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ПИРОГОВА

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ
ЛІКАР- ІНТЕРН НА КАФЕДРІ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ
Назва маніпуляцій

Ступінь
оволодіння

Пункція вени (периферичної та центральної)

+++

Переливання крові та її замінників.

+++

Визначення тривалості кровотечі та часу згортання крові.

+++

Визначення об’єму або дефіциту циркулюючої крові.

+++

Місцеве знеболення.

+++

Пальцеве дослідження прямої кишки.

+++

Зондування, промивання шлунка, аспірація шлункового вмісту

+++

Пункція плевральної порожнини.

++

Дренування плевральної порожнини за Бюлау

++

Введення зонда Блекмора.

+++

Сифонна клізма.

+++

Пункція черевної порожнини.

++

Методика пальпаторного обстеження лімфатичних вузлів

+++

Зондове годування хворих.

+++

Огляд та пальпація грудних залоз у дітей різного віку та статі

+++

Діагностика вроджених вивихів та аномалій розвитку кістково – м’язової
системи у дітей раннього віку
Урологічне відділення.

+++

Катетеризація та промивання сечового міхура.

+++

Цистоскопія.

+++

Новокаїнова блокада сім’яного канатика.

++

Накладання суспензорію у урологічних хворих

+++

Діафаноскопія мошонки

+++

Травматологічне відділення
Вправлення вивихів плеча і стегна

+++

Репозиція кісткових уламків при нескладаних переломах кісток кінцівок

+++

Гіпсова імобілізація при переломах кісток різної локалізації

+++

Накладання скелетного витяжіння

++

Визначення амплітуди рухів в суглобах при патологічних станах

+++

Поліклініка
Збір хірургічного анамнезу і його оцінка у дітей

+++

Одгрунтування та формування кінцевого діагнозу

+++

Рентгенологічний кабінет
Рентгеноскопія та рентгенографія грудної клітки

+++

Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини

+++

Рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту

++

Іригоскопія та іригографія

+++

Екскреторна урографія

+++

Цистоскопія

+++/

Ретроградна урографія

+++

Кісткова рентген анатомія дитячого скелету

+++

Фістулографія та фістулоскопія

++

Радіозіотопна діагностика захворювань печінки, підшлункової та щитовидної ++
залоз.
УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору

++

Комп’ютерне обстеження органів черевної порожнини, зачеревного простору ++
та тазу
Клінічна лабораторія
Визначення гемоглобіну

+++

Визначення гематокриту

+++

Визначення групи та резус приналежності крові

+++

Кабінет ендоскопії і функціональної діагностики
Фіброгастродуоденоскопія

++

Аноскопія

+++

Ректороманоскопія

+++

Фіброколоноскопія

++

Огляд ректальними дзеркалами

+++

УЗД дослідження органів черевної порожнини та позачеревного простору

++

Спірометрія та спірографія

++

Примітки:
++
- вміти виконувати практичні навички;
+++
- володіти практичними навичками та самостійно їх застосовувати.

Зав. кафедри дитячої хірургії д.мед.н.

проф. Конопліцький В.С.

