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ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ 
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(спеціальності «Лікувальна справа») 

На 2019-2020 навч. рік 

№ Практичні навички 

 

1.  Збирання анамнезу у хірургічного хворого. 

2.  Обстеження хворого: огляд, перкусія, пальпування, аускультація. 

3.  Оцінка загальних аналізів сечі, крові. 

4.  Визначення групи крові. 

5.  Визначення сумісності крові по групі та резусу. 

6.  Методика проведення біологічної проби. 

7.  Підготувати систему для переливання крові та КЗР. 

8.  Пов'язки клейові та бинтові (на голову, шию, на нижню, верхню кінцівку та на 

грудну клітку). 

9.  Пальцеве визначення пульсації периферичних артерій на кінцівках. 

10.  Тимчасова зупинка кровотечі. Методи, місця притиснення магістральних судин.. 

11.  Визначення наявності набряків на кінцівках. 

12.  Визначення наявності лімфедеми. 

13.  Проведення штучного дихання “рот в рот" 

14.  Проведення закритого масажу серця. 

15.  Обґрунтування та формування діагнозу. 

16.  Оцінити пульсацію артерій кінцівок 

17.  Оцінити стан мікроциркуляції на кінцівках  

18.  Визначити ширину судинного пучка середостіння 

19.  Визначити перкуторні границі серця 

20.  Провести аускультацію легенів і серця  

21.  Провести аускультацію магістральних судин 

22.  Визначити характеристики пульсу 

23.  Визначити показники артеріального та центрального венозного тиску 
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24.  Визначити функціональну спроможність клапанного апарату великої підшкірної 

вени 

25.  Визначити прохідність глибоких і комунікантних вен ніг 

26.  Знімати шви з рани 

27.  Провести венепункцію 

28.  Заповнити систему для проведення внутрішньовенної інфузії 

29.  Провести пункцію перикарду (імітувати) 

30.  Асистувати на операції 

31.  Збирання анамнезу у хворого із хірургічною патологією серцево–судинної системи 

32.  Провести фізикальне обстеження у хворого із хірургічною патологією серцево–

судинної системи і трактувати його результати 

33.  Сформулювати діагноз хворому із хірургічною патологією серцево–судинної 

системи 

34.  Скласти лікувальну програму пацієнту з гострим абсцесом легені 

35.  Вміти провести санацію дихальних шляхів 

36.  Провести клініко–рентгенологічну діагностику поранення серця 

37.  Скласти лікувальний алгоритм при пораненні серця 

38.  Надати невідкладну допомогу при тампонаді перикарду 

39.  Скласти план обстеження хворому з підозрою на набуту ваду серця 

40.  Скласти план обстеження хворому з підозрою на констриктивний перикардит 

41.  Сформулювати покази і протипокази до хірургічного лікування митральної вади  

42.  Сформулювати покази до коронарографії 

43.  Сформулювати покази до аорто–коронарного шунтування 

44.  Сформулювати покази до стентування коронарних судин 

45.  Сформулювати покази до тимчасової і постійної КС 

46.  Сформулювати покази до хірургічного лікування перикардиту 

 

Зав. кафедрою ендоскопічної та серцево-судинної хірургії                 проф. Петрушенко В.В.  

 

 


