувати основну травматологічну патологію за  

                   рентгенограмами; 

- надати ПМД при відкритих та закритих переломах; 

- проводити м/а в ділянці перелому. 

- накладати шину Крамера при переломах кісток в/к, 

н/к; 

- накласти шину Дітеріхса при переломах кісток 

гомілки та стегна. 

        Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії,  

                                              травматологічне  відділення.   

        Питання для повторення : 
1. Поняття про переломи кісток: класифікація, клінічні ознаки, 

надання ПМД, ускладнення переломів кісток, профілактика 

розвитку анаеробної інфекції при відкритих переломах. 

2. Принципи лікування переломів. 

3. Фактори які уповільнують зростання переломів. 

4. Особливості догляду за травматологічними хворими . 

5. Іммобілізація: транспортна і лікувальна -  мета, принципи, 

правила. Роль медичної сестри в проведенні транспортної 

іммобілізації . 

6. Хірургічний інструментарій. 

        

 

 

 

 

 



 Література: О.М. Кіт ,О.Л. Ковальчук, Г.Т. Пустовойт.  

                          «Медсестринство в хірургії» Тернопіль, 2002рік. 

                     О.Л. Ковальчук, Р.О. Сабадишин, О.В.Маркович  

                     «Медсестринство в хірургії» (посібник із   

                          практичних  навичок).  Тернопіль 2002 рік. 

                     Матеріали методичного забезпечення позааудиторної     

                     самостійної  роботи. 

 
                                    

Хід проведення : 
 

У стаціонарі: 

1. Діагностика та надання ПМД у випадку переломів різної локалізації. 

2. Накладання транспортної шини Крамера при переломі плечової кістки. 

3. Накладання транспортної шини  Крамера при переломі кісток 

передпліччя. 

4. Накладання транспортної шини  Крамера при переломі кісток 

гомілки. 

5. Накладання транспортної шини  Дітеріхса при переломах кісток 

гомілки, стегна. 

6. Робота в травматологічному відділенні: клінічний аналіз перебігу 

хвороби в пацієнтів з переломами, ознайомлення з різними методами 

лікування. 

7. Демонстрація і аналіз рентгенограм травматологічних хворих. 

8. Підготовка наборів інструментів для операцій на кістках. 

9. Підготовка до роботи шини Белєра. 

10. Участь у накладанні та знятті гіпсових пов’язок. 

11. Догляд за травматологічними хворими. 

12. Допомога лікарю при проведенні м/а в ділянці перелому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   23 
для проведення практичного заняття   

з медсестринства в   хірургії № 23  ( 4 акад.год. ) 

ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 
 

 Тема : Закриті і відкриті  механічні  ушкодження. 

                      Догляд за хворими. 
 

      Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен: 

              знати  :       - види ран; їх клінічні ознаки; особливості надання ПМД. 

- етапи перебігу раньового процесу; 

- види загоєння ран; 

- загальні принципи ПХО; 

- особливості лікування гнійних ран. 

             вміти :        -   надати ПМД при ранах; 

- провести туалет рани; 

- провести ПХО поверхнево розташованих ран м’яких 

тканин; 

- провести активно-пасивну профілактику правця; 

- провести перев’язку ран залежно від фази раньового 

процесу.  

     

 

   Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії, хірургічне  

                                         відділення.  

  

      Питання для повторення : 
1. Уявлення про поранення та рану. 

2. Види ран, розподіл їх за характером ушкодження. 

3. Клінічні ознаки ран, класифікація за стадіями розвитку 

інфекційного процесу. Етапи перебігу раньового процесу. 

4. Види загоєння ран. 

5. Особливості надання ПМД при ранах. 

6. Лікування свіжоінфікованих ран, принципи проведення ПХО. 

7. Особливості лікування у випадках гнійних ран: симптоми 

нагноєння рани, консервативне і хірургічне лікування, 

використання протеолітичних ферментів, загальної і місцевої  

антибіотикотерапії, УФО, лазера, гіпербаричної оксигенації. 

8. Вогнепальні поранення, особливості перебігу і лікування. 

9. Особливі види раньової інфекції їх профілактика. 

 

 



 

Література:   О.М. Кіт ,О.Л. Ковальчук, Г.Т. Пустовойт.  

                           «Медсестринство в хірургії» Тернопіль, 2002рік. 

                       О.Л. Ковальчук, Р.О. Сабадишин, О.В.Маркович  

                       «Медсестринство в хірургії» (посібник із   

                            практичних  навичок).  Тернопіль 2002 рік. 

                       Матеріали методичного забезпечення позааудиторної     

                       самостійної  роботи. 

 

   Хід проведення : 

 

   У кабінеті до клінічної практики: 
1. Надання ПМД при ранах. 

2. Підібрати набір інструментів для ПХО ран. 

3. Провести ПХО поверхнево розміщених ран м’яких тканин на фантомі. 

4. Провести активно-пасивну профілактику правця. 

5. Відпрацювати техніку перев’язки рани в стадії гідратації. 

6. Відпрацювати техніку перев’язки рани в стадії дегідратації. 

7. Відпрацювати техніку перев’язки рани, яка забруднена анаеробною 

інфекцією. 

8. Відпрацювати техніку перев’язки вкушеної  рани. 

9. Відпрацювати техніку перев’язки рани з дренажем. 

10.  Накладання м’яких клеолових та бинтових пов’язок. 

11. Накладання та зняття вузлових швів на муляжі. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 

                  ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   24 
для проведення практичного заняття   

з хірургії № 24  ( 4 акад.год. ) 

ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 
 

 

 Тема :  Закриті і відкриті  механічні  ушкодження. 

                      Догляд за хворими. 

  Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен: 

              знати  :       - види ран; їх клінічні ознаки; особливості надання ПМД. 

- етапи перебігу раньового процесу; 

- види загоєння ран; 

- загальні принципи ПХО; 

- особливості лікування гнійних ран. 

             вміти :        -   надати ПМД при ранах; 

- провести туалет рани; 

- провести ПХО поверхнево розташованих ран м’яких 

тканин; 

- провести активно-пасивну профілактику правця; 

- провести перев’язку ран залежно від фази раньового 

процесу.  

     

 

   Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії, хірургічне  

                                         відділення.  

  

      Питання для повторення : 
1. Уявлення про поранення та рану. 

2. Види ран, розподіл їх за характером ушкодження. 

3. Клінічні ознаки ран, класифікація за стадіями розвитку інфекційного 

процесу. Етапи перебігу раньового процесу. 

4. Види загоєння ран. 

5. Особливості надання ПМД при ранах. 

6. Лікування свіжоінфікованих ран, принципи проведення ПХО. 

7. Особливості лікування у випадках гнійних ран: симптоми нагноєння 

рани, консервативне і хірургічне лікування, використання 

протеолітичних ферментів, загальної і місцевої  антибіотикотерапії, 

УФО, лазера, гіпербаричної оксигенації. 

8. Вогнепальні поранення, особливості перебігу і лікування. 

9. Особливі види раньової інфекції їх профілактика. 

 

 



 

 

Література:    О.М. Кіт ,О.Л. Ковальчук, Г.Т. Пустовойт.  

                           «Медсестринство в хірургії» Тернопіль, 2002рік. 

                       О.Л. Ковальчук, Р.О. Сабадишин, О.В.Маркович  

                       «Медсестринство в хірургії» (посібник із   

                            практичних  навичок).  Тернопіль 2002 рік. 

                       Матеріали методичного забезпечення позааудиторної     

                       самостійної  роботи. 

 

  

 

  

   Хід проведення : 

 
    У стаціонарі: 

1.  Робота в чистій та гнійній перев’язочній, травматологічному 

пункті(проведення перев’язок, зняття швів у хворих після операції, 

відпрацювання підбирання необхідних інструментів для ПХО ран, 

участь у лікуванні потерпілих з гнійними ранами залежно від фази 

раньового процесу, накладання м’яких клеолових та бинтових 

пов’язок). 
 


