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1. Загальна частина
Положення про проведення підсумкової практики студентів з провідних клінічних
дисциплін в КВНЗ «ПМК»ДОР» складено згідно:
 Закону України «Про вищу освіту»;
 наказу МОН України № 93 від 08.04.1993 р. «Про затвердження Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;
 наказу МОЗ України № 690 від 07.12.2005 р. «Про затвердження Положення про
організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації»;
 наказу № 60 від 20.01.2012 р. Управління охорони здоров’я Дніпропетровської
облдержадміністрації «Про затвердження баз для проведення всіх видів практики
студентів КВНЗ «ПМК»ДОР»».
У даному Положенні розглядаються загальні питання щодо організації та проведення
підсумкової практики з основних клінічних дисциплін студентами КВНЗ «ПМК»ДОР».
2.Основна частина
Підсумкова практика студентів з провідних клінічних дисциплін є невід’ємною
частиною процесу підготовки медичних сестер освітньо-кваліфікаційного рівня
«Молодший спеціаліст» і передбачає її проведення після отримання теоретичних знань та
практичних навичок і вмінь відповідно до змісту програм з провідних клінічних
дисциплін.
При організації та проведенні підсумкової практики слід керуватися діючими
навчальним планом, програмою, наказами Міністерства освіти і науки та Міністерства
охорони здоров’я України та положенням про проведення практики.
Підсумкова практика студентів проводиться в лікувально-профілактичних закладах,
які відповідають вимогам програми і затверджені наказом управління охорони здоров’я
облдержадміністрації як практичні бази ВМНЗ. Базами проходження практики можуть
бути: центральні районні лікарні, міські лікарні, медико-санітарні частини, госпіталі,
диспансери, спеціалізовані лікувальні заклади.
Умовою якісної підготовки студентів під час проходження підсумкової практики є
дотримання єдиних вимог до техніки виконання маніпуляцій у ВМНЗ і на базах ЛПЗ.
Згідно з програмами провідних клінічних дисциплін підсумкова практика є
продовженням навчальної практики. Тому програма підсумкової практики передбачає
вдосконалення практичних навичок по догляду за пацієнтами, відпрацювання навичок
спілкування з пацієнтами та їх родичами на основі принципів медичної етики і
деонтології.
Під час підсумкової практики частина годин виділяється на самостійну роботу, яка
включає вдосконалення недостатньо засвоєних практичних навичок, роботу в бібліотеці,
написання медсестринської історії хвороби пацієнта, проведення санітарно-освітньої
роботи, чергування у відділеннях, роботу з медичною документацією.

На період підсумкової практики студенти разом з викладачем працюють у профільних
відділеннях ЛПЗ (медсестринські пости, маніпуляційні, приймальні та інші спеціалізовані
відділення).
За час проходження підсумкової практики студенти вивчають посадові обов’язки
медичної сестри на кожному робочому місці, накази МОЗ України, які регламентують
роботу ЛПЗ з дотримання санітарно-протиепідемічного режиму.
3. Обов’язки викладачів та студентів на підсумковій практиці
Обов’язки викладача:










здійснювати зв’язок з керівниками ЛПЗ, на базі яких проводиться підсумкова практика;
скласти план проведення підсумкової практики студентами згідно з програмою;
брати участь у розподілі студентів на робочі місця;
здійснювати контроль за виконанням програми підсумкової практики, веденням
щоденників та виробничою дисципліною;
вести облік відвідування студентів підсумкової практики;
надавати методичну допомогу при виконанні маніпуляцій, здійсненні спостереження та
догляду за пацієнтами;
перевіряти виконання самостійної роботи студентами;
практикувати проведення зі студентами семінарів, конференцій за тематикою
підсумкової практики;
інформувати навчальну частину ВНМЗ про хід проведення підсумкової практики .
Студенти зобов’язані:

 вчасно з’являтись на базу проходження підсумкової практики;
 вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої
санітарії;
 дотримуватись правил внутрішнього розпорядку ЛПЗ, трудової дисципліни та
принципів медичної етики і деонтології;
 вивчити функціональні обов’язки медичної сестри різних структурних підрозділів,
нести відповідальність за доручену роботу та її результати на рівні зі штатними
медичними сестрами ЛПЗ;
 виконувати всі завдання, передбачені програмою підсумкової практики;
 брати активну участь у суспільному житті колективу ЛПЗ;
 проводити санітарно-освітню роботу з пацієнтами та їх оточенням.

4. Після закінчення підсумкової практики студенти повинні

























Знати:
основи законодавства України з питань охорони здоров’я, чинні накази МОЗ України,
структуру лікувально-профілактичних закладів, правила техніки безпеки під час
роботи з медичним інструментарієм та обладнанням;
посадові обов’язки та стандарти діяльності медичної сестри на кожному робочому
місці;
анатомо-фізіологічні, вікові, статеві, психологічні особливості здорової та хворої
людини в залежності від патології;
основні потреби людей та проблеми, що виникають у них при захворюваннях;
основні методи обстеження і діагностики, правила підготовки пацієнтів до цих
обстежень;
принципи санітарно-протиепідемічного режиму, лікувально-охоронного режиму,
правила асептики і антисептики;
основи фармакотерапії, дозування, методику та шляхи введення лікувальних засобів;
правила обліку, виписування і зберігання ліків;
принципи медичної етики і деонтології;
причини і фактори ризику виникнення патологічних процесів в організмі;
принципи лікування та догляду за пацієнтами з різними патологіями;
принципи профілактики захворювань і основи здорового способу життя, раціонального
харчування, дієтотерапії, методи санітарно-освітньої роботи.
Вміти:
забезпечувати лікувально-охоронний та санітарно-протиепідемічний режим в
структурних підрозділах ЛПЗ;
проводити медсестринське обстеження пацієнтів з різними патологічними станами та
давати їм оцінку;
виявляти дійсні проблеми, прогнозувати потенційні проблеми, формулювати
медсестринські діагнози;
складати, виконувати план медсестринських втручань при виявлених проблемах,
оцінювати результати медсестринських втручань;
готувати пацієнтів та відповідний інструментарій, володіти методами взяття матеріалу
для лабораторних досліджень;
надавати невідкладну допомогу пацієнтам, асистувати лікарю під час
інструментальних досліджень та лікувальних процедур;
здійснювати спостереження і догляд за пацієнтами різного віку та при різноманітній
патології;
виконувати призначення лікаря, володіти маніпуляційною технікою в обсязі програм з
провідних клінічних дисциплін;
під контролем медичної сестри та викладача виконувати медсестринські маніпуляції;
вести затверджену медичну документацію;
проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної
медицини, гігієнічного навчання, пропаганди здорового способу життя.

5. Підведення підсумків практики
За кожне практичне заняття підсумкової практики студент повинен отримати оцінку,
яка враховується при виставленні підсумкової оцінки з певної дисципліни.
6. Заключне положення
Дане положення вступає в дію з моменту його затвердження директором КВНЗ
«ПМК»ДОР» і є чинним до моменту заміни його новим Положенням.
Зміни та доповнення до даного Положення вносяться наказом директора КВНЗ
«ПМК»ДОР» на підставі рішення педагогічної ради згідно чинного законодавства.
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