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ПЕРЕДМОВА

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дис-
ципліни “Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка” розробле-
но для студентів II курсу зі спеціальності “Лікувальна справа”.

Практичні заняття складено відповідно до вимог навчальної про-
грами, затвердженої МОЗ України. Інструкції рекомендацій до кожного 
практичного заняття включають: навчальну мету, виховну мету; план 
заняття; питання для контролю рівня засвоєння базових знань; перелік 
обладнання, що має бути на занятті; рекомендації щодо засвоєння тих чи 
інших практичних навичок і вмінь; тести і ситуаційні задачі для само-
стійного контролю знань студентів, завдання додому і карта орієнтовної 
основи дій (карта ООД).

За рахунок скорочення кількості годин, передбачених програмою 
для вивчення розділів: “Санітарно-протиепідемічний режим лікуваль-
но-профілактичних закладів. Дезінфекція і стерилізація”, “Особиста гі-
гієна пацієнта. Харчування пацієнтів. Найпростіші методи фізіотерапії. 
Термометрія. Спостереження і догляд за пацієнтами”, “Виписування, 
зберігання і застосування лікарських засобів”, “Участь фельдшера в ла-
бораторних і інструментальних дослідженнях” — узято по 4 год, розра-
ховані для кожного розділу на проведення контрольно-залікових занять 
(модульного контролю). Усього передбачено 4 модульних контролі. Про-
ведення модульного контролю заплановано для перевірки знань і кращо-
го засвоєння студентами практичних навичок, умінь і теоретичних знань 
(виконання тестів).

До рекомендацій додано алгоритми виконання практичних навичок. 
Алгоритми складено послідовно, відповідно до розділів і тем дисциплі-
ни. Їх можуть використати студенти для самопідготовки, а викладачі — 
для контролю виконання практичних навичок студентами. Кожний алго-
ритм практичної навички містить такі етапи:

1) показання, протипоказання до проведення процедури;
2) підготовка обладнання до виконання процедури;
3) підготовка медичної сестри до роботи;
4) підготовка пацієнта до процедури;
5) техніка процедури;
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6) дезінфекція використаного інструментарію і предметів догляду;
7) обґрунтування дій на різних етапах процедури.
Звернено увагу на спостереження медичного працівника за станом 

пацієнта під час проведення процедури і після неї. Така послідовність 
сприяє виконанню процедури в повному обсязі.

Особливу увагу приділено розділу “Санітарно-протиепідемічний 
режим”. При складанні алгоритмів використано нормативні документи.  
Питання дезінфекції і стерилізації використаного обладнання висвітлено 
в усіх розділах.

До навчального посібника також додано методичні рекомендації 
щодо позааудиторної самостійної роботи для студентів.

Кожна методична рекомендація включає актуальність вивчення пев-
ного питання, навчальну мету, план вивчення питання, чітко вказані за-
вдання, ООД, питання для самоконтролю та рекомендовану літературу.

Передмова 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

СЕМЕСТР І

Практичне заняття № 1

ТИПИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ.
САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ РЕЖИМ: ВИЗНАЧЕННЯ,
МЕТА, ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Останнім часом актуальною стала про-
блема внутрішньолікарняних (госпітальних) інфекцій (ВЛІ). Вони 
пов’язані з перебуванням, лікуванням, обстеженням або зверненням осо-
би по медичну допомогу в лікувально-профілактичні заклади. 

Раціональна організація роботи приймального відділення, чітке про-
ведення всіх заходів медичного догляду за пацієнтом на початковому етапі 
перебування в лікувальному закладі забезпечує ефективність наступного 
лікування. Робота медичного персоналу приймального відділення є своє-
рідною візитною карткою діяльності лікарні та відображає професійний 
рівень обслуговування. Засвоєння студентами навичок догляду за пацієн-
тами в приймальному відділенні є важливим етапом професійної підго-
товки медичних сестер.

МЕТА
Знати: 

• визначення санітарно-протиепідемічного режиму;
• головні елементи заходів санітарно-протиепідемічного режиму 
лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ);

• шляхи передачі ВЛІ;
• чинники, які зумовлюють виникнення і поширення ВЛІ;
• види медичної документації стаціонару;
• види медичної документації поліклініки;
• обладнання і функції приймального відділення;
• основну документацію приймального відділення;
• правила прийому пацієнтів;
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• види санітарного оброблення пацієнтів;
• наказ МОЗ України № 38 “Про організацію та проведення за-
ходів щодо боротьби з педикульозом.”

Уміти:
• заповнювати медичну документацію;
• проводити санітарне оброблення пацієнта;
• проводити антропометричні дослідження пацієнта;
• проводити оброблення пацієнта з педикульозом;
• заповнювати документацію в приймальному відділенні.

ПЛАН
1. Ознайомлення з будовою та обладнанням лікарні. Проблема 

ВЛІ.
2. Медична документація стаціонару та поліклініки.
3. Санітарно-протиепідемічний режим приймального відділення.
4. Санітарне оброблення пацієнта.
5. Антропометричні дослідження пацієнта.
6. Оброблення пацієнта з педикульозом.

КОНТРОЛЬ БАЗОВИХ ЗНАНЬ
1. Дати визначення поняттю “санітарно-протиепідемічний ре-

жим”.
2. Назвати його мету.
3. Що таке ВЛІ? Які шляхи її поширення?
4. Назвати медичну документацію стаціонару.
5. Назвати медичну документацію поліклініки.
6. Яке обладнання і функції приймального відділення?
7. Назвати медичну документацію приймального відділення.
8. Назвати види санітарного оброблення пацієнта.
9. Як провести санітарне оброблення пацієнта з педикульозом?

ВИХОВНА МЕТА. Медичний персонал приймального відділення 
повинен пам’ятати, що від його організованих і грамотних дій залежать 
ефективність і результат лікування пацієнтів.

ОБЛАДНАННЯ: “Медична карта стаціонарного хворого”, “Журнал 
обліку та прийому пацієнтів і відмов від госпіталізації”, “Екстрене пові-
домлення про інфекційне захворювання”, ваги, ростомір, набір для про-
ведення санітарного оброблення пацієнта з педикульозом, ножиці, сан-
тиметрова стрічка.
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Алгоритми практичних навичок:
№ 1 “Санітарне оброблення пацієнта у приймальному відділенні ста-

ціонару”;
№ 2 “Санітарне оброблення пацієнта з педикульозом”;
№ 3 “Проведення гігієнічної ванни”;
№ 4 “Обтирання тяжкохворого у приймальному відділенні”;
№ 5 “Визначення маси тіла пацієнта (зважування)”;
№ 6 “Визначення зросту пацієнта”;
№ 7 “Визначення обводу грудної клітки”;
№ 8 “Транспортування пацієнта на кріслі-каталці, на каталці-ношах у 

палату та перекладання його в ліжко”.
Наказ МОЗ України № 38.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Робота 1. Ознайомлення з будовою та обладнанням лікарні. Режим 
лікарні. Правила внутрішнього розпорядку.

Завдання
1. Ознайомитися з будовою і приміщеннями відділень лікарні.
2. Ознайомитися з внутрішньолікарняним режимом.
3. Ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку лікарні.

Робота 2. Санітарно-протиепідемічний режим в окремих приміщеннях.
Завдання

1. Відпрацювати практичну навичку вологого прибирання примі-
щень ЛПЗ із застосуванням дезінфекційних розчинів:
а) палати;
б) процедурного кабінету;
в) їдальні;
г) ванної кімнати.

Робота 3. Заповнення медичної документації. Прийом пацієнта.
Завдання

1. Ознайомитися з оснащенням, документацією і функцією прий-
мального відділення.

2. Ознайомитися з роботою фельдшера в приймальному відділенні:
а) ознайомитися зі зразками медичної документації приймаль-
ного відділення і оволодіти навичками їх оформлення:
– медична картка стаціонарного хворого (Ф. 003-О);
– журнал обліку прийому пацієнтів і відмов від госпіталізації;
– екстрене повідомлення в санітарно-епідеміологічну стан-
цію про інфекційне захворювання (Ф. 058-О);

– статистична картка пацієнта, який вибув зі стаціонару;
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