
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Підготовка пацієнтів і взяття біологічного матеріалу до діагностичних 

процедур (лабораторних, інструментальних): 

 взяття крові, сечі, харкотиння, калу на загальні і спеціальні 

дослідження; 

 дуодентального зондування; 

 рН-метрія; 

 ендоскопічного обстеження (бронхоскопії, 

езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії); 

 радіоізотопного обстеження (сканування, ренографії); 

 рентгенологічного обстеження; 

 ультразвукової діагностики (УЗД). 

2. Здійснення медсестринського обстеження при захворюваннях 

внутрішніх органів. 

3. Вимірювання температури тіла, графічне зображення. 

4. Підрахунок частоти дихальних рухів. 

5. Роздавання ліків пацієнтам для внутрішнього вживання. 

6. Застосування мазі, крему, присипок, примочок. 

7. Виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (застосування 

гірчичників, зігрівальних компресів). 

8. Розведення та набирання в шприц антибіотиків. 

9. Виконання всіх видів ін’єкцій (внутрішньошкірної, підшкірної, 

внутрішньом’язевої, внутрішньовенної). 

10. Визначення пульсу, графічне зображення в температурному листку. 

11. Вимірювання АТ, графічне зображення в температурному листку. 

12. Визначення добового діурезу. 

13. Монтаж системи для внутрішньовенного крапельного введення ліків. 

14. Профілактика пролежнів. 

15. Промивання шлунка. 

16. Застосування газовивідної трубки. 

17. Виконання постановки клізм (очисної, сифонної, олійної, 

гіпертонічної, медикаментозної). 

18. Здійснення катетеризації сечового міхура м’яким катетером. 

19. Розрахунок дози інсуліну, введення. 

20. Накладання зігрівального компресу. 

21. Правила застосування наркотичних засобів. 

22. Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду. 

23. Вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнта, потреб. 

24. Ведення медсестринської документації: 

 температурного листка; 

 листка лікарських призначень; 

 листка медсестринського процесу. 

25. Надання допомоги при невідкладних станах: 



 задишці; 

 кашлі; 

 нападі бронхіальної астми; 

 кровохарканні; 

 легеневій кровотечі; 

 нападі стенокардії; 

 інфаркті міокарда; 

 гіпертонічному кризі; 

 гострій серцевій недостатності (серцевій астмі, набряку легень); 

 гострій судинній недостатності (непритомності, кардіогенному, 

судинному, геморагічному колапсі; кардіогенному, 

анафілактичному шоку); 

 перфорації шлунка; 

 стравохідній, шлунковій, кишковій кровотечах; 

 жовчній коліці; 

 нирковій коліці; 

 геморагічному синдромі; 

 гіперглікемічній комі; 

 гіпоглікемічній комі; 

 гіпер-, гіпотермії. 

26. Складання набору інструментарію та асистування лікареві при 

пункціях: 

 плевральної порожнини; 

 черевної порожнини; 

 стернальній. 

27. Контроль і допомога пацієнтові в: 

 здійсненні заходів особистої гігієни (догляд за шкірою, волоссям, 

ротовою порожниною, очима, вухами, інтимними ділянками 

тощо); 

 організації раціонального і дієтичного харчування; 

 забезпеченні належних протиепідемічних, комфортних умов 

перебування в стаціонарі чи вдома. 

28. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки в лікувально-

профілактичному закладі. Заходи безпеки під час роботи з 

електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з 

газом. 
 


