Перелік теоретичних питань до ПМК - ІІ курс
З дисципліни «Догляд за хірургічними хворими»
На 2021-2022 навчальний рік
1.
Етапи розвитку хірургії, вітчизняні хірургічні школи.
2.
Правила поведінки у хірургічній клініці. Питання хірургічної деонтології
3.
Структура хірургічної клініки. Поняття про гігієну у хірургічному стаціонарі з метою
профілактики розповсюдження госпітальної інфекції.
4.
Гігієна тіла, одягу медперсоналу.
5.
Обстеження медперсоналу при влаштуванні на роботу. Санітарна книжка.
6.
Протиепідемічні заходи при вишення патогенного стафілококу.
7.
Гігієна білизни і одягу хворих.
8.
Пост медсестри. Медична документація.
9.
Правила документації наркотичних препаратів.
10. Обов'язки постової та старшої медсестри
11. Термометрія, типи температурних кривих
12. Техніка виконання ін’єкцій
13. Догляд за хворими в чистій перев'язочній.
14. Санітарно-гігієнічні вимоги до перев'язочної. Організація роботи.
15. Десмургія - поняття. Розвиток десмургії. Матеріали, які застосовуються в десмургії.
16. Основні типи пов'язок на голову, шию.
17. Особливості догляду за хворими, що перенесли оперативні втручання па голові і шиї.
18. Основні типи пов’язок на грудну клітину. Окклюзійна пов’язка
19. Десмургія - поняття. Типові бинтові пов’язки. Правила бинтування.
20. Десмургія - поняття. Безбинтові пов’язки.
21. Основні типи пов'язок на тулуб та промежину
22. Догляд за хворими у післяопераційному періоді, що перенесли втручання на кінцівках
23. Основні типи пов'язок на кінцівки
24. Особливості догляду за хворими, оперованими на животі, промежині
25. . Особливості харчування хворих. Види дієт
26. Особливості догляду за хворими з переломами.
27. Види пов'язок, що твердіють. Правила гіпсової техніки.
28. Проби на якість гіпсового порошку.
29. Особливості догляду за хворими з гнійною патологією.
30. Організація роботи гнійної перев'язочної.
31. Особливості перев'язок і догляд за хворими з анаеробною інфекцією.
32. Утилізація перев'язочного матеріалу, забрудненого гнійними виділеннями
33. Антисептика. Суть методу, основні види.
34. Фізична антисептика. Методи дренування в хірургії. Сорбенти.
35. Механічна антисептика. Первинна хірургічна обробка рани, туалет рани.
36. Хімічна антисептика
37. Біологічна антисептика.
38. Методика виготовлення серветок, тампонів, кульок.
39. Асептика. Визначення. Профілактика повітряно-краплинної інфекції.
40. Підготовка операційної білизни та перев'язочного матеріалу до стерилізації.
41. Методи укладки в бікси Шимельбуша.
42. Принципи дії автоклаву, техніка безпеки.
43. Методи стерилізації перев'язочного матеріалу та операційної білизни.
44. Методи контролю за стерильністю.
45. Методи підготовки рук хірурга до операції. Догляд за руками хірурга поза клінікою.
46. Будова операційного блоку. Види прибирань.
47. Методи транспортування хворих в операційну.

48. Правила одягання операційної білизни.
49. Передстерилізаційна підготовка інструментів.
50. Методи стерилізації загально хірургічних інструментів.
51. Методи стерилізації ріжучих інструментів
52. Методи контролю передстерилізаційної обробки інструментів.
53. Приготування миючих та дезінфікуючих розчинів для обробки інструментів
54. Хімічні методи стерилізації. Особливості стерилізації інструментів з оптичною системою.
55. Класифікація і вимоги до шовного матеріалу. Методи стерилізації шовного матеріалу.
56. Способи підготовки та обробки операційного поля .
57. Хірургічна операція. Класифікація Основні етапи хірургічної операції.
58. Основні ускладнення хірургічних операцій. Інтраопераційна профілактика інфекційних
ускладнень.
59. Особливості підготовки хворих до планових і термінових операцій.
60. Передопераційний період. Визначення, основні задачі діагностичного етапу
61. Передопераційний період. Безпосередня підготовка хворого до операції
62. Поняття про премедикацію. Методи транспортування хворих в операційну.
63. Передопераційний період: догляд за шкірою хворого.
64. Санація рогової порожнини, гоління волосся хворого.
65. Очищення кишечнику за допомогою клізм (очисна, сифонна,лікувальна).
66. Гігієна білизни та одягу хворих. Методи зміни натільної та постільної білизни хворого.
67. Післяопераційний період. Визначення, задачі.
68. Основні принципи догляду за хворими у післяопераційному періоді
69. Профілактика можливих ускладнень в післяопераційному періоді.
70. Харчування хворих в післяопераційному періоді.
71. Профілактика та лікування пролежнів.
72. Профілактика контрактур у важкохворого.

Перелік практичних завдань
до підсумкового модульного контролю
1. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести санітарну обробку приліжкових
тумбочок та підвіконь у палаті.
2. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести вологе прибирання
маніпуляційної.
3. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести обробку медичного приладдя для
багаторазового використання (банок, термометра, кінцівників клізми, підкладного судна).
4. Провести розпитування хворого та заповнити титульну сторінку історії хвороби.
5. Провести розпитування хворого та виділити основні скарги.
6. Провести вимірювання температури у хворого та оформити температурний лист.
7. Провести огляд хворого на наявність корости та педикульозу. Санітарно-гігієнічні заходи при
виявлені цих захворювань
8. Провести вимірювання росту пацієнта стоячи, сидячи, визначити масу тіла та розрахувати
індекс маси тіла.
9. Підготувати гігієнічну ванну для санітарної обробки хворого та провести її дезінфекцію після
користування.
10. Продемонструвати методику транспортування хворого на ношах (каталці) га перекладання
його на ліжко.
11. Продемонструвати навички користування функціональним ліжком та надання відповідних
положень хворому при нападі ядухи та при колапсі.
12. Дослідити у хворого пульс на променевих артеріях, зробити висновок про основні його
властивості.
13. Дослідити у хворого пульс на нижніх кінцівках, зробити висновок про його відповідність
нормі.

14. Виміряти хворому артеріальний тиск, зробити висновок про його відповідність нормі.
15. Провести дослідження дихання у показового хворого, зробити висновок про основні його
властивості.
16. На бланку температурного листа відмітити запропоновані викладачем показники пульсу,
артеріального тиску, температури тіла, зробити висновок про їх відповідність нормі та про тип
температурної кривої.
17. Провести переміну натільної та постільної білизни хворому, що знаходиться на ліжковому
режимі.
18. Розкласти на демонстраційному столі запропоновані лікарські засоби по групах за способом
введення, назвати основні способи введення препаратів.
19. Продемонструвати на муляжі методику закапування крапель у вуха, ніс, очі.
20. Підготувати необхідні розчини та продемонструвати правила поводження з одноразовим
шприцем після його застосування.
21. Продемонструвати методику підготовки гумової грілки та міхура з льодом і користування
ними.
22. Продемонструвати методику застосування гірчичників.
23. Продемонструвати методику годування хворого, прикутого до ліжка.
24. Приготувати необхідне обладнання для очисної клізми, продемонструвати методику її
застосування на муляжі.
25. Продемонструвати на муляжі методику користування підкладним судном та сечоприймачем у
хворих чоловічої та жіночої статі.
26. Показання та методика застосування газовідвідної трубки.
27. Підготувати необхідні засоби та провести гігієну порожнини рота, носа та вух важко хворому.
28. Підготувати необхідні засоби та провести профілактику утворення пролежнів.
29. Продемонструвати методику утилізації перев'язувального матеріалу, забрудненого гнійними
виділеннями в гнійній перев'язочній.
30. Продемонструвати методику одягання операційної білизни.
31. Продемонструвати методику виготовлення серветок, тампонів, кульок для догляду за
хірургічним хворим та правила їх утилізації після використання.
32. Підготувати операційну білизну та перев'язувальний матеріал до стерилізації.
33. Підготувати хірургічний інструментарій до стерилізації.
34. Провести проби на якість передстерилізаційної обробки інструментів.
35. Приготувати необхідне обладнання для постановки лікувальної клізми. Види лікувальних
клізм.
36. Приготувати необхідне обладнання для постановки сифонної клізми. Техніка постановки.
37. Приготувати необхідне обладнання для постановки очисної клізми. Техніка постановки.
38. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику закрапування крапель
у вуха та ніс .
39. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести санітарну обробку при ліжкових
тумбочок та підвіконь у палаті.
40. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести вологе прибирання
маніпуляційної.
41. Як і коли виконується генеральне прибирання операційної?
42. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести обробку медичного приладдя для
багаторазового використання (банок, термометра, кінцівників клізми, підкладного судна).
43. Провести вимірювання температури у хворого та оформити температурний лист. Типи
температурних кривих
44. Правила зміни натільної та постільної білизни хворому, що знаходиться на ліжковому режимі
45. Підготовка до операції шкіри хворого та методи обробки операційного поля.
46. Методи обробки рук хірурга
47. Методи стерилізації шовного матеріалу.
48. Методика непрямого масажу серця

49.
50.
51.
52.

Методика штучної вентиляції легень
Види санітарної обробки хворих
Обробка зовнішніх статевих органів у жінок т а жінок
Правила транспортування хворого на ношах (каталці) та перекладання його на ліжко.

Завідувач кафедри загальної хірургії, професор

О.В.Лігоненко

