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1. Статус та структура дисципліни:
Статус дисципліни
Обов’язкова
Код дисципліни в ОПП та ОК 53, складова циклу дисциплін
місце дисципліни в ОПП
професійної підготовки
Курс/семестр
2 курс / IV семестр
50 годин / 1,7 кредит ЄКТС
Обсяг Модулю 1.
Структура та основні
завдання догляду за
хворими в загальній
системі лікування хворих
терапевтичного профілю
(загальна кількість годин/
кількість кредитів ЄКТС)
Структура дисципліни
Практичні заняття - 20 год
Самостійна робота -30 год
Мова викладання
українська
Форма навчання
Очна (при впровадженні карантинних заходів
- дистанційна очна)
2. Опис дисципліни
Коротка анотація курсу, актуальність. Догляд за хворими є однією з
перших дисциплін клінічного етапу додипломної підготовки лікаря, під час
вивчення якої відбувається засвоєння студентами методів визначення життєвоважливих показників, оцінки загального стану пацієнта, розпізнання
невідкладних станів, надання долікарської невідкладної допомоги, підготовки
пацієнтів до проведення додаткових методів обстеження, виконання
діагностичних та лікувальних процедур.
Отже, догляд за хворими – навчальна клінічна дисципліна, яка вивчає
методи і прийоми клінічного обстеження хворого, особливості професійного
спілкування лікаря з пацієнтом, спостереження за станом пацієнта, виконання
діагностичних та лікувальних процедур.
Організація навчального процесу здійснюється за вимогами Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи, заснованої на поєднанні
технологій навчання за розділами та залікових кредитів оцінки – одиниць
виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння
дисципліни або її розділу. Обсяг навчального навантаження студентів описаний
у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при
успішному засвоєнні ними модулю (залікового кредиту).
Відповідно до навчального плану, проходження догляду за хворими
передбачено у ІІІ чи IV семестрі, коли студентом набуті відповідні знання з
основних базових дисциплін: медичної біології, медичної та біологічної фізики,
анатомії людини, фізіології, біоорганічної та біологічної хімії, мікробіології,

вірусології та імунології, з якими інтегрується програма виробничої практики.
У свою чергу, догляд за хворими формує засади вивчення студентом
подальших клінічних дисциплін – пропедевтики внутрішньої медицини,
сестринської практики, внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, анестезіології
та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по
вертикалі» та формування умінь застосовувати знання з догляду за хворими у
процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.
За навчальним планом на практику з догляду за хворими виділено 5
кредитів (150 годин), 60 годин з яких складає аудиторна підготовка (у вигляді
практичних занять) і 90 годин самостійна робота студентів. Виробнича
практика з догляду за хворими проводиться у терапевтичному, хірургічному та
педіатричному відділеннях стаціонару. Програма практики з догляду за
хворими представлена одним модулем, поділеним на 3 змістових модулі, що
відповідають напрямкам роботи у відповідних відділеннях: модуль 1
«Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі
лікування хворих терапевтичного профілю», модуль 2 «Особливості догляду за
хірургічними хворими», модуль 3 «Догляд за дітьми, його роль у лікувальному
процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару».
За навчальним планом на модуль 1 «Структура та основні завдання
догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного
профілю» дисципліни «Догляд за хворими» виділений 1,7 кредитів (50 годин),
30 годин з яких складає аудиторна підготовка (у вигляді практичних занять) і 20
годин самостійна робота студентів. Практичні заняття з догляду за хворими
проводяться безпосередньо під час навчального семестру у терапевтичному
відділенні стаціонару і представлений одним модулем.
Проходження догляду за хворими здійснюється шляхом проведення
практичних занять та самостійної роботи студентів. Для догляду за хворими
один раз на тиждень виділяється 4 години роботи студента, які складаються з
двох частин: 1) засвоєння теоретичного матеріалу та відпрацювання під
контролем викладача практичних навичок (у вигляді 4-часових практичних
занять - аудиторна частина практики); 2) самостійна робота студента у
відділеннях стаціонару та закріплення отриманих знань і умінь (самостійна
робота студентів).
Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними, бо
передбачають:
⎯ удосконалення методики збирання анамнезу, проведення загального
огляду;
⎯ курацію хворих з різноманітною патологією внутрішніх органів (а при
їх відсутності в клініці - розбір клінічних ситуаційних завдань чи архівних
історій хвороб): збір анамнезу;
⎯ вміння проінструктувати пацієнта щодо підготовки до проведення
інструментальних, рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових методів
діагностики;
⎯ вміння навчити пацієнта зібрати харкотиння, сечу, кал для проведення
загально клінічного, мікробіологічного дослідження;

⎯ вміння визначати життєво важливі показники: стан свідомості,
температуру тіла, частоту дихання, рівень сатурації кисню, властивості пульсу,
рівень артеріального тиску;
⎯ вміння діагностувати невідкладний стан;
⎯ вміння надати долікарську медичну допомогу.
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з
конкретними цілями. Застосовуються такі засоби визначення рівня підготовки
студентів: виконання практичних навичок, розв'язування ситуаційних задач,
тестів, інтерпретація результатів лабораторних досліджень, що характеризують
функції організму людини, його систем та органів.
Підсумковий контроль засвоєння модулю 1 проводиться після його
завершення у формі диференційного заліку. Оцінка успішності студента з
дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою і має
визначення за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.
Передреквізити (Prerequisite) – дисципліни, що містять знання, уміння і
навички, необхідні для освоєння змістового модулю 1 «Структура та основні
завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих
терапевтичного профілю» дисципліни «Догляд за хворими», що вивчається.
Відповідно до навчального плану, вивчення навчальної дисципліни
«догляд за хворими» здійснюється в ІІІ чи IV семестрах, коли студентом набуті
відповідні знання з основних базових дисциплін:
⎯
медичної біології (основи медичної генетики, прояви основних
закономірностей успадкування, медико-біологічні основи паразитизму),
⎯
медичної та біологічної фізики (генез ЕКГ; фізичні основи
електростимуляції тканин і органів, Імпульсні струми та їх характеристики,
кардіостимулятори;
фізичні
основи
використання
рентгенівського
випромінювання у медицині; сучасні методи і засоби рентгенівської
діагностики;
рентгенівська
комп’ютерна
томографія;
використання
радіонуклідів у діагностиці; радіоізотопні зображення органів і тканин;
емісійна комп’ютерна томографія),
⎯
анатомії людини (органоспецифічні риси будови слизової оболонки
трубчастих органів; загальні закономірності будови м'язової оболонки стінки
трубчастих органів, топографія, будова, функції відділів ШКТ, будова хрящів,
суглобів, зв’язок, м’язів гортані; голосова щілина: межі, утворення, частини;
трахея: і бронхи: топографія, будова стінки; легені: топографія, зовнішня
будова; легені: частки, бронхо-легеневі сегменти, часточки; їх будова;
рентгенанатомія легень; бронхіальне дерево: розгалуження, будова стінки,
функції; альвеолярне дерево: розгалуження, будова стінки; ацинус: визначення,
будова, функції; плевра: загальна характеристика, функції; плевральна
порожнина, її закутки; нирки: будова на фронтальному розтині; структурнофункціональна одиниця нирки, її складові частини; шляхи виділення сечі
(компоненти екскреторних шляхів нирки; ниркова пазуха (синус), її міст;
рентгенанатомія нирки; серце: топографія, варіанти положення, варіанти
форми, зовнішня будова, камери; проекція серця на передню стінку грудної

клітки; ділянки аускультації клапанів серця; велике коло кровообігу; мале коло
кровообігу; судини тулуба),
⎯
фізіології (структурно-функціональна організація автономної
нервової системи та її роль у регуляції вісцеральних функцій; об'єми, що
входять до складу ЖЄЛ, та їх визначення за допомогою спірометра; динамічні
показники легеневої вентиляції, методи їх визначення, об'єми, що входять до
складу ЖЄЛ та їх визначення за спірограмою; послідовність та тривалість
періодів та фаз серцевого циклу, характеристика першого і другого тонів (їх
походження, компоненти, тривалість), механічні прояви діяльності серця:
серцевий поштовх (його властивості та особливості у дітей), пульс (його
властивості); методика реєстрації електрокардіограми, види відведень ЕКГ
(стандартні, підсилені, грудні), генез та параметри компонентів ЕКГ, аналіз
ЕКГ; закон серця (Старлінг, Франк), рефлекси Ціона-Людвіга, Герінга-Іванова,
Бейнбріджа, Даніні-Ашнера, Гольца; фактори, які обумовлюють величину
артеріального кров’яного тиску; артеріальний та венний пульс, компоненти, їх
походження; мікроциркуляція і її роль в механізмі обміну рідини і різних
речовин між кров’ю і тканинами; типи травлення в залежності від локалізації
гідролізу гормональна регуляція ШКТ, ферменти шлункового соку, роль
соляної кислоти в процесі травлення харчових речовин, шлункова та кишкова
фази секреції шлункового соку, роль слизу, утворюваного в шлунку, види
скорочень шлунку, зовнішньосекреторна діяльність підшлункової залози, склад
і властивості соку підшлункової залози, фази секреції панкреатичного соку,
регуляція утворення жовчі та виділення в ДПК, функціональна характеристика
секреторних процесів у тонкому кишечнику, порожнинний і мембранний
гідроліз харчових речовин у різних відділах тонкої кишки, функції товстої
кишки, всмоктування у різних відділах шлунково-кишкового тракту білків,
води, солей, вуглеводів, жирів; моторна діяльність тонкого та товстого
кишечника; роль нирок у процесах виділення, підтриманні гомеостазу,
механізми сечоутворення),
⎯
біологічної та біоорганічної хімії (властивості ферментів, регуляція
ферментативної активності, кофактори та якісні реакції на вітаміни, загальні
закономірності метаболізму, обмін вуглеводів та ліпідів, загальні шляхи
катаболізму амінокислот, метаболізм нуклеотидів, молекулярна біологія та
генетика, молекулярні механізми дії гормонів, гормоні центральних та
периферійних ендокринних залоз, вплив інсуліну та адреналіну на рівень
глюкози крові, водо- та жиророзчинні вітаміни, хімічний склад крові в нормі та
патології, білки гострої фази запалення, пігментний обмін, детоксикаційна
функція печінки, гормональна регуляція водно-мінеральнго обміну, фізикохімічні властивості сечі),
⎯
гістології ( залежність будови стінки судин від гемодинаміки,
артеріоло-венулярні анастомози, органні особливості вен, будова стінки серця,
її оболонок, провідна система серця, будова та функції кісткового мозку,
лімфатичний вузлів, особливості будови слизової оболонки різних відділів
ШКТ, гістофізіологія секреторних клітин, морфофункціональна характеристика
печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, будова альвеоли, клітинний

склад її вистелення, нирково-фільтраційний бар’єр, кортикальна та
юкстамедулярна системи кровопостачання),
⎯
мікробіології, вірусології та імунології (основні періоди розвитку
інфекційної хвороби; носійство збудника, його виявлення; форми прояву
інфекції: гостра, хронічна, латентна, персистуюча, рецидив, реінфекція,
суперінфекція; стрептококи пневмонії: морфологія, патогенність, патогенез,
імунітет, лабораторна діагностика пневмококових інфекцій; мікрофлора тіла
людини, її роль в нормальних фізіологічних процесах і патології;
характеристика
захворювань,
спричинених
умовно
патогенними
мікроорганізмами.
Мета курсу та його значення для професійної діяльності викладання
змістового модулю 1 «Структура та основні завдання догляду за хворими в
загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю» дисципліни
«Догляд за хворими» полягає у досягненні основних кінцевих цілей,
визначених у освітньо-професійних програмах підготовки спеціаліста за
спеціальностями 228 “Педіатрія”, є основою для побудови змісту виробничої
практики. На підставі кінцевих цілей до кожного змістовного сформульовані
конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують
досягнення кінцевої мети проходження виробничої практики. Кінцеві цілі
розташовані на початку програми й передують її змісту, конкретні цілі
передують змісту відповідного змістового модулю.
Згідно ОПП “Педіатрія” дисципліна забезпечує набуття студентами
наступних компетентностей:
Інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні
наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою
для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення
проблем у галузі та на межі галузей знань.
Загальні (ЗК)
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися
і бути сучасно навченим.
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної
діяльності.
ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички
міжособистісної взаємодії.
ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
здатність спілкуватись іноземною мовою.
ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків.
ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Фахові (ФК)
ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів.
ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та
інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу
захворювання.
ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів.
ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій.
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі
«Матриці компетентностей».
Матриця компетентностей
№

Компетент
ність

Знання

Уміння

Комуніка
ція

Автономія та
відповідаль
ність

Інтегральна компетентність
ІК

ЗК
1

Спеціалізован
і
концептуальні
знання, що
включають
сучасні
наукові
здобутки у
сфері
професійної
діяльності або
галузі знань і
є основою для
оригінального
мислення та
проведення
досліджень,
критичне
осмислення
проблем у
галузі та на
межі галузей
знань
Здатність до
абстрактного
мислення,
аналізу та
синтезу,
здатність
вчитися і бути
сучасно
навченим

Знати способи
застосування
положень,
теорій та
методів
фундаментальн
их, хімічних,
технологічних,
біомедичних та
соціальноекономічних
наук.

Вміти
розв’язувати
складні задачі та
вирішувати
практичні
проблеми у
професійній
діяльності,
інтегрувати
знання та
вирішувати
складні питання,
формулювати
судження за
недостатньої або
обмеженої
інформації.

Зрозуміло і
недвозначно
доносити власні
знання, висновки
та їх
обґрунтованість
до фахової та
нефахової
аудиторії.

Нести
відповідальність
за своєчасне
набуття сучасних
знань.

Знати способи
застосування
положень,
теорій та
методів
фундаменталь
них, хімічних,
технологічних
, біомедичних

Вміти
розв’язувати
складні задачі та
вирішувати
практичні
проблеми у
професійній
діяльності,
інтегрувати

Зрозуміло і
недвозначно
доносити
власні знання,
висновки та їх
обґрунтованіст
ь до фахової та
нефахової
аудиторії.

Нести
відповідальність
за своєчасне
набуття
сучасних знань,
регулювання
свого
професійного
становлення з

№

Компетент
ність

Знання

Уміння

Комуніка
ція

та соціальноекономічних
наук.

знання та
вирішувати
складні питання,
формулювати
судження за
недостатньої або
обмеженої
інформації.
Загальні компетентності
Мати глибокі Вміти
Здатність
концептуальн застосовувати
ефективно
і знання з
знання у своїй
формувати
пропедевтитк професійній
комунікаційну
и
діяльності
стратегію у
внутрішньої
практичній
медицини
діяльності
Мати глибокі Вміти
Здатність
знання із
здійснювати
ефективно
структури
професійну
формувати
професійної
діяльність, що
комунікаційну
діяльності.
потребує
стратегію у
оновлення та
професійній
інтеграції знань. діяльності

З
К
2

Здатність
застосовувати
знання у
практичних
ситуаціях

З
К
3

Знання та
розуміння
предметної
області та
розуміння
професійної
діяльності

З
К
4

Здатність до
адаптації та
дії в нової
ситуації.

Знати види та
способи
адаптації,
принципи дії
в
новій
ситуації

З
К
5

Здатність
приймати
обґрунтоване
рішення

Знати
тактики та
стратегії
спілкування,
закони та
способи
комунікативної
поведінки

З
К
6

Здатність
спілкуватися
державною
мовою як
усно, так і

Мати
досконалі
знання
державної
мови. Мати

Вміти
застосувати
засоби
саморегуляції,
вміти
пристосовуватися
до
нових ситуацій
(обставин)
життя
та
діяльності.
Вміти приймати
обґрунтоване рішення, обирати
способи та
стратегії
спілкування для
забезпечення
ефективної
командної
роботи
Вміти застосовувати
знання
державної мові,
як усно так і
письмово. Вміти

Встановлювати
відповідні
зв’язки
для
досягнення
результату.

Автономія та
відповідаль
ність
врахуванням
власних
особистісних
якостей,
самовдосконале
ння і
самовиховання

Нести
відповідальність
за професійну
практичну
діяльність, її
вдосконалення
Нести
відповідальність
за професійний
розвиток, здатність до подальшого
професійного
навчання з
високим рівнем
автономності.
Нести
відповідальність
своєчасне
використання
методів
саморегуляції.

Використовува
ти стратегії
спілкування та
навички
міжособистісн
ої взаємодії

Нести
відповідальність
за вибір та
тактику способу
комунікації

Використовува
ти
при
фаховому
та
діловому
спілкуванні та

Нести
відповідальність
за вільне
володіння
державною

№

Компетент
ність

З
К
1
0

письмово,
здатність
спілкуватися
іноземною
мовою
(переважно
англійською)
на рівні, що
забезпечує
ефективну
професійну
діяльність.
Навички
використання
інформаційни
хі
комунікаційн
их
технологій;
здатність до
пошуку,
опрацювання
та аналізу
інформації з
різних джерел
Визначеність
і
наполегливіст
ь щодо
поставлених
завдань і
взятих
обов’язків
Здатність
діяти
соціально
відповідально
та свідомо
Прагнення до
збереження
навколишньог
о середовища.

ФК
1

Навички
опитування та

З
К
7

З
К
8

З
К
9

Знання

Уміння

Комуніка
ція

Автономія та
відповідаль
ність
мовою, за
розвиток професійних знань з
використанням
іноземної мови.

базові знання
іноземної
мови

спілкуватись
іноземною
мовою.

при підготовці
документів
державну мову.
Використовува
ти іноземну
мову у
професійній
діяльності.

Мати глибокі
знання в
галузі
інформаційни
хі
комунікацій
них
технологій,
що застосову
ються у
професійній
діяльності

Вміти
використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній галузі, що
потребує
оновлення та
інтеграції знань.

Використовува
ти
інформаційні
та
комунікаційні
технології у
професійній
діяльності

Нести
відповідальність
за розвиток
професійних
знань та умінь.

Знати
обов’язки та
шляхи
виконання
поставлених
завдань

Вміти визначити
мету та завдання
бути наполегливим та
сумлінним при
виконання
обов’язків

Встановлювати
міжособистісні
зв’язки для
ефективного
виконання
завдань та
обов’язків

Відповідати за
якісне
виконання
поставлених
завдань

Знати свої
соціальні та
громадські
права та
обов’язки
Знати
проблеми
збереження
навколишньог
о середовища
та шляхи його
збереження

Формувати свою
громадянську
свідомість, вміти
діяти відповідно
до неї
Вміти
формувати
вимоги до себе
та оточуючих
щодо
збереження
навколишнього
середовища

Здатність
донести свою
громадську та
соціальну
позицію
Вносити
пропозиції
відповідним
органам та
установам
щодо заходів
до збереження
та охороні
навколишнього
середовища
Фахові компетентності
Мати
Вміти провести
Ефективно
спеціалізовані бесіду з пацієнформувати

Відповідати за
свою
громадянську
позицію та
діяльність
Нести
відповідальність
щодо виконання
заходів збереження
навколишнього
середовища в
рамках своєї
компетенції.

Нести
відповідальність

№

Компетент
ність

Автономія та
відповідаль
ність
комунікаційну за якісний збір
стратегію при
отриманої
спілкуванні з
інформації на
пацієнтом.
підставі
Вносити інфор- співбесіди,
мацію про стан опитування,
здоров’я
обстеження та за
людини до
своєчасне
відповідної
оцінювання
медичної доку- загального стану
ментації
здоров’я хворого
Комуніка
ція

Знання

Уміння

клінічного
обстеження
пацієнта

знання про
людину, її
органи та
системи,
знати
стандартні
схеми
опитування та
фізикального
обстеження
пацієнта.

том, його огляд,
пальпацію,
перкусію,
аускультацію на
підставі алгоритмів та
стандартів.

ФК
2

Здатність до
визначення
необхідного
переліку
лабораторних
та
інструменталь
них
досліджень та
оцінки їх
результатів

Вміти
аналізувати
результати
лабораторних та
інструментальни
х досліджень та
на їх підставі
оцінити
інформацію
щодо стану
хворого

Формувати та
донести до
пацієнта та
фахівців
висновки щодо
необхідного
переліку
лабораторних
та інструментальних
досліджень.

Нести
відповідальність
за прийняття
рішення щодо
оцінювання
результатів
лабораторних та
інструментальни
х досліджень

ФК
3

Здатність до
встановлення
попереднього
та клінічного
діагнозу
захворювання

Мати
спеціалізовані
знання про
людину, її
органи та
системи, стандартні
методики
проведення
лабораторних
та інструментальн
их
досліджень,
визначених
програмою.
Мати
спеціалізовані
знання про
людину, її
органи та
системи;
стандартні
методи
обстеження;
алго-ритми
діагностики
захворювань;
алгоритми
виділення
провідних
симптомів та
синдромів;
методи лабораторного та
інструменталь
ного
обстеження;
знання щодо

Вміти проводити
фізикальне
обстеження
хворого; вміти
приймати
обґрунтоване рішення щодо
виділення
провідного
клінічного симптому або синдрому; вміти;
призначити
лабораторне та
інструментальне
обстеження
хворого шляхом
застосування
стандартних
методик

На підставі
нормативних
документів
вести медичну
документацію
пацієнта (карту
стаціонарного
хворого тощо).

Дотримуючись
етичних та
юридичних
норм, нести
відповідальність
за прийняття
обґрунтованих
рішень і дій
щодо
правильності
встановленого
синдромного
діагнозу
захворювання

№

Компетент
ність

ФК
7

Здатність до
діагностуванн
я
невідкладних
станів

ФК
11

Навички
виконання
медичних
маніпуляцій

Знання
оцінки стану
людини.
Мати
спеціалізовані
знання про
людину, її
органи та
системи, стандартні
методики
обстеження
людини

Мати
спеціалізовані
знання про
людину, її
органи та
системи;
знання
алгоритмів
виконання
медичних
маніпуляцій,
передбачених
програмою

Уміння

Вміти, в умовах
нестачі інформації,
використовуючи
стандартні методики, шляхом
прийняття
обґрунтованого
рішення оцінити
стан людини та
необхідність
надання
невідкладної
допомоги

Вміти
виконувати
медичні маніпуляції,
передбачені
програмою

Комуніка
ція

За будь-яких
обставин,
дотримуючись
відповідних
етичних та
юридичних
норм прийняти
обґрунтоване
рішення щодо
оцінки стану
людини та
організації не
обхідних
медичних
заходів в
залежності від
стану людини
Обґрунтовано
формувати та
довести до
пацієнта,
фахівців висновки щодо
необхідності
проведення
медичних
маніпуляцій

Автономія та
відповідаль
ність
Нести
відповідальність
за своєчасність
та ефектив-ність
медичних заходів щодо
діагностування
невідкладних
станів

Нести
відповідальність
за якість виконання медичних
маніпуляцій

Постреквізити (Postrequisite) – дисципліни, для вивчення яких потрібні
знання, уміння і навички, що здобуваються після закінчення вивчення даної
дисципліни.
Розпочато вивчення клінічних дисциплін – анатомії, фізіології, гістології з
якими інтегрується програма виробничої практики.
У свою чергу, догляд за хворими формує засади вивчення студентом
наступних клінічних дисциплін – пропедевтики внутрішньої медицини,
сестринської практики, внутрішньої медицини, загальної практики (сімейної
медицини) медичної психології, інфекційних хвороб, онкології, анестезіології
та інтенсивної терапії, що передбачає «вертикальну» інтеграцію з цими
дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з основних методів
обстеження хворого в процесі подальшого навчання та у професійній
діяльності.
3. Результати навчання

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких
сприяє вивчення навчальної дисципліни:
ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення,
вміти здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для
досягнення цілей. Нести відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань.
ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання.
Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній
діяльності. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у
професійній діяльності; зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків,
знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. Відповідати
за прийняття рішень у складних умовах
ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти
здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань.
Нести відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого
професійного навчання з високим рівнем автономності.
ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти
застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій
(обставин) життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для
досягнення результату. Нести відповідальність своєчасне використання методів
саморегуляції.
ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи
комунікативної поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати
способи та стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної
роботи. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії
спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати
роботу медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести
відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.
ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови.
Вміти застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти
спілкуватись іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому
спілкуванні та при підготовці документів державну мову. Використовувати
іноземну мову у професійній діяльності. Нести відповідальність за вільне
володіння державною мовою, за розвиток професійних знань.
ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти
застосовувати їх у професійній діяльності.
ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при
їх виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань.
ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати
достатній рівень правової культури необхідний для збереження балансу
взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини в
сфері охорони здоров’я. Відповідати за свою громадянську позицію та
діяльність.
ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його
збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження
навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та
установам щодо заходів до збереження та охороні навколишнього

середовища. Нести відповідальність щодо виконання заходів збереження
навколишнього середовища в рамках своєї компетенції.
ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя,
проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні
алгоритми дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в
умовах закладу охорони здоров’я або за його межами.
ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну
процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних
досліджень (за списком 4).
ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 27, 9-10, 12, 15-17, 19-28, 3-31, 34, 36-37, 39-43, 45-52, 55-56) шляхом прийняття
обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний
діагноз захворювання (за списком 2: 1-4, 9, 41, 44, 45, 49, 51, 53, 58, 59, 63, 65,
69, 71, 72, 7678, 80-87, 90-96, 98, 100-102, 106, 108, 110, 112, 115, 116, 129, 132,
134, 137, 140, 145, 149, 152, 156, 162, 165). Призначати лабораторне та/або
інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 1-19, 25-35, 44-49, 52)
шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі
стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за
списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом,
використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані
лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати
попередній клінічний діагноз (за списком 2: 1-4, 9, 41, 44, 45, 49, 51, 53, 58, 59,
63, 65, 69, 71, 72, 7678, 80-87, 90-96, 98, 100-102, 106, 108, 110, 112, 115, 116,
129, 132, 134, 137, 140, 145, 149, 152, 156, 162, 165) шляхом прийняття
обґрунтованого рішення та логічного аналізу.
ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 2-4, 7-8, 11, 1624, 31) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за
будь-яких обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в
умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації
та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики фізикального
обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи,
дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.
ПНР 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1-4, 8, 10-14) на
підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта
шляхом прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні
методики.
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких
сприяє вивчення навчальної дисципліни:
– проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії, заснованій на
гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну
діяльність як соціально значущу для здоров’я людини,
– застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній
діяльності,
– дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки
безпеки при здійснення професійної діяльності,

– використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу
інформації з різних джерел для рішення типових завдань професійної
діяльності,
– аргументувати
інформацію
для
прийняття
рішень,
нести
відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях;
дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній діяльності,
– здійснювати
професійне
спілкування
сучасною
українською
літературною мовою, використовувати навички усної комунікації іноземною
мовою, аналізуючи тексти фахової направленості та перекладати іншомовні
інформаційні джерела,
– дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами,
керівництвом, ефективно працювати у команді,
– аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень,
узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності.
Результати навчання для дисципліни:
1. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя (в
тому числі професійний анамнез), за умов закладу охорони здоров’я, його
підрозділу або вдома у хворого, використовуючи результати співбесіди з
пацієнтом, за стандартною схемою опитування хворого. За будь-яких обставин
(в закладі охорони здоров’я, його підрозділі, вдома у пацієнта та ін.),
використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними
алгоритмами.
2. Інформувати пацієнта щодо правил підготовки до проведення
лабораторного та/або інструментального обстеження хворого шляхом прийняття
обґрунтованого рішення, за стандартними схемами, використовуючи знання про
людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних
норм.
3. Виявити ознаки невідкладного стану (гіпертензивний криз, гостра дихальна
недостатність, гостра серцева недостатність, гострий коронарний синдром, гостра
кровотеча, зупинка серця, колапс, порушення свідомості, ниркова коліка, жовчна
коліка, гострі порушення серцевого ритму) шляхом прийняття обґрунтованого
рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, закладі
охорони здоров’я, його підрозділі), використовуючи стандартні методики
визначення життєво важливих показників та можливого анамнезу, знання про
людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних
норм.
4. Надавати екстрену долікарську медичну допомогу, за будь-яких обставин,
використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись
відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого
рішення, на підставі виявлення невідкладного стану (зупинка серця) в умовах
обмеженого часу згідно з визначеною тактикою, використовуючи стандартні схеми
(проведення непрямого масажу серця та штучної вентиляції легень).
5. За умов закладу охорони здоров’я, його підрозділу вести медичну
документацію щодо пацієнта (щоденник спостереження за хворим, температурний
лист), використовуючи стандартну технологію, на підставі нормативних
документів.

6. Здійснювати профілактичні заходи, в умовах закладу охорони здоров’я,

його підрозділу на підставі даних про стан здоров’я пацієнтів та про наявність
впливу на нього навколишнього середовища, використовуючи існуючі методи, в
межах первинної медико-санітарної допомоги населенню, щодо: режиму діяльності
та відпочинку; первинної профілактики захворювань; профілактики шкідливих
звичок; пропаганди здорового способу життя.
7. Визначати необхідний режим перебування хворого в умовах закладу
охорони здоров’я на підставі виділених клінічних симптомів та синдромів,
використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись
відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого
рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
Отже, в результаті вивчення модулю 1 дисципліни «Догляд за хворими»
студент має:
І. Оволодіти сучасними знаннями щодо:
–найважливіших етіологічних і патогенетичних факторів формування
патологічних процесів в організмі людини;
–методичних основ клінічного обстеження хворого, схеми дослідження
пацієнта і написання розділу «Анамнез» історії хвороби, написання щоденників
спостереження за хворими;
–методичних основ визначення життєво важливих показників – загального
огляду, рівня ртеріального тиску, частоти дихання та пульсу, температури тіла,
діурезу тощо;
–правил підготовки до лабораторно-інструментальних досліджень.
ІІ. Вміти застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях.
1. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами
медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці внутрішніх
хвороб.
2. Проводити опитування хворих та аналізувати їх результати в клініці
внутрішньої медицини.
3. Проводити інструктаж пацієнта щодо підготовки до основних лабораторних
і інструментальних методів дослідження.
4. Демонструвати вміння методично вірно викласти результати обстеження.
5. Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності
фахівця.
6. Демонструвати володіння навичками організації режиму перебування
хворих у відділенні терапевтичного профілю.
7. Демонструвати навички надання першої допомоги хворим із
порушеннями з боку серцево-судинної, дихальної, травної, сечо-видільної та
ендокринної систем.
4. Зміст та логістика модулю 1 дисципліни «Догляд за хворими»
Модуль 1 «Структура та основні
завдання догляду за хворими в
загальній системі лікування хворих

50 годин /
1,7
кредитів
ЄКТС

Практичні заняття № 1-10
Теми для самостійного
опрацювання № 1-10

терапевтичного профілю»
дисципліни «Догляд за хворими»
(загальна кількість годин/ кількість
кредитів ЄКТС)
Модуль 1 «Структура та основні завдання догляду за хворими в
загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю»
⎯ Конкретні цілі:
⎯ демонструвати володіння основними принципами медичної деонтології,
⎯ визначати зміст догляду за хворими та його роль в структурі загальнотерапевтичних заходів,
⎯ демонструвати
володіння навичками дотримання лікувальноохоронного та забезпечення санітарно-гігієнічного режиму основних
підрозділів терапевтичного стаціонару,
⎯ демонструвати володіння навичками проведення розпитування, огляду
хворого і правилами визначення основних показників діяльності серцевосудинної та дихальної систем і надання першої допомоги хворим із
порушеннями з боку цих систем,
⎯ демонструвати методику проведення огляду та антропометричних
досліджень хворого і робити висновок щодо конституціонального типу
обстежуваного,
⎯ робити попередню оцінку стану температурного гомеостазу хворого за
результатами визначення температури тіла та реєстрації температурних
кривих,
⎯ демонструвати володіння навичками догляду за хворими із гарячкою,
⎯ прояснювати механізм впливу медикаментозних та фізіотерапевтичних
процедур на організм хворого та демонструвати найпростіші медичні
маніпуляції щодо їх забезпечення,
⎯ демонструвати володіння навичками забезпечення особистої гігієни
хворих та догляду за важкохворими.
1. Основні принципи загального та спеціальний догляд за хворими
терапевтичного профілю.

Історичні віхи становлення медичної допомоги хворій людині. Визначення ролі та
місця догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі, поняття про його структуру
та умови проведення. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного
фахівця. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в центрах надання
первинної медико-санітарної допомоги та стаціонарних відділеннях лікарні. Принципи
фахової субординації в системі лікар-медична сестра-молодший медичний персонал.
Поняття про лікувально-охоронний, санітарний та лікарняний режими, їх особливості у
профільних відділеннях лікарні. Функції відділення невідкладної (екстреної) медичної
допомоги лікарні. Заповнення медичної документації. Санітарно-гігієнічний режим
відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги, санітарно-гігієнічна обробка
хворого. Транспортування хворих у профільні відділення лікарні.

2. Розпитування хворого.
Роль розпитування хворого у діагностичному процесі. Анамнез, його основні частини.
Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних. Особливості
обстеження важко хворих з обмеженим прогнозом життя. Роль розпитування хворого у
загальній оцінці стану хворого. Деонтологічні особливості проведення розпитування
хворого. Основні правила розпитування родичів хворого, що знаходиться у непритомному
або важкому стані. Ознайомлення з медичною документацією, що заповнюється на основі
розпитування хворого. Клінічний розбір хворих.

3. Загальний огляд хворого.
Послідовність проведення загального огляду хворого. Визначення загального стану
хворого. Стан свідомості та її можливі порушення. Оцінка положення хворого у ліжку, його
постави та ходи. Правила огляду шкіри та слизових оболонок, дослідження підшкірної
клітковини, м’язів, опорного апарату. Антропометричні дослідження і визначення
конституціонального типу хворого. Правила занесення до медичної документації даних,
отриманих під час огляду хворого. Клінічний розбір хворих.

4. Гігієна хворого.
Особиста гігієна хворого. Гігієнічні вимоги до ліжка, гігієна натільної та постільної
білизни. Профілактика та лікування пролежнів. Клінічний розбір хворих.

5. Спостереження та догляд за хворими за наявності порушення функції
органів дихання. Долікарська невідкладна допомога.
Основні скарги хворого з патологією дихальної системи. Особливості загального
огляду. Частота дихання, діагностичне значення.
Додаткові методи обстеження хворих за патології органів дихання (пульсоксиметрія,
пневмотахометрія, рентгенографія органів грудної клітки, бронхоскопія, комп’ютерна
томографія), покази, протипокази, підготовка хворого, діагностичне значення основних
показників.
Температура тіла, правила її вимірювання та реєстрації. Роль температурного
гомеостазу в забезпеченні життєдіяльності організму. Методи вимірювання температури
тіла. Види температурних кривих. Реєстрація температури тіла і температурних кривих на
температурних листках.
Догляд за хворими з гарячкою, кашлем, болем у грудній клітці, кровохарканням,
легеневою кровотечею, задишкою, ядухою.

6. Спостереження та догляд за хворими за наявності порушення функції
серцево-судинної системи. Долікарська невідкладна допомога.
Основні скарги хворого з патологією серцево-судинної системи. Особливості
загального огляду.
Визначення основних показників гемодинаміки. Пульс, основні його властивості. Методика
дослідження пульсу на променевих артеріях. Судини, доступні для пальпації.

Артеріальний тиск та правила його вимірювання на плечовій артерії. Нормальні
показники артеріального тиску.
Перша допомога хворим при болю в серці, підвищенні артеріального тиску, гіпотонії.
Додаткові методи обстеження хворих за патології серцево-судинної системи
(холтерівське моніторування, добове моніторування артеріального тиску, ехокардіографія,
велоергометрія, тредміл, коронарографія), покази, протипокази, підготовка хворого,
діагностичне значення основних показників.

7. Спостереження та догляд за хворими з порушенням функції травної
системи. Долікарська невідкладна допомога. Організація лікувального
харчування хворих.

Основні скарги хворого з патологією травної системи. Особливості загального огляду.
Поняття про лікувальне харчування і дієтичні столи. Організація лікувального
харчування у терапевтичному відділенні. Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим

постільним режимом. Ентеральний та парентеральний методи штучного введення в організм
харчових продуктів. Харчування осіб похилого і старечого віку. Показання для штучного
харчування хворих.
Способи очищення кишківника. Застосування газовивідної трубки, клізм. Види клізм,
методика та техніка їх застосування.
Перша допомога хворим за болю в животі, блювання, метеоризму, шлунково-кишкової
кровотечі, закрепу.

8. Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи
фізичної терапії.
Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм хворого. Форми
лікарських засобів.
Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур. Застосування компресів, грілки,
міхура із льодом. Основні покази та протипоказання до їх використання. Найпростіші
світлові і гідротерапевтичні процедури. Особливості відпуску фізіотерапевтичних процедур
хворим похилого і старечого віку. Догляд за хворими під час прийому фізіотерапевтичних
процедур і надання їм необхідної долікарської допомоги у випадках розвитку ускладнень.

9.
Застосування основних видів лікарських засобів, у т.ч. знеболюючих
інкурабельним пацієнтам. Парентеральне введення лікарських препаратів.
Роль та обов’язки медичного персоналу при забезпеченні хворих медикаментозними
засобами. Правила перорального прийому лікарських засобів. Основні способи
парентерального введення препаратів. Правила поводження із одноразовим інструментарієм
після його застосування. Техніка проведення ін’єкцій. Ускладнення, невідкладна допомога
для їх усунення.

10. Загальний та спеціальний догляд за важкохворими, інкурабельними та
агонуючими пацієнтами різного віку в терапевтичній практиці.
Загальні правила догляду за важкохворими та агонуючими.
Забезпечення зручного положення у ліжку, профілактика пролежнів, особиста гігієна,
переміна натільної і постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень (сечо-,
каловипускання). Користування підкладним судном та сечоприймачем.
Перша допомога за непритомності, алергічної реакції, сонячного удару,
переохолодження, утоплення, удару струмом.
Поняття про реанімацію. Методика і техніка найпростіших реанімаційних заходів:
штучне дихання, непрямий масаж серця. Специфіка надання невідкладної допомоги та
проведення найпростіших реанімаційних заходів інкурабельним пацієнтам.
Поняття про клінічну і біологічну смерть. Основні критерії біологічної смерті. Правила
поводження з померлою людиною Поняття про клінічну і біологічну смерть. Правила
обходження з трупом.

Самостійна робота
1. Основні принципи та організаційні засади догляду за хворими
терапевтичного профілю.
2. Структура і функції терапевтичного стаціонару та основних його
підрозділів.
3. Організація роботи терапевтичних відділень стаціонару.
4. Основні правила спілкування з хворою людиною, правила
розпитування хворого та проведення загального огляду.
5. Температура тіла, правила її вимірювання та реєстрації.
6. Визначення основних показників гемодинаміки та дихання.
7. Застосування основних видів лікарських засобів.
8. Проведення найпростіших фізіотерапевтичних процедур.
9. Загальний і спеціальний догляд за важкохворими і агонуючими.
10. Організація лікувального харчування хворих.
Індивідуальні завдання
1. Тижневе спостереження за хворим із гарячкою.
2. Заповнення температурного листа.
3. Встановлення типу гарячки та доповідь клінічного випадку на занятті.
4. Підготовка та проведення бесід із хворими.
5. Заповнення основної звітної документації – щоденника виробничої
практики та підсумкового звіту.
На практичних заняттях студенти відпрацьовують практичні навички,
формулюють висновки, розв’язують клінічно-орієнтовані ситуаційні задачі.
Самостійна робота студента передбачає підготовку до практичних занять
та опрацювання практичних навичок, вивчення тем для самостійної поза
аудиторної роботи, опрацювання наукової літератури та написання оглядів з
наданих тем для індивідуальної роботи. Контроль засвоєння тем самостійної
поза аудиторної роботи здійснюється на практичних заняттях.
Тематичні плани практичних занять, самостійної поза аудиторної роботи,
обсяг та напрямки індивідуальної роботи опубліковані на сайті кафедри.
Маршрут отримання матеріалів: Кафедра внутрішньої медицини
медичного факультету №2 / Студенту / Очна форма навчання / Медицина / 2
курс / Навчально- методичні матеріали / Догляд за хворими або за посиланням
https://www.vnmu.edu.ua/
кафедра внутрішньої
медицини
медичного
факультету №2#. Доступ до матеріалів здійснюється з корпоративного акаунту
студента s000XXX@vnmu.edu.ua.
5. Форми та методи контролю успішності навчання
Поточний контроль на практичних Методи:
усне
опитування,
розв’язування
заняттях
ситуаційний задач, трактування та
оцінка
результатів лабораторних та інструментальних
досліджень, (оформлення щоденників у робочому
зошиті)

Підсумковий контроль модулю 1 – Методи: засвоєння повного розділу модулю 1 в
диференційний залік
повному обсязі, про що свідчить поточне
оцінювання кожного практичного заняття
Засоби діагностики успішності Теоретичні питання, клінічно-орієнтовані ситуаційні
навчання
завдання,
результати
лабораторних
та
інструментальних методів обстеження, демонстрація
практичних навичок

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ
1. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести санітарну
обробку приліжкових тумбочок та підвіконь у палаті.
2. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести вологе
прибирання маніпуляційної.
3. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести обробку
медичного приладдя для багаторазового використання (банок, термометра,
наконечнику клізми, підкладного судна).
4. Провести розпитування хворого та заповнити титульну сторінку історії
хвороби.
5. Діагностувати виснажливі симптоми (блювота, задишка тощо), що
супроводжують невиліковний стан.
6. Надавати психологічну підтримку невиліковно хворим та їх близьким
під час хвороби і в період скорботи.
7. Провести вимірювання температури хворого в пахвовій ділянці та
оформити температурний лист.
8. Провести огляд хворого на наявність корости та педікульозу.
9. Виміряти об’єм талії, зріст пацієнта стоячи, сидячи, визначити масу
тіла та розрахувати індекс маси тіла.
10. Підготувати гігієнічну ванну для санітарної обробки хворого, провести
її обробку та дезінфекцію після користування.
11. Продемонструвати методику транспортування хворого на ношах та
перекладання його на ліжко.
12. Продемонструвати навички користування функціональним ліжком та
надання відповідних положень хворому при нападі ядухи, колапсі, болю в
грудній клітці або животі.
13. Провести розпитування хворого та виділити основні скарги.
14. Дослідити у хворого пульс на променевих артеріях, зробити висновок
про основні його властивості.
15. Дослідити у хворого пульс на нижніх кінцівках, зробити висновок про
його відповідність нормі.
16. Виміряти хворому артеріальний тиск, зробити висновок про його
відповідність нормі.
17. Провести дослідження дихання (частоти, ритму, виду, глибини) у
показового хворого, зробити висновок про основні його властивості.
18. На бланку температурного листа відмітити запропоновані викладачем
показники пульсу, артеріального тиску, температури тіла, зробити висновок

про їх відповідність нормі та про тип температурної кривої.
19. Провести заміну натільної та постільної білизни хворому.
20. Розкласти запропоновані лікарські засоби по групах за способом
введення, назвати основні способи введення препаратів.
21. Продемонструвати методику закапування крапель у вуха, ніс, очі на
муляжі.
22. Підготувати необхідні розчини та продемонструвати правила
поводження з одноразовим шприцом після його застосування.
23. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати методику
накладання зігрівального компресу.
24. Продемонструвати методику підготовки і використовування гумової
грілки та пухиря з льодом.
25. Продемонструвати методику застосування гірчичників.
26. Продемонструвати методику годування важкохворого.
27. Приготувати необхідне обладнання для постановки очисної клізми,
продемонструвати методику її застосування на муляжі.
28. Продемонструвати на муляжі методику користування підкладним
судном та сечоприймачем у хворих чоловічої та жіночої статі.
29. Підготувати посуд для взяття аналізу сечі за Зимницьким, дати
відповідні вказівки хворому.
30. Підготувати необхідні засоби та провести гігієну порожнини рота, носа
та вух важкохворому.
31. Підготувати необхідні засоби та провести профілактику утворення
пролежнів.
32. Продемонструвати методику проведення реанімаційних заходів
(штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця) на фантомі.
33. Консультувати інкурабельних пацієнтів та їх близьких з питань
медичного та немедичного супроводу під час невиліковної хвороби, в тому
числі, з питань догляду, харчування, соціальної, юридичної чи духовної
підтримки.
34. Повідомлювати погані новини хворому та його близьким.
35. Вміти поводитись з померлою людиною у відповідності до чинного
законодавства.
6. Критерії оцінювання
Оцінювання знань здійснюється згідно Положення про організацію
освітнього
процесу
у
ВНМУ
ім.
М.І.
Пирогова
(посилання
https://www.vnmu.edu.ua/Загальна інформація/Основні документи)
Поточний контроль
Контроль практичних
навичок
Підсумковий контроль з
модулю 1

За чотирьох бальною системою традиційних оцінок:
5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2 «незадовільно»
За чотирьох бальною системою традиційних оцінок:
5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2 «незадовільно»
Поточна успішність – від 24 до 40 балів (конвертація
середньої традиційної оцінки за практичні заняття за 200бальною шкалою): 60% оцінки за модуль 1
Підсумковий контроль – від 16 до 26 балів: 40% оцінки за
модуль 1

Оцінка за диференційний залік:
23-26 балів – «відмінно»
19-22 балів – «добре»
16-18 балів – «задовільно»
Менше 16 балів – «не задовільно»/не склав
Індивідуальна робота – від 2 до 6 балів

За виконання індивідуального завдання студент отримує від 2 до 6 балів:
1. Тижневе спостереження за хворим із гарячкою – 6 балів.
2. Заповнення температурного листа - 2 бали.
3. Встановлення типу гарячки та доповідь клінічного випадку на занятті –
4 бали.
4. Підготовка та проведення бесід із хворими – 2 бали.
5. Заповнення основної звітної документації – щоденника виробничої
практики та підсумкового звіту – 2 бали.
Шкала оцінювання дисципліни: національна та ECTS (включає оцінювання
3 модулів) дисципліни «Догляд за хворими»
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
180-200
170-179,9
160-169,9
141-159,9
122-140,99
120-140,99
119-61

1-60

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно

для заліку
зараховано

добре
задовільно
задовільно
-

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

зараховано
не зараховано з
можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Критерії оцінювання знань студента
Оцінювання усної відповіді під час поточного контролю
Оцінка "відмінно" виставляється у випадку, коли студент знає зміст
заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді
різноманітними прикладами; дає вичерпні точні та ясні відповіді без будь-яких
навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує
задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності.
Оцінка "добре" виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття
та добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та
систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент

відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання.
відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках.
Оцінка "задовільно" ставиться студентові на основі його знань всього
змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний
вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань;
вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих
випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на
прямо поставлені запитання відповідає правильно.
Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знання і вміння
студента не відповідають вимогам "задовільної" оцінки.
Оцінювання виконання практичних навичок
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який, знає хід та послідовність
виконання практичної навички, демонструє правильне виконання необхідних
практичних навичок, та вірно з чіткими формулюваннями узагальнень та
висновків.
Оцінка «добре» виставляється студенту, який допускає неточності при
виконанні практичної навички, але здатний самостійно виявити допущені
помилки та може продемонструвати виконання практичної навички в цілому.
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає основи
практичного завдання, але зазнає труднощів при виконанні, не може
продемонструвати повну правильну послідовність практичних навичок, не
може трактувати в повному обсязі результати проведених досліджень.
Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не може
продемонструвати виконання практичної навички.
Оцінювання самостійної роботи студента
Самостійна робота студента оцінюється під час проведення практичних
занять шляхом усного опитування або розв’язання тестових завдань; з тем, які
не ввійшли до плану аудиторних занять – під час диференційнного заліку.
Оцінювання обраної теми здійснюється традиційною оцінкою.
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який глибоко і всебічно
розкрив проблему, логічно виклав основні питання, навів приклади із сучасних
медичних інформаційних джерел. Він уміє пов’язати матеріал даної теми з
вивченими раніше розділами, що свідчить здатність аналізувати вивчений
матеріал, а також чітко демонструє значення засвоєних теоретичних знань для
практичної медицини.
Оцінка «добре» виставляється студенту, який знає і добре володіє
теоретичним матеріалом, грамотно розкрив основні питання теми та її медичне
значення, але при цьому не виходив за межі підручника, методичних
рекомендацій.
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який розкрив базові поняття
та визначення з рекомендованої теми, але не розкрив її повністю, не розуміє
медичних аспектів теми, не може пов’язати теоретичний матеріал із практикою.
Оцінювання індивідуальної роботи студента
Здійснюється на підставі виконання індивідуальних завдань, науково-

практичної роботи, доповіді про результати дослідження на студентському
науковому гуртку, конференції, участі у конкурсі студентських наукових робіт,
олімпіади з дисципліни, проведення обстеження показового хворого.
7. Політика навчальної дисципліни/курсу
Студент має право на отримання якісних освітніх послуг, доступ до
сучасної наукової та навчальної інформації, кваліфіковану консультативну
допомогу під час вивчення дисципліни та опанування практичними навичками.
Політика кафедри під час надання освітніх послуг є студентоцентрованою,
базується на нормативних документах Міністерства освіти та Міністерства
охорони здоров’я України, статуті університету та порядку надання освітніх
послуг, регламентованого основними положеннями організації навчального
процесу в ВНМУ ім. М.І. Пирогова та засадах академічної доброчесності.
Дотримання правил розпорядку ВНМУ, техніки безпеки на практичних
заняттях проводиться на першому практичному занятті викладачем.
Вимоги щодо підготовки до практичних занять. Студент повинен
вчасно приходити на практичне заняття, теоретично підготовленим згідно теми.
Студент, який запізнився більше, ніж на 10 хвилин на заняття, не допускається
до останнього і повинен його відпрацювати в установленому порядку.
На практичних заняттях студент має бути одягнений в робочу форму
(медичний халат, шапочка, змінне взуття). Студенти, які не мають робочої
форми, не допускаються до заняття.
Студент повинен дотримуватись правил безпеки на практичних заняттях та
під час знаходження в учбових кімнатах кафедри та відділеннях клінічної
лікарні.
Під час обговорення теоретичних питань та спілкування з пацієнтами
студенти мають демонструвати толерантність, ввічливість та повагу до
пацієнтів, персоналу клініки.
Використання мобільних телефонів та інших електронних пристроїв.
Використання мобільних телефонів та інших електронних пристроїв на занятті
допускається тільки у разі потреби в годиннику (підрахунок частоти дихання,
частоти пульсу чи серцевих скорочень).
Академічна доброчесність. Під час вивчення дисципліни студент має
керуватись Кодексом академічної доброчесності ВНМУ ім. М.І. Пирогова
(https://www.vnmu.edu.ua/ загальна інформація/ Основні документи/ Кодекс
академічної доброчесності). При порушенні норм академічної доброчесності
під час поточного та підсумкового контролю студент отримує оцінку
«незадовільно» та повинен її відпрацювати своєму викладачу в установленому
порядку протягом двох тижнів.
Пропуски занять. Пропущені заняття відпрацьовуються в порядку,
установленому в Положенні про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.
М.І.
Пирогова
(посилання
https://www.vnmu.edu.ua/
Загальна
інформація/Основні документи) у час, визначений графіком відпрацювань
(опублікований на сайті кафедри https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра внутрішньої
медицини медичного факультету №2#) черговому викладачу, в умовах
дистанційного навчання – викладачу, який проводить заняття. Для

відпрацювання пропущеного заняття студент повинен усно відповісти на
питання пропущеної теми практичного заняття.
Порядок допуску до підсумкового контролю з дисципліни наведений в
Положенні про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова
(посилання https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
До підсумкового контролю допускаються студенти, які не мають пропущених
невідпрацьованих практичних занять та отримали середню традиційну оцінку
не менше «3».
Додаткові індивідуальні бали. Індивідуальні бали з дисципліни (від 1 до
12) студент може отримати за індивідуальну роботу, обсяг якої оприлюднений
на сайті кафедри в навчально-методичних матеріалах дисципліни, кількість
балів визначається за результатами ІРС згідно Положенню про організацію
освітнього
процесу
у
ВНМУ
ім.
М.І.
Пирогова
(посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Вирішення конфліктних питань. При виникненні непорозумінь та
претензій до викладача через якість надання освітніх послуг, оцінювання знань
та інших конфліктних ситуацій, студент повинен подати спершу повідомити
про свої претензії викладача. Якщо конфліктне питання не вирішено, то студент
має право подати звернення до завідувача кафедри згідно Положення про
розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова
(https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Політика в умовах дистанційного навчання. Порядок дистанційного
навчання регулюється Положенням про запровадження
елементів
дистанційного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/
Загальна
інформація/Основні
документи).
Основними
навчальними
платформами для проведення навчальних занять є Microsoft Team, Google
Meets. Порядок проведення практичних занять, відпрацювань та консультацій
під час дистанційного навчання оприлюднюється на веб-сторінці кафедри
(https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра внутрішньої медицини медичного
факультету №2/ Студенту).
Зворотній зв’язок з викладачем здійснюється через месенджери (Viber,
Telegram, WhatsApp) або електронну пошту (на вибір викладача чи студента) в
робочий час.
8. Навчальні ресурси
Навчально-методичне забезпечення дисципліни оприлюднено на сайті
кафедри (https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра внутрішньої медицини медичного
факультету №2 / Студенту). Консультації проводяться два рази на тиждень
згідно графіку консультацій, в умовах дистанційного навчання – щоденно за
домовленістю викладача та студента.
Базова
1. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка:
підручник (ВНЗ І—III р. а.) / Н.М. Касевич; за ред. В.І. Литвиненка. — 7-е вид.,
випр..-2017.- 426 с.
2. Догляд за хворими (практика): підручник (ВНЗ III—IV р. а.) /
О.М. Ковальова, М. Лісовий, С.І. Шевченко та ін.; за ред. О.М. Ковальової,

В.М. Лісового, С.І. Шевченка, Т.В. Фролової. — 3-є вид., випр., 2015. - 488 с.
3. Нетяженко В.З., Щуліпенко І.М., Дідківська Л.А.. Догляд за хворими
загальний і спеціальний з основами мед сестринської техніки. Підручник для
студентів вищих медичних навчальних закладів I V рівня акредитації. Київ,
«Здоровья», 2013. - 592с. ISBN 978-966-463-039-4.
4. Керівництво з клінічного обстеження терапевтичного хворого та
написання історії хвороби. Навчальний посібник для студентів медичних вузів,
які навчаються українською, англійською або російською мовою. Мостовий
Ю.М., Демчук А.В., Константинович Т.В.. Центр ДЗК.-2018.- с.120.
Допоміжна
1. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник / Ю.І. Децик, О.Г.
Яворський, Є.М. Нейко та ін.; за ред. О.Г. Яворського. - 4-е вид., випр. і допов. К.: ВСВ «Медицина», 2016. - 552 с. + 12 с. кольор. вкл
2. Macleod’s Clinical Examination / Ed. G.Douglas, F.Nicol, C.Robertson13th ed- Elsevier. 2013.-471 p.
3. Методика обстеження терапевтичного хворого: навч. посіб. /
B. М.Андрейчин, Н.А.Бількевич, Т.Ю.Чернець. - Тернопіль: ТДМУ, 2016.
- 260 с.
4. Розпитування та фізикальне обстеження хворого терапевтичного
профілю: Навч. посіб. для студ. III-IV курсів мед. вузів / В. Є. Нейко, І. В.
Тимків, М. В. Близнюк [та ін.]. - Ів.-Франківськ : ІФНМУ, 2016. - 142 с.
5. Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking /Ed. Lynn S.
Bickley, Peter G. Szilagyi. - Wolters Kluwer, 2017. - 1066 p.
6. Шкляр Б.С. Диагностика внутренних болезней.- 6-е изд. - К.: Вища
школа, 1972.-643 с.
7. Губергриц А.Я. Непосредственное исследование больного. - М.:
Медицина, 1972.-375 с.
8. Ковальова О.М. Пропедевтика внутрішньої медицини / О.М.
Ковальова, Н.А. Сафаргаліна-Корнілова. - К. : Медицина, 2010. - 750 с.
9. Щуліпенко І.М. Пропедевтика внутрішньої медицини: Загальна
семіотика і діагностика: навч. посібник. - К.: Медицина, 2008. - 304 с. + 8 с. кол.
вкл.
10. Щуліпенко І.М. Методичні рекомендації з клінічного обстеження
хворого терапевтичного профілю і методики написання історії хвороби на
кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини. - К.: НМУ, 2009. - 45с.
11. Пропедевтика внутрішніх хвороб: Москаленко В.Ф., Сахарчук LI. - К.:
Книга плюс, 2007. - 632 с.: іл.
12. Дзяк Г.В., Нетяженко В.З., Хомазюк Т.А. та ін.. Основи обстеження
хворого та схема історії хвороби (довідник). - Дн-ск, Арт-прес, 2002.
13. Нетяженко В.З., Полишко В.К., Семина А.Г. Руководство к
практическим занятиям по семиотике и диагностике в клинике внутренних
болезней (в 2-х томах). - К.: Хрещатик, 1994.
14. Никула Т.Д., Шевчук С.Г., Мойсеєнко В.О., Хомазюк В.А. Пропедевтика внутрішніх хвороб. - К., 1996.

Інформаційні ресурси
1. OSCE-І.НМУ ім. О.О. Богомольця. Фізикальні методи обстеження
дихальної системи (офіційна версія), 2017.
2. OSCE-І.НМУ ім. О.О. Богомольця. Фізикальні методи обстеження
серцево-судинної системи (офіційна версія), 2017.
3. OSCE-І.НМУ ім. О.О. Богомольця. Методика реєстрації ЕКГ (офіційна
версія), 2017. - https://www.youtube.com/watch?v=16P0uuZKlCA&t=204s
4. Яворський О.Г. Аудіодиск «Аускультація легень: основні й побічні
дихальні шуми. Аускультація серця: тони й шуми» / Яворський О.Е., аудіо- та
відеоматеріали, 2013.
5. Яворський О.Е. DVD-фільм «Пальпація, перкусія, аускультація»
(українською й англійською мовами) / Яворський О.Е., аудіо- та
відеоматеріали.
6. Яворський О.Е. DVD-фільм «Анамнез. Огляд: фото пацієнтів» /
Яворський О.Г., аудіо- та відеоматеріали, 2013.
Інтернет-ресурси
1. Сайт кафедри https://www.vnmu.edu.ua/ru/department/department/55
2. Сайт бібліотеки http://library.vsmu.edu.ua/
3. Електронна
адреса
Гугл
Диску
кафедри:
moderatorchild.diseases@vnmu.edu.ua
4. Центр тестування https://www.testcentr.org.ua/uk/
5. МОЗ України https://moz.gov.ua/
6. Центр громадського здоров’я МОЗ України https://phc.org.ua/kontrolzakhvoryuvan
7. Dr. Najeeb Lectures
https://www.youtube.com/channel/UCPHpx55tgrbm8FrYYCflAHw
8. Osmosis https://www.youtube.com/c/osmosis/
9. MEDCRAM- Medical Lectures explained clearly
https://www.youtube.com/user/MEDCRAMvideos
10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
11. OSCE-1.НМУ ім. О.О. Богомольця. Фізикальні методи обстеження
дихальної
системи
(офіційна
версія),
2017.
–
https://www.youtube.com/watch?v=o3V4Z6EVz94&t=597s
12. OSCE-1.НМУ ім. О.О. Богомольця. Фізикальні методи обстеження
серцево-судинної
системи
(офіційна
версія),
2017.
–
https://www.youtube.com/watch?v=kgFHCzxEvVU&t=68s
13. OSCE-1. НМУ ім. О.О. Богомольця Фізикальні методи обстеження ШКТ
(офіційна версія), 2017 – https://www.youtube.com/watch?v=NAx7TTsWByc
14. OSCE-1/ НМУ ім. О.О. Богомольця. Методика реєстрації ЕКГ
https://www.youtube.com/watch?v=16P0uuZK1CA

15. OSCE-1/ НМУ ім. О.О. Богомольця. Методика реєстрації ЕКГ (офіційна
версія), 2017 – https://www.youtube.com/watch?v=16P0uuZK1CA
16. OSCE-1/ НМУ ім. О.О. Богомольця. Вимірювання артеріального тиску
(офіційна версія) ), 2017 –https://www.youtube.com/watch?v=IUJd94c0rOQ
17. OSCE-1/ НМУ ім. О.О. Богомольця. Глюкозометрія (офіційна версія),
2017 – https://www.youtube.com/watch?v=JHh0FBdC8To&t=89s.
18. З тем «Загальний огляд хворого, огляд окремих частин тіла»
• http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/pd/contents.ht
m
• http://meded.ucsd.edu/clinicalmed/
19. З тем змістового модуля «Основні методи обстеження органів дихання»
• http://meded.ucsd.edu/clinicalmed/
• http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/pd/contents.ht
m
20. З ТЕМ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ «ОСНОВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЕРЦЕВОСУДИННОЇ СИСТЕМИ»
• HTTP://WWW.CARDIOLOGYSITE.COM/
• http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/pd/contents.htm
• http://www.blaufuss.org/
• HTTP://MEDED.UCSD.EDU/CLINICALMED/
21. З ТЕМ
ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ «ОСНОВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ
ОРГАНІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ТА НИРОК»
• HTTP://WWW.MEDDEAN.LUC.EDU/LUMEN/MEDED/MEDICINE/PULMONAR/PD/
CONTENTS.HTM
• HTTP://GASTRORESOURCE.COM/GITEXTBOOK/EN/DEFAULT.HTM
• HTTP://MEDED.UCSD.EDU/CLINICALMED/
22. З ТЕМИ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЕРЦЯ: ЕКГ»
• HTTP://LIBRARY.MED.UTAH.EDU/KW/ECG/
• HTTP://WWW.ECGLIBRARY.COM/
• HTTP://WWW.BLAUFUSS.ORG/
23. З ПИТАНЬ ЕТИКО-ДЕОНТОЛОГІЧНИХ АСПЕТІВ РОБОТИ ЛІКАРЯ:
• http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdu/2011_57/VIP_57_13.PDF
• http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Mosv/2012_4/DATA/ARTICLE22.
PDF

•

HTTP://ARCHIVE.NBUV.GOV.UA/PORTAL/SOC_GUM/NPD/2012_1/2NERANO

V.PDF.

24. Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону
здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги [Електронний
ресурс] / Закон України від 07.07.2011 р. № 3611-VI. - Режим доступу:
http://zakonl .rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=3611-17.
25. Про затвердження Інструкції з впровадження порядку добровільного
консультування
і
тестування
на
ВІЛ-інфекцію
(протоколу)
у
протитуберкульозних, дерматовенерологічних та наркологічних закладах
охорони здоров’я [Електронний ресурс] / Наказ МОЗ України від 06.07.2006 р.
№ 446. - Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn 20060706 446.html.

26. Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з
онкологічними захворюваннями на період до 2016 року [Електронний ресурс] /
Закон України від 23.12.2009 р. № 1794-VI.
27. http ://zakon2. rada. gov.ua/laws/ show/1794-17.
28. Про затвердження Медичних рекомендацій щодо розрахунку потреби
населення у медичній допомозі [Електронний ресурс] / Наказ МОЗ України від
15.07.2011 р. № 420. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn
20110715 420.html.
Про затвердження примірник положень про хоспіс та відділення паліативної
допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію та СНІД [Електронний ресурс] / Наказ МОЗ
України від 27.12.2007 р. № 866. – Режим доступу:
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn 20071227 866.html.
29. Про затвердження Примірного положення про лікарню «Хоспіс»
(відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз
[Електронний ресурс] / Наказ МОЗ України від 11.06.10 р. № 483. - Режим
доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn 20100611 483.html.
30. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів
зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому
синдромі [Електронний ресурс] / Наказ МОЗ України від 25.04.2012 № 311. Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn 20120425 311.html.
31. Про організацію паліативної допомоги [Електронний ресурс] / Наказ
МОЗ України від 21.01.2013 р. №41. - Режим доступу: http : // zakon4. rada.
gov.ua/laws/show/z0229-13.
32. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» [Електронний ресурс] / Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. №1164. – Режим доступу: http
://zakon2.rada. gov.ua/laws/ show/1164-2011 -%FO.
33. Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я
[Електронний ресурс] / Наказ МОЗ України від 23.02.2000 р. №33. - Режим
доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn 20000223 33n.html.
34. Україна крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів: результати
виконання в Україні другого етапу європейських досліджень на відповідність
стандартам ЄС з прав пацієнтів: Європейська програма Міжнародного Фонду
Відродження «Розвиток співпраці аналітичних центрів України та країн
західної Європи» / [В. В. Каховський, О. В. Ангелов, В. Е. Слабкий та ін.] - К. :
Вид. ТОВ «Дизайн і поліграфія», 2012. - 158 с.
9. Розклад та розподіл груп по викладачам опублікований на вебсторінці кафедри ((https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра внутрішньої медицини
медичного факультету №2/ Студенту).
10. Питання до підсумкового контролю модулю 1 дисципліни «Догляд
за хворими» опубліковані на веб-сторінці кафедри ((https://www.vnmu.edu.ua/
кафедра внутрішньої медицини медичного факультету №2/ Студенту).

Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри внутрішньої медицини
медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова Протокол № 1 від 27 серпня
2021 року.

Відповідальний за курс

доцент Франчук С.В.

Завідувач кафедри

професор Жебель В.М.

