
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

для студентів 5-го курсу медичного факультету №3, медико-

психологічного факультету та ФПЛЗСУ 

до модулю №2 «Грудна, серцево-судинна, ендокринна та військова 

хірургія» на кафедрі хірургії №3 у 2016-17 навчальному році. 

 

1. Студент повинен вміти: 
1) Збирати і оцінювати дані про пацієнта (скарги, анамнез захворювання, анамнез життя (в 

тому числі професійний та страховий). 

2) Проводити обстеження хворого (оцінювати загальний стан та зовнішній вигляд пацієнта; 

проводити фізикальне обстеження для оцінки стану серцево-судинної, дихальної, травної, 

сечостатевої, ендокринної, нервової систем та опорно-рухового апарату). 

3) Виявляти типові симптоми та клінічну картину захворювань, виявляти ускладнення та 

невідкладні стани. 

4) Надавати невідкладну допомогу, призначати програму обстеження. 

5) Оцінювати та інтерпретувати дані лабораторних та інструментальних досліджень  

6) Проводити диференційну діагностику і обгрунтовувати діагноз на підставі аналізу скарг, 

анамнезу, клінічної симптоматики, даних лабораторних та інструментальних досліджень; 

Визначати лікувальну тактику. Визначати показання та протипоказання до лікування 

(оперативного чи консервативного). 

7) Обгрунтовувати термін, спосіб та обсяг оперативного лікування. Призначати 

передопераційну підготовку. Призначити консервативне лікування (виписати рецепт на 

лікарські препарати) 

при наступних захворюваннях та травмах: 

 Травма органів черевної порожнини, травма тазу, травма органів тазу, травма грудної  

клітки; 

 Відкритий пневмоторакс, закритий пневмоторакс, клапанний пневмоторакс, гідроторакс, 

гідропневмоторакс, абсцес легень, гангрена легень, гостра емпiєма плеври, хронiчна 

емпiєма плеври, пiопневмоторакс; 
 Набутi вади серця, ішемiчна хвороба серця, інфаркт міокарда, аневризма серця; 

 Захворювання межистіння, опіки стравоходу, кардіоспазм, кардіостеноз, дивертикули 

стравоходу, стравохід Баретта; 

 Еутириоїдний зоб, токсичий зоб; 

 Фіброзно-кистозні захворювання молочної залози, мастит; 

 Облiтеруючий атеросклероз, ендартерiїт, діабетична ангіопатія, гостра ішемія кінцівок, 

абдомiнальний iшемiчний синдром, варикозна хвороба вен нижніх кінцівок; 

 Гострі тромбози магістральних вен, хронічні тромбози магістральних вен, 

післятромбофлебiтичний синдром, лімфадема. 

  

2. Студент повинен оволодіти: 
1. Оформлення медичної карти стаціонарного хворого, виписка  з медичної   карти 

стаціонарного хворого.  

2. Визначення групи та  резус крові, сумісність крові, визначення показань до переливання 

крові. 

3. Визначення величини крововтрати у польових умовах та надзвичайних ситуаціях. 

4. Методика фізикального обстеження легенів, методика фізикального обстеження серця. 

5. Методика фізикального обстеження вен, методика проведення функціональних проб 

(периферійних та глибоких вен) 

6. Методика фізикального обстеження периферійних артерій.  

7. Методика фізикального обстеження щитовидної залози. 

8. Методика фізикального обстеження молочних залоз(виконувати на муляжах). 

9. Реєстрація ЕКГ(виконувати на муляжах). 

10. Тимчасова зупинка кровотечі: пальцеве притискання судини на протязі, накладання 

джгута. (виконувати на муляжах) 



11. Ін’єкції лікарських речовин (внутрішньом’язове, підшкірне, внутрішньовенне струминне 

та крапельне введення)(виконувати на муляжах).  

12. Фіксація язика(виконувати на муляжах), трахеостомія (виконувати на муляжах) 

13. Непрямий масаж серця(виконувати на муляжах), штучне дихання. (виконувати на 

муляжах) 

14. Накладання та зняття швів (виконувати на муляжах) 

15. Встановлення шлункового зонда і промивання шлунка (виконувати на муляжах) 

16. Катетеризація сечового міхура м’яким катетером (виконувати на муляжах) 

17. Хірургічна обробка ран і поверхневих абсцесів, догляд за дренажами (виконувати на 

муляжах).  

18. Транспортна іммобілізація (виконувати на муляжах) 

19. Плевральна пункція та дренування плевральної порожнини (виконувати на муляжах) 

 

 

 

Перелік практичних навичок для студентів 5-го курсу медичного факультету №3, медико-

психологічного факультету та ФПЛЗСУ розглянуті і затверджені на засіданні кафедри 

хірургії №3 06 лютого 2017 року, протокол №11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри хірургії №3 

академік НАН та НАМН України, професор     П.Д.Фомін 


