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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма передбачає підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів за очно-заочною формою і розрахована на 4 тижні (144 години).

Теоретична частина складається з 68 годин, практична -  36 годин, 
самостійна робота - 40 годин.

Програма передбачає вивчення наступних розділів:
■ основи практичної діяльності медичних сестер терапевтичних 

відділень. Поняття про медсестринський процес;
■ фізіотерапію;
■ невідкладна медична допомога;
■ природне планування сім’ї;
■ інфекційна безпека, інфекційний контроль;
■ основи медичної інформатики;
■ медична психологія з основами медичної біоетики.

Розглядаються актуальні питання внутрішніх захворювань, проводиться
ознайомлення з новими методами діагностики, лікування та профілактики.

Основну увагу при вдосконаленні медсестер терапевтичних відділень 
потрібно приділяти особливостям догляду за хворими з конкретною 
гастроентерологічною патологією. Під час проведення теоретичних, 
практичних і семінарських занять рекомендовано широко використовувати 
активні методи навчання: проблемний метод, ситуаційні задачі, метод 
“круглого столу” та “снігової лавини”, ділові ігри.

По завершенні навчання складається екзамен у формі тестового 
контролю.

Навчання здійснюється за очно-заочною формою, яка складається з двох 
частин: очна форма проводиться на базі навчального закладу з повним відривом 
від виробництва, включаючи лекції та практичні заняття; форма заочного 
навчання передбачає самостійне вивчення наукової фахової літератури та 
нормативно-правової документації, виконання контрольних завдань і 
реферативних робіт слухачами курсів без відриву від виробництва.

Метою циклу “Медичних сестер фізіотерапевтичних відділень” є:

-  задоволення потреб медичної сестри в особистісному та професійному 
зростанні, а також забезпечення потреб регіону в кваліфікованих кадрах 
високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і 
відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати в практику 
новітні технології, сприяти подальшому реформуванню медичної галузі;

-  удосконалення підготовки фахівців, які володіють значним обсягом 
теоретичних знань та практичних навичок у внутрішній медицині, 
долікарській медичній допомозі, знають методи і форми роботи
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медсестри терапевтичного відділення;
-  одержання відомостей про основні принципи організації системи охорони 

здоров’я, нормативні акти та накази Міністерства охорони здоров’я 
України, нові методи діагностики та лікування основних захворювань, 
екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, України. 
Основними завданнями є:

-  оновлення та поглиблення знань у галузі медсестринства у внутрішній 
медицині на основі сучасних досягнень медичної науки;

-  аналіз робочої документації медичної сестри терапевтичного відділення;
-  ознайомлення з основними напрямками реформи охорони здоров’я.

В результаті проходження курсів удосконалення слухач повинен знати:

-  чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що 
регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;

-  організацію фізіотерапевтичної служби;
-  права, обов'язки та відповідальність сестри медичної з фізіотерапії;
-  основи фізіо- та бальнеотерапії;
-  показання та протипоказання до застосування фізичних факторів;
-  механізм дії фізичних факторів, вплив їх на основні патологічні процеси і 

функції різних органів і систем організму;
-  принципи сумісності і послідовності фізичних факторів і процедур;
-  правила безпечної експлуатації обладнання у фізіотерапевтичних 

відділеннях (кабінетах);
-  правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за 

фахом.

Вміти:

-  володіти практичними навиками в галузі фізіо- та бальнеотерапії;
-  проводити маніпуляції та процедури;
-  виконувати фізіотерапевтичні процедури за призначенням лікаря: гідро- 

та електропроцедури, тепло грязелікування, тощо. Готувати лікувальні 
ванни різного хімічного складу;

-  підготувати хворих до лабораторних і інструментальних методів обстеження;
-  проводити санітарно-освітню роботу щодо профілактики захворювань та 

їхніх ускладнень;
-  вести медичну документацію;
-  володіти прийомами реанімації;
-  надавати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, 

отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, 
відмороженнях, алергічних станах.
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
ступник директора 
навчальної роботи 

_ І.А. МИРОНЧУК
0 4  20/̂р.

Тематичний план 

циклу удосконалення сестер медичних

фізіотерапевтичних відділень і кабінетів

Загальний

обсяг
Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна

робота

1 2 3 4 5

І Основи практичної діяльності 
медичних сестер 
гастроентерологічних відділень, 
медсестринський процес

2 2

II Фізіотерапія 106 48 28 ЗО

2.1. Електролікування 12 6 4 4

2.2. Магнітотерапія 6 2 - 2

2.3. Лікування ультразвуком 10 4 2 4

2.4. Світлолікування 10 4 2 4

2.5. Лікування іонізованим повітрям, 
аерозолями 8 4 2 2

2.6. Водолікування та теплові процедури 16 8 4 4

2.7. Фізіотерапевтичні процедури при 
патології дихальної системи 10 4 4 2

2.8. Фізіотерапевтичні процедури при 
патології серцево-судинної системи 8 4 2 2

2.9.
Фізіотерапевтичні процедури при 
патології травної системи 8 4 2 2
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2.10. Фізіотерапевтичні процедури при 
патології сечовидільної системи 6 4 - 2

2.11.

Фізіотерапевтичні процедури при 
патології нервової системи, опорно- 
рухового апарату, гінекологічних 
захворювань та ЛОР-органів.

12 4 6 2

III Невідкладна медична допомога 16 8 4 4

3.1.

Принципи і порядок надання 
невідкладної медичної допомоги на 
догоспітальному етапі 16 8 4 4

IV Інфекційна безпека, інфекційний 
контроль 6 4 2

4.1. Санітарно-протиепідемічний режим у 
закладах охорони здоров’я 2 2

4.2.
Актуальні питання профілактики 
ВІЛ та інфекційних захворювань 4 2 2

V Природне планування сім’ї 6 4 2

5.1. Біологічні основи плідності жінки і 
чоловіка 2 2

5.2. Природні методи розпізнавання 
плідності 4 2 2

VI Медична психологія з основами 
медичної біоетики 4 2 2

6.1.

Психологія та етика в 
медсестринстві. Моральність 
людських дій в біомедичній галузі та 
охороні здоров’я

2 2

6.2. Психологічні аспекти спілкування 2 2

VII Основи медичної інформатики 2 2

7.1. Використання комп’ютерної техніки 
в медицині

2 2

Екзамен 2 2

Всього: 144 68 36 40
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 
з навчальної роботи

І.А. МИРОНЧУК 
20/^р.

ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 
ТЕРАПЕВТИЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ

№
Кількість годин

з/п
Тематика Заг.

обсяг
Лекції

Навчальна

практика

1.
Визначення медсестринського процесу 

(згідно з Європейським Регіональним Бюро 
ВООЗ). Етапи медсестринського процесу.

2 2 -

Всього 2 2 -

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки терапевтичного профілю.

Голова циклової комісії А.М.Жебрацька
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Теми лекційних занять

№
з/п

Н азв а тем и К ількість
годин

Визначення медсестринського процесу (згідно 3 
Європейським Регіональним Бюро ВООЗ).

Етапи медсестринського процесу:

1. Медсестринське обстеження пацієнта та визначення стану
1. здоров’я.

2. Медсестринська діагностика.
3. Планування медсестринських втручань.
4. Реалізація плану медсестринського догляду.
5. Оцінка ефективності і якості медсестринського догляду.

2
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 

вчальиої роботи 
І.А. МИРОНЧУК 

20/^р.
ФІЗІОТЕРАПІЯ

№

з/п
Тематика Заг.

Обсяг
Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна

робота

1 2 3 4 5 6

1. Фізіотерапія 106 48 28 ЗО

2. Електролікування 12 6 4 4

3. Магнітотерапія 6 2 - 2

4. Лікування ультразвуком 1 0 4 2 4

5. Світлолікування 1 0 4 2 4

6. Лікування іонізованим повітрям, 
аерозолями 8 4 іА, 2

7. Водолікування та теплові процедури 16 8 4 4

8. Фізіотерапевтичні процедури при 
патології дихальної системи 1 0 4 4 2

9. Фізіотерапевтичні процедури при 
патології серцево-судинної системи 8 4 2 2

1 0 .
Фізіотерапевтичні процедури при 
патології травної системи 8 4 2 2

11. Фізіотерапевтичні процедури при 
патології сечовидільної системи 6 4 - 2

Всього 106 46 ЗО ЗО

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки терапевтичного профілю.

Протокол № ^  від ” О/ .  р.

Голова циклової комісії А.М.Жебрацька



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Т ем а К-сть
год

1. Електричний струм низької напруги: гальванізація, електрофорез.

Будова та правила експлуатації типових апаратів для гальванізації: 
«Поток-1», «Неон» та ін. Будова електрода для гальванізації та 
електрофорезу. Дозування постійного струму, фізіологічна дія 
постійного струму на організм. Процеси, які відбуваються під катодом і 
під анодом. Поняття «кателектрон» і «анелектрон». Суть лікарського 
електрофорезу, переваги й недоліки введення лікарських речовин в 
організм за допомогою цього методу. Основні лікарські речовини, які 
вводять за допомогою постійного струму, їх дозування та полярність. 
Показання та протипоказання до застосування гальванізації та 
електрофорезу. Основні методики та техніка проведення процедур 
гальванізації, електрофорезу. Окремі методики гальванізації (півмаска 
Бергоньї, гальванічний комірець за Щербаком, гальванізація головного 
мозку за Бургіньйоном, гідро гальванічні ванни), техніка їх проведення. 
Окремі методики електрофорезу (електрофорез за Вермелем, 
ендоназальний за Гращенковим-Кассілем, внутріорганний 
електрофорез), техніка їх проведення

2

2. Імпульсний електричний струм: електростимуляція м ’язів. 2
ампліпульстерапія, діадинамотерапія, електросон.

Класифікація імпульсних струмів, характеристика та вплив імпульсних 
струмів на організм людини. Будова та правила експлуатації апаратів 
для електросну «Електросон-4», «Ленар», для електростимуляції м’язів 
“Стимул-1», ампліпульстерапії «Ампліпульс-4», «Ампліпульс-5», для 
діадинамотерапії «Тонус-1». Характеристика діадинамічних струмів. 
Особливості синусоїдальних модульованих струмів. Техніка і методики 
електросну, електростимуляції м’язів, ампліпульс- та діадинамотерапії, 
спеціальні методики перерахованих процедур. Показання та 
протипоказання до електросну, електростимуляції м ’язів, ампліпульс- та 
діадинамотерапії. Ампліпульсофорез та діадинамофорез.

3. Електричний струм високої напруги і частоти: дарсонвалізація,
ультратонтерапія. Постійне електричне поле високої напруги:
франклінізація. Електромагнітні поля високої та ультрависокої

2

частот: індуктотермія, УВЧ-терапія. Лікування електромагнітним
полем надвисокої частоти: НВЧ-терапія (мікрохвильова терапія).
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Будова та правила експлуатації апаратів «Іскра-1», «АФ-3», 
«Ультратон». Терапевтичні ефекти франклінізації, дарсонвалізації, 
ультратонтерапії. Показання та протипоказання до проведення даних 
процедур.

Будова та правила експлуатації апаратів «УВЧ-66», «УВЧ-500», «ІКВ- 
4». Фізіологічна дія УВЧ-терапії, індуктотермії. Будова електродів, їх 
форма, розміри, особливість використання, відстань між ними і 
ділянкою впливу. Дозування та облік процедур. Методики і техніка 
проведення процедур УВЧ-терапії та індуктотермії. Контроль за УВЧ- 
полем. Показання та протипоказання до УВЧ-терапії, індуктотермії. 
Техніка безпеки.

Будова та правила експлуатації апаратів «Луч-3», «Луч-4», «Луч-58», 
«Ранет», «Ромашка», «Волна-2». Фізіологічна дія хвиль сантиметрового 
та дециметрового діапазону. Техніка та методика проведення процедур 
СМХ- та ДМХ-терапії. Показання та протипоказання до мікрохвильової 
терапії. Техніка безпеки під час роботи з електромагнітним полем 
надвисокої частоти, екранувальні кабіни.

4. Магнітотерапія.

Будова та правила експлуатації апаратів «Полюс-1», «Полюс-101» та ін. 
Терапевтичні ефекти магнітотерапії на організм людини. Техніка та 
методика проведення процедур магнітотерапії за допомогою різних 
апаратів. Дозування процедур. Показання та протипоказання до 
магнітотерапії.

2

5. Лікування ультразвуком.

Фізіологічна дія ультразвукової терапії. Показання та протипоказання 
до ультразвукових процедур. Будова та правила експлуатації апарату 
«ЛОР-3». Техніка ультразвукової терапії за допомогою апарату «ЛОР- 
3». Поняття інтенсивності.

2

6. Лікування ультразвуком.

Будова та правила експлуатації апаратів «УТС-1М», «УТП-1», «УЗ-Т5». 
Методики і техніка ультразвукових процедур за допомогою даних 
апаратів. Вибір інтенсивності впливу в залежності від ділянки впливу. 
Фонофорез.

2

7. Інфрачервоне опромінення. Лазертерапія.

Будова та правила експлуатації ламп: інфраруж, солюкс, лампи Мініна,

2



І
світлотеплової ванни. Терапевтичні ефекти світла інфрачервоного та 
монохроматичного спектрів. Техніка проведення процедур 
інфрачервоного опромінення. Особливості лазертерапії. Показання та 
протипоказання до інфрачервоного опромінення та лазертерапії.

8. Ультрафіолетове опромінення. Фізіопрофілактика. 2

Будова та правила експлуатації апаратів для ультрафіолетового 
опромінення: кварцеві лампи (стаціонарні та портативні), тубус-кварц. 
Фотофізичні, фотохімічні й фотобіологічні процеси в організмі. 
Терапевтичні ефекти ультрафіолетових променів. Будова біодозиметра. 
Техніка визначення біодози. Поняття еритемної, суберитемної дози, їх 
використання. Техніка і методики місцевого і загального 
ультрафіолетового опромінення. Можливі ускладнення процедур 
світлолікування, способи запобігання й ліквідації при їх виникненні. 
Особливості проведення процедур у дітей. Показання та протипоказання 
до ультрафіолетового опромінення. Основні фізіотерапевтичні 
процедури для загартовування, запобігання захворювань та їх 
ускладнень. Фізіопрофілактика рахіту, грипу, захворювань шкіри. 
Фотарії, їх призначення.

9. Аероіонотерапія.

Будова та правила експлуатації апаратів для аероіонотерапії. 
Фізіологічна дія іонізованого повітря на організм людини. Техніка 
проведення процедур аероіонотерапії. Показання та протипоказання до 
аероіонотерапії.

2

10. Аерозольтерапія.

Будова та правила експлуатації різних видів інгаляторів для 
аерозольтерапії. Класифікація аерозолів. Фізіологічна дія аерозолів на 
організм. Методика і техніка проведення процедур аерозольтерапії. 
Лікувальні суміші, що застосовують для аерозольтерапії. Показання та 
протипоказання до аерозольтерапії. Переваги електроаерозоль терапії.

2

11. Водолікування.

Класифікація температурних режимів води. Фізіологічна дія води різної 
температури на організм людини. Класифікація водних процедур. 
Місцеві та загальні реакції організму на водну процедуру. Показання та 
протипоказання до водолікування.

2

12. Водолікування. 2

11



Техніка проведення різних видів ванн. Особливості проведення 
радонових, вуглекислих ванн. Принципи робоги душевої кафедри. 
Техніка проведення лікувальних душів: циркулярного, струменевого 
(Шарко), висхідного та ін. Кишкові промивання та орошення. Показання 
та протипоказання до кишкових промивань та орошень.

13. Пелоїдотерапія.

Класифікація грязей. Механізм дії грязелікувальних процедур. 
Методики грязелікування. Особливість приготування грязевих тампонів 
(вагінальних, ректальних). Зберігання, регенерація і використання 
грязей. Показання та протипоказання до грязелікування.

2

14. Парафіно-, озокеритолікування.

Механізм дії парфіну та озокериту на організм. Правила плавлення та 
стерилізації парафіну та озокериту. Техніка і методики проведення 
процедур парафіно-, озокеритолікування. Показання та протипоказання 
до парафіно-, озокеритолікування. Особливості терапії глиною та 
піском.

2

15. Дихальна система.

Фізіологічна дія фізіотерапевтичних чинників при захворюваннях 
органів дихання. Показання та протипоказання.

2

16. Дихальна система.

Методики фізіотерапевтичних процедур при бронхітах, бронхіальній 
астмі, пневмоніях, бронхоектатичній хворобі.

2

17. Серцево-судинна система.

Фізіологічна дія фізіотерапевтичних чинників при захворюваннях 
органів серцево-судинної системи. Показання, протипоказання.

2

18. Серцево-судинна система.

Методики фізіотерапевтичних процедур при гіпертонічній хворобі, 
ВСД, ІХС, хронічному міокардиті.

2

19. Травна система.

Фізіологічна дія фізіотерапевтичних чинників при захворюваннях 
органів травлення. Показання, протипоказання.

2

12



20. Травна система.

Методики фізіотерапевтичних процедур при гастритах, виразковій 
хворобі, ентероколітах, холециститах, дискінезії ЖВІІІ.

2

21. Сечовидільна система.

Фізіологічна дія фізіотерапевтичних чинників при захворюваннях 
органів сечовидільної системи. Показання, протипоказання.

2

22. Сечовидільна система.

Методики фізіотерапевтичних процедур при пієлонефритах, циститах, 
сечокам’яній хворобі, гломерулонефритах.

2

23. Нервова система. Опорно-руховий апарат. 2

Фізіологічна дія фізіотерапевтичних чинників при артритах, 
остеохондрозі, радикулітах, невритах. Методики фізіотерапевтичних 
процедур.

24. Захворювання ЛОР-органів. Гінекологічні захворювання. 2

Фізіологічна дія фізіотерапевтичних чинників при синуситах, тонзилітах 
та ін. Фізіотерапевтичні процедури при запальних захворювання 
жіночих статевих органів. Методики фізіотерапевтичних процедур.

Всього: 48
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І

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Т ем а К-сть
год

1. Техніка і методика проведення електростимуляції м ’язів, 
ампліпульстерапії, діадинамотерапії та електросну, дарсонвалізації.

2

2. Техніка і методика проведення індуктотермії, УВЧ- та НВЧ-терапії. 2

3. Техніка і методика проведення ультразвукової терапії на різні 
ділянки тіла.

2

4. Техніка і методика проведення ультрафіолетових опромінень за 
суберитемними та еритемними схемами.

2

5. Техніка і методика проведення аерозольтерапії різними видами 
інгаляторів.

2

6. Проведення гігієнічної обробки ванни. Методика проведення 
лікувальних ванн та душів (душ Шарко, циркулярний душ).

2

7. Техніка і методики проведення парафіно- та озокеритолікування. 2

8. Техніка і методики проведення електропроцедур при захворюваннях 
органів дихання.

. 2

9. Техніка і методики проведення аерозольтерапії та теплолікувальних 
процедур при захворюваннях органів дихання.

2

10. Техніка і методики проведення фізіотерапевтичних процедур при 
захворюваннях серцево-судинної системи.

2

11. Техніка і методики проведення фізіотерапевтичних процедур при 
захворюваннях органів травлення.

2

12. Техніка і методики проведення фізіотерапевтичних процедур при 
захворюваннях хребта, суглобів, при неврологічних захворюваннях.

2

13. Техніка і методики проведення фізіотерапевтичних процедур при 
захворюваннях ЛОР-органів та в офтальмології.

2

14. Техніка і методики проведення фізіотерапевтичних процедур при 
гінекологічних захворюваннях.

2

Всього: 28
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№
з/п

Тема К-
сть
год

1. Спеціальні методики гальванізації та медикаментозного 

електрофорезу 2

2. Спеціальні методики ампліпульстерапії та діадинамотерапії. 2

3. Спеціальні методики магнітотерапії. 2

4. Лікування ультразвуком. 4

5. Світлолікування: інфрачервоне, видиме опромінення. Лазертерапія. 4

6. Аероіонотерапія, апарати для йонізації повітря. Лікувальний вплив 

аерозолів на організм.

2

7. Водолікування. 2

8. Пелоїдотерапія: загальні та місцеві методики. 2

9. Фізіотерапевтичні процедури при захворюваннях органів дихання. 2

10. Фізіотерапевтичні процедури при захворюваннях серцево-судинної 

системи.

2

11. Фізіотерапевтичні процедури при захворюваннях органів травлення. 2

12. Фізіотерапевтичні процедури при захворюваннях органів 

сечовидільної системи.

2

13. Фізіотерапевтичні процедури при захворюваннях опорно-рухового 

апарату, ЛОР-органів, неврологічних та гінекологічних 

захворюваннях.

2

Всього: ЗО
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 

і  навчальної роботи 
І.А. МИРОНЧУК

Угз ” гґ\ґ 2о^р.

НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМ ОГА

№

з/п
Тематика

Кількість годин

Заг.

обсяг
Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна
робота

1. Основні принципи реанімаційних 
заходів при порушенні дихання та 
кровообігу.

4 2 2 -

2. Травми. Травматичний шок. 
Політравма, комбінована травма.

4 2 2 -

3. Гостра судинна недостатність

Діагностика ком при цукровому 
діабеті.

4 2 - 2

4. Загальні принципи надання 
невідкладної допомоги при 
гострих отруєннях, укусах тварин 
та комах.

2 - - 2

5. Організація та порядок надання 
медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні 
збройних конфліктів.

2 2 - -

ВСЬОГО 16 8 4 4

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки хірургічного профілю.

Протокол № від _.

.Голова циклової ко м ісії—^  С.-.гг'.' 2<иі и  и. б і о. і. н ау к С.М.Хома

іб



Теми лекційних занять

1. Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану 
постраждалого.

Характеристика термінальних станів. Основні принципи 
реанімаційних заходів при порушенні дихання та кровообігу.

Надання домедичної допомоги постраждалим від зовнішніх 
факторів навколишнього середовища (термічна та холодова травма, 
утоплення, удушення, електротравма).

2

2. Травми. Відкриті та закриті пошкодження. Вогнепальна рана.

Мінно-вибухові та осколкові ушкодження.

Черепно-мозкова травма. Травми грудної клітки (пневмоторакс). Травма 
хребта. Травматичний шок. Шкала Глазго. Політравма, комбінована 
травма.

Ознаки відкритих і закритих переломів. Краш -  синдром. 
Алгоритм невідкладної допомоги.

Синдром «гострого живота». Алгоритм невідкладної медичної 
допомоги.

2

о3. Гостра судинна недостатність: непритомність, колапс, шок. 
Стенокардія. Гострий інфаркт міокарду. Клінічний перебіг та атипові 
форми.

Гіпертензивні кризи (І і II типу). Клінічні прояви. Гострі 
порушення мозкового кровообігу.

Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна 
коми). Алгоритм надання невідкладної допомоги.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при анафілактичному
шоці.

2

4. Організація та порядок надання медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні збройних конфліктів.

Початковий алгоритм дій при наданні невідкладної допомоги в 
зоні вогневого контакту (ТССС -  Тасіісаі СотЬаІ Сазиаііу Саге).

Ураження бойовими отруйними речовинами. Заходи колективної та 
індивідуальної безпеки при наданні домедичної допомоги.

2

Всього 8
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Теми практичних занять

1.

Основні принципи реанімаційних заходів при порушенні дихання 
та кровообігу у дорослих (ланцюг виживання) на догоспітальному етапі.

Алгоритм базової серцево-легеневої реанімації (ВЬ§).

Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим 
та хворим на догоспітальному етапі.

Проведення первинного та вторинного огляду постраждалого.

2

2.

Гостра кровотеча. Невідкладна допомога при зовнішній та 
внутрішній кровотечі. Методи тимчасової зупинки кровотечі. Правила 
накладання кровоспинного джгута (джгут САТ Тигпіциеі, джгут 
Есмарха).

Принципи медичного сортування при масових ураженнях (8ТАКТ). 

Дорожньо-транспортна пригода. Алгоритм допомоги.

Транспортна іммобілізація.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи
і

1. Діагностика ком при цукровому діабеті 
коми).

(гіпо- та гіперглікемічна 2

2.

Загальні принципи надання невідкладної допомоги при гострих 
отруєннях, укусах тварин та комах.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при укусах.

2

Всього 4
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 

навчальної роботи 
І.А. МИРОНЧУК 

А /  2(У /р .

ІНФЕКЦІЙНА БЕЗПЕКА, ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

№

з/п
Тематика

Кількість годин

Заг.

обсяг
Лекції

Навча

льна

практика

Самостій
робота

1.

Санітарно-протиепідемічний режим в 
закладах охорони здоров’я. 
Внутрішньолікарняні інфекції. 
Профілактичні заходи

2 2 -

2.
Актуальні питання профілактики 
інфекційних захворювань. Парентеральні 
інфекції. Профілактика.

4 2 2

Всього 6 4 2

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки педіатричного профілю.

Протокол № /і від ” р.

Голова циклової комісії С 7 /\^О .П .П етрун івЖ
20



І
Теми лекційних занять

1.

Внутрішньо-лікарняні інфекції. Причини виникнення та 
профілактичні заходи. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій. 
Обробка рук, дезінфекція. Види, засоби та методи дезінфекційних заходів. 
Стерилізація. Контроль якості передстерилізаційного очищення та 
стерилізації.

Чинні накази та нормативні документи.

2

2.

Класифікація інфекційних захворювань. Способи передачі інфекції. 
Профілактичні заходи, спрямовані на попередження виникнення інфекції.

Профілактика інфекційних захворювань з парентеральним 
шляхом передачі, в тому числі вірусних гепатитів В і С, ВІЛ-інфекції.

Порядок проведення екстреної постконтактної профілактики при 
виконанні професійних обов’язків.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

1.
Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. 2

Всього 2
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 

авчальної роботи
І.А. МИРОНЧУК

{ У  20<7р.

ПРИРОДНЕ ПЛАНУВАННЯ С ім’ї

№
Кількість годин

з/п
Тематика Заг.

обсяг
Лекції

Навчальна

практика

Самостійн;
робота

1. Біологічні основи плідності жінки і 
чоловіка 2 2 - -

2.
Природні методи розпізнавання 
плідності 4 2

-
2

Всього
6 4 - 2

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки хірургічного профілю.

Протокол № /  від ^ 7 ^  р .

Голова циклової яня біотт няук С.М.Хома
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■
Теми лекційних занять

1.

Методи планування сім’ї. Надійність та критерії відбору.
Короткий аналіз існуючих методів контрацепції.
Будова і функції чоловічої та жіночої статевої сфери. Особливості статевого 
дозрівання чоловіків. Гормональна регуляція чоловічої плідності. Особливості 
статевого дозрівання дівчат. Фізіологія менструального циклу. Гормональна 
регуляція менструального циклу. Тривалість репродуктивного періоду у жінок. 
Відмінність чоловічої і жіночої плідності.
Запліднення, імплантація, вагітність.
Аборт. Соціальні, медичні та релігійні аспекти проблеми.

2

2.

Історія природних методів планування сім’ї. Календарний метод 
(метод Кнауса-Огіно), метод спостереження за цервікальним слизом (метод 
Біллігса), температурний метод (метод Дюрінга). Симптотермальні методи 
планування сім’ї. Різновиди симптотермальних методів планування сім’ї -  
австрійський (Ратцера), бірмінгемський (Дж. Кіплей та А. Флінн), 
американський(Ліги “Подружжя Подружжю”) та інші.

Симптотермальний метод: спостереження за цервікальним слизом, базальною 
температурою, станом шийки матки.

Визначення плідних та неплідних днів циклу.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

1. Основні показники репродуктивного здоров’я, 
житті жінки.

Різні форми циклів у 2

Всього 2

й
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ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

вчальної роботи
І.А.МИРОНЧУК 

_____ 2 0/<£ р.

Медична психологія з основами біоетики

№

з/п
Тематика

Кількість годин

Загаль
ний

обсяг
Лекції

Навча
льна

практика

Самостій
на робота

1.
Психологічні основи спілкування. 
Аспекти міжособового спілкування. 
Основні принципи в сестринській 
справі

2 2 - -

2.
Психологія та етика в медсестринстві. 
Значення принципів біоетики та 
загальні напрямки її розвитку

2 - - 2

Всього 4 4 - 2

Робоча програма розглянута на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю. 

Голова циклової комісії Т. А. Солоденко

І Іротокол від <̂У>> 20/^р. № У
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І
Теми лекційних занять

1.

Психологічні основи спілкування. Аспекти міжособового спілкування.
Основні принципи в сестринській справі

Основні психологічні компоненти спілкування. Особливості спілкування 
медичної сестри з хворим.

Культура поведінки і етика взаємовідносин медичних працівників. Етика 
взаємин в умовах стаціонару. Етика медичних працівників в умовах поза 
лікарняних лікувальних закладів. Етика взаємин між середніми медичними 
працівниками і хворими. Етика з родичами і близькими.

Специфіка взаємин середнього медичного працівника і хворого при 
різних захворюваннях.

2

Всього 2

Теми самостійної роботи

1.

Психологія та етика в медсестринстві. Значення принципів біоетики 
та загальні напрямки її розвитку.

Психологічні аспекти етики та деонтології. Основні закономірності 
психології хворої людини, психологічні типи реагування на хворобливий стан. 
Моральність людських дій в біомедичній галузі та охороні здоровая.

2

Всього 2
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ЗАТВЕРДЖУ 
Заступник директ< 

.У ,/ з навчальної робі 
У у  І.А. МИРОНЧ
і / 2% ” о<£____ 20/

Основи медичної інформатики

Я»
Кількість годин

з/п
Тематика Заг.

Обсяг
Лекції

Навчальна

практика

Само 
на роі

1. Використання комп’ютерної техніки в 
медицині. 2 - 2 -

Всього
2 - 2 -

Розглянуто на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю.

Протокол № /  від р.

Голова циклової комісії .Солоденко



Теми практичних занять

1.

Використання комп’ютерної техніки в медицині. Основні теоретичні 
відомості про базові аспекти інформатики: програмне та апаратне 
забезпечення ПК, поняття про електронний документообіг, та засоби передачі 
інформації. Застосування інформаційних технологій у сучасній медицині. 
Основні прийоми і методи роботи з операційною системою І̂ПСІО\У5.

2

Всього 2
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