ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
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Виявляти проблеми пацієнта, формулювати медсестринський діагноз.
Складати індивідуальні плани медсестринського догляду за пацієнтом,
використовуючи стандартні плани догляду.
Складати індивідуальні плани навчання пацієнта, використовуючи стандартні плани
навчання.
Дезінфікувати й утилізувати використаний одноразовий медичний інструментарій.
Дезінфікувати інструменти медичного призначення.
Обробляти руки до і після виконання будь-якої маніпуляції.
Обробляти руки і слизові оболонки при контакті з біологічними рідинами.
Готувати мийні і дезінфекційні розчини різної концентрації.
Дезінфікувати предмети догляду.
Проводити передстерилізаційне очищення виробів медичного призначення.
Контролювати якість передстерилізаційного очищення.
Стерилізувати медичний інструментарій методом кип’ятіння (у домашніх умовах).
Стерилізувати інструменти в повітряному стерилізаторі. Контролювати якості
стерильності.
Готувати перев’язувальний матеріал, укладати в стерилізаційні коробки.
Контролювати якість стерильності при стерилізації в автоклаві.
Надягати стерильний халат, шапочку, маску, гумові рукавички.
Заповнювати паспортну частину індивідуальної карти стаціонарного хворого, журнал
прийому пацієнтів.
Проводити огляд і здійснювати відповідні заходи при виявленні педикульозу.
Визначати ступінь ризику розвитку пролежнів у пацієнта.
Проводити заходи з профілактики пролежнів.
Обробляти шкіру за наявності пролежнів.
Здійснювати заходи з догляду за статевими органами, промежиною (профілактика
попрілостей).
Здійснювати заходи з догляду за очима (промивання, закапування крапель, закладання
мазі, ванночки).
Здійснювати заходи з догляду за вухами, оброблювання зовнішнього слухового ходу.
Здійснювати заходи з догляду за носовими ходами.
Здійснювати заходи з догляду за порожниною рота (огляд, протирання, зрошення,
полоскання, аплікації).
Подавати сечоприймач, металеве і гумове судно тяжкохворим.
Складати порційну вимогу на харчування хворих.
Складати приблизне добове меню згідно з рекомендованою дієтою.
Годувати тяжкохворого пацієнта з ложки і напувальниці.
Здійснювати штучне харчування пацієнта (на фантомі).
Вимірювати температуру тіла. Реєструвати дані термометрії в температурному листі.
Підраховувати частоту дихальних рухів. Реєструвати дані в температурному листі.
Визначати життєву ємність легень за допомогою спірометра.
Подавати кисень з кисневої подушки.
Подавати кисень через носові катетери.
Досліджувати пульс. Реєструвати дані в температурному листі.
Вимірювати артеріальний тиск. Реєструвати дані в температурному листі.
Визначати набряки.
Надавати допомогу під час блювання, аспірації блювотних мас.
Застосовувати газовідвідну трубку.
Застосовувати очисну клізму.
Застосовувати сифонну клізму.
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Застосовувати лікувальну мікроклізму.
Застосовувати лікувальну краплинну клізму.
Застосовувати олійну клізму.
Застосовувати гіпертонічну клізму.
Проводити катетеризацію сечового міхура м’яким катетером.
Промивати сечовий міхур.
Застосовувати банки.
Накладати гірчичники.
Накладати зігрівальний компрес.
Накладати охолоджувальний компрес.
Застосовувати міхур з льодом.
Застосовувати грілку.
Застосовувати п’явки.
Навчати пацієнта користунню кишеньковим інгалятором.
Закрапувати краплі в очі, ніс, вуха, закладати мазь за нижнє повіко.
Збирати стерильний багаторазового використання шприц з крафт-пакета.
Збирати одноразовий стерильний шприц.
Набирати лікарські засоби з ампули і флакона.
Розводити і розрахувати дозу антибіотика.
Виконувати внутрішньошкірні ін’єкції (на фантомі).
Виконувати підшкірні ін’єкції (на фантомі).
Виконувати внутрішньом’язові ін’єкції (на фантомі).
Виконувати внутрішньовенні ін’єкції (на фантомі).
Брати кров з вени для лабораторного дослідження (на фантомі).
Збирати і заповнювати систему для внутрішньовенних вливань.
Виконувати внутрішньовенне краплинне вливання ліків(на фантомі).
Брати харкотиння на загальний аналіз та мікобактерії туберкульозу.
Брати кал для копрологічного та бактеріологічного дослідження.
Брати кал на приховану кров, яйця гельмінтів.
Брати сечу на загальний аналіз, за методом Нечипоренка, на діастазу.
Брати сечу за методом Зимницького (визначити питому вагу).
Брати сечу на глюкозу, білок, фенілкетонурію, 17-кетостероїди, бактеріологічне
дослідження.
Брати кров з вени для бактеріологічного дослідження (на фантомі).
Промивати шлунок пацієнту в свідомому стані (на фантомі).
Промивати шлунок пацієнту в непритомному стані (на фантомі).
Брати промивні води шлунка для дослідження.
Проводити дослідження секреторної функції шлунка з ентеральними і
парентеральними подразниками (на фантомі).
Проводити дуоденальне зондування (на фантомі).
Готувати пацієнта та оснащення до проведення плевральної пункції.
Готувати пацієнта та оснащення до проведення абдомінальної пункції.
Готувати пацієнта та оснащення до проведення люмбальної пункції.
Визначати та оцінювати силу м’язів.
Виконувати антропометричні дослідження.

