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ПРОТОКОЛ   № 4 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

  

м. Львів                                                                                   12.11.2021 р. 

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

Завуч кафедри – Жубрид М.Т. 

Секретар засідання – Білобривка В.Ю. 

 

Присутні: Кривко Ю.Я – д.м.н., Неділько Р.В. - к.н.д.у.; Безкоровайна У.Ю. – 

к.н.д.у., Дуб Н.Є. – к.н.д.у., Білобривка В.Ю., Бялий А.О., Жубрид М.Т.,  Костів 

З.П., Палагіцька О.Я., Фітьо М.В., Музика О.І., Янків С.В., Древко І.В., Рик Т.І., 

Рудакова Н.Є., Федорович У.М., Панкевич М.С., Задорецька О.Е., Синиця С.В., 

Борщ І.С., Тісновець І.І., Амізян А.А., Любінська О.І., Андрейко О.І. 

Порядок денний: 

1. Показове теоретичне заняття на тему «Спостереження та догляд за 

пацієнтами з проблемами  дихання» з дисципліни «Основи 

медсестринства»  викладача Костеревої Н.В.  

 

1. Слухали: 

Викладач Костерева Н.В., представила теоретичне заняття на тему 

«Спостереження та догляд за пацієнтами з проблемами  дихання» з дисципліни 

«Основи медсестринства»   для студентів груп  ІІ МСф-1,2,3.   

Технічне забезпечення лекції – мультимедійна презентація.   

Теоретичне заняття проводилося на платформі ZOOM. 

План заняття: 

1. Дихання. Дослідження дихання. Спірометрія. 

2. Проблеми пацієнта, пов’язані з порушенням функції органів дихання. 

Догляд за пацієнтами з проблемами дихання. 

3. Оксигенотерапія. 

   

Викладач висвітлила мету заняття,  актуальність проблеми, основні скарги та 

клінічні симптоми, характерні для захворювань органів дихання; методи 

об’єктивного обстеження пацієнта при порушенні функції дихання; підготовку 

пацієнта до лабораторних, функціональних, рентгенологічних методів 

обстеження; медсестринські втручання при задишці, ядусі, болі в грудній клітці, 

кашлі, кровохарканні, легеневій кровотечі;  покази та методи проведення 

оксигенотерапії; техніку безпеки при оксигенотерапії.   



 

Виступили: 

• Дуб Н.Є. канд.наук з держ.упр.: викладення матеріалу лекції проведено на 

сучасному рівні з використаннм різноманітних засобів он-лайн навчання. 

Лектор висвітлила актуальність проблеми, представила найсучасніші  

методи діагностики та надання допомоги пацієнтам із  порушенням функції 

дихання. Слід підкреслити, що в лекції озвучені нові протоколи і накази 

МОЗ України. 

• Неділько Р.В. канд.наук з держ.упр., доктор філософії: лектор прекрасно 

володіє лекційним матеріалом, що дозволяє їй бути в постійному контакті з 

аудиторією. Лекція побудована методично правильно, лектор 

дотримувалась плану викладання лекційного матеріалу. 

• Жубрид М.Т. викладач: в лекції чітко і послідовно висвітлені проблеми 

пацієнтів при порушенні функції дихання та медсестринські втручання при 

них, акцентовано на вмінні оцінити стан пацієнта та надати необхідну 

допомогу. Технічне забезпечення заняття заслуговує високої оцінки. 

Лектором використана мультимедійна презентація як динамічна візуалізація 

лекційного матеріалу, відео-фільми актуального змісту, зворотній зв’язок за 

допомогою сучасних засобів комунікації. 

Ухвалили: 

1. Оцінити теоретичне заняття на тему «Спостереження та догляд за пацієнтами 

з проблемами  дихання» з дисципліни «Основи медсестринства»  викладача 

Костеревої Н.В. на «відмінно». 

2. Здати методичну розробку заняття в навчально – методичний відділ. 

 

 


