
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» 

 

ПРОТОКОЛ   № 11 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління охороною 

здоров’я 

  

м. Львів                                                                                   24.03.2021р. 

Голова засідання – к.з держ.упр. (доктор філософії) Неділько Р.В. 

Завуч кафедри – Жубрид М.Т. 

Секретар засідання – Білобривка В.Ю. 

 

Практичне заняття проводилося на онлайн платформі Zoom 
 

Присутні : Неділько Р.В. - к.н.д.у.; Юристовська Н.Я.- к.н.д.у., Федорик В.М.-

к.і.н., Нечипор Н.О., Безкоровайна У.Ю. – к.н.д.у., Дуб Н.Є. – к.н.д.у., 

Білобривка В.Ю., Бялий А.О., Жубрид М.Т.,  Кузьменко О.В., Костів З.П., 

Назар Н.С., Палагіцька О.Я., Тверда І.В.,  Фітьо Н.Р., Яремчук О.І., Андрейко 

О.І., Рик.Т.М. 

Порядок денний: 

1. Відкрите практичне заняття на тему «Спостереження за пацієнтами різного 

віку з патологією органів травлення та ендокринними захворюваннями на 

дільниці сімейної медицини» викладача Яремчук О.В.  

 

1. Слухали: 

Викладач Яремчук О.В. представила практичне заняття  на тему: 

«Спостереження за пацієнтами різного віку з патологією органів травлення та 

ендокринними захворюваннями на дільниці сімейної медицини» з дисципліни 

«Медсестринство в сімейній медицині» для студентів спеціальності 223 

«Медсестринство» групи ІІІ МС-12 2бр.  

Технічне забезпечення заняття– мультимедійна презентація.  

Тестові завдання та ситуативні задачі в Google-формах. 

 

Зміст практичного заняття: 

1. Організаційні питання. 

2. Контроль підготовки студентів до заняття. 

3. Ввідний інструктаж  і виконання практичної роботи. 

4. Звіт студентів і підсумковий контроль заняття. 

 

Викладач висвітлила актуальність проблеми, етапи медсестринського 

процесу при патології органів травлення та ендокринних захворюваннях, 



ускладнення цукрового діабету, сучасну антибактеріальну терапію для 

лікування і профілактики. 

Для диференціальної діагностики багато важить проведений аналіз 

болючого синдрому: характер болю, іррадіація, причина виникнення, зв'язок із 

блюванням, проносом, кашлем та ін. важливо знати, на які хвороби раніше 

страждав хворий. 

Виступили: 

 Неділько Р.В. канд. держ.упр.(доктор філософії): викладення матеріалу до 

практичного заняття проведено на сучасному рівні, представлено 

найсучасніші дані про принципи лікування та надання невідкладної 

допомоги при ускладненнях цукрового діабету. Слід підкреслити, що в 

онлайн занятті озвучені нові протоколи і накази МОЗ України. 

 Федорик В.М. канд. іст. наук: викладач прекрасно володіє практичним 

матеріалом, акцентує велику увагу на етапи медсестринсько процесу, 

клінічні протоколи, накази МОЗ України. Здобувачі вищої освіти мали 

змогу опрацювати ситуативні задачі і тестові завдання в електронному 

додатку Google classroom. Заняття побудоване методично правильно, 

викладач дотримувалась плану викладання матеріалу. 

 

Ухвалили: 

1. Оцінити практичне заняття на тему: «Спостереження за пацієнтами різного 

віку з патологією органів травлення та ендокринними захворюваннями на 

дільниці сімейної медицини» з дисципліни «Медсестринство в сімейній 

медицині» для студентів спеціальності 223 «Медсестринство» групи             

ІІІ МС-12 2бр. на «відмінно». 

2. Здати методичну розробку практичного заняття в навчально – методичний 

відділ. 

 

Голова засідання к.держ.упр. Неділько Р.В.   

     

Секретар засідання                                                                                  В.Ю.Білобривка  

 


