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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Практика студентів вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акредитації є 

невід’ємною складовою процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. Вона 

передбачає послідовність її проведення в три етапи після отримання достатнього обсягу 

теоретичних знань та практичних навичок і вмінь. 

Наскрізну навчальну програму практики складено для вищих медичних (фармацевтичних) 

навчальних закладів 1—III рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010101 “Лікувальна 

справа” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти —- ОКХ і ОПГЇ, 

затверджених МОН України і МОЗ України в 2011 р., та навчальних планів 2011 р. 

При проведенні практики слід керуватися навчальним планом, програмами, чинними 

наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони 

здоров’я України та положенням про проведення практики. 

За навчальним планом тривалість практики становить: 

№ Види практики 
Кількість 

тижнів 

Усього 

годин 

Робота в 

ЛПУ 

Самостійн

а 

робота 

Вид 

контролю 

1 
Виробнича практика 

Догляд за хворим та 

медична 

маніпуляційна техніка 

2 108 72 36 Диф. залік 

 Медсестринська 9 486 324 162 Диф. залік 

2 Переддипломна 8 432 288 144 Диф. залік 

 Усього 19 1026 684 342  

Під час проходження практики 1/3 від загального обсягу часу виділяється на самостійну 

роботу, яка включає удосконалення засвоєних практичних навичок, роботу в бібліотеці, 

написання історій хвороб та санітарно-освітню роботу. Практика студентів проводиться на 

базах лікувально- профілактичних закладів, затверджених наказом по управлінню охорони 

здоров’я обласної держадміністрації, відповідно до вимог програми. 

Базами проходження практики є: 

- обласні клінічні лікарні; 

- спеціалізовані лікувальні заклади; 

- міські клінічні лікарні; 

- центральні районні лікарні; 

- районні лікарні; 

- міські лікарні; 

- медико – санітарні частини; 

- госпіталі; 

- станції швидкої медичної допомоги. 

Умовою якісної підготовки студентів під час проходження практики є дотримання єдиних 

вимог до техніки виконання маніпуляцій на базах лікувально-профілактичних закладів, які 

забезпечуються співпрацею методичних, загальних і безпосередніх керівників. Тривалість 

робочого тижня студентів становить 36 год і 18 год для самостійної роботи. 

На період практики студентів розподіляють за графіком по декілька осіб на робочі місця 

медичної сестри та фельдшера. 
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Обов’язки студентів на практиці: 

 своєчасно прибути на базу практики; 

o вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії; 

 виконувати всі завдання, що передбачаються програмою практики та правила внутрішнього 

розпорядку лікувально-профілактичного закладу; 

 подати до коледжу щоденник практики, характеристики та індивідуально виконані завдання; 

 відповідати за виконану роботу та її результати на рівні зі штатними працівниками 

лікувального закладу; 

 брати активну участь у суспільному житті колективу лікарні (п’ятихвилинки, конференції, 

конкурси тощо); 

 по закінченні практики брати участь у підсумковій конференції; 

 дотримуватися правил медичної етики; 

 проводиш санітарно-освітню роботу з пацієнтами та їхніми родичами; 

 своєчасно скласти залік з практики. 

Обов’язки методичного керівника практики: 

 здійснювати зв’язок з керівниками практики від лікувальних закладів; 

 скласти графік проходження практики студентами відповідно до програми; 

 брати участь у розподілі студентів по робочих місцях; 

 здійснювати контроль за веденням щоденників практикантами, ходом виконання програми; 

 надавати методичну допомогу з техніки виконання маніпуляцій, елементів догляду за 

хворими, питань надання невідкладної допомоги; 

 розробляти тематику індивідуальних завдань, перевіряти їх виконання; 

 проводити зі студентами конференції, семінари за розділами програми; 

 оцінювати результати виконання студентами програми практики; 

 своєчасно проводити контроль за ходом практики на лікувальних базах; 

 вести облік відвідування студентами практики; 

 брати активну участь у підготовці диференційованого заліку з практики; 

 своєчасно інформувати навчальну частину коледжу про хід практики на базах; 

 проводити профорієнтаційну роботу з молоддю, що працює в лікувально-профілактичних 

закладах; 

 збирати відгуки про випускників вищих навчальних медичних закладів, які працюють у 

лікувально-профілактичних закладах. 

Мета і завдання практики 

Виробнича практика 

Догляд за хворими та медична маніпуляційва техніка проводиться з метою; 

-поглиблення і систематизації отриманих теоретичних знань; 

-удосконалення практичних навичок і вмінь з догляду за хворими відповідно до принципів 

медичної етики і деонтології; 

-відпрацювання та вдосконалення техніки виконання медичних маніпуляцій. 

Практика проводиться на завершальному етапі вивчення предмета “Догляд за хворими та медична 

маніпуляційна техніка”. 

За період проходження практики студенти знайомляться з роботою: 

- приймального відділення; 

- центрального стерилізаційного відділення; 

-відділень стаціонару; 

- вивчають посадові обов’язки медичної сестри на кожному робочому місці; 
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- ознайомлюються з наказами та інструкціями МОЗ України, які регламентують роботу 

лікувально-профілактичних закладів із санітарно-протиепідемічного режиму. 

Медсестринська практика проводиться з метою: 

- повного оволодіння технікою виконання маніпуляцій, передбачених програмою; 

закріплення, систематизації та поглиблення теоретичних знань зі спеціальних предметів, 

розвитку прфесійного мислення; 

-здійснення диференційованого догляду за пацієнтами; 

- засвоєння принципів організації лікувально-охоронного режиму; 

- проведення санітарно-освітньої роботи. 

Самостійно і під контролем медичних сестер студенти виконують: обов’язкові 

практичні навички; оцінюють стан здоров’я пацієнтів; здійснюють догляд за тяжкохворими; 

беруть участь у наданні невідкладної допомоги, в огляді та обстеженні вагітних та дітей 

різних вікових груп, проведенні профілактичних оглядів; закріплюють навички роботи з 

оформлення медичної документації; проводять патронажну роботу разом з лікарями і 

досвідченими медсестрами; ознайомлюються з організацією та проведенням 

профілактичних щеплень. 

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки спеціалістів. Вона 

проводиться після закінчення теоретичного і практичного курсів та успішного складання 

заліків, екзаменів, які передбачені навчальним планом. 

Метою практики є: 

- узагальнення та поглиблення знань; 

- удосконалення професійних навичок та вмінь зі спеціальності; 

- перевірка можливостей самостійної роботи майбутнього спеціаліста згідно з 

кваліфікаційною характеристикою. 

По закінченні практики студенти повинні знати: 
- основи законодавства України про охорону здоров’я, постанови Уряду України з питань 

охорони 

здоров’я і навколишнього середовища; організаційну структуру, правові та економічні 

аспекти діяльності лікувально-профілактичних закладів, методику статистичних 

досліджень, правила техніки безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і 

обладнанням, питання організаційної діяльності екстремальної медичної служби цивільної 

оборони; 

- анатомо-фізіологічні, вікові, статеві, психологічні особливості здорової і хворої людини, 

причини і факториризику виникнення патологічних процесів в організмі, механізм їх 

виникнення і розвитку, основи фармакотерапії, сумісність, дозування і методику введення в 

організм лікарських засобів, правила обліку, виписування і зберігання лікарських 

препаратів; 

- сучасну класифікацію, етіологію, патогенез, симптоматику захворювань, методи 

обстеження ідіагностики, принципи лікування і догляду за хворими, особливості патології в 

різних вікових групах; 

- методику обстеження і догляду за хворими різних вікових груп, маніпуляційну техніку, 

сучаснуанестезіологічну, реанімаційну апаратуру, основні види реанімаційних заходів, 

правила асептики, нетрадиційні методи лікування, принципи санітарно-протиепідемічного і 

лікувально-охоронного режиму, принципи і норми медичної етики і деонтології; 

- принципи профілактики захворювань і основи здорового способу життя, 

методисанітарно-гігієнічного та епідеміологічного обстеження, специфічну профілактику 

- захворювань, основи раціонального харчування, дієти і оптимального режиму праці та 

 

 

5 
 

побуту, питання охорони здоров’я матері і дитини, методи санітарно-освітньої роботи. 

Студенти повинні вміти: 

- чітко виконувати функціональні обов’язки; 

- проводити спостереження за пацієнтом, пораненим, ураженим та оцінювати його стан; 

- володіти медичною маніпуяяційною технікою; 

- готувати пацієнтів та інструментарій до різних видів досліджень; 

- здійснювати догляд за тяжкохворими; 

- надавати невідкладну медичну долікарську допомогу хворим з гострими станами 

таушкодженнями; 

-проводити профілактичну та санітарно-освітню роботу. 

Самостійна робота студентів 

З метою набуття студентами під час практики умінь та навичок для 

самостійного розв’язання виробничих, наукових і організаційних завдань та активізації 

їх діяльності, розширення світогляду, підвищення ініціативи, студентам пропонується 

виконати такі індивідуальні завдання, а саме: 

-виготовлення тематичних санбюлетенів, стенді», таблиць, муляжів, кросвордів тощо 

(зарекомендаціями методичних керівників практики); 

- проведення профорієнтаційної роботи серед працюючої молоді в лікувально- 

-профілактичних закладах та школах за місцем проходження практики; 

- вивчення структури захворювань у місцях проходження практики (збирання 

статистичних 

даних з окремих патологічних одиниць), враховуючи дані сучасної екологічної ситуації; 

-збирання відгуків про випускників ВНМЗ, які працюють на базах практики. 

Заняття та екскурсії під час практики 

Під час проходження практики рекомендується проводити зі 

студентами-практикантами семінари, консультації як методичним, так і безпосереднім 

керівниками практик. Тематика їх має бути різноманітною, відповідати змісту програм. 

Пропонується також вивчення чинних наказів та інструкцій Міністерства охорони 

здоров’я України. Можна виділити один день на 2 тиж. для консультацій у коледжі. 

Тематика семінарів та конференцій складається за навчальним закладом індивідуально, 

а час проведення визначається графіком (вказується день та час їх проведення). 

Рекомендується також проведення екскурсій у діагностичні центри, 

спеціалізовані відділення (час екскурси вказується в графіках практики). 

Кількість годин на заняття та екскурсії не повинна перевищувати 6 год на тиждень. 

Навчальні посібники 

Під час проходження практики студенти повинні вивчити всі інструктивні 

листи, чинні накази Міністерства охорони здоров’я України та місцевих органів 

охорони здоров’я, ознайомитися з періодичними виданнями газет, журналів з медицини, 

іншою літературою, яку можна знайти за місцем проходження практики. 

Методичні рекомендації: 

- виконання програми практики; 

- вивчення функціональних обов’язків, які закріплені за студентами на їхніх 

робочихмісцях; 

опрацювання інструкцій з техніки безпеки; 
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- вивчення зразків заповнення медичної документації (історія хвороби, 

листкипризначення, температурні листки тощо); 

- ведення щоденників згідно з вимогами; 

- виконання всіх обов’язків студента під час практики. 

Форми і методи контролю 

Упровадження під час практики чіткої системи поточного та підсумкового 

контролю виконання програми практики. 

Методичний та безпосередні керівники повинні стежити за дисципліною 

практикантів, виконанням графіка проходження практики, щоденно здійснювати 

контроль за веденням щоденників (їх змістом, якістю оформлення, відповідністю 

програмі). 

Вимоги до звіту 

Звітним документом є щоденник практики, який містить текстовий і цифровий 

звіти про виконання програми практики. 

Підсумування практики 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання практики 

та індивідуального завдання і складають диференційований залік за програмою 

практики відповідно до чинного наказу МОЗ України 07.12.2005 р. № 690 “Про 

затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів медичних 

та фармацевтичних вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації”. 
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МЕДСЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА 

ПЕРЕЛІК ВІДДІЛЕНЬ І РОЗПОДІЛ ЧАСУ 

 

№ 

з/п 
Відділення ЛПЗ 

Кількість 

днів 

Кількість годин 

Усього 
Робота у 

відділенні 

Самостійна 

робота 

11 Терапевтичного профілю     

 стаціонар 18 162 108 54 
 поліклініка 2 18 12 6 

22 Хірургічного профілю     
 стаціонар 18 162 108 54 
 поліклініка 2 18 12 6 

33 Педіатричного профілю     
 стаціонар 6 54 36 18 
 поліклініка 1 9 6 3 

44 Акушерсько-гінекологічног

о профілю 
    

 гінекологічне відділення 6 54 36 18 
 жіноча консультація 1 9 6 3 
 Усього 54 486 324 162 
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Затверджую 

Головний лікар____________ 

« ____» _____________ 20___ р. 
 

М . П .  
Г Р А Ф І К  

проходження виробничої практики 

студентів II-III  курсу ____ групи 

спеціалізація "Лікувальна справа” 

Павлоградського медичного коледжу 

На базі ___________________________________________  

з _______________ до ______________  

 

№ Назва відділення Терміни Робочий 
час 

Відмітки 
про 

виконання 
  *   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Загальний керівник практики ЛПЗ__________________________________________ 
                                                       (підпис, прізвище та ініціали) 
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ЗАПИСИ ОСІБ, ПЕРЕВІРЯЮЧИХ РОБОТУ СТУДЕНТА 
 

Дата Результати  перевірки, 
недоліки, рекомендації 

Види 

контролю 

П.І.Б. 
перевіряючих, 

підписи 
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ПАСПОРТ ПРАКТИЧНОЇ БАЗИ 

 

Назва ЛПУ _________ _______________________________________________________ 

Головний лікар _____ _______________________________________________________ 

Начмед ____________ _______________________________________________________ 

Головна медсестра __ _______________________________________________________ 

Історія розвитку лікарні______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Випускники Павлоградського медичного коледжу _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

з/п 

Відділення 

№ Тел 

К-сть 

ліжок 

Зав. 

відділенням 
Лікарі 

Старші 

медсестри 
Медсестрі 

Санітарк

и 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Головний лікар _____________________ 

М.П. 
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ВІДДІЛЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Студенти повинні знати: 

 посадові обов’язки фельдшера, накази та інструкції, які регламентують 

роботу відділеньтерапевтичного профілю; 

 класифікацію, етіологію, патогенез, симптоматику захворювань, 

принципи лікування тадогляду; 

 методи інструментального обстеження хворих і правила техніки 

безпеки під час роботи запаратурою; 

 невідкладну допомогу при загрозливих станах; 

 принципи профілактики захворювань; 

 основи медичної етики і деонтології. 

Студенти повинні вміти: 

 володіти маніпуляційною технікою та самостійно виконувати 

обов’язкові практичні навички; 

 за даними обстеження визначати стан тяжкості захворювання та 

надавати невідкладнудопомогу пацієнтам у разі: бронхіальної астми, 

легеневої кровотечі, непритомності, колапсу, стенокардії, інфаркту 

міокарда, гіпертензивного кризу, гострої лівошлуночкової 

недостатності, блювання, шлунково-кишкової кровотечі, печінкової 

кольки, ниркової кольки, діабетичної коми, гіпоглікемічної коми, 

анафілактичного шоку, алергічних станів. 

Робота в стаціонарі (18 днів) - 

Робочим місцем студентів є медсестринський пост, маніпуляційний і 

процедурний кабінети, кабінети функціональної та інструментальної діагностики. До 

6 год робочого часу виділяється на роботу в клінічній лабораторії. 

На медсестринському посту працюють з документацією сестри медичної 

палатної, здійснюють догляд за хворими в палатах, виконують призначення лікаря, 

беруть участь у проведенні огляду хворих і наданні долікарської допомоги при 

невідкладних станах, виконують заходи, спрямовані на підтримання 

санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів, готують хворих до 

лабораторних, інструментальних та функціональних обстежень. 

У маніпуляційному кабінеті засвоюють правила організації роботи кабінету та 

підготовки приміщення до роботи, працюють з листками призначень, уводять 

парентерально лікарські препарати, вивчають правила зберігання та обліку 

сильнодіючих та отруйних засобів (списки А, Б). 

Готують процедурний, маніпуляційний кабінети та інструментарій до роботи, 

беруть участь у підготовці пацієнти до процедур, здійснюють поточну та заключну 

дезінфекцію процедурного та маніпуляційного кабінетів. За наявності у відділенні 

(лікарні) окремого кабінету зондувань до 6 год робочого часу студента відводиться 

для роботи в ньому. 

У кабінеті функціональної та інструментальної діагностики вдосконалюють 

навички роботи з різними моделями ЕКГ-апаратів, визначають функцію зовнішнього 

дихання, готують пацієнтів до ендоскопічних, ультразвукових, рентгенологічних 

обстежень та беруть участь у їх проведенні. 
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№ 

з/п 

Дата 

Перелік обов’язкових 

 практичних навичок 

                  

1 Реєстрація пацієнтів, які поступають 

у стаціонар. 
                  

2 Здійснення огляду пацієнта, оцінка 

його стану. 
                  

3 Проведення термометрії, 

записування результатів в 

температурному листку. 

                  

4 Дослідження артеріального пульсу, 

його характеристика, реєстрація. 
                  

5 Вимірювання артеріального тиску, 

його оцінка, реєстрація. 
                  

б Визначення частоти, глибини, ритму 

дихання, оцінка отриманих даних. 
                  

7 

 

Підготовка пацієнтів до: 

- збирання сечі для загально 

клінічного аналізу, на наявність 

глюкози, кетонових тіл, визначення 

рівня діастази, аналізів сечі за 

Нечипоренком, Зимницьким; 

                  

8 - збирання калу для 

бактеріологічного дослідження, на 

яйця гельмінтів, приховану кров; 

                  

9 - гастроскопії, бронхоскопії, 

ректороманоскопії,колоноскопії; 
                  

10 -УЗД органів черевної порожнини; 

рентгенологічних досліджень 

органів травного каналу, нирок; 

                  

11 - плевральної та абдомінальної 

пункції. 
                  

12 Реєстрація електрокардіограм, 

проведення пневмотахометра, 

спірографії. 

                  

13 Підготовки маніпуляційного стола 

до роботи. 
                  

14 Проведення діагностичної проби на 

індивідуальну чутливість до 

лікарських засобів. 

                  

15 Розведення і розрахунок дози 

антибіотика. 
                  

16 Виконання ін’єкцій 

підшкірних,внутрішньо шкірних, 

внутрішньої  

м’язових, внутрішньовенних 

вливань. 

                  

17 Заповнення системи одноразового 

використання інфузійним розчином. 
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18 Узяття крові із вени для імунологічних, 
біохімічних та бактеріологічних 

досліджень. 

                  

19 Проведення дезінфекції, ' 

передстерилізаційного очищення виробів 

медичного призначення. 

                  

20 Проведення контролю якості 

передстерилізаційного очищення виробів 
медичного призначення на наявність 

залишків крові та мийних засобів. 

                  

21 Промивання шлунка.                   

22 Проведення фракційного та дуоденального 

зондувань. 
                  

23 Поставлення клізм: очисної, сифонної, 

олійної, лікувальної. 
                  

24 Проведення катетеризації сечового міхура.                   

25 Обробка шкіри, профілактика пролежнів.                   

26 Подавання судна, сечоприймача та їх 
дезінфекція. 

                  

27 Накладання зігрівального компресу.      '             

28 Техніка застосування медичних банок.                   

2930 Техніка накладання гірчичників.                   

31 Подача кисню з кисневої подушки.                   

32 Техніка користування функціональним 
ліжком. 

                  

33 Заміна натільної та постільної білизни 

лежачому пацієнту. 
                  

34 Годування тяжкохворого.                   

35 Техніка користування дозованим 

аерозольним інгалятором. 
                  

36 Застосування грілки та міхура з льодом.                   

37 Узяття мазків із зіва та порожнини носа.                   

38 Збирання мокротиння для дослідження.                   

39 Підготовка зондів, катетерів, наконечників 

до маніпуляції. 
                  

40 Приготування розчинів хлорного вапна, 

хлораміну, сучасних дезінфекційних 
розчинів. 

                  

41 Виписування, облік і зберігання 
сильнодіючих, наркотичних та отруйних 

речовин згідно 3 чинними наказами 

                  

42 Констатація смерті, правила поводження з 

трупом. 
                  

    Безпосередній керівник практики       __________________                       ___________________ 

     Оцінка                                              Підпис  
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Робота в поліклініці (2 дні) 

Робочі місця студентів: на прийомі з лікарем та на дільниці з дільничною медичною 

сестрою. Практиканти беруть участь у прийомі хворих з дільничним терапевтом. Під контролем 

дільничної медсестри підбирають контингент хворих для диспансерного огляду, ззповнюють 

медичну документацію, виконують призначені маніпуляції пацієнтам вдома, проводять 

санітарно- освітню роботу з населенням, заповнюють уніфіковану документацію терапевтичного 

кабінету поліклініки. 

За наявності в поліклініці денного стаціонару, маніпуляційного, процедурного кабінетів, 

кабінету функціональної діагностики години роботи в поліклініці можуть бути збільшені за 

рахунок годин роботи на відповідних робочих місцях у стаціонарі. 

№ 

з/п 

Дата 

Перелік обов’язкових 

 практичних навичок 

                  

1 
Здійснення огляду пацієнта, оцінка його 

стану. 
                  

2 Проведення термометрії, записування 

результатів у температурному листку. 
                  

3 Дослідження артеріального пульсу, його 

характеристика, реєстрація. 
                  

4 Вимірювання артеріального тиску, його 

оцінка, реєстрація 
                  

5 Робота з листком призначень.                   

6 Підготовка пацієнтів та всього 

необхідного до:загального аналізу сечі, 

визначення білка, цукру та кетонових тіл 

експрес-методами, аналізу сечі на цукор, 

діастазу, аналізів сечі за Нечипоренхом, 

Зимницьким; 

                  

7 збирання сечі для загальноклінічного 

аналізу, на наявність глюкози, кетонових 

тіл, визначення рівня аналізів калу на 

яйця 

                  

8 
аналізів калу на яйця гельмінтів, 

приховану кров, копрограму, 
                  

9 УЗД органів черевної порожнини,                   

10 
рентгенологічних досліджень органів 

травного каналу, нирок, 
                  

11 Реєстрація електрокардіограм.                   

12 
Підготовка маніпуляційного стола до 

роботи. 
                  

13 Виконання внутрішньошкірних, 

підшкірних, внутрішньом’язових 

ін’єкцій, внутрішньовенних вливань 

                  

14 Узяття крові з вени для імунологічного, 

біохімічного, бактеріологічного 

досліджень. 
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15 Оформлення амбулаторної карти, 

статистичного талону, направлення, 

довідок пацієнта, карти диспансерного 

обліку. 

                  

16 Оформлення рецептів на лікарські 

препарати різним категоріям пацієнтів. 
                  

17 Проведення профілактичних оглядів.                   

18 Надання рекомендацій пацієнтам з 

лікувального харчування. 
                  

19 Участь у складанні статистичних звітів.                   

 

     Безпосередній керівник практики     Оцінка                    Підпис_____________________  

 

ВІДДІЛЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Студенти повинні знати: 

— чинні накази, інструкції, галузевий стандарт, які регламентують роботу хірургічних 

відділень, стаціонарів хірургічного і травматологічного кабінетів поліклініки; 

— посадові інструкції медичних сестер на кожному робочому місці; 

— симптоматику захворювань та пошкоджень, їх ускладнення, обсяг долікарської допомоги 

при невідкладних станах; 

— правила техніки безпеки; 

— основи медичної етики і деонтології; 

— тактику надання долікарської допомоги при невідкладних станах; . 

— тактику в разі аварійної ситуації при роботі з кров’ю та іншими біологічними рідинами. 

Студенти повинні вміти: 

— володіти маніпуляційного технікою та самостійно виконувати обов’язкові практичні 

навички; 

— за даними обстеження визначати тяжкість захворювання та надавати невідкладну 

долікарську допомогу хворим у разі: гострої крововтрати, шлунково-кишкової кровотечі, 

легеневої кровотечі, кровотечі з носа, поранення шиї, переломів хребта (ускладненого і 

неускладненого), переломів трубчастих кісток, кісток таза, ребер, пневмотораксів, вивиху 

нижньої щелепи, черепно-мозкової травми, травматичного шоку, хімічних опіків 

шкірних покривів і стравоходу, термічного опіку, електротравми, відморожень, “гострого 

живота”, гострої затримки сечі, ниркової кольки, маститу, гострого тромбофлебіту, 

посттрансфузійних ускладнень; 

— здійснювати особистий протиснідний захист при роботі з кров’ю та іншими біологічними 

рідинами. 

Робота у відділенні (18 днів) 

Робочі місця студентів: 

— пост палатної медсестри; 

— маніпуляційний кабінет; 

— чиста та гнійна перев’язувальні; 

— операційний блок; 

— гіпсувальний кабінет. 
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Вивчають режим роботи відділень, посадові обов’язки на кожному робочому місці, під 

контролем досвідчених медичних сестер працюють із хворими у відділенні (приймають та 

виписують, здійснюють загальний догляд, готують до обстежень, операцій, транспортують та ін.) 

Беруть участь у підготовці маніпуляційного, перев’язувального кабінетів, операційного 

блоку до роботи, переливанні крові та кровозамінників, складанні наборів інструментів до 

операцій, ознайомлюються з веденням обліку наркотичних та отруйних речовин, готують до 

стерилізації перев’язний матеріал та інструментарій, знезаражують використаний перев’язний 

матеріал, асистують лікарю під час перев’язок та операцій, накладають різні види пов’язок, 

знімають і накладають шви та ін. 

Вчаться надавати долікарську допомогу хворим з невідкладними станами та оволодівають 

технікою проведення реанімаційних заходів. 
Вивчають документацію відділення та правила її заповнення. 

№ 

з/п 

                                    Дата 

Перелік обов’язкових 

 практичних навичок 

                  

1 Транспортування і перекладання хворих з 

переломами кісток таза, стегнової кістки, 
ребра, хребта. 

                  

2 Підготовка марлевих кульок, серветок, 

турунд. 
                  

3 Знезараження та 

передстерилізаційне очищення виробів 

медичного призначення та використаного 
перев’язного матеріалу. 

                  

4 Контроль якості 
передстерилізаційного 

очищення. 

                  

5 Укладання матеріалу в бікси для 

стерилізації. 
                  

6 Підготовка зондів, дренажів до стерилізації 

та проведення їх стерилізації. 
                  

7 Передстерилізаційна обробка і 

стерилізація мисок. 
                  

8 Обробка рук сучасними та класичними 
методами. 

                  

9 Одягання операційної сестри і хірурга в 

стерильний одяг. 
                  

10 Підготовка стерильного столу до роботи.                   

11 Проведення місцевої анестезії, анестезії 
хлоретилом. 

                  

12 Підготовка та обробка операційного поля.                   

13 Складання набору медичних інструментів 
для: венесекції, трахеостомії, первинної 

хірургічної обробки ран, лапароцентезу, 

апендектомії, трепанації черепа, ампутації 
кінцівки, скелетного витягнення, розтину 

гнояків. 
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14 Заповнення інфузійних систем і їх 
підключення. 

                  

15 Визначення групи крові та 

резус-фактора. 

                  

16 
Проведення проб на сумісність крові 

донора і реципієнта. 

                  

17 Катетеризація сечового міхура.                   

18 
Проведення премедикації.                   

19 Підготовка анестезіологічного 
столика. 

                  

20 
Перев’язування ран.                   

21 
Накладання та зняття швів.                   

22 Накладання м’яких і твердих пов’язок: 
клейових, бинтових (чепець, на одне і 

обидва ока, вуздечку, хрестоподібну на 
потилицю, колосоподібну на плечовий 

суглоб, спіральну на грудну клітку, 

грудну залозу, Дезо, черепашачу, на 
пальці, восьмиподібну на променево- 

зап’ястковий суглоб), косинкові 

пов’язки, шини Крамера, Дітеріхса), 
підготовка гіпсових бинтів, лонгет, 

накладання і зняття гіпсових пов’язок 

та лонгет, підготовка шини Беллера 

для застосування. 

     

 

       

- 

    

23 Накладання джгута при артеріальній 

кровотечі. 

                  

24 Пальцеве притискання артерії.                   

25 Проведення непрямого масажу серця.                   

26 
Проведення штучної вентиляції легень 
(рот- у- рот, рот-у-ніс). 

                  

27 Надання допомоги при западанні 
язика. 

                  

28 Здійснення особистого протиснідного 
захисту при роботі з кров’ю та іншими 

біологічними рідинами 

                  

29 Оформлення карти стаціонарного 

хворого (історія хвороби). 

                  

 

 

 

 

 

 

 
Безпосередній керівник практики     Оцінка                    Підпис_____________________ 
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Робота в поліклініці (2 дні) 

Робочі місця студентів: хірургічний, травматологічний кабінети і відповідні 

підрозділи (перев’язувальна, мала операційна, гіпсувальний кабінет, травматологічний 

пункт та ін.). Студенти вивчають режим роботи кабінетів, беруть участь у прийомі 

хворих, виконують маніпуляції та призначення лікаря під контролем медичної сестри, 

заповнюють медичну документацію, проводятьсанітарно-освітню роботу. 

№ з/п 

                                    Дата 

Перелік обов’язкових 

 практичних навичок 

                  

1 Прийом хворих та оцінка їх стану.                   

2 Транспортування і перекладання 

хворих з переломами кісток таза, 

стегнової кістки, ребра, хребта. 

                  

3 Підготовка марлевих кульок, 

серветок, турунд. 
                  

4 Знезараження і передстерилізаційне 

очищення виробів медичного 

призначення. 

                  

5 Контроль якості 

передстерилізаційного 

очищення. 

                  

6 Передстерилізаційна обробка і 

стерилізація лотків. 
                  

7 Обробка рук сучасними та 

класичними методами. 
                  

8 Підготовка стерильного стола 

перев’язувальної сестри до роботи. 
                  

9 Проведення місцевої анестезії, 

анестезії хлоретилом. 
                  

10 Складання наборів медичних 

інструментів для первинної 

хірургічної обробки ран, трахеостомії, 

розтину гнояків та ін. 

                  

11 Підготовка та обробка операційного 

поля. 
                  

12 Проведення туалету ран.                   

13 Накладання м’яких пов'язок на різні 

ділянки тіла. 
                  

14 Накладання кровоспинного джгута 

при артеріальній кровотечі. 
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15 Пальцеве притискання артерії.                   

16 Накладання та зняття швів.                   

17 Накладання та зняття лонгетних і 

циркулярних гіпсових пов’язок. 

                  

18 Заповнення документації хірургічного 

кабінету. 

                  

 

 
Безпосередній керівник практики     Оцінка                    Підпис_____________________ 

 

ВІДДІЛЕННЯ ПЕДІАТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Студенти повинні знати: 

— чинні накази та інструкції, які регламентують роботу дитячого стаціонару та 

поліклініки; 

— анатомо-фізіологічні особливості дітей різного віку; 

— правила вигодовування дітей до року та розрахунок разової та добової кількості їжі; 

— симптоматику захворювань, їх ускладнення, обсяг долікарської допомоги при них; 

— календар профілактичних щеплень; 

— правила медичної етики та деонтології. 

Студенти повинні уміти: 

— володіти маніпуляційною технікою та виконувати обов’язкові практичні навички 

під контролем медичної сестри; 

— за даними обстежень оцінювати стан розвитку дитини (фізичний та 

нервово-психічний), стан тяжкості хворої дитини; 

— давати поради батькам щодо вигодовування та загартовування дітей;  

— здійснювати догляд і спостереження за хворою та здоровою дитиною; 

— надавати долікарську допомогу у разі таких невідкладних станів: гіпертермії, судом, 

ларингоспазму, стенозувального ларинготрахеїту, носової кровотечі, асфіксії 

новонародженого, дихальної недостатності, астматичного стану, гострої серцевої 

недостатності, колапсу і непритомності, діабетичної та гіпоглікемічної ком, 

анафілактичного шоку і алергічних станів, токсикозу з ексикозом, гострої ниркової 

недостатності; 

— проводити санітарно-освітню роботу. 

Робота в стаціонарі (6 днів) 

Робочі місця студентів: пост медичної сестри соматичних та спеціалізованих 

відділень, маніпуляційна, процедурний кабінет та кабінет функціональної діагностики. 

Самостійна робота студентів на кожному робочому місці здійснюється під контролем 

досвідчених медсестер. 

Студенти проводять огляд дітей, оцінюють їх фізичний і психомоторний розвиток, 

визначають стан тяжкості захворювання та обсяг заходів з догляду за хворими; беруть 

участь у наданні долікарської допомоги при невідкладних станах; здійснюють догляд за 

дітьми різних вікових груп; засвоюють специфіку роботи на різних ділянках (пост 

медсестри, маніпуляційна, процедурний кабінети); готують хворих до різних обстежень і 

допомагають лікарю при їх проведенні; виконують призначення лікаря; проводять 

санітарно-освітню роботу серед батьків та дітей. 
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Робота в поліклініці (2 дні) 

Робочі місця студентів: хірургічний, травматологічний кабінети і відповідні 

підрозділи (перев’язувальна, мала операційна, гіпсувальний кабінет, травматологічний 

пункт та ін.). Студенти вивчають режим роботи кабінетів, беруть участь у прийомі 

хворих, виконують маніпуляції та призначення лікаря під контролем медичної сестри, 

заповнюють медичну документацію, проводятьсанітарно-освітню роботу. 

№ з/п 

                                    Дата 

Перелік обов’язкових 

 практичних навичок 

                  

1 
Проведення прийому здорових і хворих 
дітей. 

                  

2 
Проведення оцінки стану, встановлення.                   

3 Збирання анамнезу.                   

4 Проведення загального огляду.                   

5 Проведення антропометрії.                   

6 Проведення оцінки фізичного та 
нервово-психічного розвитку дитини. 

                  

7 Визначення добової та разової кількості 
їжі дітям першого року життя. 

                  

8 Проведення підрахунку частоти дихання 
та пульсу, визначення їх характеру. 

                  

9 Проведення вимірювання артеріального 
тиску та його реєстрація. 

                  

10 Призначення і розрахунок доз 

ергокальциферолу з метою профілактики 

та лікування рахіту. 

                  

11 
Одягання новонароджених.                   

12 Проведення туалету пупкової ранки.                   

13 Проведення ранкового туалету дитини 

грудного віку. 

                  

14 Узяття мазків з носа та зіва на мікрофлору.                   

15 Узяття калу для копрологічного та 

бактеріологічного досліджень, на яйця 

гельмінтів. 

                  

16 
Узяття зіскрібка на ентеробіоз.                   

17 Проведення відсмоктування слизу з 

верхніх дихальних шляхів. 

                  

18 Проведення ШВЛ і закритого масажу 

серця. 

               

 

  

19 Вимірювання температури тіла.                   

20 Проведення контрольного зважування.                   
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21 
Застосування міхура з льодом і грілки.                   

22 Проведення догляду за кувезом.                   

23 Проведення інгаляцій киснем та 

лікарськими препаратами. 

                  

24 Проведення промивання шлунка.                   

25 Поставлення лікувальної та очисної 

клізм. 

                  

26 Узяття крові на біохімічне дослідження.                   

27 Розведення антибіотиків і розрахунок 

дози. 

                  

28 Проведення ін’єкцій: підшкірних, 

внутрішньом’ язових, внутрішньовенних. 

                  

29 Проведення гігієнічної та лікувальної 

ванн. 

                  

ЗО Підготовка сумішей для годування та 

годування дітей з ложки, через зонд. 

                  

31 Закапування крапель у ніс, вуха, очі.                   

32 Накладання зігрівального компресу на 

вухо, грудну клітку. 

                  

33 Накладання гірчичників, проведення 

гірчичних обгортань. 

                  

34 Уведення газовідвідної трубки.                   

35 Збирання сечі для загального аналізу, за 

Нечипоренком, Зимницьким, на вміст 

цукру. 

                  

36 Розкладання та видача лікарських засобів.                   

 

 

 

Безпосередній керівник практики     Оцінка                    Підпис_____________________ 
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Робота в поліклініці (1 день) 
Робочі місця студентів: на прийомі з дільничним педіатром, у кабінетах 

профілактичних щеплень та здорової дитини, у маніпуляційному кабінеті. 

Студенти закріплюють навички самостійної роботи на прийомі з лікарем, 

виконують маніпуляції і процедури в умовах поліклініки та вдома, здійснюють 

патронаж здорових і хворих дітей, обслуговують диспансерні групи. 

Робота в кабінеті здорової дитини, у кабінеті профілактичних щеплень 

проводиться під безпосереднім керівництвом медсестер цих підрозділів поліклініки. 

Студенти проводять антропометрію, оцінюють фізичний та нервово-психічний 

розвиток дітей, роблять щеплення, проводять санітарно-освітню роботу, заповнюють 

відповідну медичну документацію. 

Для забезпечення найбільш ефективного використання робочого часу студенти 

можуть протягом дня працювати на декількох робочих місцях. 

З метою повного виконання програми практики можна відпрацьовувати практичні 

 

№ з/п 

                                    Дата 

Перелік обов’язкових 

 практичних навичок 

                  

1 
Складання схеми годувань дітей першого 

року життя. 

                  

2 
Вимірювання температури тіла та її 

реєстрація. 

                  

3 Підрахунок пульсу.                   

4 Підрахунок дихання.                   

5 Проведення антропометрії.                   

6 
Вимірювання артеріального тиску та його 
реєстрація. 

                  

7 Розрахунок дози ергокальциферолу для 
профілактики і лікування рахіту. 

                  

8 Проведення патронажу (допологового, 

новонароджених та хворих дітей). 

                  

9 Проведення проби Манту та оцінка 
результату. 

                  

10 
Проведення профілактичних щеплень 
(складання плану та звіту). 

                  

11 
Оформлення документації 
 (ф. № 112-0,63-0,30-0.26-0). 

                  

12 
Виписування направлень, довідок, рецептів.                   

 

 

 

Безпосередній керівник практики         Оцінка                                              Підпис________  
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ВІДДІЛЕННЯ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОГОПРОФІЛЮ (7 ДНІВ) 
Студенти повинні знати: 

— організацію акушерсько-гінекологічної допомоги населенню, чинні накази та 

інструкції, які регламентують роботу відділень акушерсько-гінекологічного профілю; 

— перебіг фізіологічної та патологічної вагітності, методи профілактики ускладнень 

вагітності, методик обстеження і догляду за вагітними, критерії показань до госпіталізації та 

транспортування вагітних; 

— класифікацію, етіологію, патогенез, симптоматику захворювань. Принципи лікування; 

— організацію проведення профілактичних оглядів вагітних; 

— групи ризику гінекологічних хворих з онкологічною патологією; 

— методи обстеження хворих гінекологічного профілю; 

— принципи профілактики захворювань. 

Студенти повинні вміти: 

— проводити суб’єктивне і об’єктивне обстеження вагітної і хворої жінки, оцінювати 

стан; 

— володіти маніпуляційної технікою та виконувати обов’язкові практичні навички; 

— надавати невідкладну долікарську допомогу. 

1. РОБОТА В ГІНЕКОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ (6 ДНІВ) 

Робочі місця студентів: медсестринський пост гінекологічного відділення, 

маніпуляційний та процедурний кабінети гінекологічного відділення. 

Студенти вивчають режим роботи відділення, посадові обов’язки на кожному 

робочомумісці. 

Готують маніпуляційний, процедурний кабінети та малу операційну до роботи. 

Студенти оглядають з лікарем гінекологічних хворих, беруть участь у проведенні: 

— обстеження (здійснюють підготовку хворої жінки до взяття піхвових мазків); 
місцевих методів лікування гінекологічних хворих (спринцювання, піхвові ванночкитампони 
з мазями); 

— атестують при проведенні гінекологічних маніпуляцій і малих операцій. 
 

№ з/п 

                                    Дата 

Перелік обов’язкових 

 практичних навичок 

                  

1 
Збирання загального та гінекологічного 

анамнезу. 
                  

2 
Узяття мазків на бактеріоскопічне та 

цитологічне дослідження. 
                  

3 Проведення піхвових ванночок, спринцювань, 

уведення тампонів з мазями. 
                  

4 Підготовка медичних інструментів для взяття 

матеріалу на біопсію та направлення на 
гістологічне дослідження 

                  

5 Складання набору інструментів для 

діагностичного вишкрібання порожнини 
матки. 

                  

6 Складання набору інструментів для пункції 

черевної порожнини через заднє склепіння. 
                  

 
Безпосередній керівник практики               Оцінка                                              Підпис__________  
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2. РОБОТА В ЖІНОЧІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ (1 ДЕНЬ) 
Робочі місця студентів: на прийомі з лікарем, у маніпуляційній, у процедурному кабінеті. Студенти 

допомагають лікарю під час прийому, здійснюють прийом вагітних та хворих жінок, обстежують вагітних, 
збирають анамнез, вимірюють артеріальний тиск, визначають масу, зріст, зовнішні розміри таза, висоту 

стояння дна матки, обвід живота, проводять пальпацію плода, оформляють “Індивідуальну карту вагітної та 

породіллі” і „Обмінну карту вагітної”, оформляють направлення вагітної на обстеження, визначають терміни 
вагітності, допологової відпустки та пологів, виявляють фактори ризику та визначають групи ризику вагітних, 

оформляють направлення в стаціонар, беруть участь у проведенні занять з психопрофілактичної підготовки 

вагітних до пологів, проводять бесіди з вагітними. 
Студенти оглядають з лікарем гінекологічних хворих, беруть участь у проведенні обстеження, 

визначають диспансерну групу гінекологічних хворих, оформляють медичні карти диспансерного хворого, 

виписують рецепти, проводять профілактичний огляд жінок, огляд шкіри та слизових оболонок, огляд 
грудних залоз, беруть участь у проведенні піхвового дослідження і взятті мазків для цитологічного 

дослідження, оформляють “Журнал онкопрофоглядів”Робочі місця студентів: на прийомі з лікарем, у 

маніпуляційній, у процедурному кабінеті. Студенти допомагають лікарю під час прийому, здійснюють 
прийом вагітних та хворих жінок, обстежують вагітних, збирають анамнез, вимірюють артеріальний тиск, 

визначають масу, зріст, зовнішні розміри таза, висоту стояння дна матки, обвід живота, проводять пальпацію 

плода, оформляють “Індивідуальну карту вагітної та породіллі” і „Обмінну карту вагітної”, оформляють 
направлення вагітної на обстеження, визначають терміни вагітності, допологової відпустки та пологів, 

виявляють фактори ризику та визначають групи ризику вагітних, оформляють направлення в стаціонар, 

беруть участь у проведенні занять з психопрофілактичної підготовки вагітних до пологів, проводять бесіди з 
вагітними. 

Студенти оглядають з лікарем гінекологічних хворих, беруть участь у проведенні обстеження, 

визначають диспансерну групу гінекологічних хворих, оформляють медичні карти диспансерного хворого, 
виписують рецепти, проводять профілактичний огляд жінок, огляд шкіри та слизових оболонок, огляд 

грудних залоз, беруть участь у проведенні піхвового дослідження і взятті мазків для цитологічного 

дослідження, оформляють “Журнал онкопрофоглядів” 

№ 

з/п 

                                    Дата 

Перелік обов’язкових 

 практичних навичок 

                  

1 
Оформлення документації.                   

2 
Оформлення направлень на аналізи.                   

3 Збирання анамнезу.                   

4 Вимірювання зовнішніх розмірів таза.                   

5 Вимірювання висоти стояння дна матки та 
обводу живота. 

                  

6 
Проведення зовнішнього акушерського 
дослідження. 

                  

7 Узяття мазка на цитологічне дослідження.                   

8 
Узяття мазка на бактеріоскопічне 

дослідження. 
                  

9 Визначення термінів вагітності, 

допологової відпустки та пологів. 
                  

10 
Визначення групи ризику вагітних.                   

11 
Проведення огляду грудних залоз.                   
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12 
Проведення бесіди щодо психопрофілактичної 

підготовки вагітних до пологів. 
                  

13 

Проведення піхвових ванночок, спринцювань, 

уведення тампонів з мазями, уведення в піхву 

порошкоподібних лікарських засобів. 

                  

14 

Підготовка медичних інструментів для взяття 

матеріал)' на біопсію та оформлення направлення 
на гістологічне дослідження. 

                  

15 
Складання медичних інструментів для 

діагностичного вишкрібання порожнини матки. 
                  

16 

Складання медичних інструментів для пункції 
черевної порожнини через заднє склепіння піхви. 

                  

 

 

 

 

 

Безпосередній керівник практики     Оцінка                    Підпис_____________________                                 
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САНОСВІТНЯ РОБОТА 

 

Дата Тема (тези бесід) 
Місце 

проведений 

Відмітна про 

виконання 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

< 
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

    
    
    

 
 
 
        М.П.              Загальна оцінка___________________________________________ 

                               Безпосередній керівник практики____________________________ 
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Міністерство охорони здоров'я України Код форми по ДКУД _________  

Код закладу по ЄД РПОУ______ ___  

(назва установи)                                Медична документація Ф N“003-0 

 

МЕДИЧНА КАРТА№______ 

СТАЦІОНАРНОГО ХВОРОГО 

Дата і час поступлення___________________________________________________________ 

Дата і час виписки_______________________________________________________________ 

Від ділення ______________________________ палата №_____________________________ 

Переведено в відділення__________________________________________________________ 

Проведено ліжко-днів____________________________________________________________ 

Види транспортування: на каталці, на кріслі, може йти (підкреслити). 

Група крові ______________________ Резус – принадлсжність _______________________ 

Побічні дії медикаментів (непереносимість) 

 

1. Прізвище, ім'я, по-батькові_____________________________________________________ 

2. Стать_______________________________________________________________________ 

3. Вік _____________________ (повних років, для дітей: до 1 року-місяців, до 1 місяця-днів). 

4. Постійне місце проживання: місто, село (підкреслити) 

________________________________________________________________________________ 

(вписати адресу, вказати для приїзджих - область, район, нас.пункт, адреса родини) 

_______________________________________________________________________________ 

(№ телефону) 

5. Місце роботи, професія або посада________________________________________________ 

(для учнів-місце навчання) 

_______________________________________________________________________________ 

(для дітей назва дитячого закладу, школи; для інвалідів стать і група інвалідності, інв. ВВВ, 

так; ні, підкреслити) 

5. Ким направлений хворий_______________________________________________________ 

6. Доставлений в стаціонар, по первинним показникам, так, ні через годин після початку 

захворювання, отримання травми; госпіталізований в плановому порядку (підкреслити) 

8..Діагноз направляючої установи __________________________________________________ 

9.Діагноз при поступленні ________________________________________________________ 

10.Діагноз клінічний:______________________________________________________________ 

Дата встановлення 

11.Діагноззаключний клінічний:____________________________________________________ 

а) основний: _______________________________________ ___________________________ 

б) ускладнення основного:________________________________________________________ 

в) супутній:_____________________________________________________________________ 
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ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПАЦІЄНТА ЛІКАРНІ 

1. Пацієнт зобов'язаний надати лікарям повну інформацію щодо попередніх захворювань, 

госпіталізації та інших питань. 

2 Пацієнт зобов'язаний дотримуватись правил перебування у закладі, план лікування, 

використовувати рекомендації і призначення лікаря (за виключенням хворих, у яких є 

порушення свідомості і (або) розумової діяльності). 

3. Пацієнт має право на кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря і 

медичного закладу. 

4. Пацієнт має право на достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я, 

включаючи існуючи та можливі фактори ризику їх ступінь. 

5. Пацієнт має право на ознайомлення з порядком обстеження, лікування і ризиком, що має 

місце при виконанні медичних маніпуляцій (операцій) та давати (або не давати) згоду на них 

У випадках недієздатності пацієнта це право надається його близьким, родичам або його 

опікунам. 

6. Пацієнт має право на правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, 

пов'язаних з станом здоров'я. 

7.Пацієнт має право на оскарження неправомірних рішень і дай працівників охорони 

здоров'я. 

В країнах 

неблагонадійних 

по ОНІ був 

(була) такНІ 

Коросту не 

виявлено 

Педикульоз не 

виявлено 

Опитування 

на відходження 

члеників глистів 

Диспептичні 

явища є немає 

 

Ознайомлений (а)_____________________________ 
(підпис) 

 

КАРТА ІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ ПАЦІЄНТА 

П.І.Б. _____________________________________________________________________ 

№ історії хвороби ____________________ 

Діагноз___________________________________________________________________ 

Запропоноване лікування: консервативне (оперативне - назва операцій______________ 

 ______________________________ ); застосування анестезії - так (ні); переливання 

крові та її компонентів - так (ні); участь в експериментальних програмах - так (ні); 

інше_______________________________________________________________________ 
Доступна пацієнту інформація:  

1.Діагноз. 2Суть та мета запропонованого лікування. З.Ризик та наслідки 

запропонованого лікування. 4. Можливі альтернативи запропонованому лікуванню. 

5.Прогноз при відмові від лікування, 6. Інша інформація__________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Відмова пацієнта від лікування________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Дата «____» _____________________р.                          Підписи: 

Пацієнт _______________ 

Лікар _________________ 
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ДАТА ЩОДЕННИК 
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ДАТА ЩОДЕННИК 
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КАРТА ВИБУВШОГО № 1 

 
Число і час поступлення 

Адреса 

Рік народження 

Ким направлений 

Відділення 

Терміновість 

 

ДАТА ЕПІКРИЗ 
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 Код форми по ОКУД_________ 

Код установи по ОКПО _______ 

Міністерство  охорони здоров’я України 

______________________________ 

(найменування закладу) 

  

АД- 

T- МЕДИЧНА КАРТА №________з режимом ознайомлен 

Вага -СТАЦІОНАРНОГО ХВОРОГО 

Зріст - 
         Відділенні 

Палата №  

Дата                    (число,       місяць,        рік)      (годин, хвилин) 

Виписка (смерть)         В поточному році з 0 

вперше 

Приводу даної хвороби 0 

повторно 

Госпіталізований всього 

раз 
Проведено ліжко днів _______________   Переведений у відділення _________________________ 

         

Група крові                                   Резус – приналежність               RW 

Підвищена чутливість або непереносимість препарату 

(найменування препарату, характер побічної дії) 

 

1. Прізвище, ім’я по батькові 
2 .Стать:   Ч -1 ,    Ж -2                     3. Вік                                                (число,          місяць,         рік)  

                                                                   (повних років, для дітей до1 року - місяців, до 1 місяця - днів) 

4. Постійне місце проживання: місто - 1, село -2  
(вписати адресу: район, населений пункт 

№ телефону, для приїжджих - адреса родичі)  

5. Місце роботи, спеціальність або посада 
(для учнів, студентів - місце навчання;  

для дітей - назву дитячого закладу, школи;  

6. Ким направлений хворий 
для інвалідів - вид і група інвалідності: ІВВ - так, ні - підкреслити) 

(найменування лікувального закладу) 

7.Госпіталізований(а) в стаціонар: за терміновими показниками – 1, через годин після початку 
захворювання, одержання травми; в плановому порядку – 2 

8.Діагноз лікувального закладу, який направив хворого: 

 
9.Діагноз при госпіталізації: 

 

10.Діагноз клінічний 
 

Дата встановлення                                      Лікар_____________ 

                                                                               (прізвище, підпис) 

11.Діагоноз заключний клінічний 

 

Код за МКХ – X 
б) ускладнення основного: 

в) супутній: 

 
Адміністрація за пропажу цінних речей відповідальності не несе 
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12.. Хірургічні операції, методи знеболювання і післяопераційні ускладнення 

Назва операції 
Дата 

година 

Метод 

знеболювання 
Ускладнення 

    

    

    

    

    

    

    

    

Оперував хірург 

(прізвище розбірливо) 

 

13.Інші види лікування 

 

Для хворих злоякісними новоутвореннями - 1. Спеціальне лікування: хірургічне, променеве 

(дистанційна гамма-терапія, рентгенотерапія, швидкі електрони, контактна і дистанційна 

гамма-терапія, контактна гамма-терапія і глибока рентгенотерапія); комбіноване (хірургічне і 

гамма-терапія, хірургічне і рентгенотерапія, хірургічне і сполучене променеве); 

хіміопрепаратами, гормональними препаратами. 2. Паліативне. 3. Симптоматичне лікування. 

13. відмітка про видачу листка непрацездатності: 

№              з ____ по №з ___________ по _________  

№______  зпо ___________ №з ___________ по_ ______  
14. Працездатність відновлена повністю - 1, знижена - 2, тимчасово втрачена - 3, стійко 
втрачена - 4 (в зв’язку з даним захворюванням, з іншими причинами підкреслити) 
15. Висновок для тих, хто поступає на експертизу  _____  _  ______________  
16. Результат лікування: виписаний(а) з видужанням - 1, поліпшенням - 2, погіршенням - З, 
без змін - 4, помер - 5, переведений(а) в інший лікувальний заклад - 6, переведений(а) в інше 
відділення - 7, здоровий(а) - 8. 
Особливі відмітки 

1. Боткіна _______________________________________  
2. Малярія  __________________________________   __  
3. Гельмінти _____________________________________  
4. Чесотка _______________________________________  
5. Педікульоз ____________________________________  
6. Онкоогляд ____________________________________  
7. Рентгенообстеження  _  _________________________  
8. Реакція Васермана ______________________________  
9. Сліди внутрішньої ін’єкції ___________  ___________  
10. Гемотрансфузія ___________________  __  ________  

 
Лікар Зав. відділенням_ 
 
Ліки у хворої на руках  

 ____________________________________________________________  
 

З проведенням лікування, обстеження та маніпуляціями погоджуюся 
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ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК 

м. Павлоград 

ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
Хвора __________________________________________________________________________________ 

Скарги _________________________________________________________________________________ 

 

Початок та перебіг захворювання___________________________________________________________ 

 

Спадковість_____________________________________________________________________________ 

Перші місячні з   _________ років, через ___________________ днів, по______________________днів 

Регулярні, нерегулярні, болісні, безболісні, сильні, помірні, незначні. Останні місячні  

Початок статевого життя з ________________________________________________________________. 

Контрацепція ________________________________  

Кількість вагітностей _____ , пологів _______ , абортів _____ викиднів____  

Ускладнення абортів ______________________________________________  

Умови праці (фізична, розумова, шкідливі умови) _____________________________________________ 

 

ДАНІ ОБ’ЄКТИВНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 

Загальний стан хворої: задовільний, середньої тяжкості, тяжкий. 

Положення в ліжку: активне, пасивне. 

Свідомість: ясна, ступор, сопор, кома. 

Лімфовузли _________________________________________  

Молочні залози __________________________________________________________________________ 

Шкіра: звичайного кольору, бліда, гиперемована, жлвтушна, суха, волога, тепла, холодна. Органи 

дихання: в легенях везикулярне дихання на всьому протязі. Виявлені патологічні зміни. 

 

Серцево-судинна система: 

Тони серця: чисті, чисті, приглушені. Ритм: збережений, екстрасистолія. 

Пульс _______ уд. в хв.., ритмічний. AT________________мм ртст.Т ____________________________ 

Желунково-кишечний тракт. Язик: вологий, чистий, помірно сухий, з нальотом _______________  

Живіт: м’який, приймає участь в акті дихання, напружений, болісний, різко-болісний,  

безболісний,збільшений, не збільшений     

Печінка, селезінка: не\збільшена, безїболісна ____________________________________________  

Симптоми подразнення очеревини: ____________________________ сумнівні, позитивні, негативні. 

Симптом 

Пастернапького __________________________________________________________________________ 

Перистальтика кишечника: задовільна, помірна, в’яла, відсутня__________________________________ 

Сечовиділення:___________________________________________________________________________ 

Стул:___________________________________________________________________________________ 

Особливості _____________________________________________________________________________ 

Обстеження вагінальне: зовнішні статеві органи розвинуті правильно, ріст волосся по жіночому 

(чоловічомутипу) Промежина_________________________________________________________  

Уретра: незмінна, гігіеримована, виділення звичайні, гнійні. 

Піхва: ємка, вузька, складки слизової виражені задовільно, гіпотрофічні. 

Сплетення піхви: глибокі, вип’ячені ___________________________________________________  

Тіло матки _________________________________________________________________________ 

Додатки матки _____________________________________________________________________  

Праві _____________________________________________________________________________  

Ліві ______________________________________________________________________________  

Огляд шейки матки за допомогою дзеркал ______________________________________________  
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Форма: циліндрична, конічна Розміри: звичайні, гіпертрофічні, гіпотрофічні, електроцитон. 

Цервікальний канал _____ , _____________________________________________________ 

Слизова звичайна, гіперемірована, старі рубці ______________________________________ 

Ерозія ________________________________________________________________________ 

Лейкоплакія ___________________________________________________________________ 

Виділення піхви: слизові, гнійні, кров’янисті, незначні, помірні, сильні, Мажучи 

ДІАГНОЗ _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

ДАТА: 

 

 

 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА РЕВІЗІЯ ПОРОЖНИНИ МАТКИ: 
Після відповідної обробки зовнішніх статевих органів жінки та рук лікаря, шийку матки вивели у дзеркала та 

взяли на нульові щипці. Знеболювання ____________________________________________________  

Довжина порожнини матки __________________ см.Стінкиматки без патологічних змін,фібромагтозні 
вузли _______________________________ Зовнішній зев закритий, відкритий, розширений 

розширювачами Гегара до № ______________  

Кюреткою№ _______________ вакуум-екскохматором № _____________ проведене вишкрібання 
порожнини матки, вакуум - аспірація. 

З порожнини матки отримано ____________________________________________________________  

 
 

Матка скоротилася, щільна  

Кровотеча зупинена. Іод. Холод. 

Матеріал відправлений на гістологічне дослідження  

Лікар 

Мед. Сестра 
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ЗАПИС ЛІКАРЯ 

приємного покою 
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СКАРГИ АНАМНЕЗ 

патологія, ймовірний діагноз,  план обстеження 
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ЩОДЕННИК 
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Карта № 

П.І.Б. хворого, № палати _____________________________________________________ 

 

 

 

ЕПІКРИЗ  
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КАРТА ЕКСПОРТНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІАГНОСТИКИ І 

ЛІКУВАННЯ В СТАЦІОНАРІ 
 РІВНІ ЕКСПЕРТИЗИ 

1 2 3 4 

3. Плановий, екстрений (підкреслити)     

4. пробільність     
5. Догоспитальне обстеження.     

1. Повне 

2. Неповне 

3. Не обстежений 

    

б. Обґрунтованість госпіталізації +     

7. Виконання стандарту обстеження 

1. Виконаний 

2. Не виконаний обґрунтовано 

3. Не виконаний не обґрунтовано 

    

8. Виконання стандарту лікування 

1. Виконаний 

2. Не виконаний обґрунтовано 

3 Не виконаний не обґрунтовано 

    

9. Досягнення стандарту лікування. 

1. Досягнуто 

2. Не досягнуто 

    

10. Причини не досягнення стандарту 

1. Помилка діагностики 

2. Невчасність встановлення діагнозу 

3. Невчасність оперативного втручання. 

4. Неадекватне лікування, 

5. Порушення режиму пацієнтом 

6. Переклад пацієнта 

7. Відома від обстеження 

8. Смерть пацієнта 

    

11. Необґрунтоване відхилення від термінів госпіталізації (так- 1)     
12. Повнота рекомендації     

13. Якість ведення медичної документації +     

ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ     

14. Операцій:     

Своєчасно     

Не своєчасно     

Заподій не своєчасної     

Правильна діагностика     

Неповноцінне діагностичне обстеження     

Вичікувальна тактика     

Необхідність передопераційної підготовки     

Інше     

15. Наявність післяопераційних ускладнень +     

     

17. Оцінка якості лікувально-діагностичного ускладнення     

18. Спотворення оцінних показників (так- 1)     

19.П.І.Б. експерта __________________________________                     20Дата _______________________ 
21.П.І.Б. експерта __________________________________                    22.Дата _______________________ 

23.П.І.Б. експерта __________________________________                    24.Дата _______________________ 

25.П.І.Б. експерта __________________________________                    26.Дата _______________________ 
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Проходження виробничої практики 

студента ІІ-III курсу _________ групи 

спеціалізація «Лікувальна справа» 

Павлоградський медичний коледж 

 

П.І.Б.______________________________________________________________________ 
проходження практики в якості медичної сестри 

База проходження практики __________________________________________________ 

Термін проходження практики з ____________________ по ________________________ 

Теоретична підготовка студента 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Практична підготовка студента 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Участь у суспільному житті 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Порушення дисципліни 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Недоліки в роботі 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 

М.П. 

Підпис загального керівника практики ________________________ 
 

Підпис безпосереднього керівника практики ___________________ 
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ТЕСТОВИЙ ЗВІТ 

 
Я, студент __________ ІІ курсу ____ групи 

спеціалізації «Лікувальна справа» 

Павлоградського медичного коледжу 

П.І.Б. _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Проходи __ виробничу практику в якості медичної сестри на базі 

___________________________________________________________________________ 

Термін проходження практики з __________________ по ________________________ 

Виконання програми практики 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Забезпечення робочими  місцями згідно програми практики 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задоволеність керівництвом практики 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Найкраще засвоєні практики 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Зауваження  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Пропозиції 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Підпис студента __________________ 
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Висновок керівника практики від вищого навчального закладу 

про проходження практики 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Дата складання заліку «______» ___________________ 20 ____р. 

Оцінка: 

Кількість балів _____________________ 
(цифрами і словами) 

Керівник практики від вищого навчального закладу 

 

________________________________________________ 
                                   (підпис, прізвище, ініціали) 
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