
Інструкційна картка 

до проведення лабораторного (практичного) заняття №1(17) 

 

1. Тема заняття  Малярія 

 

2. Мета проведення заняття  Засвоїти основні ознаки малярії, відпрацювати 

практичні навички. 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

         Знати: етіологію, епідеміологію, патогенез захворювання ; клінічна картина 

різних видів малярії ;ускладненнея захворювання; методи діагностики; напрямки 

профілактики. 

        Вміти: проводити обстеження хворого; брати дослідженння матеріал від 

хворого; доглядати за хворим з з гарячкою  на різних її стадіях.  

 

3. Матеріально-технічне оснащення робочого місця  

Повний набір для взяття крові з вени, пальця , предметні скельця, ємкості для 

дезінфекції та передстерилізаційної обробки, міхур з льодом, грілка, набір натільної 

та постільної білизни. 

 

4.Інструктаж з техніки безпеки 

Проведено інструктаж з правил роботи з кров`ю хворого, особиста безпека при роботі 

з інфекційним хворим.  

 

5. Короткі відомості з теоретичної частини роботи 

              1. Типи температурних кривих. 

              2. Цикл розвитку малярійного плазмодія. 

3. Догляд за хворими з гарячкою. 

 

6. Зміст і послідовність виконання завдань 

На приклалі орієнтовних історій хвороби та ситуаційних задач: 

     1. Встановити діагноз. 

     2. Провести обстеження хворого. 

     3. Взяття крові для приготування мазка крові та товстої плями. 

     4.  Догляд за хворим з гарячкою на різних її стадіях. 

 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення 

Робота в інфекційному відділенні: збір анамнезу, огляд шкіри і видимих слизових 

оболонок, пальпація органів черевної порожнини. В кабінеті доклінічної практики  

відпрацювати практичні навички. Розв’язування ситуаційних задач. 

8.Рекомендована література 

М. Тітов «Інфекційні хвороби» стор. 375- 388. 

Алгоритми виконання практичних навичок. 

Інструкційна картка складена викладачем Кузнєцовою Л.П.   

    Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії терапевтичних дисциплін 

     Протокол № ____ від «___»________________20__р. 

     Голова комісії _____________________ 

                                                       

 



 

 

 

 
Інструкційна картка 

до проведення лабораторного (практичного) заняття №2(18) 

 

1. Тема заняття  ВІЛ- інфекція. 

 

2. Мета проведення заняття   

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

         Знати: Основні клінічі симптоми; основи діагностики; принцити лікування; 

правила остеження хворих на СНІД. 

        Вміти: Провести диференційну діагностику; взяти матеріали для лабораторної 

діагностики на СНІД; дотримуватися правил роботи при роботі з кров’ю.  

 

3. Матеріально-технічне оснащення робочого місця  

Стерильний посуд, медичний інструментарій, інструкції роботи з кров’ю, стуаційні 

задачі. 

 

4.Інструктаж з техніки безпеки 

Проведено інструктаж з правил роботи з кров`ю хворого, особиста безпека при роботі 

з інфекційним хворим.  

 

5. Короткі відомості з теоретичної частини роботи 

1. Інструкції по поведінці медичного персоналу при роботі з кров’ю. 

2. Техніка в/в ін’єкції, взяття крові з вени. 

 

6. Зміст і послідовність виконання завдань 

1. Розв’язання ситуаційних задач. 

2. Самостійне призначення плану лікування. 

3. Взяття для матеріалу для лабораторних досліджень на СНІД. 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення 

Робота в інфекційному відділенні: збір анамнезу, огляд хворого по органам і 

системах. В кабінеті доклінічної практики  відпрацювати практичні навички. 

Розв’язування ситуаційних задач. 

 

8.Рекомендована література 

М. Тітов «Інфекційні хвороби» стор. 528- 535. 

Алгоритми виконання практичних навичок. 

 

Інструкційна картка складена викладачем Кузнєцовою Л.П.   
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Інструкційна картка 

до проведення лабораторного (практичного) заняття №3(19) 

 

1. Тема заняття  Сказ. 

 

2. Мета проведення заняття   

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

         Знати: Основні клінічні прояви; обгрунтування діагнозу; принципи лікування; 

правила особистої безпеки.  

        Вміти: Взяття іфікованого  матеріалу; в/ш проба перед введенням 

імуноглобуліну; введення антирабічної вакцини .  

 

3. Матеріально-технічне оснащення робочого місця  

Стерильний посуд, медичний інструментарій, живильні середовища. 

 

4.Інструктаж з техніки безпеки 

Проведено інструктаж з правил роботи з кров`ю хворого, особиста безпека при роботі 

з інфекційним хворим.  

 

5. Короткі відомості з теоретичної частини роботи 

1. Техніка в/ш і в/м ін’єкції. 

2. Одягання і знімання протичумного костюма. 

3. Пальпація лімфовузлів. 

 

6. Зміст і послідовність виконання завдань 

1. Збирання анамнезу .  

2. Огляд хворого. 

3. Введення антирабічної вакцини. 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення 

Робота в інфекційному відділенні: збір анамнезу, огляд хворого по органам і 

системах. В кабінеті доклінічної практики  відпрацювати практичні навички. 

Розв’язування ситуаційних задач. 

 

8.Рекомендована література 

М. Тітов «Інфекційні хвороби» стор. 498-504. 

Алгоритми виконання практичних навичок. 
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Інструкційна картка 

до проведення лабораторного (практичного) заняття №4(20) 

 

1. Тема заняття.  Правець. 

 

2. Мета проведення заняття   

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

         Знати: Основні симптоми хвороби; обгрунтування діагнозу; основні принцити 

лікування ; профілактичні заходи вогнищі. 

        Вміти: Ввести профілактичну сироватку; розведення і введення антибіотиків; 

скласти план заходів у вогнищі; догляд за хворими на правець; дотримування правил 

особистої безпеки. 

3. Матеріально-технічне оснащення робочого місця  

Стерильний посуд, медичний інструментарій, протипровцева сироватка та 

протиправцевий імуноглобулін, анатоксин. 

 

4.Інструктаж з техніки безпеки 

Проведено інструктаж з правил роботи з кров`ю хворого, особиста безпека при роботі 

з інфекційним хворим.  

 

5. Короткі відомості з теоретичної частини роботи 

1. Техніка введення гетерогених сироваток. 

2.Догляд за тяжкохворим. 

 

6. Зміст і послідовність виконання завдань 

1. Розв’язання ситуаційних задач із складанням плану надання невідкладної 

допомоги. 

2. Введення протипровцева сироватка та протиправцевий імуноглобулін, 

анатоксин. 

3. Розведення і введення антибіотиків; 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення 

Робота в інфекційному відділенні: збір анамнезу, огляд хворого по органам і 

системах. В кабінеті доклінічної практики  відпрацювати практичні навички. 

Розв’язування ситуаційних задач. 

 

8.Рекомендована література 

М. Тітов «Інфекційні хвороби» стор. 484- 488. 

Алгоритми виконання практичних навичок. 

 

Інструкційна картка складена викладачем Кузнєцовою Л.П.   

    Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії терапевтичних дисциплін 
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Інструкційна картка 

до проведення лабораторного (практичного) заняття №4(20) 

 

1. Тема заняття.  Правець. 

 

2. Мета проведення заняття   

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

         Знати: Основні симптоми хвороби; обгрунтування діагнозу; основні принцити 

лікування ; профілактичні заходи вогнищі. 

        Вміти: Ввести профілактичну сироватку; розведення і введення антибіотиків; 

скласти план заходів у вогнищі; догляд за хворими на правець; дотримування правил 

особистої безпеки. 

3. Матеріально-технічне оснащення робочого місця  

Стерильний посуд, медичний інструментарій, протипровцева сироватка та 

протиправцевий імуноглобулін, анатоксин. 

 

4.Інструктаж з техніки безпеки 

Проведено інструктаж з правил роботи з кров`ю хворого, особиста безпека при роботі 

з інфекційним хворим.  

 

5. Короткі відомості з теоретичної частини роботи 

1. Техніка введення гетерогених сироваток. 

2.Догляд за тяжкохворим. 

 

6. Зміст і послідовність виконання завдань 

1. Розв’язання ситуаційних задач із складанням плану надання невідкладної 

допомоги. 

2. Введення протипровцева сироватка та протиправцевий імуноглобулін, 

анатоксин. 

3. Розведення і введення антибіотиків. 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення 

Робота в інфекційному відділенні: збір анамнезу, огляд хворого по органам і 

системах. В кабінеті доклінічної практики  відпрацювати практичні навички. 

Розв’язування ситуаційних задач. 

 

8.Рекомендована література 

М. Тітов «Інфекційні хвороби» стор. 484- 488. 

Алгоритми виконання практичних навичок. 

 

Інструкційна картка складена викладачем Кузнєцовою Л.П.   
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Інструкційна картка 

до проведення лабораторного (практичного) заняття №5(21) 

 

1. Тема заняття.  Бешиха. 

 

2. Мета проведення заняття   

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

         Знати: Збудник та його основні властивості; основні симптоми хвороби; ; 

основні принцити лікування ; диспансеризація. 

        Вміти: Обробку шкіри при бешихі; розведення і введення антибіотиків;догляд 

за хворими на бешиху; дотримування правил особистої безпеки. 

3. Матеріально-технічне оснащення робочого місця  

Стерильний посуд, медичний інструментарій, перев’язувальний матеріал. 

 

4.Інструктаж з техніки безпеки 

Проведено інструктаж з правил роботи з кров`ю хворого, особиста безпека при роботі 

з інфекційним хворим.  

 

5. Короткі відомості з теоретичної частини роботи 

1. Епідеміологія захворювання: джерела іфекції, механізми зараження, 

чутливість збудника до протимікробних засобів. 

2.Основні ускладнення, клінічні прояви. 

3. Правила виписування хворих, диспансеризація. 

 

6. Зміст і послідовність виконання завдань 

1. Розв’язання ситуаційних задач . Формування та обгрунтування 

попереднього діагнозу. 

2. Скадання плану обстеження та лікування. 

3. Складання плану лікування хворого з рецидивом бешихи. 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення 

Робота в інфекційному відділенні: збір анамнезу, огляд хворого по органам і 

системах. В кабінеті доклінічної практики  відпрацювати практичні навички. 

Розв’язування ситуаційних задач. 

 

8.Рекомендована література 

М. Тітов «Інфекційні хвороби» стор. 511 - 520. 

Алгоритми виконання практичних навичок. 

 

Інструкційна картка складена викладачем Кузнєцовою Л.П.   
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Інструкційна картка 

до проведення лабораторного (практичного) заняття №6(22) 

 

1. Тема заняття.  Лептоспіроз. 

 

2. Мета проведення заняття   

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

         Знати: Основні симптоми хвороби; диференційну діагностику; основні методи 

діагностики; основні методи лікування. 

        Вміти: Взяття і посів крові для виявлення збудника; взяти сечу для мікроскопії; 

взяти кров для серологічного дослідження ; ввести протилептоспірозний 

імуноглобулін. 

3. Матеріально-технічне оснащення робочого місця  

Стерильний посуд, медичний інструментарій,шприци, фантоми, живильні 

середовище, протилептоспірозний імуноглобулін. 

 

4.Інструктаж з техніки безпеки 

Проведено інструктаж з правил роботи з кров`ю хворого, особиста безпека при роботі 

з інфекційним хворим.  

 

5. Короткі відомості з теоретичної частини роботи 

1. Взяття крові з вени для бактеріологічного та серологічного дослідження. 

2.Взяття сечі для бак. дослідження. 

3. Виконання п/ш, в/ш, в/м ін’єкцій. 

 

6. Зміст і послідовність виконання завдань 

1. Розпізнавання основних типових ознак хвороби. 

2. Взяття і посів крові для виявлення збудника.  

3. Взяття сечі для мікроскрпії. 

4. Вивчення методики введення протилептоспірозний імуноглобулін. 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення 

Робота в інфекційному відділенні: збір анамнезу, огляд хворого по органам і 

системах. В кабінеті доклінічної практики  відпрацювати практичні навички. 

Розв’язування ситуаційних задач. 

 

8.Рекомендована література 

М. Тітов «Інфекційні хвороби» стор. 484- 488. 

Алгоритми виконання практичних навичок. 

 

Інструкційна картка складена викладачем Кузнєцовою Л.П.   

    Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії терапевтичних дисциплін 
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     Голова комісії _____________________ 

                                                       

 

 

 

 


