
ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   9 
для проведення практичного заняття  

 з медсестринства в хірургії № 9 ( 4 акад.год. ) 

ІІ курс спеціалізація «сестринська справа»  
 

 

 Тема :  З н е б о л ю в а н н я в діяльності медичної сестри  

 

 Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен : 

         знати  : -види наркозу залежно від шляхів уведення наркотичної  

       речовини: 

   - основні речовини для проведення наркозу; 

   - апаратуру для наркозу та анестезіологічний  

     інструментарій; 

   - клінічний перебіг наркозу та його стадії, можливі  

     ускладнення; 

   - схему сучасної багатокомпонентної анестезії. 

         вміти : -  підготувати хворого до наркозу; 

      - надати невідкладну допомогу у разі ускладнень під час  

        проведення наркозу та в післянаркозному періоді; 

       -оформляти медичну документацію. 

 

      Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії, хірургічне  

                                               відділення, ВРІТ.  

 

      Питання для повторення : 
1. Поняття про біль та знеболювання. 

2. Поняття про загальне знеболювання. 

3. Види наркозу залежно від шляхів уведення наркотичної речовини. 

4. Поняття про сучасну багатокомпонентну анестезію. 

5. Основні речовини для проведення наркозу. 

6. Апаратура для наркозу та анестезіологічний інструментарій. 

7. Клінічний перебіг наркозу та його стадії, можливі ускладнення. 

Тактика в разі ускладнень, їх профілактика. 

8. Неінгаляційний наркоз, його різновиди, переваги та недоліки. 

9.  Підготовка хворих до загальної анестезії, премедикація. 

10. Можливості анестезіологічного забезпечення на різних етапах надання 

хірургічної допомоги. 

 

 

 

 

        



 

 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 доклінічної практики: 
1. Засвоєння алгоритму проведення інгаляційного наркозу. 

2. Підготовка наркозної апаратури до роботи (перевірка готовності до 

роботи, стерилізація). 

3. Правила техніки безпеки і роботи з наркозними та дихальними 

апаратами,з газовими балонами та редукторами. 

4. Проведення кисневої інгаляції через маску або носові катетери під 

час централізованої подачі кисню. 

5. Перша допомога під час блювання, регургітації. 

6. Перша допомога в разі механічної асфіксії. 

(способи забезпечення прохідності  дихальних шляхів). 

7. Перша медична допомога при зупинці серця. 

8. Підготовка хворих до наркозу. 

9. Проведення премедикації. 

10. Ознайомлення з основними лікарськими засобами для загальної 

анестезії, вивчення препаратів для інгаляційного та неінгаляційного 

наркозу, антидотів, снодійних препаратів, міорелаксантів; 

виписування рецептів. 

У стаціонарі: 

11. Спостереження за хворими під час наркозу ( нагляд за життєво-

важливими функціями організму: ЦНС, диханням, серцево-

судинною системою). 

12. Оформлення медичної документації під час проведення наркозу 

(ведення наркозної карти) 

13. Ознайомлення та участь у приготуванні стола сестри- анестезисти. 

14.  Робота у відділенні інтенсивної терапії, виконання призначень 

лікаря та догляд за хворими. 

15. Проведення серцево-легеневої реанімації, оцінка ефективності 

реанімаційних заходів. 
 

 

 



ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   10 
для проведення практичного заняття  

 з медсестринства в хірургії №10 ( 4 акад.год. ) 

ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 
 

 Тема :   З н е б о л ю в а н н я в діяльності медичної сестри  

 

           Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен : 

          знати  :  -  види місцевої анестезії,  показання,  протипоказання до  

           проведення м/а; 

         - найпоширеніші засоби для місцевої анестезії,  

          -ускладнення місцевої анестезії, їх профілактику та 

           лікування . 

           вміти :    - проводити місцеву анестезію хлоретилом ; 

         - проводити місцеву інфільтраційну анестезію ; 

         - проводити провідникову анестезію за Лукашевичем –    

           Оберстом; 

          -готувати хворого до місцевої анестезії. 

 

       Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії,  

                                             хірургічне відділення.   

  

 

 Питання для повторення : 
1. Місцева анестезія : механізм, види, речовини для місцевої анестезії; 

показання протипоказання до проведення місцевої анестезії, 

ускладнення місцевої анестезії, їх профілактика та лікування. 

2. Оснащення й техніка інфільтраційної, провідникової за Лукашевичем-

Оберстом, внутрішньокісткової, в/в та місцевої анестезії за О.В. 

Вишневським. 

3. Спинномозкова і перидуральна анестезія: техніка проведення, 

протипоказання, можливі ускладнення, їх профілактика. 

4. Новокаїнова блокада, її різновиди, показання й протипоказання до 

проведення. 

5. Можливості анестезіологічного забезпечення на різних етапах надання 

хірургічної допомоги. Участь медичної сестри в проведенні місцевої 

анестезії. 

 

 

 

 

 

 



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 доклінічної практики: 

1. Відпрацювання техніки проведення місцевої анестезії шкіри 

хлоретилом. 

2. Відпрацювання техніки проведення місцевої анестезії за О.В. 

Вишневським; інфільтраційної анестезії. 

3. Відпрацювання техніки проведення провідникової анестезії за 

Лукашевичем-Оберстом. 

4. Підготувати до роботи стіл перев’язувальної сестри. 

5. Проведення внутрішньошкірної проби на чутливість до 

анестезуючих засобів перед  проведенням місцевої анестезії. 

6. Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці. 

7. Вивчення препаратів для місцевої анестезії, антидотів,виписування 

рецептів. 

8. Підготовка хворих до місцевої анестезії. 

         У стаціонарі: 

9. Робота в операційній, перев’язочній: участь у проведенні місцевої 

анестезії та новокаїнових блокад хірургічним хворим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №  11 
для проведення  практичного заняття  

 з медсестринства в   хірургії № 11 ( 4акад.год. ) 

ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 
 

 Тема : Неоперативна та оперативна хірургічна техніка. 
 

 Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен : 

         знати  : -  місце десмургії в практичній діяльності медичної  

         сестри; 

       - види пов’язок; 

       - основні перев’язувальні засоби та матеріали; 

       - правила бинтування. 

          вміти :   - накладати м’які  захисні і лікувальні пов’язки на різні  

         частини тіла з марлевих і трубчастих еластичних бинтів 

         та підручних матеріалів. 

 

        Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії, 

                                               хірургічний стаціонар. 

               

        Питання для повторення : 
 

1.Поняття про пов’язку та перев’язку. 

2.Види пов’язок. 

3.Основні перев’язувальні засоби і матеріали.  

4.Іммобілізація: транспортна і лікувальна . 

5.М’які пов’язки:  бинтові, клейові, косинкові, пращоподібні та пов’язки з 

підручних матеріалів. 

6.Правила бинтування. 

7.Основні типи бинтових пов’язок. 

 

  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 доклінічної практики: 



І. Засвоєння техніки накладання м’яких пов’язок: 

1.Накладання першого закріплюючого туру; 

2.Накладання останнього фіксуючого туру.                          

3.Пов’язки на голову: 

а) накладання колової пов’язки; 

б) накладання зворотної пов’язки; 

в)  накладання пов’язки “чепець”; 

г) накладання хрестоподібної пов’язки на потилицю; 

д) накладання пов’язки на одне око ( монокулярної); 

е) накладання пов’язки на обидва ока( бінокулярної); 

є) накладання пов’язки на одне вухо ( неаполітанська шапка);  

ж) накладання пов’язки на обидва вуха; 

з) накладання пов’язки “вуздечка” ; 

и) виготовлення пращі; 

і) накладання  пращоподібної пов’язки на ніс;  

ї) накладання пращоподібної пов’язки на підборіддя; 

й) накладання пов’язки “ шапка Гіппократа”. 

4. Пов’язка на тулуб: 

а) накладання пов’язки Дезо; 

б) накладання хрестоподібної пов’язки на плечові суглоби. 

в) накладання пов’язки на одну (на обидві) молочні залози; 

г) накладання пов’язки “Вільпо”; 

д) накладання спіральної пов’язки; 

е) накладання хрестоподібної пов’язки на грудну клітку. 

5. Пов’язки на кінцівки: 

     а) накладання колової пов’язки; 

     б) накладання спіральної пов’язки; 

     в) накладання повзучої пов’язки; 

     г) накладання пов’язки “лицарська рукавичка”; 

     д)накладання зворотної пов’язки на кисть (рукавичка); 

     е) накладання хрестоподібної пов’язки на променево зап’ястковий та 

гомілково-ступеневий суглоби; 

     є) накладання черепашачої пов’язки; 

     ж) накладання колосоподібної пов’язки на плечовий суглоб; 

6.Пов’язки на ділянку живота і таза: 

    а) накладання спіральної пов’язки на живіт; 

    б) накладання колосоподібної пов’язки на пахвинну ділянку, промежини і 

кульшовий суглоб. 

7. Засвоєння техніки накладання косинкових пов’язок на : верхні кінцівки, 

нижні кінцівки, голову, тулуб. 

8. Засвоєння техніки накладання бандажа, суспензорія, оклюзійної пов’язки, 

еластичних і трубчастих бинтів на різні частини тіла. 

 

 



ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   12 
для проведення практичного заняття 

  з медсестринства в   хірургії № 12 ( 4 акад.год. ) 

ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 

  

         Тема : Неоперативна та оперативна хірургічна техніка. 

         Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен:  

                знати:   - види пов’язок; 

                            - основні перев’язувальні засоби та матеріали; 

                              - іммобілізацію: транспортну і лікувальну; 

                              - мету і принципи іммобілізації.  

                              - правила зберігання гіпсу та гіпсових бинтів; 

             - правила накладання гіпсових пов’язок  ;                 

вміти :  - перевірити якість гіпсу; 

             - приготувати гіпсові бинти ; 

             - накласти гіпсову пов’язку, зняти гіпсову пов’язку, 

                лонгети; 

              -підготувати набір інструментів спеціального 

               призначення.     

 Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії, 

                                  травматологічне відділення. 

 

 Питання для повторення : 
1.Види гіпсових пов’язок. 

2.Мета і принципи транспортної і лікувальної іммобілізації. 

3.Властивості і якість гіпсу. Проби на якість гіпсу. 

4.Правила накладання гіпсових пов’язок, ускладнення, їх профілактика. 

5.Інструменти спеціального призначення. 

 

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 : 

 
В кабінеті доклінічної практики: 

1.Проведення проб для перевірки якості гіпсу. 

2.Виготовлення гіпсових бинтів, лонгет. 

3.Накладання гіпсових пов’язок, зняття гіпсових пов’язок. 

4.Підготовка та відбір інструментів спеціального призначення. 

У стаціонарі:  

5.Робота в перев’язочній, на травмпункті, в травматологічному відділенні, 

   ознайомлення з роботою медичної сестри, допомога лікарям у накладанні     

   гіпсових пов’язок, догляд за хворими з гіпсовою пов’язкою. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   13 
для проведення практичного заняття  

 з медсестринства хірургії № 13 ( 4 акад.год. ) 

ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 
 

 Тема :  Неоперативна та оперативна хірургічна техніка . 

 

 Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен : 

знати  :  -   види пов’язок; 

- основні перев’язувальні засоби та матеріали; 

- іммобілізацію: транспортну і лікувальну; 

- мету і принципи транспортної іммобілізації.  

 

                  вміти :    - проводити транспортну іммобілізацію в разі ушкоджень 

                                     та захворювань з використанням табельних і підручних  

                                   засобів; 

 

          Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії, 

                                               травматологічне  відділення. 

 

         Питання для повторення : 
1.Види пов’язок. 

2.Основні перев’язувальні засоби і матеріали. 

3.Іммобілізація: транспортна і лікувальна. 

4.Мета і принципи транспортної іммобілізації. 

 

     

 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 : 

 
В кабінеті доклінічної практики: 

1.Накладання транспортної шини Крамера при переломі однієї з кісток 

гомілки;  

2.Накладання транспортної шини Крамера при переломі двох кісток гомілки. 

3.Накладання транспортної шини Крамера при переломі кісток передпліччя. 

4.Накладання транспортної шини Крамера при переломі плеча. 

5.Накладання транспортної шини Дітеріхса. 

6.Транспортна іммобілізація пневмошинами. 

7.Транспортна іммобілізація в разі ушкоджень та захворювань з 

використанням підручних засобів. 

У стаціонарі:  
8.Робота в перев’язочній, на травмпункті, в травматологічному відділенні. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   14 
для проведення практичного заняття  

 з медсестринства хірургії № 14 ( 4 акад.год. ) 

ІІ курс спеціалізація «сестринська справа» 
 

Тема : Неоперативна та  оперативна хірургічна техніка.  

Мета : відповідно кваліфікаційній характеристиці студент повинен : 

 знати: - сучасний загальний хірургічний інструментарій; спеціальний  

              - інструментарій для операцій на окремих органах. 

 вміти : - складати набори інструментів для операцій на кістках, органах  

                черевної, грудної порожнин, для трепанації черепа, трахеостомії,  

                 ПХО рани, скелетного витяжіння, венесекції.  

     - використовувати загальний хірургічний інструментарій під час 

        роботи в перев’язочній і догляду за хворими. 

Місце проведення: кабінет доклінічної практики з хірургії, хірургічний 

                                       стаціонар. 

Питання для повторення : 

1.Поняття про хірургічну операцію та оперативну хірургію. 

2.Види хірургічних операцій: 
 

- залежно від терміновості; 

- за методами видалення патологічного вогнища; 

- реконструктивні; 

- пластичні. 

3. Сучасний загальний хірургічний інструментарій: 

- для роз’єднання тканин; 

- для захоплення та фіксації; 

- для розширення рани; 

- для гемостазу; 

- для з’єднання тканин. 
 

4.Спеціальний інструментарій для операцій на окремих органах. 

5.Елементи операцій: розсікання тканини, гемостаз, фіксація 

тканин,видалення патологічного вогнища, з'єднання та дренування рани. 

6.Правила зберігання хірургічного інструментарію. 

7.Передстерилізаційна обробка інструментів. 

8.  Стерилізація інструментів, контроль стерильності. 

9.Розчини для обробки операційного поля, рани. 
 

 

 



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 : 

 
В кабінеті до клінічної практики: 

1.Складання набору інструментів для ПХО ран. 

2.Складання набору інструментів для операцій на кістках. 

3.Складання   набору   інструментів   для   операцій   на   органах   черевної 

порожнини( лапаротомії, апендектомії, грижосічення). 

4.Складання набору інструментів на органах грудної порожнини. 

5.Складання набору інструментів для трепанації черепа. 

6.Складання набору інструментів для трахеостомії. 

7.Складання набору інструментів для операцій на прямій кишці. 

8. Складання набору інструментів для розтину гнояка. 

9.Складання набору інструментів для скелетного витяжіння. 

10.Складання набору інструментів для венесекції. 

1. Формування пакетів для тимчасових хірургічних втручань. 

2. Накладання і зняття вузлових швів на шкіру на муляжі. 

13.Проведення пункції поверхневих гнояків.  

14.Обробка операційного поля за Гроссіхом - Філончиковим. 

15.Взяття матеріалу на бактеріологічний посів, біопсію. 

16.Допомога   лікарю   під   час   проведення   пункції   грудної   та   черевної 

порожнин, перикарда, суглобів, спинномозкової пункції. 

17.Виписування рецептів. 

18.Вирішення ситуаційних задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНСТРУКТИВНА    КАРТА   №   15 
для проведення практичного заняття  

з медсестринства в хірургії № 15 ( 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 :  - збирати анамнез захворювання і життя; 

                       -  проводити огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію та різні  

                        вимірювання симетричних частин тіла; 

                      - 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.Обстеження хворого та діагностика хірургічних захворювань: 

              а) знайомство з хворим: 

               -  загальні відомості про хворого( паспортна частина); 

              б) суб’єктивне обстеження: 

- скарги хворого; 

- анамнез хвороби; 

- анамнез життя; 

                   в) об’єктивне обстеження: 

                       -  огляд,  

                       -  пальпація,  

                       -  перкусія, 

                       -  аускультація,  

                       -  антропометричні   вимірювання,  

                       -  дослідження місця  патологічного   вогнища. 

                   г) обґрунтування попереднього (гіпотетичного) діагнозу. 

           2.Аналіз медичних карток стаціонарних хворих, їхній зміст і  

              особливості ведення. 

           3.Заповнення медичної карти амбулаторного та стаціонарного 

               хворого. 
 


