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Пояснювальна записка

Програма для вступу до аспірантури охоплює весь обсяг теоретичних та 

практичних питань, необхідних медичній сестрі магістру для наукової роботи, а 

також для подальшої самостійної роботи і надання кваліфікованої 

медсестри не ької допомоги хворим під час проходження аспірантури.

При вступі в аспірантуру спеціалісти за спеціальністю «Медсестринство» 

повинні добре володіти базовими знаннями з усіх розділів внутрішньо-« 

медицини, практичними навичками, обґрунтовано відповідати на запитання 

екзаменаційних білетів та вміти розв’язувати ситуаційні задачі. У разі 

успішного складання іспиту, медична сестра магістр зараховується до 

аспірантури, після закінчення якої отримує посвідчення встановленого зразку.



КЛІНІЧНЕ М ЕДСЕСТРИ НСТВО  У ВНУТРІ ШНІ Й МЕДИЦИНІ

Ведення пацієнтів із патологією дихальної та серцево-судинної  
систем

Організація роботи загальних та спеціалізованих терапевтичних  
стаціонарів. Виконання медсесі рииського процесу при захворюваннях  
ХОЗЛ, бронхіальної астми.

Історія розвитку вчення про внутрішню медицину, її місце серед інших 
клінічних дисциплін. Основні історичні етапи розвитку внутрішньої 
медицини в Україні. Внесок академіків М.ГІ.Кончаловського, 
Г.Ф. Образцова, М.Д. Стражеска, М.М. Губергрица, Ф.Г. Яновського,
В.Х. Василенка, Д. 1 Малої в розвиток вітчизняної внутрішньо' медицини. 
Основи законодавства України з питань охорони здоров'я населення, 
формування здорового способу життя, боротьба зі шкідливими звичками.

Організація роботи медсестри відділень терапевтичного профілю як 
помічника лікаря.

Основні суб’єктивні ознаки захворювань органів дихання та об’єктивні 
прояви, що характеризують захворювання Дихальної системи. Лабораторні та 
інструментальні методи обстеження при захворюваннях органів дихання, їх 
значення в діагностиці конкретних захворювань дихальної системи.

Властивості ендобронхіального епітелію. Фізіологічний дренаж 
бронхів. Вплив дефіциту альфа-антитрипсину на розвиток захворювань 
бронхів та бронхіальної астми. Етіологія, патогенез бронхіальне ї астми, роль 
алергенів у виникненні захворювання. Класифікація, клінічні прояви, 
діагностичні критерій сучасні погляди на лікування під час нападу і в 
позанападовому періоді. Астматичний статус, невідкладна допомога, роль 
бакалавра -• медичної сестри.

Пневмонія. Визначення захворювання. Сучасна класифікація 
пневмоній. Етіологія, паталогоморфологічні зміни, клінічні симптоми, 
особливості перебігу позалікарняних пневмоній, можливі ускладнення. 
Основні діагностичні критерії, принципи лікування, особливості 
антибактеріально терапії, профілактика.

І нійні захворювання легень. Визначення, етіологія, клінічні ознаки 
бронхоектагично'1 хвороби та абсцесу легень. Діагностичні критерії, 
принципи лікування, диференціальна діагностика, ускладнення, 
профілактика, особливості догляду. Дихальна недостатність та особливості 
догляду за хворими з різними ступенями дихальної недостатності. 
Медсестринська діагностика. Планування медсестринських втручань.



Туберкульоз легень. Плеврит. Етіологія, патогенез, класифікація 
туберкульозу. Клінічні ознаки різних форм, діагностика, можливі 
ускладнення, принципи лікування. Специфічна та неспецифічна 
профілактика туберкульозу. Постанова Уряду щодо боротьби та запобіганню 
туберкульозу.

Плеврит сухий і ексудативний. Визначення, класифікація, етіологія, 
патогенез, патоморфологія. Клінічні прояви, діагностичні критерії Значення 
плеврально/ пункції в діагностиці та лікуванні, асистування медсестри- 
бакалавра в її проведенні. Принципи лікування, профілактика.

Медеестринський процес при захворюваннях серцево-судинної 
системи. Ішемічна хвороба серця. Стенокардія, інфаркт міокарда.
Визначення ішемічної хвороби серця, етіологія, патогенез.

Стенокардія: визначення, класифікація, клінічні прояви, діагностичні 
критерії, диференціальна діагностика, принципи лікування під час нападу та 
в позанападовому періоді.

Інфаркт міокарда: класифікація, клінічні прояви, ЕКГ'-критерії 
діагностики, лабораторні та ферментативні критерії Диференціальна 
діагностика. Перша допомога, лікування неускладненого інфаркту міокарда 
відповідно до протоколів. Ускладнення: кардіогенний шок, серцева астма, 
набряк легень, тромбоемболії» аритмії, аневризма шлуночків, синдром 
Дреслера. Атипові форми інфаркту міокарда, диференціальна діагностика. 
Профілактика.

Медсестринська діагностика. Планування медсестринських  
втручань у хворих на гіпертонічну хворобу. Первинна та вторинна 
профілактика. Рання діагностика гіпертонічної хвороби. Профілактика 
ревматизму. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта. 
Скарги пацієнтів при патологи серцево-судинної системи, зміни о б ’єктивних 
даних обстеження при захворюваннях серця та судин. Атеросклероз. 
Визначення, фактори ризику, форми атеросклерозу, сучасні методи 
лікування, профілактика.

1 остра серцева недостатність: поняття, причини, класифікація, клінічні 
симптоми, діагностичні критерії, методи лікування, невідкладна допомога.

Хронічна недостатність кровообігу. Роль Київської школи терапевтів у 
розробленні класифікації серцево'і недостатності. Причини, клінічні прояви-, 
принципи лікування, особливості догляду за пацієнтами, профілактика.



Ведення пацієнтів із захворюваннями органів системи травлення та 
патологією сечової, кровотворної та ендокринної систем

Виконання медсесгринського процесу при гострих та хронічних 
гастритах. Виконання медсесгринського пронесу при виразковій хворобі 
шлунка та дванадцятипалої кишки.

Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта, 
визначення його дійсних проблем та встановлення медсестринських 
діагнозів, планування медсестринських втручань та їхня реалізація. 
Виконання лікарських призначень. Профілактика гастритів. Основн; 
суб’єктивні та о б ’єктивні (огляд, пальпація, перкусія, аускультація) 
симптоми захворювань системи травлення. Етіологія, фактори агресії та 
захисту в патогенезі виразкової хвороби. Клінічні симптоми та синдроми, 
діагностичні критерії,  диференціальна діагностика, основні методи лікування 
з урахуванням патогенезу захворювання відповідно до протоколів. 
Ускладнення виразкової хвороби: кровотеча, перфорація, гіенітрація, 
малігнізація, пілоростеноз. їхні клінічні прояви, диференціальна діагностика, 
невідкладна терапія. Диспансеризація пацієнтів з виразковою хворобою, 
профілактика.

Виконання медсесгринського процесу при захворюваннях гепато- 
біліарної системи та підшлункової залози. Оволодіння навичками 
медсестринського обстеження пацієнта, визначення його дійсних проблем та 
встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських 
втручань та їх реалізація, вирішення дійсних проблем та потреб пацієнта. 
Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодогляду. Профілактика 
захворювання.

Гломерулонефрит гострий та хронічний. Етіологія, Класифікація. 
Медсестринський процес при гломерулонефритах: медсестринське 
обстеження, визначення дійсних проблем пацієнта, встановлення 
медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань. 
Пієлонефрит гострий та хронічний. Етіологія. Медсестринський процес при 
пієлонефритах: медсестринське обстеження, визначення дійсних проблем 
пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів. Планування 
медсестринських втручань: підготовка пацієнта до лабораторних досліджень.

Ниркова недостатність. Класифікація, клінічні та параклінічні 
симптоми, стадії. Діагностичні можливості ренографії,  сканування,^ 
комп’ютерної томографії Принципи лікування. Види діалізу. Трансплантація 
нирки.



Цукровий діабет. Медеесгринський процес при цукровому діабеті:
медсестринське обстеження, визначення дійсних проблем пацієнта, 
встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських 
втручань та їх реалізація, вирішення дійсних проблем та потреб пацієнта. 
Гострі (гіпо- та гіперглікемічна кома) та хронічні (мікро- та макроангіопати) 
ускладнення.

і іпо- та гіпертиреоз: медсестринська діаг ностика, організація 
медсестринського процесу. Навчання пацієнта та оточуючих само- та 
взаємодогляду. Профілактика захворювання.

КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ

Механічні та термічні ушкодження. Ушкодження хребта, кісток газу.
Хірургічна інфекція.

Ведення пацієнтів із закритими та відкритими механічними 
ушкодженнями, ушкодженнями хребта, кісток таза, термічною травмою.

Клінічне обстеження пацієнтів із закритими механічними 
ушкодженнями

Організація роботи травматологічного відділення лікарні. Вимоги 
медичної сестри-магістра до персоналу щодо дотримання санітарно- 
протиепідемічного режиму.

Клінічне обстеження пацієнтів (анамнез, огляд, пальпація, перкусія, 
аускультація) із закритими —  переломом, вивихом, синдромом тривалого 
роздавлювання, травматичним шоком.

Обгрунтування попереднього діагнозу, складання плану лікування 
відповідно до протоколів. Контроль за підготовкою до лабораторних та 
інструментальних методів обстеження (ЗАК, ЗАС, бактеріологічного, 
імунологічного; рентгенографії, комп’ютерної томографії,  МРТ, 
електроміографії,  ультразвукового дослідження). Асистування медсестри- 
магістра при проведенні складних маніпуляцій.

Надання невідкладної допомоги пацієнтам із закритими механічними 
ушкодженнями.

Клінічне обстеження пацієнтів відкритими механічними 
ушкодженнями

Організація роботи травматологічного відділення лікарні. Вимоги 
медичної сестри-магістра до персоналу щодо дотримання санітарно- 
протиепідемічного режиму.



Клінічне обстеження пацієнтів (анамнез, огляд, пальпація, перкусія, 
аускультація) із відкритими механічними ушкодженнями переломом, 
синдромом тривалого роздавлювання, травматичним шоком.

Обгрунтування попереднього діагнозу, складання плану лікування 
відповідно до протоколів. Контроль за підготовкою до лабораторних та 
інструментальних методів обстеження (ЗАК, ЗАС, бактеріологічного, 
імунологічного; рентгенографії, комп'ютерної томографії,  МРТ, 
електроміографії,  ультразвукового дослідження). Асистування медсестри- 
магістра при проведенні складних маніпуляцій.

Падання невідкладної допомоги пацієнтам із відкритими механічними 
ушкодженнями.

Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженням хребта.
Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженням хребта. Оцінювання 

стану пацієнта. Обгрунтування попереднього діагнозу. Асистування лікареві 
під час інструментальних обстежень (рентгенолої ічного, ц и с т о с к о п і ї , 

радіоізотопно" реографії тощо). Оцінювання результатів досліджень. 
Складання плану лікування відповідно до протоколів. Профілактика 
захворювань.

Дотримання протиепідемічного режиму, під час обстеження, виконання 
маніпуляцій, забором матеріалу на дослідження тощо.

Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженням кісток таза
Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженням кісток таза. Оцінювання 

стану пацієнта. Обгрунтування попереднього діагнозу. Асистування лікареві 
під час інструментальних обстежень (рентгенологічного, ЦИСТОСКОПІЇ, 

радіоізотопної реографії тощо). Оцінювання результатів досліджень. 
Складання плану лікування відповідно до протоколів. Профілактика 
захворювань.

Дотримання протиепідемічного режиму, під час обстеження, виконання 
маніпуляцій, забором матеріалу на дослідження тощо.

Клінічне обстеження пацієнтів із термічною травмою (опіки, 
ураження електричним струмом).

Організація роботи опікового відділення лікарні. Вимоги медичної 
сестри-магістра до персоналу щодо дотримання санітарно-протиепідемічного 
режиму. Клінічне обстеження пацієнтів (анамнез, огляд, пальпація, перкусія, 
аускультація) з термічною травмою. Обгрунтування попереднього діагнозу, 
складання плану лікування відповідно до протоколів. Контроль за



підготовкою пацієнтів до лабораторних та інструментальних методів 
обстеження. Асистування медсестри-магістра при проведенні складних 
маніпуляцій.

Надання невідкладної допомоги пацієнтам при опіках, ураженні 
електричним струмом. Дотримуватися правил техніки безпеки, охорони 
праці під час роботи з електроприладами,-апаратами, що працюють під 
тиском, балонами з газом; протиепідемічного режиму, під час обстеження, 
виконання маніпуляцій, забором матеріалу на дослідження тощо.

Клінічне обстеження пацієнтів із термічною травмою  
(обмороження)

Організація роботи опікового відділення лікарні. Вимоги медично-' 
сестри-магістра до персоналу щодо дотримання санітарно-протиепідемічного 
режиму. Клінічне обстеження пацієнтів (анамнез, огляд, пальпація, перкусія, 
аускультація) з термічною травмою. Обгрунтування попереднього діагнозу, 
складання плану лікування відповідно до протоколів. Контроль за 
підготовкою пацієнтів до лабораторних та інструментальних методів 
обстеження. Асистування медсестри-магістра при проведенні складних 
маніпуляцій.

Надання невідкладної допомоги пацієнтам при обмороженнях. 
Дотримання протиепідемічного режиму, під час обстеження, виконання 
маніпуляцій, забором матеріалу на дослідження тощо.

Ведення пацієнтів із хірургічною інфекцією.
Клінічне обстеження пацієнтів із хірургічною інфекцією
Особливості роботи медсестри-магістра у гнійному відділенні.
Клінічне обстеження (анамнез, огляд, пальпація, перкусія, 

аускультація). Оцінювання стану дитини. Контроль за складанням плану 
обстеження. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних 
обстежень. Складання плану лікування відповідно до протоколу. 
Профілактика. Особиста гігієна та безпека медично? сестри.

Ушкодження та захворювання голови, шиї, грудної клітки, черевної  
порожнини та їхніх органів, черевної стінки.

Ведення пацієнтів з ушкодженнями та захворюваннями голови і 
шиї, грудної клітки, їі органів.

Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженнями га 
захворюваннями голови та шиї

Клінічне обстеження пацієнтів (анамнез, огляд, пальпація, перкусія,



аускультація) з ушкодженнями та захворюваннями голови та шиї.
Оцінювання стану пацієнта. Обгрунтування попереднього діагнозу. 

Оцінювання та аналіз рентгенограм, лабораторних, функціональних та 
інструментальних методів обстеження. Складання плану лікування 
відповідно до протоколів надання медичної допомоги.

Надання невідкладної допомоги при проникаючому пораненні голови, 
переломах кісток черепа, пораненні судин шиї

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці під час роботи з 
електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженнями та 
захворюваннями грудної клітки та її органів

Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженнями та захворюваннями 
грудної клітки та її органів. Оцінювання стану пацієнта. Обгрунтування 
попереднього діагнозу. Оцінювання та аналіз рентгенограм, лабораторних, 
функціональних та інструментальних досліджень. Складання плану 
лікування відповідно до протоколу. Диспансеризація. Профілактика.

Невідкладна допомога при ушкодженнях грудно клітки та її органів, 
при пневмотораксі.

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці під час роботи з 
електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

Ведення пацієнтів з ушкодженнями та захворюваннями черевної  
стінки, органів черевної порожнини, прямої кишки.

Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженнями черевної стінки та 
органів черевної порожнини.

Клінічне обстеження пацієнтів (анамнез, огляд, пальпація, перкусія, 
аускультація) з ушкодженнями черевної стінки та органів черевної 
порожнини, грижами черевної стінки.

Обгрунтування попереднього діагнозу. Оцінювання та аналіз 
рентгенограм, лабораторних, функціональних та інструментальних методів 
обстеження. Складання плану лікування відповідно до протоколів.

Надання невідкладної допомоги при проникаючому пораненн’ черевної 
стінки.

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці під час роботи з 
електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

Клінічне обстеження пацієнтів з грижами черевної стінки
Клінічне обстеження пацієнтів (анамнез, огляд, пальпація, перкусія,



аускультація) з ушкодженнями черевної стінки та органів черевно'-’ 
порожнини, грижами черевнсі стінки.

Обґрунтування попереднього діагнозу. Оцінювання та аналіз 
рентгенограм, лабораторних, функціональних та інструментальних методів 
обстеження. Складання плану лікування відповідно до протоколів.

Надання невідкладної допомоги при защемленій грижі.
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці під час роботи з 

електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

Клінічне обстеження пацієнтів із захворюваннями жовчного  
міхура, підшлункової залози, гострими кровотечами в просвіт травного 
каналу

Клінічне обстеження пацієнтів (анамнез, огляд, пальпація, перкусія, 
аускультація) із захворюваннями жовчного міхура, підшлункової залози, 
гострими кровотечами в просвіт травного каналу. Оцінювання стану 
пацієнта. Обгрунтування попереднього діагнозу. Оцінювання та аналіз 
лабораторних, функціональних та інструментальних методів обстеження. 
Складання плану лікування відповідно до протоколів.

Контроль за організацією режиму, харчування й догляду.
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці під час роботи з 

електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

Клінічне обстеження пацієнтів з гострим апендицитом
Клінічне обстеження пацієнтів (анамнез, огляд, пальпація, перкусія, 

аускультація) з гострим апендицитом, гострою кишковою непрохідністю.
Оцінювання стану пацієнта. Обґрунтування попереднього діагнозу. 

Асистування лікареві під час інструментальних обстежень 
(рентгенологічного, цистоскопії, радіоізотопної реографи тощо). Оцінювання 
результатів досліджень. Складання плану лікування відповідно до 
протоколів.

Невідкладна допомога при “гострому животі” , інвагінації. 
Диспансеризація. Профілактика захворювань.

Дотримання протиепідемічного режиму, під час обстеження, виконання 
маніпуляцій, забору біологічного матеріалу на дослідження тощо.

Клінічне обстеження пацієнтів з гострою кишковою непрохідністю
Клінічне обстеження пацієнтів (анамнез, огляд, пальпація, перкусія,- 

аускультація) з гострим апендицитом, гострою кишковою непрохідністю.
Оцінювання стану пацієнта. Обгрунтування попереднього діагнозу.



Асистування лікареві під час інструментальних обстежень 
(рентгенологічного, цистоскоп і, радіоізотопної реографії тощо). Оцінювання 
результатів досліджень. Складання плану лікування відповідно до 
протоколів.

Невідкладна допомога при “ гострому животі”, інвагінації. 
Диспансеризація. Профілактика захворювань.

Дотримання протиепідемічного режиму, під час обстеження, виконання 
маніпуляцій, забору біологічного матеріалу на дослідження тощо.

Клінічне обстеження пацієнтів із захворюваннями прямої кишки 
та навколопрямокишково! клітковини

Клінічне обстеження пацієнтів із захворюваннями прямої кишки та 
навколопрямокишково і клітковини (гемороїдальна хвороба, гострий 
парапроктит, анальна тріщина, випадіння прямої кишки). Оцінювання стану 
пацієнта. Обгрунтування попереднього діагнозу. Асистування лікареві під 
час інструментальних обстежень (рентгенологічного, цистоскопії, 
радіоізотопної реографії тощо). Оцінювання результатів досліджень. 
Складання плану лікування відповідно до протоколів. Профілактика 
захворювань.

Дотримання протиепідемічного режиму, під час обстеження, виконання 
маніпуляцій, забором матеріалу на дослідження тощо.

Захворювання сечової та статевої систем, судин нижніх кінцівок.
Ведення пацієнтів із захворюваннями сечової та статевої систем, 

судин нижніх кінцівок.
Клінічне обстеження пацієнтів з захворюваннями органів сечової  

системи
Клінічне обстеження пацієнтів з захворюваннями органів сечової 

системи (Сечокам’яна хвороба, і ідронефроз. Пієлонефрит, піонефроз, 
паранефрит. Цистит). Оцінювання стану пацієнта. Обгрунтування 
попереднього діагнозу. Асистування лікареві під час інструментальних 
обстежень (рентгенологічного, цистоскопії, радіоізотопної реографії тощо). 
Оцінювання результатів досліджень. Складання плану лікування відповідно 
до протоколів.

Невідкладна допомога при гострій затримці сечі, гострій нирковій 
коліці. Диспансеризація. Профілактика захворювань.

Дотримання протиепідемічного режиму, під час обстеження, виконання^ 
маніпуляцій, забору біологічного матеріалу на дослідження тощо.



Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженнями органів сечової  
системи

Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженнями органів сечової 
системи (ушкодження сечового міхура, нирок та сечоводів, сечівника). 
Оцінювання стану пацієнта. Обгрунтування попередньою діагнозу. 
Асистування лікареві під час інструментальних обстежень 
(рентгенологічного, цистоскопії, радіоізотопної реографії тощо). Оцінювання 
результатів досліджень. Складання плану лікування відповідно до 
протоколів.

Невідкладна допомога при гострій затримці сечі, гострій нирковій 
коліці. Диспансеризація. Профілактика захворювань.

Дотримання протиепідемічного режиму, під час обстеження, виконання 
маніпуляцій, забору біологічного матеріалу на дослідження тощо.

Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженнями та 
захворюваннями органів статевої системи

Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженнями та захворюваннями 
органів статевої системи (аденома передміхурової залози, простатит) 
Оцінювання стану пацієнта. Обгрунтування попереднього діагнозу. 
Асистування лікареві під час інструментальних обстежень 
(рентгенологічного, цистоскопії, радіоізотопної реографі* тощо). Оцінювання 
результатів досліджень. С кладання плану лікування відповідно до 
протоколів.

Невідкладна допомога при гострій затримці сечі. Диспансеризація. 
Профілактика захворювань.

Дотримання протиепідемічного режиму, під час обстеження, виконання 
маніпуляцій, забору біологічного матеріалу на дослідження тощо.

Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженнями га 
захворюваннями органів статевої системи

Клінічне обстеження пацієнтів з ушкодженнями та захворюваннями 
органів статевої системи (гострий егіідідіміт, фімоз, парафімоз.) Оцінювання 
стану пацієнта. Обгрунтування попереднього діагнозу. Асистування лікареві 
під час інструментальних обстежень (рентгенологічного, цистоскопії, 
радіоізотопно" реографії тощо). Оцінювання результатів досліджень. 
Складання плану лікування відповідно до протоколів.

Невідкладна допомога при парафімозі, Диспансеризація. Профілактика 
захворювань.

Дотримання протиепідемічного режиму, під час обстеження, виконання



маніпуляцій, забору біологічного матеріалу на дослідження тощо.

Клінічне обстеження пацієнтів із захворюваннями артеріальних  
судин нижніх кінцівок.

Клінічне обстеження пацієнтів з захворюваннями артеріальних судин 
нижніх кінцівок. Оцінювання стану пацієнта. Обґрунтування попереднього 
діагнозу. Асистування лікареві під час інструментальних обстежень 
(рентгенологічного, цистоскопії, радіоізотопне’' реографи тощо). Оцінювання 
результатів досліджень. Складання плану лікування відповідно до 
протоколів. Профілактика захворювань.

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці під час роботи з 
електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом; 
протиепідемічного режиму, асептики, антисептики, особистої безпеки під час 
обстеження, виконання маніпуляцій, забору біологічного матеріалу на 
дослідження тощо.

Клінічне обстеження пацієнтів із захворюваннями венозних судин 
нижніх кінцівок.

Клінічне обстеження пацієнтів з захворюваннями венозних судин 
нижніх кінцівок. Оцінювання стану пацієнта. Обґрунтування попереднього 
діагнозу. Асистування лікареві під час інструментальних обстежень 
(рентгенологічного, цистоскопі ", радіоізотопної реографії тощо). Оцінювання 
результатів досліджень. Складання плану лікування відповідно до 
протоколів. Профілактика захворювань.

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці під час роботи з 
електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом; 
протиепідемічного режиму, асептики, антисептики, особистої безпеки під час 
обстеження, виконання маніпуляцій, забору біологічного матеріалу на 
дослідження тощо.

КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ

Особливості розвитку дитини.
Основні аспекти фізичного, нервово-психічного розвитку дігей. 

Сучасні вимого по оцінці розвитку дитини раннього віку.
Обстеження здорових дітей (першого та другого років життя, 

дошкільного і шкільного віку). Забезпечення належного догляду за дитиною 
вдома. Проведення обов’язкових медичних оглядів здорової дитини віком до 
3-х років.



Визначення антропометричних показників дитини першого року життя. 
Оцінка фізичного розвитку обстежених дітей: оцінка маси тіла, росту в різіт 
періоди дитинства.

Оцінка нервово-психічного розвитку обстежених дітей: роль 
центрально1 нервової системи у забезпеченні гармонійного розвитку дитини, 
формування рухових умінь, мовних навичок.

Сучасні основи вигодовування дітей грудного віку. Правила та 
техніка грудного вигодовування. Корекція харчування та прикорм при 
природному вигодовуванні.

Проведення повного обстеження дитини першого року життя та оцінка 
стану її вигодовування. Оцінка адекватності та повноцінності харчування 
матері-годувальниці.

Розрахунки енергетичної цінності та хімічного складу денного раціону 
дитини при природному, змішаному та штучному вигодовуванні.

Методи корекції, вигодовування дітей першого року життя при 
природному вигодовуванні. Методи корекції харчування дітей при 
змішаному та штучному вигодовуванні. Складання меню для дітей першого 
року життя при природному, змішаному та штучному вигодовуванні дітей 
першого року життя.

Соматичні га інфекційні захворювання
Організація медсестринської допомоги, тактики лікування та 

догляду за дітьми із захворюваннями органів дихання.
Організація клінічного обстеження дітей (анамнез, огляд, пальпація, 

перкусія, аускультація) з різними захворюваннями органів дихання (риніту, 
фарингіту, ангіни, ларинготрахеїту, бронхіту, гострої пневмонії,  бронхіальної 
астми, муковісцидозі). Оцінювання стану дитини. Обгрунтування 
попереднього медсестри нського діагнозу. Оцінювання та аналіз 
лабораторних, функціональних та інструментальних методів обстеження. 
Складання медсестринського плану лікування відповідно до протоколів. 
Контроль за організацією режиму й догляду за дітьми.

Надання невідкладної допомоги при дихальній недостатності на фон 
стенозуючого ларинготрахеїту, при дихальній недостатності на фоні 
пневмонії, бронхоспазмі.

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці під час роботи з 
електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом. ,



Організація медсестринськсї допомоги, тактики лікування та 
догляду за дітьми із захворюваннями серцево-судинної системи.

Організація клінічного обстеження дітей (анамнез, огляд, пальпація, 
перкусія, аускультація) з вродженими та набутими вадами серця, гострою 
ревматичною лихоманкою, малою хореєю, ВСД. Оцінювання стану дитини. 
Обґрунтування попереднього медсестринського діагнозу. Оцінювання та 
аналіз рентгенограм, лабораторних, функціональних та інструментальних 
досліджень. Складання плану лікування відповідно до протоколу.

Контроль за організацією режиму та догляду за дітьми. 
Диспансеризація. Профілактика.

Невідкладна допомога при гіпоксемічно-ціанотичному нападі, 
знепритомленні, колапсі. Контроль за організацією режиму й догляду за 
дітьми, диспансеризації.

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці під час роботи з 
електроприладами, апаратами.

Організація медсестринської допомоги, тактики лікування та 
догляду за дітьми із захворюваннями системи кров:

Організація клінічного обстеження дітей з анеміями, лейкеміями, 
геморагічними діатезами. Оцінювання стану дитини. Обгрунтування 
попереднього діагнозу. Асистування лікареві при проведенні стернальної 
пункц"', трепанобіогісіі клубової кістки, пункції лімфатичних вузлів. 
Оцінювання результатів обстеження. Складання медсестринського плану 
лікування відповідно до протоколів. Контроль за організацією режиму, 
догляду, дієтою.

Надання невідкладної допомоги при геморагічному синдромі.
Дотримання протиепідемічного режиму, під час обстеження, виконання 

маніпуляцій, забору біологічного матеріалу на дослідження тощо.

Організація медсестринської допомоги, тактики лікування та 
догляду за дітьми із захворюваннями нирок та сечовивідної системи.

Організація клінічного обстеження дітей з патологією сечово'* системи 
(гломеруло- та пієлонефритом, циститом, дисметаболічною нефропатією). 
Оцінювання стану хворої дитини. Обгрунтування попереднього 
медсестринського діагнозу. Асистування лікареві під час інструментальних 
обстежень (рентгенологічного тощо). Оцінювання результатів досліджень. 
Складання плану лікування відповідно до протоколів.

Невідкладна допомога при гострій нирковій недостатності, гострій



затримці сечі. . Контроль за проведенням диспансеризац'ї  та профілактичних 
заходів.

Організація медсестринськсї допомоги, тактики лікування та 
догляду за дітьми із деякими дитячими інфекційними захворюваннями.

Організація клінічного обстеження дітей з кором, краснухою, вітряною 
віспою, скарлатиною, кашлюком, епідпарогитом. Оцінювання стану дитини. 
Оцінювання результатів лабораторних досліджень. Складання 
медсестринського плану лікування відповідно до протоколу. Заходи у 
вогнищі інфекції

Специфічна та неспецифічна профілактика. Наказ МОЗ України №  595 
від 16.09.2011р. “Про порядок проведення профілактичних щеплень в 
Україні” , Наказ МОЗ України № 354 від 09.07.2004 р. “Протоколи 
діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей” .

Організація медсестринськсі допомоги, тактики лікування та 
догляду за дітьми із гострими кишковими інфекціями.

Організація клінічного обстеження дітей з шигельозом, 
сальмонельозом, кишковою колі-інфекцією. Оцінювання стану дитини. 
Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних обстежень. 
Асистування лікареві під час проведення ректороманоскопп. Дієтотерапія. 
Складання медсестринського плану лікування відповідно до протоколу. 
Контроль за проведенням заходів у вогнищі інфекції та профілактиц, 
кишкових інфекційних захворювань.
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