Зведений цифровий звіт про проходження
виробничої практики з гінекології (поточний контроль)
студентом ___________________________________________ 4 курсу
медичного факультету група _______________
на базі м/л № _________________________ міст__________________
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Перелік навичок та умінь
Огляд вагітних, визначення термінів
вагітності
Огляд гінекологічних хворих
Дворучне піхвове дослідження
Огляд шийки матки у дзеркала
Визначення розмірів таза, установлення
розташування плода в матці,
аускультація серцебиття плода
Оцінка результатів клінічних аналізів
крові, сечі, виділень
Взяття мазків із піхви на цитологію і
ступінь чистоти піхви
Аналіз даних УЗД органів малого таза,
грудних залоз, результатів комп’ютерної
томографії органів малого таза
Аналіз даних імунологічних і
гормональних досліджень
Надання невідкладної допомоги на до
шпитальному етапі: маткова кровотеча,
розрив пухлини яєчника, апоплексія
яєчника та ін.

Кількість
навичок

Виконано

15-20
15-20
5-10
5-10
10-20
15-20
10-20

20-30

22 «Охорона здоров’я»
222 «Медицина»
Другий (магістерський) рівень
ПРОГРАМНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗВІТ
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ВИРОБНИЧОЇ
ПРАКТИКИ В СТАЦІОНАРІ
СТУДЕНТА 4 КУРСУ
МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ____ ГРУПИ _________
_________________________________________________
(П.І.Б.)

10-15

1-3

Оцінка поточної роботи
= балів
Підпис студента__________________________________________________________
М.П. Головний ліка_______________________________________________________
(ПІБ)

Оцінка за модуль: ПР_________балів; ПМК ______________балів
Звіт затверджено викладачем від університету з оцінкою поточної роботи
та підсумкового модульного
контролю________________________________________ (ПІБ)
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Міністерство охорони здоров’я України
Вінницький національний медичний університет
ім. М.І.Пирогова

Примітка: Студентам, які проходять практику без викладача від
університету, звіт і щоденник затверджується керівником
лікувально-профілактичного закладу в якому проводиться
практика. Оцінювання поточної роботи студента
проводиться екзаменатором від університету при
складанні підсумкового модульного контролю.

м. Вінниця – 20____ р.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Змістовий модуль 1. Основні обов’язки та професійні дії лікаря
терапевтичного відділення стаціонару:
- організація роботи лікаря-терапевта в стаціонарі, принципи надання
планової і невідкладної терапевтичної допомоги в Україні;
- удосконалення опитування та фізикального обстеження пацієнтів із
основними захворюваннями органів дихання, травлення, кровотворних органів та
ендокринної системи;
- удосконалення навичок трактування лабораторних і інструментальних
методів дослідження у внутрішній медицині;
- удосконалення навичок обґрунтування і формулювання діагнозу при
основних захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних органів та
ендокринної системи;
- призначення лікування, первинна і вторинна профілактика при основних
захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної
системи;
- удосконалення навичок надання невідкладної допомоги у клініці внутрішньої
медицини;
- застосування принципів етики та деонтології в практиці лікаря терапевтичного
відділення стаціонару.
Змістовий модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії лікаря хірургічного
відділення стаціонару:
- принципи організації надання планової та невідкладної хірургічної допомоги в
Україні;
- удосконалення навичок клінічної, лабораторної та інструментальної
діагностики основних хірургічних хвороб в умовах стаціонару;
- тактика лікування основних хірургічних хвороб в умовах стаціонару;
- удосконалення навичок надання невідкладної медичної допомоги при
ургентних хірургічних захворюваннях;
- застосування принципів етики та деонтології в практиці лікаря хірургічного
відділення.
Змістовий модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії лікаря
педіатричного відділення стаціонару:
- принципи організації надання медичної допомоги дітям в Україні. Основи
законодавства України з охорони здоров’я дітей;
- удосконалення навичок клінічної, лабораторної і інструментальної
діагностики, тактики лікування основних дитячих хвороб в умовах дитячого
стаціонару;

Зведений цифровий звіт про проходження
виробничої практики з педіатрії (поточний контроль)
на базі _______________________________________ міста____________________
№
п
п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Перелік навичок та вмінь
Щоденна курація хворих дітей
Клінічне обстеження хворих, обґрунтування
діагнозу, заповнення історії хвороби
Чергування у палатах інтенсивної терапії
або відділенні реанімації
Діагностика і надання допомоги у
невідкладних випадках у дітей (судомний і
гіпертермічний синдроми, ексикоз і
токсикоз у дітей першого року життя,
запаморочення, колапс, бронхоспазм,
діабетичні коми, гостра ниркова, печінкова і
наднирниковозалозна недостатність,
алергічні реакції та ін.)
Вимірювання АТ на руках і ногах
Оцінка клінічних, біохімічних,
бактеріологічних і імунологічних
досліджень крові, сечі, калу, мокротиння і
т.д.
Оцінка даних фіброгастродуоденоскопії з
рН-метрією, колоноскопії, бронхоскопії,

Виконано

5-8
1

3-8

10-15
20-30

1-3

Аналіз ЕКГ
5-10
Оцінка даних спірометрії, ехокардіографії
2-5
Аналіз даних рентгенограм органів грудної
5-8
клітки, травної і сечостатевої систем
Оцінка поточної роботи
= балів
Підпис студента ___________________________________________________________
М.П. Головний лікар _______________________________________________________
8.
9.
10
.

(ПІБ)

Оцінка за модуль: ПР_________балів; ПМК ______________балів
Звіт затверджено викладачем від університету з оцінкою поточної роботи
та підсумкового модульного контролю_________________________________
(ПІБ)

2

Рекомендована
кількість
навичок
в модулі
5

7

- удосконалення навичок надання невідкладної медичної допомоги при ургентних станах у
дітей;
- застосування принципів етики і деонтології в практиці лікаря педіатричного відділення.

Зведений цифровий звіт про проходження
виробничої практики з хірургії (поточний контроль)

на базі ___________________________________________ міста____________________
№
пп

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Рекомендована
кількість навичок
в модулі

Перелік навичок та вмінь

Щоденна курація хворих
Огляд хворих, обґрунтування діагнозу,
оформлення історії хвороби
Чергування по відділенню в ургентний
день або у блоці інтенсивної терапії,
травматологічному пункті
Асистування при виконанні планових і
екстрених операцій
Оцінка клінічних аналізів (загальний
аналіз крові і сечі) і біохімічних аналізів
крові (білірубін і його фракції, білки
крові, амілаза, електроліти крові,
коагулограма та ін.), в хірургічній
клініці.
Оцінка даних інструментальних
досліджень (оглядова рентгенографія
органів черевної порожнини, КТ та
сонографія органів черевної порожнини,
фіброгастродуоденоскопія, колоноскопія
та ін.) в хірургічній клініці
Асистування в перев’язочній: хірургічна
обробка гнійного вогнища, зміна
пов’язок , догляд за дренажами
Асистування в перев’язочній: догляд за
раною, зняття швів
Участь у підготовці хворого до
оперативного втручання
Участь у діагностиці і наданні
невідкладної допомоги при внутрішній
кровотечі, септичному шоці та ін.
Сума балів

Виконано

5
5-8
1

3-5

15-20

10-15

1-3

3-5
5-10

Змістовий модуль 4. Основні обов’язки та професійні дії лікаря пологового відділення
(пологового будинку):
- принципи організації надання медичної допомоги вагітним, роділям та породілям в
Україні. Основи законодавства України і охорони здоров’ я матері та дитини;
- удосконалення діагностики ранніх та пізніх строків вагітності;
- участие в ведении физиологических родов и послеродового периода;
- участь у веденні фізіологічних пологів та післяпологового періоду;
- удосконалення навичок тактики ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду
у жінок, які мають фактори перинатального ризику;
- удосконалення навичок надання невідкладної допомоги в акушерській практиці;
- застосування принципів етики та деонтології в практиці лікаря пологового відділення.
Програма практики представлена одним модулем і структурована на 4 змістових
модулі.
Орієнтовний структурований план
проходження виробничої практики
студентами медичних факультетів.
Структура виробничої практики
Змістовий модуль 1.
Практика з внутрішньої медицини
Змістовий модуль 2.
Практика з хірургії
Змістовий модуль 3.
Практика з педіатрії
Змістовий модуль 4.
Практика з акушерства
Модуль з виробничої практики

Кількість
годин/кредитів
ЕCTS

Рік
навчання

45 годин/1,5
кредиту
45 годин/1,5
кредиту
45 годин/1,5
кредиту
45 годин/1,5
кредиту
180 годин/6
кредитів

4

Поточний

4

Поточний

4

Поточний

4

Поточний

4

Підсумковий
модульний

1-3

= балів
Підпис студента _______________________________________________________
М.П. Головний лікар __________________________________________________

Послідовність проходження практики в терапевтичному, хірургічному, педіатричному
відділеннях та пологовому будинку визначається відповідальним керівником практики від
університету та може змінюватись залежно від виробничої діяльності.

(ПІБ)

Оцінка за модуль: ПР_________балів; ПМК ______________балів
Звіт затверджено викладачем від університету з оцінкою поточної роботи
та підсумкового модульного контролю_________________________________
(ПІБ)
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Вид
контролю

3

Зразок
Щоденник виробничої практики з внутрішньої медицини
(за цією формою заповнюється щоденник з хірургії, педіатрії
та акушерства)
Студента _____________________________________________________________
Факультету____________________________курсу___________ групи__________
Термін практики: з______________ 20____р. по ___________________20___р.
Місце проходження практики:___________________ місто __________________
Лікарня ______________________________________________________________
Керівник від університету_______________________________________________
Керівник від бази______________________________________________________
Головний лікар_______________________________________________________
Дата, час
8.00-09.00
09.00-10.00

10.00-12.00

12.00-15.00

Зміст виконаної роботи
Участь в організаційній нараді та
обході завідувача відділення
Участь у проведенні
фіброезофагогастродуоденоскопії

Участь у проведенні
рентгенологічного дослідження
органів грудної клітки рентгенографії
Курація у відділенні 5 хворих.
1. Хворий М., 60 років. Д-з:
Бронхіальна астма, алергійного ґенезу
(сенсибілізація до домашнього пилу)
тяжкий персистивний перебіг (IV
ступінь). Емфізема легень. ЛН ІІ ст. На
користь цього свідчить… Обстеження…
Лікування…

2. Хворий В., 55 років. Д-з:
Виразкова хвороба дванадцятипалої
кишки (Нр-позитивна гостра виразка
цибулини дванадцятипалої кишки),
перебіг середнього ступеня тяжкості,
фаза загострення. Про це свідчить…
Обстеження… Лікування… і т.д.
4

Виконана навичка
Огляд слизової
шлунка, трактування
даних
ендоскопічного
дослідження
Трактування даних
променевого
дослідження органів
грудної порожнини
Фізикальне
дослідження 5
хворих (опитування,
огляд, пальпація,
перкусія,
аускультація,
вимірювання АТ,
пульсу, частоти
дихання).
Опис хворого, який
госпіталізований
вперше. Оцінка
клінічних, біохімічних
та інструментальних
досліджень.

Зведений цифровий звіт про проходження
виробничої практики з внутрішньої медицини
(поточний контроль)
На базі ______________________________ міста____________________________
№
пп
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Перелік навичок та вмінь

Кількість
навичок

Огляд хворого, обґрунтування і формулювання
клінічного діагнозу, оформлення історії хвороби
Щоденна курація хворих у стаціонарі. Присутність
на автопсії померлих хворих та аналіз її результатів.
Чергування у відділенні реанімації або блоці
інтенсивної терапії
Участь у наданні невідкладної лікарської допомоги в
ургентних ситуаціях при гострій дихальній
недостатності (напад бронхіальної астми),
печінковій кольці, діабетичних комах, гіпертиреозі,
гострій наднирковозалозній недостатності
Вимірювання АТ
Оцінка клінічних, біохімічних та бактеріологічних
досліджень крові, сечі, калу, мокротиння,
шлункового соку і дуоденального вмісту рН-метрії
Аналіз ЕКГ
Аналіз даних функції зовнішнього дихання,
отриманих комп’ютерною спірографією
Аналіз даних рентгенограм
Аналіз даних ендоскопічних досліджень
(бронхоскопії, гастродуоденоскопії, колоноскопії)
Аналіз даних ехокардіографії, УЗД органів черевної
порожнини, судин

Оцінка поточної роботи

Виконано

5

5-8
1

3-5

15-20
20-30
10-20
1-3
10-12
3-8
3-5

= балів

Підпис студента ___________________________________________________________
М.П. Головний лікар _______________________________________________________
(ПІБ)

Оцінка за модуль: ПР_________балів;

ПМК ______________балів

Звіт затверджено викладачем від університету з оцінкою поточної роботи
та підсумкового модульного контролю_________________________________
(ПІБ)

5

