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МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ 

 

Вчення про медсестринство у внутрішній медицині. Методи 

обстеження пацієнта в клініці внутрішніх хвороб. 

Історія розвитку вчення про внутрішні хвороби, їх місце серед інших 

клінічних дисциплін у системі підготовки медсестри. Основні історичні етапи 

розвитку внутрішньої медицини в Україні. Внесок академіків М.П. 

Кончаловського, Г.Ф. Образцова, М.Д. Стражеско, М.М. Губергріца, Ф.Г. 

Яновського, В.М. Іванова, В.Х. Василенка, Л.Т. Малої, професора Г.Й. 

Яновського та інших у розвиток вітчизняної внутрішньої медицини.  

Принципи організації та методи надання лікувально-профілактичної 

допомоги пацієнтам в Україні. Основи законодавства України з питань охорони 

здоров’я населення і довкілля. Пропаганда санітарних знань, гігієнічне та 

фізичне виховання населення, формування здорового способу життя, боротьба 

зі шкідливими звичками. Роль медсестри в реалізації цих завдань. 

Заходи і засоби особистої професійної безпеки медичної сестри під час 

надання медичної допомоги пацієнтам, при роботі з кров’ю та іншим 

біоматеріалом, апаратурою тощо. 

Поняття про хворобу, етіологію, патогенез, періоди, стадії, діагностику, 

клінічний та медсестринський діагнози, прогноз, перебіг, види лікування, 

профілактику. 

 

Методи обстеження пацієнта медичною сестрою у клініці внутрішніх 

хвороб. 

Суб’єктивний та об’єктивні методи обстеження пацієнтів. Медсестринський 

процес в клініці внутрішніх хвороб. Опитування пацієнта медичною сестрою 

(паспортні дані, скарги, анамнез хвороби, анамнез життя). Обстеження пацієнта в 

межах компетенції медичної сестри. 

Додаткові методи обстеження: лабораторні та інструментальні 

(функціональні, комп’ютерна томографія, рентгенологічні тощо). 

Підготовка пацієнта, правила взяття біологічного матеріалу для 

досліджень, транспортування його в лабораторію. Участь медсестри в 

підготовці пацієнтів та проведенні інструментальних обстежень. Значення 

додаткових методів дослідження для з’ясування клінічного діагнозу та 

динаміки перебігу хвороби.  

Заходи і засоби особистої професійної безпеки медичної сестри під час 

надання медичної допомоги пацієнтам, при роботі з кров’ю та іншим біологічним 

матеріалом, інструментальних методах обстеження. 

Токсономія медсестринських діагнозів.  

 

Хвороби органів дихання. Професійні захворювання та отруєння. 

Основні прояви захворювань органів дихання. 

Поняття про хронічні неспецифічні захворювання легень (ХНЗЛ): 

бронхіт, бронхоектатична хвороба. Причини, класифікація. Медсестринський 
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процес при обструктивних захворюваннях легень. Ускладнення. Профілактика. 

Бронхіальна астма. Етіологія, роль алергенів у виникненні захворювання. 

Медсестринський процес при бронхіальній астмі. Клінічна картина нападу 

бронхіальної астми, невідкладна допомога та профілактика в міжприступний 

період, критерії ефективності медсестринських втручань.  

Пневмонія. Сучасна класифікація: позалікарняна, набута пневмонія, 

внутрішньолікарняна (шпитальна, нозокоміальна), аспіраційна та пневмонії з 

тяжкими дефектами імунітету. Етіологія, морфорлогічні зміни. 

Медсестринський процес при пневмонії. Можливі ускладнення. Профілактика. 

Плеврит сухий та ексудативний. Визначення, класифікація. 

Медсестринський процес при плевриті. Значення плевральної пункції в 

діагностиці та лікуванні. Профілактика. 

Абсцес легенів. Визначення. Медсестринський процес при абсцесі 

легенів. Профілактика. 

Емфізема легенів. Визначення. Медсестринський процес при емфіземі 

легенів. Профілактика. 

Пневмосклероз. Визначення. Медсестринський процес при 

пневмосклерозі. Профілактика. 

Професійні інтоксикації свинцем, хлорорганічними, фосфорорганічними, 

ртуть-органічними, миш’яковмісними сполуками. Медсестринський процес. 

Профілактика. 

Променева хвороба. Медсестринський процес. Профілактика. 

Онкопатологія органів дихання. Медсестринський процес при раку 

легень. Профілактика онкологічних уражень органів дихання.  

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці та особистої 

професійної безпеки медичної сестри під час надання медичної допомоги 

пацієнтам, при роботі з кров’ю та іншим біологічним матеріалом. Виконання 

чинних наказів МОЗ України «Про затвердження клінічних протоколів надання 

медичної допомоги за спеціальністю “Пульмонологія”». 

Туберкульоз легень. Етіологія, класифікація туберкульозу. 

Медсестринський процес при туберкульозі легень: медсестринська діагностика, 

встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських 

втручань. Реалізація плану медсестринських втручань при обстеженні, 

спостереженні та догляді за пацієнтом. Виконання лікарських призначень. 

Оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань та їх 

корекція. Специфічна і неспецифічна профілактика туберкульозу. Наказ МОЗ 

України з боротьби та запобігання туберкульозу.  

Суть пневмоконіозу. Класифікація залежно від виду пилу та його 

структури. Медсестринський процес при пневмоконіозі: медсестринське 

обстеження, виявлення дійсних проблем пацієнта, встановлення 

медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань. Реалізація 

плану медсестринських втручань. Оцінювання результатів виконання плану 

медсестринських втручань та їх корекція. Профілактика професійних хвороб та 

отруєнь. 
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Вібраційна хвороба. Визначення. Медсестринський процес при 

вібраційній хворобі. Профілактика. 

 

Хвороби серцево-судинної системи. 

Основні ознаки захворювань серцево-судинної системи. 

Артеріальна гіпертензія. Етіологія. Медсестринський процес при 

гіпертонічній хворобі. Участь медичної сестри у діагностиці. Принципи 

лікування. Дієтотерапія. Гіпертонічний криз, клінічні прояви, невідкладна 

допомога. Ускладнення артеріальної гіпертензії: інфаркт міокарда, інсульт, 

нефросклероз, аневризма аорти.  

Атеросклероз. Визначення, чинники ризику, форми атеросклерозу. Участь 

медсестри у лікуванні, дієтотерапії, профілактиці. 

Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Етіологія. Медсестринський 

процес при стенокардії. Діагностичні критерії, основні принципи лікування. 

Надання невідкладної допомоги в разі нападу. Догляд за пацієнтами, первинна 

та вторинна профілактика. 

Медсестринський процес при гострому інфаркті міокарда. Перша 

допомога. Ведення пацієнта з неускладненим інфарктом міокарда. 

Ускладнення: кардіогенний шок, аритмії, тромбоемболії, перфорація 

перегородки, аневризма шлуночка, синдром Дреслера. Атипові форми інфаркту 

міокарда. Роль медичної сестри у здійсненні лікування та виходжуванні 

пацієнтів. Виконання чинних наказів МОЗ України «Про затвердження 

протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Кардіологія”». 

Вади серця. Класифікація. Набуті вади серця. Етіологія. Класифікація 

набутих вад серця: поняття про стеноз та недостатність, компенсацію та 

декомпенсацію. Медсестринський процес при набутих вадах серця залежно від 

їх клінічних форм. Профілактика набутих вад серця. 

Міокардит, ендокардит, перикардит (різної етіології). Визначення суті, 

причини. Медсестринський процес при міокардиті, ендокардиті, перикардиті. 

Виконання чинних наказів МОЗ України «Про затвердження протоколів 

надання медичної допомоги за спеціальністю “Кардіологія”».  

Гостра серцева недостатність: серцева астма, набряк легень. Причини. 

Клінічні прояви. Невідкладна допомога. 

Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок). Причини. 

Класифікація. Клінічні прояви, діагностика, невідкладна допомога. Правила 

техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної 

безпеки. Заходи безпеки при роботі з електроприладами, апаратами, що 

працюють під тиском, балонами з газом. 

Хронічна недостатність кровообігу. Причини. Медсестринський процес.  

Порушення серцевого ритму. Поняття про синусову тахікардію, 

брадикардію, аритмію, екстрасистолію, миготливу аритмію. Роль медсестри в 

догляді та опіці за пацієнтами з аритміями. 
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Захворювання органів травлення. 

Основні симптоми захворювань шлунка. Гострий гастрит. Етіологія. 

Медсестринський процес при гострому гастриті: медсестринське обстеження, 

медсестринські діагнози, планування медсестринських втручань (взяття 

біологічного матеріалу для лабораторних досліджень, надання невідкладної 

допомоги, особливості догляду за пацієнтом, принципи дієтотерапії та лікування). 

Роль медичної сестри в профілактиці захворювання. Хронічний гастрит типу А, В. 

Етіологія, класифікація. Медсестринський процес при хронічних гастритах. 

Профілактика хронічного гастриту. 

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Етіологія, роль 

Неlісоbасtеr руlоrі. Класифікація. Участь медсестри у здійсненні сучасних 

методів діагностики, лікуванні, дієтотерапії. Ускладнення виразкової хвороби: 

їх клінічні прояви, невідкладна допомога при них, догляд за пацієнтами. 

Диспансеризація пацієнтів із захворюваннями шлунка. Виконання наказів МОЗ 

України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за 

спеціальністю “Гастроентерологія”». 

Виконання медсестринського процесу при виразковій хворобі шлунка і 

дванадцятипалої кишки. Оволодіння навичками медсестринського обстеження 

пацієнта, визначення його дійсних проблем та встановлення медсестринських 

діагнозів, планування медсестринських втручань та їх реалізація. 

Відпрацювання навичок підготовки пацієнта і взяття біологічного матеріалу 

для лабораторних досліджень; підготовки пацієнта до проведення 

інструментальних обстежень (рентгенологічного, ендоскопічного). Надання 

невідкладної долікарської допомоги при ускладненнях виразкової хвороби. 

Виконання лікарських призначень. Навчання пацієнта та його оточення само- 

та взаємодогляду. Профілактика захворювання. 

Рак шлунка. Медсестринський процес. Профілактика. 

Виконання заходів і засобів професійної безпеки, протиепідемічного 

режиму та охорони праці під час надання медичної допомоги пацієнтам, при 

роботі з кров’ю та іншим біологічним матеріалом, інструментальних методах 

обстеження. Специфіка роботи медсестри в гастроентерологічному відділенні. 

Хронічний гепатит. Етіологія, класифікація. Медсестринський процес при 

хронічних гепатитах, цирозі печінки, холециститах та жовчнокам’яній хворобі: 

медсестринська діагностика, планування медсестринських втручань. Реалізація 

плану медсестринських втручань. Виконання лікарських призначень. 

Оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань та їх 

корекція. Профілактика захворювань. 

Невідкладна допомога при гострих станах (шлунково-стравохідній 

кровотечі, печінковій недостатності, жовчній коліці). 

Хронічний панкреатит. Медсестринський процес при хронічному 

панкреатиті. Профілактика хронічного панкреатиту. 

Хронічний ентерит. Медсестринський процес при хронічному ентериті. 

Профілактика хронічного ентериту. 

Хронічний коліт. Медсестринський процес при хронічному коліті. 
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Профілактика хронічного коліту. 

 

Хвороби нирок та сечовивідних шляхів. 

Основні симптоми та синдроми захворювань нирок та сечовивідних 

шляхів. Методи діагностики. 

Гломерулонефрит гострий та хронічний. Етіологія, роль бета-

гемолітичного стрептококу групи А. Класифікація. Медсестринський процес 

при гломерулонефриті: медсестринське обстеження, визначення дійсних 

проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів, планування 

медсестринських втручань. Реалізація плану медсестринських втручань. 

Надання невідкладної допомоги при еклампсії, нирковій гіпертензії. Первинна і 

вторинна профілактика, диспансерне спостереження. 

Пієлонефрит гострий та хронічний. Етіологія. Медсестринський процес 

при пієлонефриті: медсестринське обстеження, визначення дійсних проблем 

пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів. Планування 

медсестринських втручань: підготовка пацієнта до лабораторних досліджень 

(загального клінічного аналізу сечі, проби за методами Зимницького, 

Нечипоренка, бактеріологічного, визначення чутливості до антибіотиків); 

підготовка пацієнта до проведення інструментальних обстежень (екскреторної 

урографії, комп’ютерної томографії, хромоцистоскопії). Особливості 

спостереження та догляду за пацієнтом. Принципи лікування та профілактики. 

Нирковокам’яна хвороба. Етіологія. Медсестринський процес. Надання 

невідкладної допомоги під час нападу ниркової коліки. Особливості догляду за 

пацієнтами. Профілактика захворювання. 

Хронічна хвороба нирок. Етіологія. Класифікація, стадії. Методи 

діагностики (ренографія, сканування, комп’ютерна томографія). Принципи 

лікування. Види діалізу. Трансплантація нирки. Особливості спостереження, 

догляду та опіки над пацієнтами.  

Правила техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки. Заходи 

безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під 

тиском, балонами з газом. 

 

Ревматичні та системні хвороби сполучної тканини. Алергійні 

захворювання. 

Ревматична хвороба. Етіологія. Медсестринський процес при ревматичній 

хворобі. Методи діагностики при ревматичній хворобі, участь медичної сестри 

в їх проведенні. Принципи лікування. Профілактика: первинна, вторинна. 

Здійснення мотивованого догляду та опіки над пацієнтом. 

Медсестринський процес при захворюваннях сполучної тканини 

(ревматоїдному артриті, деформівному остеоартрозі, системному червоному 

вовчаку, системній склеродермії, дерматоміозиті та ін.). Методи діагностики 

при системних захворюваннях, участь медичної сестри в їх проведенні. 

Принципи лікування та профілактики. Здійснення мотивованого догляду та 

опіки над пацієнтом з ураженням сполучної тканини.  
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Поняття про алергію та алергійні реакції. Загальна характеристика екзо- 

та ендоалергенів. Поняття про імунологічні механізми розвитку алергійних 

реакцій. Основні типи алергійних реакцій. Поняття про алергійні реакції 

реагінового типу (І тип), цитотоксичного типу (ІІ тип), імунокомплексну 

алергійну реакцію (ІІІ тип) та алергійну реакцію гіперчутливості клітинного 

типу (ІV тип). Клінічні прояви. Медсестринський процес та невідкладна 

допомога при основних алергійних захворюваннях: бронхіальній астмі, 

полінозах, кропив’янці, алергодерматиті, медикаментозній алергії, харчовій 

алергії, анафілактичному шоку, набряку Квінке. 

  

Хвороби системи крові. 

Сучасний погляд на кровотворення. Функції гемопоетичної системи: 

транспортна, захисна, гемостатична, регуляційна електролітів і води, 

терморегуляційна, зв’язок між органами і тканинами.  

Анемія. Визначення, етіологія, класифікація. Основні симптоми при 

анемії. Постгеморагічна (гостра, хронічна), залізодефіцитна, мегалобластна, 

гіпо- і апластична, гемолітична (набута, вроджена). Медсестринський процес 

при анемії: медсестринське обстеження, медсестринська діагностика. 

Планування медсестринських втручань: підготовка пацієнта до лабораторних 

досліджень (загального аналізу крові, визначення рівня заліза в сироватці крові, 

копрології) та інструментальних обстежень (різних видів ендоскопії, ЕКГ 

тощо). Вирішення дійсних проблем та потреб пацієнта. Принципи лікування. 

Профілактика. 

Гемобластоз. Визначення. Етіологія. Класифікація пухлинних 

захворювань кровотворної і лімфоїдної тканин. Медсестринський процес при 

гострому мієлоїдному та лімфоїдному лейкозі, хронічних 

мієлопроліферативних захворюваннях (хронічному мієлолейкозі, справжній 

поліцитемії, ідіопатичному мієлофіброзі, есенціальній тромбоцитемії) та 

лімфопроліферативних процесах. Медсестринська діагностика, планування 

медсестринських втручань: підготовка пацієнта до додаткових методів 

обстеження (загального аналізу крові, імуноферментного та цитогенетичного 

дослідження крові, стернальної пункції, біопсії лімфатичних вузлів тощо). 

Участь медичної сестри в лікуванні. Оцінювання результатів медсестринських 

втручань та їх корекція. Профілактика. 

Геморагічні захворювання. Визначення. Етіологія, класифікація. 

Медсестринський процес при геморагічних захворюваннях (тромбоцитопенії, 

тромбоцитопатії, гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі): 

визначення, дійсні проблеми пацієнта, медсестринські діагнози. Планування 

медсестринських втручань: підготовка пацієнта до проведення додаткових 

методів обстеження (загального аналізу крові, коагулограми, рентгенографії 

суглобів, МРТ, МЯР тощо). Виконання лікарських призначень. Профілактика. 
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Хвороби ендокринної системи та обміну речовин. Охорона праці в 

галузі. 

Дифузне тиреотоксичне воло. Ендемічне воло. Гіпотиреоз. Мікседема. 

Визначеня. Етіологія. Медсестринський процес при хворобах щитоподібної 

залози: підготовка пацієнта до проведення специфічних додаткових методів 

обстеження (біохімічного аналізу крові, гормонального дослідження, 

імунологічного дослідження, радіоізотопного сканування, сцинтиграфії 

щитоподібної залози тощо). Виконання призначень лікаря. Оцінювання 

результатів медсестринських втручань та їх корекція. Профілактика 

захворювань щитоподібної залози. 

Цукровий діабет. Визначення. Етіологія, чинники ризику. Класифікація. 

Медсестринський процес при цукровому діабеті: визначення дійсних проблем 

пацієнта, медсестринська діагностика. Планування медсестринських втручань: 

підготовка пацієнта до проведення додаткових методів обстеження (загального 

та біохімічного аналізів крові, крові на рівень глюкози, глюкозотолерантного 

тесту, аналізу сечі на глюкозу, УЗД підшлункової залози, обстеження очного 

дна, ЕКГ тощо). Невідкладна допомога при гіпер- та гіпоглікемічній комі. 

Лікування медикаментозне та дієтотерапія. Навчання пацієнта та його оточення 

правилам інсулінотерапії та дієтотерапії. Диспансеризація, профілактика.  

Ожиріння. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес при 

ожирінні. Ступені ожиріння (їх критерії) за різними методиками.  

Значення раціонального харчування та фізичної активності в 

профілактиці аліментарного ожиріння.  

Оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної 

безпеки. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що 

працюють під тиском, балонами з газом. 
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МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ 

 

Вступ. Основні завдання та організація педіатричної служби в 

Україні. Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. 

Педіатрія — наука про здорову та хвору дитину. Основні етапи розвитку 

педіатрії. Видатні вчені — засновники педіатрії. Внесок українських вчених у 

розвиток педіатрії (С.X. Хотовицький, О.М. Хохол, В.Г. Балабан, І.М. Руднєв, 

А.А. Кисіль, С.І. Ігнатов, П.М. Гудзенко, О.М. Лук’янова, П.С. Мощич, 

В.М. Сидельников). 

Основні закони, спрямовані на поліпшення охорони здоров’я матері та 

дитини. Система організації медичної допомоги дитині. Дитячі лікувально-

профілактичні та навчально-виховні заклади. Роль медсестри в організації 

профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Диспансеризація дитячого 

населення. Групи здоров’я. Основні положення чинних наказів у педіатричній 

службі. 

Етика, деонтологія та професійний рівень медичної сестри. 

Періоди дитячого віку, характеристика. 

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи й органів чуття. 

Формування умовних рефлексів. Спинний мозок. 

Шкіра, анатомічні та функціональні особливості. 

Температура тіла. Особливості терморегуляції у дітей. 

Анатомо-фізіологічні особливості кісткової та м’язової систем. 

Закономірності росту дитячого організму. Медсестринська діагностика 

фізичного та нервово-психічного розвитку дітей різного віку. Значення режиму 

виховання та догляду для гармонійного розвитку психічної і моторної 

діяльності дитини. 

Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дитячому віці. 

Кровообіг плода та новонародженого. Анатомо-фізіологічні особливості 

серцево-судинної системи у дитячому віці. Медсестринське спостереження за 

частотою скорочень серця у дітей різного віку.  

Внутрішньоутробне кровотворення. Кровотворення новонародженої 

дитини. Кількісні та якісні зміни крові в процесі росту і розвитку дітей. 

Особливості гемограми у дітей різних вікових груп.  

Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення. Бактеріальна флора 

кишок, фізіологічне значення. 

Водний обмін. Потреба у воді залежно від віку. Всмоктування та 

виділення води. Електролітний обмін. Нерозривний зв’язок з водним обміном. 

Кислотно-основний стан крові, показники у здорових дітей. 

Білковий обмін. Білки — пластичний матеріал для росту і розвитку. 

Позитивний азотний баланс у дітей. Потреба у білках залежно від віку. 

Співвідношення між білками, жирами, вуглеводами на першому році життя. 

Вуглеводний обмін. Використання вуглеводів для продукування тепла й 

роботи. Потреба у вуглеводах відповідно до віку. 

Жировий обмін. Жири як основне джерело енергії. Біологічна цінність 
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жирів. Потреба у жирах залежно від віку. 

Вітамінний обмін. Норми добової потреби у вітамінах відповідно до віку. 

Імунна система як контроль за генетичною стабільністю внутрішнього 

середовища організму. Неспецифічні складові частини захисту. Система 

мононуклеарних фагоцитів. Комплемент. Інтерферон. Специфічні імунологічні 

реакції клітинного (Т-лімфоцити) і гуморального (В-лімфоцити) імунітету. 

Імуноглобуліни. Уявлення про імунодефіцит.  

Лімфокапілярні та лімфатичні судини, функції. Лімфатичні вузли, 

функції. 

Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи. Зв’язок гормонів 

з процесами росту й розвитку дитини. 

Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи. Міхурно-сечовий 

рефлюкс. Створення умовного рефлексу на виділення сечі. 

 

Анатомо-фізіологічні особливості доношеної новонародженої дитини 

та догляд за нею. 

Плід і його розвиток. Шкідливий вплив різних чинників на внутрішньо-

утробний розвиток плода. Основні групи захворювань, які виникають під час 

внутрішньоутробного розвитку плода. 

Характеристика доношеної новонародженої дитини. Медсестринське 

обстеження. Оцінювання за шкалою Апгар. Показники фізичного розвитку. 

Поняття про зрілість. Тривалість неонатального періоду. 

Медсестринське обстеження при фізіологічних станах новонароджених: 

фізіологічна втрата маси тіла, фізіологічна жовтяниця, фізіологічна еритема, 

токсична еритема, транзиторна гарячка, статеві кризи, сечокислий інфаркт 

нирок, транзиторний дисбактеріоз і транзиторний катар кишок. 

Організація середовища й догляду за новонародженою дитиною згідно з 

чинними наказами МОЗ України. 

Вигодовування новонароджених: спосіб годування, частота, одноразова 

кількість молока. 

Перший патронаж новонародженої дитини. Догляд за немовлям у 

домашніх умовах. 

 

Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної новонародженої 

дитини та догляд за нею. 

Визначення недоношеності та її причини. Медсестринське обстеження: 

зовнішні ознаки, функціональна незрілість, особливості органів та систем. 

Особливості фізичного та психомоторного розвитку. Збільшення маси тіла 

та зросту залежно від її маси дитини на час народження. 

Особливості перебігу фізіологічних станів. Організація медичного 

обслуговування та принципи виходжування недоношених дітей згідно з 

чинними наказами МОЗ України. Профілактика вторинної асфіксії. 

Вигодовування недоношених. 

Основні принципи диспансеризації недоношених дітей. 
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Догляд за недоношеною дитиною в домашніх умовах. 

 

Вигодовування грудної дитини. Природне, змішане та штучне 

вигодовування. Харчування дітей, старших однорічного віку. 

Основні принципи вигодовування дітей раннього віку. Види 

вигодовування. Характеристика природного вигодовування. Лактація. Хімічний 

склад молока в різні терміни лактації. Значення молозива для годування 

новонародженої дитини. Характеристика материнського молока, його переваги. 

Методика та правила прикладання дитини до груді. Визначення добової 

кількості їжі дітям, методи розрахунку. Введення підгодовування і харчових 

доповнень. Протипоказання та утруднення під час грудного вигодовування. 

Дієта і режим жінки-годувальниці. Гіпогалактія, профілактика та лікування. 

Штучне вигодовування, характеристика. Показання для переведення 

дитини на штучне вигодовування. 

Змішане вигодовування, характеристика. Показання до змішаного 

вигодовування. 

Харчування дітей після року. 

 

Хвороби новонароджених, пов’язані з проблемами інфікування.  

Захворюваність та смертність новонароджених. Основні причини. Роль 

медичної сестри в профілактиці захворювань новонароджених. 

Захворювання шкіри та пупкової ранки. Медсестринський процес у разі 

попрілостей, везикулопустульозу, пухирчатки новонароджених, омфаліту, 

сепсису:  

 медсестринське обстеження (скарги, анамнез, об’єктивне обстеження); 

 виявлення дійсних проблем пацієнта; 

 установлення медсестринських діагнозів; 

 планування медсестринських втручань та реалізація їх; 

 оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань та їх 

корекція; 

 профілактика захворювань. 

 

Хвороби новонароджених, пов’язані з пологовими проблемами. 

Гемолітична хвороба новонароджених. 

Пологові травми. Гемолітична хвороба новонароджених. Визначення, 

етіологія, класифікація. Медсестринський процес при пологових травмах, 

гемолітичній хворобі новонароджених. Профілактика ушкоджень під час 

пологів. 

Поняття про природжені вади розвитку та спадкові захворювання 

новонароджених. 

 

Гіповітаміноз. Рахіт. Гіпервітаміноз вітаміну D. Гіпокальціємічний 

синдром. Аномалії конституції. 

Рахіт. Гіпокальціємічний синдром. Гіпервітаміноз. Визначення, етіологія, 
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класифікація. Медсестринський процес у разі рахіту, гіпокальціємічного 

синдрому, гіпервітамінозу: медсестринське обстеження, виявлення дійсних 

проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів, планування 

медсестринських втручань. Реалізація плану медсестринських втручань. 

Оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань та їх 

корекція.  

Надання невідкладної допомоги під час ларингоспазму та еклампсії 

відповідно до протоколів лікування. 

Диспансерний нагляд. Неспецифічна й специфічна профілактика рахіту. 

Аномалії конституції. Визначення, етіологія, класифікація за клінічними 

формами. Медсестринський процес при екскудативно-катаральному, 

лімфатико-гіпопластичному, нервово-артритичному діатезі. Профілактика. 

Диспансерний облік. Особливості імунізації. Надання невідкладної допомоги 

при гострих алергійних станах у дітей (кропив'янка, набряк Квінке, 

анафілактичний шок) відповідно до протоколів лікування.  

 

Гострі розлади травлення у дітей раннього віку. Хронічні розлади 

травлення. 

Гострі розлади травлення. Визначення, етіологія, класифікація. 

Медсестринський процес при функціональних розладах травлення: 

медсестринська діагностика, планування медсестринських втручань. Реалізація 

плану медсестринських втручань. Оцінювання результатів виконання плану 

медсестринських втручань та їх корекція. Профілактика гострих розладів 

травлення. 

Пілороспазм і пілоростеноз. Медсестринська діагностика, планування 

медсестринських втручань, їх реалізація. 

Гіпотрофія. Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринський процес 

при гіпотрофії: визначення дійсних проблем пацієнта, встановлення 

медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань та їх 

реалізація. Профілактика. Уявлення про паратрофію. Роль медичної сестри у 

профілактиці дистрофії. 

 

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку. 

Гельмінтози. 

Стоматит. Гастрит. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої 

кишки. Дуоденіт. Холецистохолангіт та дисфункція жовчовивідних шляхів. 

Ентероколіт. Коліт. Гельмінтози. Визначення, етіологія, роль Helicobacter 

pylori. Медсестринський процес при цій патології. Медсестринське обстеження, 

медсестринські діагнози, планування медсестринських втручань: взяття 

біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. Особливості догляду за 

пацієнтом, принципи дієтотерапії та лікування.  

Роль медичної сестри в профілактиці захворювань. Проведення 

санітарно-гігієнічних заходів у дитячих установах. Санітарно-освітня робота 

серед батьків, дітей дошкільного та шкільного віку. 
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Захворювання органів дихання. 

Риніт, отит, фарингіт, трахеїт, ларингіт, стенозуючий ларинготрахеїт, 

тонзиліт, бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма. Визначення, етіологія, 

класифікація. Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання: 

медсестринська діагностика, встановлення медсестринських діагнозів, 

планування медсестринських втручань та їх реалізація під час спостереження, 

догляду за пацієнтом. Виконання лікарських призначень. Оцінювання 

результатів виконання плану медсестринських втручань та їх корекція. 

Профілактика. Особливості імунізації. Санаторно-курортне лікування. Роль 

медсестри в проведенні санітарно-освітньої роботи серед населення та 

особливо серед сімей з обтяженою спадковістю. Диспансерний нагляд. 

 

Захворювання сечової системи. 

Основні симптоми та синдроми захворювань нирок і сечових шляхів. 

Методи діагностики. 

Гломерулонефрит. Пієлонефрит. Хронічне захворювання нирок. 

Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринський процес при цій патології 

— медсестринське обстеження, визначення дійсних і супутніх проблем пацієнта, 

встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань: 

підготовка пацієнта до лабораторних досліджень (загального клінічного аналізу 

сечі, за методами Зимницького, Нечипоренка, бактеріологічна діагностика, 

визначення чутливості до антибіотиків); підготовка пацієнта до проведення 

інструментальних обстежень (рентгенологічного, цистоскопії, радіоізотопної 

реографії, УЗД тощо). Особливості спостереження та догляду за пацієнтом. 

Виконання лікарських призначень. Особливості імунізації. Санаторно-курортне 

лікування. Диспансеризація. 

Невідкладна допомога в разі гострої затримки сечі, ниркової коліки 

відповідно до протоколів лікування.  

 

Захворювання серцево-судинної системи. 

Природжені вади серця та судин. Частота природжених вад серця у дітей. 

Несприятливі чинники, які впливають на ембріогенез. Класифікація. 

Медсестринський процес у разі природжених вад серця та судин. 

Гостра ревматична лихоманка (ревматизм). Вегетосудинна дисфункція 

(ВСД). Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринське обстеження 

пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи: гострою ревматичною 

лихоманкою, ВСД. Медсестринська діагностика, участь медсестри у їх 

проведенні. Вирішення дійсних і супутніх проблем, потреб пацієнта. 

Виконання лікарських призначень. Профілактика. Диспансеризація. Роль 

медсестри у проведенні санітарно-освітньої роботи з батьками з метою 

профілактики захворювань серцево-судинної системи. 

 

Захворювання системи крові. 

Залізодефіцитна анемія. Гострий мієлоїдний і лімфоїдний лейкоз. 
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Визначення. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес при цій 

патології. Диспансеризація. Роль медсестри в профілактиці анемій у дітей 

раннього віку. 

Тромбоцитопенія та тромбоцитопатія. Гемофілія. Геморагічний васкуліт. 

Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринський процес при цій 

патології. Прогноз. Диспансерне спостереження. 

 

Захворювання ендокринної системи. 

Цукровий діабет. Визначення, етіологія, чинники ризику. Класифікація. 

Медсестринський процес при цукровому діабеті: визначення дійсних проблем 

пацієнта, медсестринська діагностика. Планування медсестринських втручань: 

підготовка пацієнта до проведення додаткових методів обстеження (загального 

та біохімічного аналізів крові, визначення вмісту глюкози у крові та сечі, 

глюкозотолерантного тесту, УЗД підшлункової залози, обстеження очного дна 

тощо). Невідкладна допомога під час діабетичного кетоацидозу та 

гіпоглікемічної коми відповідно до протоколів лікування. Лікування 

медикаментозне та дієтотерапія. Диспансеризація. Профілактика. Навчання 

пацієнта та його оточення правилам інсуліно- та дієтотерапії. 

Захворювання щитоподібної залози. Природженний та набутий 

гіпотеріоз. Розпізнавання гіпотереозу в перші місяці життя дитини. 

 

Туберкульоз у дітей. 

Туберкульоз. Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринський 

процес під час туберкульозу: медсестринська діагностика, встановлення 

медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань, реалізація 

плану медсестринських втручань під час обстеження, спостереження та догляд 

за пацієнтом. Виконання лікарських призначень. Оцінювання результатів 

виконання плану медсестринських втручань та їх корекція. Специфічна і 

неспецифічна профілактика. Диспансерне спостереження та чинні накази МОЗ 

України щодо туберкульозу. 

 

Дифтерія. Менінгококова інфекція. 

Дифтерія. Менінгококова інфекція. Визначення, етіологія, класифікація. 

Медсестринський процес при цій патології: медсестринське обстеження, 

виявлення дійсних і супутніх проблем пацієнта, встановлення медсестринських 

діагнозів. Планування медсестринських втручань: підготовка пацієнта до 

лабораторних досліджень. Особливості догляду медичної сестри за пацієнтом. 

Принципи лікування. Правила виписування. Надання невідкладної допомоги при 

дифтерійному крупі, менінгококцемії, відповідно до протоколів лікування. Заходи 

в осередку інфекції. Активна імунізація. Чинні накази МОЗ України. 

 

Гострі респіраторні вірусні інфекції. Грип. Парагрип. Аденовірусна 

інфекція. 

Гострі респіраторні вірусні інфекції. Грип, парагрип, аденовірусна інфекція. 
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Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринський процес при цій патології. 

Медсестринська діагностика, планування медсестринських втручань та їх 

реалізація. Виконання лікарських призначень. Специфічні засоби лікування. 

Оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань та їх 

корекція. Профілактика. Заходи в осередку інфекції. Чинні накази МОЗ України. 

Кір. Краснуха.  
Кір. Краснуха. Визначення, етіологія, епідеміологія. Медсестринський 

процес при цій патології. Участь медичної сестри в діагностиці. 

Диференціальна діагностика. Заходи в осередку інфекції. Активна імунізація. 

Медсестринське обстеження, виявлення дійсних проблем пацієнта, 

встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських 

втручань. Ускладнення, пов’язані з дією вірусу та зумовлені вторинною 

інфекцією. Реалізація плану медсестринських втручань під час обстеження, 

спостереження та догляду за пацієнтом. Виконання лікарських призначень. 

Оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань та їх 

корекція. Специфічна і неспецифічна профілактика. Заходи в осередку інфекції. 

Чинні накази МОЗ України. 

 

Вітряна віспа. Скарлатина. 

Вітряна віспа. Скарлатина. Визначення, етіологія, епідеміологія. 

Медсестринський процес при цій патології: медсестринське обстеження, 

виявлення дійсних і супутніх проблем пацієнта, встановлення медсестринських 

діагнозів, планування медсестринських втручань. Ускладнення, пов’язані з дією 

вірусу та зумовлені вторинною інфекцією. Реалізація плану медсестринських 

втручань під час обстеження, спостереження та догляду за пацієнтом. 

Виконання лікарських призначень. Оцінювання результатів виконання плану 

медсестринських втручань та їх корекція. Профілактика. Заходи в осередку 

інфекції. Чинні накази МОЗ України. 

 

Паротитна інфекція. Кашлюк. Паракашлюк. 

Паротитна інфекція. Кашлюк. Паракашлюк. Визначення, етіологія, 

епідеміологія. Особливості перебігу кашлюку в немовлят. Медсестринський 

процес під час паротитної інфекції, кашлюку, паракашлюку: медсестринське 

обстеження, визначення дійсних і супутніх проблем пацієнта, встановлення 

медсестринських діагнозів. Планування медсестринських втручань: підготовка 

пацієнта до лабораторних досліджень (загального аналізу крові та сечі, взяття 

слизу для бактеріологічного дослідження). Спостереження, догляд та опіка за 

пацієнтом. Особливості перебігу кашлюку в немовлят. Принципи лікування в 

різні періоди захворювання та залежно від віку дитини. Заходи в осередку 

інфекції. Активна імунізація. Чинні накази МОЗ України. 

Кишкові інфекції. 

Кишкові інфекції: дизентерія, сальмонельоз, колі-інфекція. Визначення, 

етіологія, епідеміологія, класифікація. Медсестринський процес при цій 

патології: медсестринське обстеження, медсестринські діагнози, планування 
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медсестринських втручань (взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень, особливості догляду за пацієнтом, дієтотерапія). Заходи в осередку 

інфекції. Профілактика. Роль медсестри в проведенні профілактики гострої 

кишкової інфекції. 

Вірусний гепатит. Поліомієліт. ВІЛ-інфекція/СНІД. 

Вірусний гепатит. Поліомієліт, ВІЛ-інфекція/СНІД. Визначення, 

етіологія, класифікація.  

Медсестринський процес при цій патології: медсестринське обстеження 

(скарги, анамнестичні дані, дані об’єктивного обстеження), виявлення дійсних 

проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів. Планування 

медсестринських втручань, реалізація, оцінювання та корекція. Заходи в 

осередку інфекції. Чинні накази МОЗ України. Активна імунізація. 

Виконання заходів з профілактики внутрішньолікарняних заражень ВІЛ-

інфекцією згідно з чинними наказами МОЗ України. Заходи неспецифічної 

профілактики. Скринінгові дослідження для виявлення інфікованих осіб. 

Тестування донорів. 

 

Невідкладна допомога на догоспітальному етапі та в стаціонарі. 

Охорона праці в галузі. 

Основні чинники, які сприяють виникненню судомного та 

гіпертермічного синдромів. Механізм розвитку. Основні клінічні прояви. 

Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

Алергійний синдром (кропив’янка, набряк Квінке, анафілактичний шок, 

сироваткова хвороба). Причини. Клінічні прояви. Медсестринський процес. 

Надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі.  

Токсичний синдром. Кишковий токсикоз. Нейротоксикоз. Причини, 

механізм виникнення. Клінічні прояви. Медсестринський процес. Надання 

невідкладної допомоги. 

Коматозний синдром. Визначення поняття синдрому. Причини 

виникнення. Клінічні прояви І, II, і III ступенів коми. Медсестринська 

діагностика. Надання допомоги на догоспітальному етапі. 

Синдром стенозуючого ларинготрахеїту та астматичний стан. Причини, 

механізм розвитку, клінічні прояви. Медсестринський процес. Невідкладна 

допомога. 

Синдром недостатності кровообігу. Судинна недостатність. Класифікація. 

Причини, механізм розвитку. Зомління, колапс. Надання невідкладної 

допомоги. 

Синдром гострої ниркової недостатності Причини, механізм розвитку. 

Клінічні прояви. Принципи надання невідкладної допомоги. 

Геморагічний синдром у дітей. Причини, механізм розвитку. Симптоми. 

Невідкладна допомога. Роль медсестри в догляді за пацієнтами з геморагічним 

синдромом. 

Гіпокальціємічний синдром. Причини, механізм розвитку. Симптоматика. 

Невідкладна допомога. 
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МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ 

 

 Основні завдання хірургічної служби в Україні. Охорона праці в 

галузі. 

Хірургія — розділ медицини, основним лікувальним засобом якого є 

хірургічні маніпуляції та операції. Нарис з історії хірургії. Причини, які 

заважали розвитку хірургії. Відкриття антисептики й асептики, знеболювання 

та груп крові. Початок розвитку сучасної хірургії, диференціація хірургічних 

спеціальностей та становлення хірургії як науки. М.І. Пирогов — видатний 

хірург, учений-анатом, засновник військово-польової хірургії. Визначні хірурги 

XIX—XX ст.: М.В. Скліфосовський, М.І. Пирогов, О.М. Бакулєв, П.І. Дьяконов, 

С.П. Федоров, О.В. Вишневський, М.М. Петров, Б.В. Петровський та ін. 

Українська школа хірургів: В.О. Караваєв, О.П. Кримов, М.М. Дітеріхс, 

С.П. Коломнін, В.П. Філатов, О.О. Шалімов, М.М. Амосов та ін. Місце хірургії 

в сучасній медицині. Організація та структура хірургічної служби України, 

основні хірургічні заклади військової та цивільної медицини. 

Хвороба та етапи її розвитку. Уявлення про етіологію, патогенез, клінічні 

симптоми та синдроми, перебіг хвороби, діагноз, прогноз хвороби, види 

лікування. 

Розвиток медсестринства в Україні. Медсестринські теорії і 

концептуальні моделі, які діють у сучасних умовах. Впровадження в хірургічну 

практику медсестринського процесу, його етапів. 

Міжособистісні аспекти спілкування. 

Принципи медичної етики і деонтології при обстеженні, лікуванні, 

догляді за пацієнтами та під час спілкування з їхніми родичами. 

Дотримання правил ТБ. Знищення та знезараження предметів, 

забруднених кров’ю, екскретами хворих. Складання плану заходів 

профілактики поширення ВІЛ-інфекції , гепатиту С. Охорона праці в галузі. 

 

Обстеження пацієнта медичною сестрою. 

Коротке оцінювання загального стану пацієнта. 

Методи обстеження пацієнта: суб’єктивні, об’єктивні, додаткові. 

Суб’єктивний метод обстеження (бесіда, інтерв’ю): паспорті дані, 

основні скарги, історія проблеми, анамнез, історія сім’ї.  

Об’єктивні методи обстеження: огляд (загальний, місцевий), правила 

його проведення, послідовність. Діагностичне значення. 

Загальне уявлення про метод пальпації, перкусії, аускультації. Правила та 

техніка проведення їх. Діагностичне значення. 

Аналіз даних суб’єктивного й об’єктивного методів обстеження 

пацієнта. Мета аналізу: встановити проблеми (наявні чи потенційні) пацієнта, 

установити сестринський діагноз, заповнити листок сестринського оцінювання 

стану пацієнта. 

Загальне уявлення про додаткові методи дослідження: лабораторні та 

інструментальні (рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові, радіоізотопні, 
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методи функціональної діагностики). Підготовка пацієнта до додаткових 

методів дослідження. Правила взяття матеріалу для лабораторних досліджень, 

транспортування його до лабораторії. Виконання нескладних лабораторних 

досліджень (експрес-методами). 

 

Профілактика хірургічної інфекції в діяльності медичної сестри. 

Роль мікрофлори, наявності вхідних воріт і стану макроорганізму в 

розвитку гнійної інфекції. Екзогенна та ендогенна хірургічна інфекція. Поняття 

про внутрішньолікарняну інфекцію, її профілактика. Асептика — комплексна 

система профілактичних і лікувальних засобів у боротьбі з інфекційними 

ускладненнями та захворюваннями. Санітарно-гігієнічні й протиепідемічні 

заходи для поліпшення медичної допомоги хворим і потерпілим з гнійними 

захворюваннями; їх профілактика згідно з чинними наказами. 

Основні принципи асептики: стерилізація та ізоляція. Профілактика 

повітряної, краплинної, контактної та імплантаційної інфекції. Фізичні та 

хімічні методи стерилізації. Термічні засоби: пастеризація, паровий, 

сухоповітряний, обпалювання і прожарювання. 

Променева, газова стерилізація. Контроль стерилізації. Профілактика 

імплантаційної інфекції. Підготовка рук та стерилізація їх перед операцією. 

Надягання стерильної білизни, оброблення операційною поля. Антисептика — 

комплексний метод знищення інфекції в рані та організмі людини. Види 

антисептики, основні групи хімічних речовин і способи застосування їх. 

Операційний блок, оснащення, режим роботи, прибирання. Забезпечення 

режиму асептики, антисептики на етапах хірургічної допомоги. 

 

Гемостаз. 

Поняття про кровотечу та крововтрату. Класифікація крововтрати. 

Класифікація кровотеч за причиною, зв’язком з навколишнім середовищем, 

наявністю проявів, часом виникнення, об’ємом крововтрати та за 

повторюваністю. Синдром гострої анемії, геморагічний шок, клінічні та 

лабораторні критерії оцінювання крововтрати, клінічні ознаки кровотечі з 

легенів і травного тракту. Тактика медичної сестри щодо гематом і 

крововиливів. Лабораторні та спеціальні методи діагностики. Механізм 

самостійного спинення кровотечі. Тимчасове й остаточне спинення кровотечі. 

Фізичні, хімічні, біологічні і механічні методи. Перша допомога під час 

зовнішніх і внутрішніх кровотеч на етапах надання медичної допомоги. 

Особливості інтенсивної терапії і догляду за хворими в умовах стаціонарного 

лікування. 

 

Тактика медичної сестри при гемотрансфузіях. 

Інфузійно-трансфузійна терапія в сучасній хірургії, реаніматології та 

інтенсивному лікуванні. 

Правові аспекти гемотрансфузій. Способи введення інфузійних речовин. 

Комплекс заходів з проведення гемотрансфузій. Показання, протипоказання до 
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переливання крові та її компонентів. Основи ізосерології. Система груп крові 

АВ0 та система резус. Визначення груп крові за допомогою стандартних 

сироваток та цоліклонів анти-А і анти-В реагентів. Поняття про резус-фактор. 

Визначення резус-належності експрес-методом стандартними антирезусними 

сироватками і цоліклональними D і С реагентами. Визначення якості крові та 

препаратів крові. Необхідні проби на сумісність еритроцитної маси донора і 

реципієнта. Методи і техніка гемотрансфузій. Помилки й ускладнення під час 

переливання препаратів крові. Догляд за хворими під час і після 

гемотрансфузії, лабораторний контроль. Донорство та його джерела. 

Необхідність обстеження донорів на вірусний гепатит, СНІД, сифіліс. 

Компоненти і препарати крові, їх клінічне застосування. Документація у 

випадку гемотрансфузій. Кровозамінники та гемокоректори. Класифікація 

розчинів за групами. Поняття про повне і часткове парентеральне харчування. 

Ускладнення в разі переливання кровозамінників, перша медична допомога при 

цьому. Організація служби крові в України. 

 

Знеболювання в діяльності медичної сестри. 

Поняття про біль і знеболювання. Історія знеболювання. Анестезіологія 

— окрема медична спеціальність. Спільність її з реаніматологією та 

інтенсивною терапією. Поняття про загальне і місцеве знеболювання. Теорії 

наркозу. Види наркозу залежно від способів уведення наркотичної речовини. 

Поняття про сучасну багатокомпонентну анестезію. 

Основні речовини для проведення наркозу. Апаратура для наркозу та 

анестезіологічні інструменти. Штучна гіпотермія. Підготовка хворих до 

анестезії, премедикація. Клінічний перебіг наркозу та його стадії, можливі 

ускладнення. Тактика в разі ускладнень, їхня профілактика. Неінгаляційний 

наркоз, його різновиди, переваги та недоліки. Участь медичної сестри в 

оформленні медичної документації із загального знеболювання. 

Місцеве знеболювання, механізм і види місцевої анестезії. Найпоширеніші 

анестезувальні засоби. Показання і протипоказання до проведення місцевої 

анестезії. Оснащення і техніка інфільтраційної, провідникової за методом 

Лукашевича—Оберста, внутрішньокісткової, внутрішньовенної та місцевої 

анестезії за методом О.В. Вишневського. Спинномозкова і перидуральна анестезія. 

Техніка проведення, протипоказання, можливі ускладнення, профілактика. 

Новокаїнова блокада, її різновиди і показання до проведення. 

Можливості анестезіологічного забезпечення на різних етапах надання 

хірургічної допомоги. Участь медичної сестри в проведенні місцевої анестезії. 

 

Неоперативна та оперативна хірургічна техніка. 

Поняття про пов’язку та перев’язку. Види пов’язок. Основні 

перев’язувальні засоби та матеріали. Транспортна і лікувальна іммобілізація. 

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

підручних матеріалів. Правила бинтування. Основні типи бинтових пов’язок. 

Тверді пов’язки, різновиди й оснащення для їх накладання. 
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Лікування хворого в хірургічному відділенні. Діагностика 

хірургічних захворювань. 

 

Загальноклінічні методи обстеження хворих: знайомство з хворим, 

збирання анамнезу захворювання та життя, даних об’єктивного дослідження 

органів і систем, місць патологічного вогнища, лабораторні та спеціальні 

методи дослідження. Методика оформлення і ведення історій хвороб, 

необхідний мінімальний обсяг лабораторних та інших методів обстеження 

хворих. Організація та послідовність проведення діагностики, обстеження. 

Підготовка хворого до спеціальних досліджень. Участь медсестри в обстеженні 

хворих та оформленні відповідної документації. 

 

Догляд за хворими в передопераційний період. 

Організація хірургічного відділення, його структура, розміщення, палати, 

перев’язувальна, режим роботи, прибирання. Лікарський план обстеження і 

лікування хворого та його значення для роботи молодшого медичного 

персоналу. Поняття про загальний догляд за хірургічними хворими. Санітарно-

гігієнічні вимоги до медичного персоналу та хворих. Особливості організації 

харчування хірургічних хворих. Визначення показань і протипоказань до 

знеболювання та операції (абсолютні, відносні). Оцінювання операційного 

ризику. Підготовка хворого до операції. Мета передопераційної підготовки: 

підготовка нервової, серцево-судинної систем, органів дихання, травного 

тракту. Підготовка операційного поля. 

Премедикація. Транспортування хворого в операційну. Особливості 

підготовки до ургентних і планових операцій. Необхідний обсяг лабораторних та 

інших спеціальних методів обстеження: для проведення операцій різного обсягу 

та загального знеболювання. 

 

Догляд за хворими в післяопераційний період. 

 

Післяопераційний період, його фази та варіанти перебігу. Порушення 

функцій життєво важливих органів і процесів обміну після операції. 

Організація роботи і гігієнічний режим у відділенні реанімації та 

інтенсивної терапії (ВРІТ), оцінювання загального стану хворого. Клінічний і 

моніторний нагляд за хворим. 

Післяопераційні ускладнення, їх профілактика і усунення: психічні та 

невротичні розлади, порушення діяльності серцево-судинної системи, дихання, 

травного тракту, сечовиділення. 

Можливі ускладнення в ділянці рани і дренажів. Післяопераційний 

режим, дієта, лікувальна фізкультура. Лабораторний і функціонально-

діагностичний контроль за станом хворого. Документація ВРІТ. Поняття про 

реабілітацію хірургічних хворих після операції. 
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Закриті та відкриті механічні ушкодження. Догляд за хворими. 

Уявлення про травму. Види травматизму та його профілактика. 

Організація травматологічної допомоги. 

Ускладнення травм — безпосередні, найближчі та пізні. Особливості 

обстеження травматологічного хворого, дослідження місця ушкодження. 

Організаційні та лікувальні принципи надання першої медичної допомоги. 

Види закритих травм м’яких тканин: забиття, розтягнення, розрив, струс, 

здавлення. Особливості діагностики, надання першої допомоги та лікування. 

Вивихи, їхні види, діагностика і лікування. 

Уявлення про переломи кісток: класифікація, клінічні ознаки, надання 

першої допомоги. Зростання переломів. Фактори, що уповільнюють зростання. 

Принципи лікування. Особливості догляду за травматологічними хворими. 

Уявлення про поранення та рану. Види ран, розподіл їх за характером 

ушкодження. Клінічні ознаки ран, класифікація за стадіями розвитку 

інфекційного процесу. Етапи перебігу ранового процесу. Види загоєння ран. 

Основи надання першої медичної допомоги в разі поранень. Загальні принципи 

первинного хірургічного оброблення ран. Антибактеріальна, хіміотерапія. 

Особливості лікування у випадках гнійних ран. Симптоми нагноєння рани, 

консервативне та хірургічне активне лікування, використання протеолітичних 

ферментів, загальної та місцевої антибіотикотерапії, УФО, лазера, 

гіпербаричної оксигенації. Вторинне хірургічне оброблення рани. Особливі 

види ранової інфекції. Вогнепальні поранення. Особливості перебігу і 

лікування. 

  

Термічні ушкодження. Електротравма. Догляд за хворими. 

Опіки. Класифікація термічних опіків. Визначення глибини ушкодження 

тканин і площі опіку. Послідовність надання першої медичної допомоги хворим, 

боротьба з опіковим шоком, місцеве лікування в разі опіків. Роль охолодження та 

раннього первинного хірургічного оброблення ушкодженої ділянки для 

поліпшення результатів подальшого лікування. Опікова хвороба: періоди та 

клінічні симптоми, принципи лікування. Догляд за опіковими хворими. Хімічні 

опіки, їх види, прояви, перша медична допомога і лікування. Відмороження. Види 

холодової травми. Класифікація відморожень, періоди і ступені розвитку. Перша 

допомога на догоспітальному етапі та лікування. Особливості догляду за хворими 

з відмороженнями. 

Електротравма. Дія електроструму на організм людини — електроопік, 

загальні зміни в центральній нервовій та серцево-судинній системах, у диханні. 

Особливості надання першої медичної допомоги, серцево-легенева реанімація, 

принципи лікування. 

 

Загальні проблеми під час догляду за хворими із хірургічною 

інфекцією. 

Гострі гнійні захворювання шкіри (фурункул, карбункул, гідраденіт, 

абсцес, флегмона, бешиха, еризипелоїд). Клінічна картина, особливості 
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перебігу та лікування у разі цих захворювань. Тактика медичної сестри при 

цьому. Запальні захворювання судин (лімфангіїт, лімфаденіт, флебіт, 

тромбофлебіт). Причини, клінічні ознаки та лікування. Небезпечність 

ускладнень гострого тромбофлебіту нижніх кінцівок. Гнійно-запальні 

захворювання кісток і суглобів (бурсит, тендовагініт, артрит, остеомієліт). 

Причини, особливості клінічної картини і лікування залежно від локалізації 

процесу. Роль медичної сестри в діагностиці та забезпеченні лікування хворих з 

окремими видами гнійних захворювань. 

Поняття про клостридіальну й неклостридіальну анаеробну інфекцію. 

Газова гангрена: збудники, форми, загальні й місцеві прояви. Профілактика, 

протиепідемічні заходи і принципи лікування. 

Правець: шляхи проникнення збудника й умови розвитку захворювання. 

Клінічні ознаки та профілактика, лікування й догляд за хворими. 

Гнильна неклостридіальна анаеробна інфекція, причини виникнення, 

особливості клінічної картини та лікування. Організація догляду за хворими. 

Види сепсису. Класифікація, клінічна картина, місцеві та загальні прояви 

захворювання. Токсикоінфекційний шок, симптоми, перша медична допомога, 

інтенсивна терапія, комплексне лікування й особливості догляду за хворими. 

Поняття про специфічну інфекцію. Особливості захворювань, які 

потребують хірургічного лікування. Сибірка: причини, форми, клінічні ознаки, 

обов’язковість консервативної терапії. Дифтерія ран: особливості перебігу 

ранового процесу, специфічна терапія, застосування антибіотиків та 

антисептиків. Протиепідемічні заходи й особливості догляду за хворими. 

Тактика медичної сестри під час виявлення таких хворих. Особливості надання 

допомоги хворим з укушеними ранами. 

Туберкульоз, який потребує хірургічного лікування, його форми. 

Туберкульоз лімфатичних вузлів: ознаки та лікування. Кістково-суглобовий 

туберкульоз: місцеві та загальні симптоми, діагностика, хіміотерапія, 

санаторно-ортопедичне, оперативне лікування та реабілітація хворих. 

Актиномікоз: клінічна картина, діагностика і лікування. Хірургічна 

проблема СНІДу. 

 

 Догляд за онкологічними хворими. 

Організація онкологічної служби в Україні. Етіологія. Уявлення про 

доброякісні та злоякісні пухлини. Клінічні ознаки і розвиток захворювань у разі 

доброякісних і злоякісних процесів. Класифікація пухлин залежно від вихідної 

тканини. Форми росту злоякісних пухлин. Оцінювання поширення процесу, 

поділ на стадії за системою ТNМ. Діагностика новоутворень, лікування при 

передракових захворюваннях. Поняття про радикальне й паліативне лікування 

злоякісних пухлин: хірургічне, променеве, гормональне, симптоматичне, 

комбіноване. 

Комплексна терапія злоякісних пухлин і необхідність застосування 

хірургічного лікування. Значення загальної диспансеризації населення. 
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Синдром порушення кровообігу, змертвіння, виразки, нориці. 

Чинники місцевого некрозу тканин. Види змертвінь. Клінічні ознаки 

сухої й вологої гангрени. Поняття про тромбоз і емболію: клінічна картина, 

профілактика і лікування. Пролежні: екзо-, ендогенні причини, клінічний 

перебіг, профілактика і лікування. Виразки, їхні види, клінічні ознаки, 

консервативні й оперативні методи лікування. Уявлення про нориці; 

класифікація, діагностика, лікування. Вроджені хірургічні захворювання, 

причини виникнення, різні вади розвитку в дітей і дорослих. Своєчасна 

діагностика — запорука одужання хворих. Методи корекції природженої 

патології. 

 

Догляд за хворими із захворюваннями та ушкодженнями голови. 

Особливості обстеження голови, шиї. Природжені дефекти і пухлини 

м’яких тканин черепа. Ушкодження м’яких тканин і кісток черепа. Відкрита і 

закрита черепно-мозкова травма: переломи склепіння і основи черепа, забиття, 

струс і здавлення мозку. Синдром черепно-мозкової травми. Особливості 

надання медичної допомоги та лікування черепно-мозкових травм. 

Ушкодження носа, щелеп. Клінічні ознаки, перша допомога, принципи 

лікування. 

 

Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 

ушкодженнями шиї. 
Вади розвитку органів шиї. Поранення шиї. Абсцес, флегмона, 

лімфаденіт шиї. Пухлини і хірургічні захворювання органів шиї 

(лімфогрануьоматоз, лімфосаркома, рак щитоподібної залози, гортані, 

стравоходу). Зоб дифузний, вузловий, токсичний (базедова хвороба). Сторонні 

тіла стравоходу і дихальних шляхів. Опіки і рак стравоходу: клінічна картина, 

діагностика, перша медична допомога, лікування. 

 

Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 

ушкодженнями органів грудної клітки. 

Основні методи обстеження грудної клітки та її органів. Механічна 

травма: забиття, вдавлення грудної клітки, перелом ребер, ключиць. 

Закриті ушкодження органів грудної клітки. Проникні й непроникні 

поранення грудної клітки, ускладнення їх. Ушкодження легенів, серця. Гнійно-

запальні захворювання плеври та легенів: гнійний плеврит, абсцес легені. Рак 

легені, діагностика та лікування. Оперативна корекція природжених і набутих 

вад і захворювань серця. Запальні захворювання грудної залози: гострий 

лактаційний і гострий гнійний мастит. Доброякісні та злоякісні пухлини 

грудної залози, клінічні ознаки, діагностика, методи лікування. Профілактичні 

заходи для своєчасного виявлення хворих. 
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Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 

ушкодженнями органів черевної порожнини. 

Безпосереднє обстеження хворих з хірургічними захворюваннями 

живота. Аномалії розвитку черевної стінки, пупка та внутрішніх органів. 

Основні спеціальні та інструментальні дослідження: езофагогастроскопія, 

ультразвук, рентгеноскопія, лапароскопія. Черевна грижа. Класифікація, 

клінічні ознаки, принципи лікування. Хірургічні захворювання шлунка, 

дванадцятипалої кишки, прямої кишки, жовчного міхура, підшлункової залози. 

Клінічні ознаки цих захворювань і принципи лікування. 

Закриті і відкриті ушкодження черевної порожнини, класифікація, 

клінічні ознаки, діагностика. Синдром гострого живота, перитоніт. Запальні 

захворювання очеревини: проривна виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, 

защемлена грижа, гострий апендицит, гострий холецистит, гострий панкреатит, 

непрохідність кишок. Особливості діагностики, перша допомога, клінічна 

картина, лікування, догляд. Рентгенографія і лапароскопія в ургентній 

абдомінальній хірургії. 

 

Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 

ушкодженнями прямої кишки. 

Методи дослідження прямої кишки. Ушкодження прямої кишки й 

сторонні тіла в ній, перша допомога. Запальні захворювання прямої кишки та 

навколопрямокишкової (параректальної) клітковини, тріщини відхідника, 

гострий проктит, геморой, гострий парапроктит, нориці відхідника і прямої 

кишки. Доброякісні та злоякісні пухлини товстої і прямої кишок, діагностика, 

лікування. Профілактичні огляди населення. 

 

Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 

ушкодженнями органів сечової та статевої систем. 

Особливості дослідження хворих із захворюваннями сечових і статевих 

органів (мануальні, інструментальні, спеціальні та лабораторні дослідження). 

Ушкодження органів сечової і статевої систем — нирок, сечового міхура, 

сечівника (уретри). Особливості діагностики, надання першої допомоги та 

етапного лікування урологічних хворих на догоспітальному етапі. Гнійно-

запальні захворювання нирок і сечового міхура: пієліт, пієлонефрит, піонефроз, 

гідронефроз, цистит. Сечокам’яна хвороба, клінічні ознаки, діагностика та 

лікування. Захворювання передміхурової залози. Пухлини нирок, сечового 

міхура, передміхурової залози. Захворювання яєчок і статевого члена. 

 

Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 

ушкодженнями хребта і таза. 

Дослідження хребта. Ушкодження хребта: компресійні переломи, 

переломовивихи; симптоми, методи діагностики та лікування. Ушкодження 

таза і тазових органів: класифікація, клінічні ознаки, особливості надання 

першої медичної допомоги та лікування. Синдром тривалого роздавлювання: 
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клінічна картина, розвиток процесу, принципи надання першої медичної 

допомоги і подальшого лікування. 

 

 

Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 

ушкодженнями кінцівок. 
Вивихи і переломи верхніх і нижніх кінцівок. Гнійні захворювання 

пальців і кисті. Панарицій: види, діагностика, способи оперативного лікування. 

Облітеруючий ендартеріїт, облітеруючий артеріосклероз, причини, клінічні 

ознаки, діагностика і лікування. Хвороба Рейно: клінічна картина, діагностика, 

лікування. Варикозне розширення вен, тромбофлебіт і флеботромбоз; клінічна 

картина, діагностика, ускладнення і способи лікування. 

Посттромбофлебітичний синдром; класифікація, діагностика, форми 

захворювання, лікування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


