
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

Для здобувачів вищої медичної освіти 3 курсу з дисципліни «Сестринська практика» * 

Осінній семестр 2020/2021 навчального року 

№ 

з/п 
Тема Кіль

кість 

годи

н 

Дата Дата Дата Дата Дата 

                   Час проведення 

 

 8.30:9.50 

 
8.30:9.50 

 

8.30:9.50 

 
 10.10:11.30  12.00:13.20 

                              Групи  ВИ – 

301, 302 

ВИ – 

303, 304 

ВИ – 

305, 306 

 ВИ – 307, 

 308,309,310 

 ВИ – 311,   

 312,313,314 

1. *Морально-етичні та законодавчі засади 

медсестринства в Україні. Організація роботи 

та обов’язки медичної сестри основних 

структурних підрозділів терапевтичного 

стаціонару. Обов’язки і дії постової медичної 

сестри терапевтичного відділення 

Документація, що заповнюється постовою 

сестрою та правила її ведення. 

2 04.09.20 02.10.20 04.09.20 16.10.20 16.10.20 

2. *Організація роботи та обов’язки сестри 

маніпуляційного кабінету. Санітарно-

епідемічний режим маніпуляційного 

кабінету.Методика і техніка взяття загального 

аналізу крові, аналізу крові на вміст цукра, на 

біохімічні та бактеріологічні дослідження. 

Техніка виконання підшкірних, 

внутрішньом’язових, внутрішньовенних 

ін’єкцій. Особливості введення 

антибактеріальних препаратів. 

2 18.09.20 16.10.20 18.09.20 30.10.20 30.10.20 

3. *Обов’язки медичної сестри по забезпеченню 

діагностичного процесу у терапевтичному 

стаціонарі.Основні правила підготовки 

хворого до проведення гастроскопії, 

ректороманосткопії, колоноскопії, 

ультразвукового дослідження органів черевної 

порожнини. Підготовка та проведення 

шлункового та дуоденального зондувань. 

Промивання шлунка. 

2 02.10.20 30.10.20 30.10.20 13.11.20 13.11.20 

4. *Основні види клізм та правила їх 

застосування. Підготовка хворих та 

необхідного обладнання для взяття калу на 

яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. 

Правила взяття аналізу сечі для дослідження 

за методиками Зимниць кого, Аддіса-

Каковського, їх діагностичне значення. 

2 16.10.20 13.11.20 13.11.20 27.11.20 27.11.20 

5. 
 

*Особливості роботи процедурного кабінету 

терапевтичного відділення та обов’язки 

медичної сестри щодо їх забезпечення. 

Правила користування кишеньковим та 

стаціонарним інгаляторами. Методика та 

техніка подавання зволоженого кисню та 

користування кисневою подушкою. 

Ознайомлення із проведенням 

фізіотерапевтичних процедур 

(гідротерапевтичних, світлових, електромаг) 

2 30.10.20 27.11.20 27.11.20 
 

11.12.20 11.12.20 

6. Семестровий контроль 1      

*На виконання Наказу ректора ХНУ ім. В.Н. Каразіна від 07.08.2020 № 0202-1/260 «Про організацію 

освітнього процесу у 1 семестрі 2020/2021 навчального року» програми з дисципліни надаються 

дистанційно. 

 Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини Протокол № 1/1 від 27.08.2020 року 

Завідуюча кафедрою к.м.н. доц.                                                                                                                Бринза М.С. 


