ІНСТРУКТИВНА

КАРТА № 41

для практичного заняття
з медсестринства в хірургії № 41 (4 акад. год)
ІV курс спеціалізація «сестринська справа»
Тема : Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та
ушкодженнями прямої кишки.

Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен :
знати : - підготовку хворих до дослідження прямої кишки;
- клінічну картину, діагностику, план обстеження, лікування
хворих з патологією прямої кишки;
вміти: - підготувати до роботи ректальне дзеркало і ректороманоскоп;
- проводити діагностику захворювань прямої кишки;
- доглядати за хворими після операції на прямій кишці та товстому
кишечнику;
- здійснювати заміну калоприймача, обробку колостоми.
Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії,
хірургічне відділення.

Питання для повторення :
1.Методи дослідження прямої кишки: підготовка хворого до
колоноскопії, іригоскопії, ректороманоскопії.
2.Ушкодження прямої кишки й сторонні тіла в ній, перша допомога.
3.Тріщини відхідника.
4.Запальні захворювання прямої кишки та прилеглих до неї тканин.
Клінічна картина і діагностика, консервативне та оперативне лікування.
5. Геморой. Діагностика та лікування. Особливості догляду за хворими
в проктологічному відділенні.
6.Пухлини товстої і прямої кишок. Діагностика та лікування. Роль
профілактичних обстежень у ранній діагностиці пухлин.
7.Особливості догляду за хворими зі штучними норицями.

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. Клінічний аналіз перебігу захворювань прямої кишки та товстого
кишечника. Обговорення тактики медичної сестри при наданні
допомоги та догляді за тематичними хворими.
2. Відпрацювання навичок підготовки і застосування ректального
дзеркала і ректороманоскопа до обстеження.
3. Підготовка хворого до іригоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії
та до операцій на товстому кишечнику і прямій кишці.
4. Особливості догляду за проктологічними хворими після операцій на
товстому кишечнику і прямій кишці.
5. Заміна калоприймача, обробка колостоми: догляд за хворими із
сигмостомою та цекостомою.
6. Тактика медичної сестри при тромбозі гемороїдальних вузлів та
ректальній кровотечі.

ІНСТРУКТИВНА

КАРТА № 42

для практичного заняття
з медсестринства в хірургії № 42 (4 акад. год)
ІV курс спеціалізація «сестринська справа»
Тема : Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та
ушкодженнями прямої кишки.

Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен :
знати : - підготовку хворих до дослідження прямої кишки;
- клінічну картину, діагностику, план обстеження, лікування
хворих з патологією прямої кишки;
вміти: - підготувати до роботи ректальне дзеркало і ректороманоскоп;
- проводити діагностику захворювань прямої кишки;
- доглядати за хворими після операції на прямій кишці та товстому
кишечнику;
- здійснювати заміну калоприймача, обробку колостоми.
Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії,
хірургічне відділення.

Питання для повторення :
1.Методи дослідження прямої кишки: підготовка хворого до
колоноскопії, іригоскопії, ректороманоскопії.
2.Ушкодження прямої кишки й сторонні тіла в ній, перша допомога.
3.Тріщини відхідника.
4.Запальні захворювання прямої кишки та прилеглих до неї тканин.
Клінічна картина і діагностика, консервативне та оперативне лікування.
5. Геморой. Діагностика та лікування. Особливості догляду за хворими
в проктологічному відділенні.
6.Пухлини товстої і прямої кишок. Діагностика та лікування. Роль
профілактичних обстежень у ранній діагностиці пухлин.
7.Особливості догляду за хворими зі штучними норицями.
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: догляд за хворими, участь у проведенні
діагностичних та лікувальних маніпуляцій, операцій, перев’язок.

ІНСТРУКТИВНА

КАРТА № 43

для практичного заняття
з медсестринства в хірургії № 43 (4 акад. год)
ІV курс спеціалізація «сестринська справа»
Тема : Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та
ушкодженнями органів сечової та статевої системи.

Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен :
знати : - особливості обстеження урологічних хворих ( мануальні,
інструментальні, спеціальні та лабораторні ) ;
- основні симптоми та синдроми ушкоджень та захворювань органів
сечостатевої системи ;
- об’єм надання першої медичної допомоги на догоспітальному етапі.
вміти : - проводити катетеризацію сечового міхура у чоловіків та жінок ;
- здійснювати догляд за урологічними хворими.
Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії,хірургічне
відділення,урологічне відділення.

Питання для повторення :
1. Методи обстеження урологічних хворих, підготовка хворих до операцій.
2. Закриті й відкриті ушкодження сечостатевих органів. Клінічна картина,
перша допомога й лікування. Особливості транспортування хворих з
урологічними травмами.
3. Поняття про сечокам’яну хворобу : основні клінічні прояви, особливості
діагностики, лікування та догляду. Тактика медичної сестри при нирковій
коліці.
4. Догляд за урологічними хворими в післяопераційному періоді.
6. Гнійно-запальні захворювання нирок і сечового міхура: пієліт,
пієлонефрит, піонефроз, гідронефроз, цистит: основні клінічні прояви,
особливості діагностики, лікування та догляду.
7. Пухлини нирок, сечового міхура.
8. Особливості догляду за хворими з надлобковою сечовою норицею.

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.Демонстрація та клінічний аналіз хворих з ушкодженнями та
захворюваннями органів сечовивідної системи. Обстеження хворих та
обговорення тактики медичної сестри у випадку урологічної патології.
2. Підготовка хворих до спеціальних та інструментальних методів
обстеження урологічних хворих (екскреторної урографії, пієлографії, УЗД).
3. Тактика медичної сестри при гострій затримці сечі, при гематурії.
4. Удосконалення техніки катетеризації сечового міхура у чоловіків та жінок.
5. Перша допомога в разі ускладнень сечокам’яної хвороби.
6. Перша допомога в разі закритих і відкритих ушкоджень нирок, сечових
шляхів.
7. Перша допомога у випадку гострої затримки сечі.
8. Догляд за цистостомою.
9. Підготовка урологічних хворих до операцій.
10.Участь у діагностичних та лікувальних маніпуляціях, операціях і
перев’язках, догляд за урологічними хворими після операції на органах
сечової системи.

ІНСТРУКТИВНА

КАРТА № 44

для практичного заняття
з медсестринства в хірургії № 44 (4 акад. год)
ІV курс спеціалізація «сестринська справа»
Тема : Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та
ушкодженнями органів сечової та статевої системи.

Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен :
знати : - особливості обстеження урологічних хворих ( мануальні,
інструментальні, спеціальні та лабораторні ) ;
- основні симптоми та синдроми ушкоджень та захворювань
органів статевої системи ;
- об’єм надання першої медичної допомоги на догоспітальному етапі.
вміти : - проводити катетеризацію сечового міхура у чоловіків та жінок ;
- здійснювати догляд за урологічними хворими.
Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії,хірургічне
відділення,урологічне відділення.

Питання для повторення :
1. Особливості дослідження хворих із захворюваннями статевих органів
(мануальні, інструментальні, спеціальні та лабораторні дослідження),
підготовка хворих до операцій.
2. Аденома передміхурової залози. Клінічна картина, діагностика, лікування.
Перша допомога в разі гострої затримки сечі. Показання до накладання
надлобкової сечової нориці. Особливості догляду за хворими з надлобковою
сечовою норицею.
4. Захворювання яєчок та статевого члена: основні клінічні прояви,
особливості діагностики, лікування та догляду.
5. Догляд за урологічними хворими в післяопераційному періоді.
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.Демонстрація та клінічний аналіз хворих з ушкодженнями та
захворюваннями органів статевої системи. Обстеження хворих та
обговорення тактики медичної сестри у випадку урологічної патології.
2. Підготовка хворих до спеціальних та інструментальних методів
обстеження
із
захворюваннями
статевих
органів
(мануальних,
інструментальних, спеціальних та лабораторних досліджень).
3. Тактика медичної сестри при гострій затримці сечі, при гематурії.
4. Удосконалення техніки катетеризації сечового міхура у чоловіків та жінок.
5.Перша допомога в разі закритих і відкритих ушкоджень статевих органів.
6. Перша допомога у випадку гострої затримки сечі.
7. Догляд за цистостомою.
8. Підготовка урологічних хворих до операцій.
9. Участь у діагностичних та лікувальних маніпуляціях, операціях і
перев’язках. Догляд за урологічними хворими після операції на органах
статевої системи.

ІНСТРУКТИВНА

КАРТА № 45

для практичного заняття
з медсестринства в хірургії № 45 (4 акад. год)
ІV курс спеціалізація «сестринська справа»
Тема : Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та
ушкодженнями хребта і тазу.

Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен :
знати : - клінічні ознаки та особливості надання ПМД при
пошкодженнях та хірургічних захворюваннях хребта;
вміти : - надавати ПМД при пошкодженнях та хірургічних захворюваннях
хребта;
- проводити транспортну і лікувальну іммобілізацію.
Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії,хірургічне
відділення,травматологічне відділення.

Питання для повторення :
1. Методи дослідження хребта.
2.Ушкодження хребта: компресійні переломи, переломовивихи;
симптоми,
методи
діагностики,
особливості
надання
ПМД,транспортування та принципи лікування. Діагностика ушкоджень
хребців і спинного мозку.
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. Клінічний аналіз перебігу хвороб у пацієнтів з ушкодженнями
хребта,з’ясування тактики медичної сестри в наданні медичної
допомоги.
2. Тактика медичної сестри в наданні ПМД при переломах хребта з
ушкодженнями і без ушкоджень спинного мозку.
3. Транспортна іммобілізація при ушкодженнях хребта.
4. Транспортна іммобілізація при ушкодженнях спинного мозку.
5.Ознайомлення з методами консервативного і оперативного лікування,
участь у проведенні діагностичних та лікувальних маніпуляцій,
операцій, перев’язок, догляді за хворими, виконання лікарських
призначень.

ІНСТРУКТИВНА КАРТА № 46
для практичного заняття
з медсестринства в хірургії № 46 (4 акад. год)
ІV курс спеціалізація «сестринська справа»
Тема : Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та
ушкодженнями хребта і тазу.

Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен :
знати : - клінічні ознаки та особливості надання ПМД при
пошкодженнях та хірургічних захворюваннях таза;
вміти : - надавати ПМД при пошкодженнях та хірургічних
захворюваннях таза;
- проводити транспортну і лікувальну іммобілізацію.
Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії,хірургічне
відділення,травматологічне відділення,урологічне
відділення.

Питання для повторення :
1. Методи дослідження органів малого таза.
2. Переломи кісток таза. Ускладнення при переломах кісток таза.
Діагностика, перша допомога, транспортування і 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 :
1. Клінічний аналіз перебігу хвороб у пацієнтів з ушкодженнями
тазу,з’ясування тактики медичної сестри в наданні медичної допомоги.
3. Тактика медичної сестри при переломах тазу з ушкодженнями і без
ушкоджень тазових органів.
6. Транспортна іммобілізація при ушкодженнях тазу.
7.Ознайомлення з методами консервативного і оперативного лікування,
участь у проведенні діагностичних та лікувальних маніпуляцій,
операцій, перев’язок, догляді за хворими, виконання лікарських
призначень.

ІНСТРУКТИВНА

КАРТА № 47

для практичного заняття
з медсестринства в хірургії № 47 (4 акад. год)
ІV курс спеціалізація «сестринська справа»
Тема : Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та
ушкодженнями кінцівок.
Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен :
знати: - клінічні ознаки та особливості перебігу СТР (травматичного
токсикозу);
- клінічний перебіг гнійно-запальних захворювань пальців і кисті.
вміти : - надавати ПМД при СТР;
- проводити транспортну іммобілізацію при ушкодженнях
та захворюваннях кінцівок.
Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії,хірургічне
відділення, травматологічне відділення.

Питання для повторення :
1. Вади розвитку кінцівок.
2. Методи дослідження кінцівок і суглобів.
3. Переломи кісток плеча. Клінічна картина, перша допомога, лікування.
Особливості надання першої допомоги у випадку відкритих переломів.
4. Переломи кісток передпліччя, кисті і пальців. Перша допомога,
транспортування і лікування, іммобілізація.
5. Перелом стегна. Клінічна картина, перша допомога в разі відкритих
переломів.
6. Переломи кісток гомілки та пальців стопи. Особливості надання першої
допомоги у випадку відкритих переломів.
7. Запальні захворювання верхньої кінцівки. Панарицій. Принципи
оперативного лікування.
8. Запальні захворювання нижньої кінцівки. Гнійний артрит. Діагностика,
перша допомога, лікування. Остеомієліт кісток нижньої кінцівки.
9. СТР: клініка, розвиток процесу, принципи надання ПМД і подальшого
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 :

1. Демонстрація і клінічний аналіз перебігу хвороби у пацієнтів із
ушкодженням кісток і суглобів, гнійно-запальними захворюваннями
кінцівок, з’ясування тактики медичної сестри в наданні медичної
допомоги.
2. Перша допомога при синдромі тривалого роздавлювання.
3. Транспортна іммобілізація при переломі діафіза плеча.
4. Транспортна іммобілізація при переломі кісток передпліччя в с\3.
5. Транспортна іммобілізація при переломі стегна.
6. Транспортна іммобілізація при переломі кісток гомілки.
7. Тактика медичної сестри при травмах кінцівок.
8. Ознайомлення з методами консервативного і оперативного
лікування, участь у проведенні діагностичних та лікувальних
маніпуляцій, операцій, перев’язок, догляді за хворими.

ІНСТРУКТИВНА

КАРТА № 48

для практичного заняття
з медсестринства в хірургії № 48 (4 акад. год)
ІV курс вспеціалізація «сестринська справа»
Тема : Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та
ушкодженнями кінцівок.
Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен :
знати: - клінічний перебіг судинної патології;
- основні методи обстеження і діагностики порушень
кровообігу в кінцівках : огляд, пульсація, термометрія.
вміти: - проводити обстеження хворих з порушеннями кровообігу ;
- доглядати за хворими з патологією судин.

Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії,хірургічне
відділення, травматологічне відділення.

Питання для повторення :
1. Облітеруючий ендартеріїт, облітеруючий артеріосклероз, причини,
клінічні ознаки, діагностика і лікування.
2.Хвороба Рейно: клінічна картина, діагностика, лікування.
3.Варикозне розширення вен, тромбофлебіт і флеботромбоз; клінічна
картина, діагностика, ускладнення і способи лікування.
4.Посттромбофлебітичний синдром; класифікація, діагностика, форми
захворювання, 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 :
1. Демонстрація і клінічний аналіз перебігу хвороби у пацієнтів із
судинною патологією, з’ясування тактики медичної сестри в
наданні медичної допомоги.
2. Проведення спеціальних проб для виявлення захворювань
артерій і вен нижніх кінцівок:
- виявлення пульсації на артеріях нижніх кінцівок;
- визначення прохідності глибоких вен нижніх кінцівок.
3. З’ясування методів консервативною й оперативного лікування;
участь у проведенні спеціальних методів дослідження
тематичних хворих.
4. Підготовка хворих до операцій із синдромом порушення
кровообігу.
5. Підготовка набору інструментів для ампутації нижніх кінцівок.
6. Підготовка набору інструментів для зняття швів, техніка зняття
швів.
7. Догляд за хворими після операцій на судинах.
8. Накладання еластичного бинта на нижні кінцівки.
9. Участь медичної сестри в перев’язуваннях хворих з гангренами,
у випадку облітеруючих захворювань судин.

