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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ
ЛІКАР ІНТЕРН ЗАСПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ХІРУРГІЯ»
Назва маніпуляцій

Ступінь
оволодіння

Пункція вени (переферичної та центральної)

+++

Венесекція.

+++

Переливання крові та їїзамінників.

+++

ПХО рани

+++

Визначення венозного тиску.

+++

Визначення тривалості кровотечі та часу згортання крові.

+++

Визначення об’єму або дефіциту циркулюючої крові.

+++

Місцеве знеболення.

+++

Проведення комплексу вправ ЛФК в післяопераційному періоді

+++

Пальцеведослідженняпрямої кишки.

+++

Зондування, промивання шлунка, аспірація шлункового вмісту

+++

Дренування плевральної порожнини за Моналді

++

Дренування плевральної порожнини за Бюлау

++

Введення зонда Блекмора.

+++

Сифоннаклізма.

+++

Паранефральна блокада.

++

Пункція черевної порожнини.

++

Пункція абсцесів черевної порожнини.

+

Лапароскопія при гострому апендициті

++

Лапароскопія при варікоцелє

+

Діагностична лапараскопія

+

Лапароскопія при крипторхізмі

+

Лапароскопічна холецистомія.

+

Доудентальне зондування.

++

Взяття шлункового соку для дослідження шлункової секреції.

+++

Ph-метрія шлункового вмісту (в шлунку)

++

Зондове годування хворих.

++

Визначення стану клапаного аппарату магістральних вен.

++

Пункція плевральної порожнини.

+++

Лапароцентез.

++

Анестезіолого-реанімаційнізаходи.
Перидуральна анестезія.

+

Інтубація трахеї.

+++

Звільнення дихальних шляхів. Штучне дихання.

+++

Допоміжне дихання. Штучна вентиляця легень.

++

Закритий массаж серця.

+++

Трахеостомія (відпрарцювання операції на трупах).

+++

Трахеотомія

+++

Пункція трахеї і мікроіригація бронхіального дерева.

+++

Гемосорбція.

+
Урологічне відділення.

Катетеризація та промивання сечового міхура.

+++

Цистоскопія.

++

Новокаїнова блокада сім’яного канатика.

+++

Катетеризація сечоводів.

+
Гінекологічне відділення

Ректоабдомінальне, бімануальне та вагінальне обстеження

++

Пункція заднього склепіння піхви.

++

Онкологічний центр
Пункційна біопсія пухлин

++

Мамографія

+
Травматологічне і нейрохірургічне відділення

Спинномозкова пункція

++

Вправлення вивихів плеча і стегна

+++

Репозиція кісткових уламків при нескладаних переломах кісток кінцівок

++

Гіпсоваімобілізація при переломах кісток

+++

Накладання скелетного витяжіння

++

Пункція колінного суглобу

++
Поліклініка

Місцеве знеболення при гнійних захворюваннях м’яких тканин

+++

Пункція та розтин абсцесів.

+++

Рентгенологічний кабінет
Рентгеноскопія та рентгенографія грудної клітки

+

Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини

++

Рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту

+

Іригоскопія та іригографія

+

Екскреторна урографія

++

Холецисто-холангіографія

++

Ретроградна урографія

++

Флебографія

+

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
Визначеннягемоглобіну

+++

Визначення гематокриту

+++

Визначення групи та резус приналежності крові

+++

Кабінет ендоскопії і функціональної діагностики
Фіброгастродуоденоскопія

++

Аноскопія

+++

Ректороманоскопія

++

Фіброколоноскопія

+

Осцилографія

++

Реовазографія

++

Капіляроскопія.

++

Примітка:
+
ознайомлений
++
засвоїв
+++ оволодів
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