Управління охорони здоров’я
Харківської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад охорони здоров’я
Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ
до екзамену для слухачів курсів підвищення кваліфікації
молодших спеціалістів у галузі знань 1201 «Медицина»
циклу «АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА СПРАВА»
(медсестри терапевтичних дільниць і відділень профілактики)
для вищих медичних навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю
5.12010101 «Лікувальна справа»
5.12010102 «Сестринська справа»
5.12010105 «Акушерська справа»
1. Правила асептики і її принципи.
2. Види передопераційної підготовки.
3. Асептичні препарати, які застосовуються в роботі медсестри хірургічного профілю.
4. Ускладнення, які можуть виникнути в післяопераційному періоді.
5. Препарати, які застосовуються для парентерального введення.
6. Клінічна картина кишково-шлункової кровотечі.
7. Основні види збудників хірургічної інфекції.
8. Надати допомогу хворому при гемотрансфузійному шоці.
9. Накладання бинтових пов’язок на різні частини тіла.
10. Профілактика пролежнів.
11. Профілактика правця.
12. Перша медична допомога при шлунково - кишковій кровотечі, при кровотечі з носа,
вуха, лунки зуба.
13. Надавати першу допомогу при попаданні інородних тіл в гортань, трахею, стравохід.
14. Надавати невідкладну допомогу при гострій затримці сечі.
15. Знати клінічні прояви хвороб, які належать до особливо небезпечних і дії медсестри при
підозрі на них.
16. Вміти надавати невідкладну допомогу при гострих захворюваннях черевної порожнини
та тактику медсестри при підозрі на них.
17. Надавати першу допомогу при травматичному шоці.
18. Накладання транспортних шин.
19. Вміти надавати допомогу при опіках, відмороженнях, електротравмах.
20. Принципи медичної етики і деонтології.
21. Санітарно – профілактична робота серед хворих та населення.
22. Протиепідемічні заходи при виявленні хворого на особливу небезпечну інфекцію (чума,
холера). Тактика медичної сестри.
23. Знати проведення протиепідемічних заходів при виникненні випадку захворювання на
дифтерію, вірусного гепатиту, при виникненні випадку захворювання на СНІД.
24. Документи протиепідемічного режиму.
25. Наказ № 916, ОТС 42-21-85,
26. Наказ № 408.
27. Сучасні дезінфікуючі засоби.
28. Первинна хірургічну обробку ран.

29. Клініка місцеве та загальне лікування абсцесу, флегмони, рожистого запалення,
фурункула, лімфаденіта.
30. Психічна саморегуляція, як одна з важливих функцій психіки людини, та
використання її для формування корисних звичок та боротьби зі шкідливими звичками.
31. Психологічний захист, емоційна стійкість - як засоби боротьби з стресами.
32. Саморегуляція особистості,
та аутотренінг. Мета. Значення для практичного
застосування.
33. Планування сім’ї. Види контрацепції.
34. Санологія. Визначення. Показники суспільного здоров’я. Їх оцінка на конкретних
прикладах ( на прикладі дільниці, району, області).
35. Кримінальна відповідальність медичного працівника.
36. Деонтологія. Визначення. Особливості деонтологічної поведінки медичного працівника
з підлітками.
37. Деонтологія. Визначення. Особливості деонтологічної поведінки медичного працівника
з батьками.
38. Деонтологія. Визначення. Основні деонтологічні правила поведінки медичного
працівника з дітьми.
39. Деонтологія. Значення. Основні деонтологічні правила поведінки медичного працівника
з дорослими.
40. Деонтологія. Визначення. Основні деонтологічні правила поведінки медичного
працівника з пацієнтами молодшого та старшого віку.
41. Медична етика та деонтологія. Визначення. Основні етико-деонтологічні завдання
медичного працівника.
42. Медична етика. Визначення. Етичні норми поведінки медичної сестри в колективі
медичних працівників.
43. Медична етика. Визначення. Ятрогенія та її профілактика.
44. Раціональне дослідження щитовидної залози. Основні принципи підготовки хворого.
45. Дозиметричний контроль. Принципи підготовки хворого до дозиметричного контролю.
46. Тактика медичної сестри при виявленні хворого на особливо-небезпечну інфекцію (чума,
холера).
47. Проведення протиепідемічних заходів в осередку особливо-небезпечних інфекцій.
48. Проведення протиепідемічних заходів в осередку гострих кишкових інфекцій.
49. Проведення епідемічних заходів в осередку СНІД у.
50. Проведення протиепідемічних заходів в осередку дифтерії.
51. Диспансерне спостереження за реконвалесцентами черевного тифу і паратифів.
52. Диспансерне спостереження за реконвалесцентами холери.
53. Диспансерне спостереження за реконвалесцентами дифтерії.
54. Диспансерне спостереження за реконваленсцентами лептоспірозу.
55. Диспансерне спостереження за реконвалесцентами менінгококового менінгіту.
56. Диспансерне спостереження за реконвалесцентами малярії.
57. Взяття мазків із зіву і носа для бак.дослідження на дифтерію. Зберігання матеріалу і
доставка його в бак. лабораторію.
58. Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Фактори ризику ІХС.
59. Основні відомості про клініку і принципи лікування ішемічної хвороби серця.
60. Класифікація стенокардії, клініка, поняття про нестабільну стенокардію.
61. Невідкладна допомога при болях в ділянці серця. Основні коронаролітичні препарати.
62. Працевлаштування і диспансеризація при ішемічній хворобі.
63. Гострий інфаркт міокарда, Етіологія. Клінічні форми.
64. Ускладнення інфаркту міокарда.
65. Реабілітація хворих на інфаркт міокарда, працевлаштування, диспансеризація.
66. Підготовка хворого та методика запису електрокардіограми.
67. Гіпертонічна хвороба, етіологія. Клінічні форми і стадії.

68. Типи гіпертонічних кризів.
69. Основні гіпотензивні препарати, особливості їх вживання. Ускладнення та їх
профілактика.
70. Методика постановки п’явок з метою кровопускання.
71. Показання до госпіталізації хворих з гіпертонічною хворобою
72. Диспансеризація, профілактика гіпертонічної хвороби. Вимірювання артеріального
тиску.
73. Ревматизм. Етіологія. Клініка. Диспансеризація. Профілактика.
74. Основні протизапальні препарати для лікування і профілактики ревматизму.
Міокардіодистрофії. Етіологія. Форми. Клініка. Профілактика.
75. Хронічна недостатність кровообігу. Причини, стадії. Принципи лікування. Режим.
Дієта. Працевлаштування.
76. Лікування хронічної недостатності кровообігу, медикаменти, шляхи введення.
77. Невідкладна допомога при колапсі та різних видах шоку.
78. Гострі пневмонії. Етіологія. Клініка. Реабілітація. Диспансеризація.
79. Гострі та хронічні бронхіти. Етіологія. Види бронхітів. Клініка. Принципи лікування.
Профілактика. Працевлаштування.
80. Туберкульоз легенів.
Ранні симптоми. Клініка. Діагностика. Ускладнення.
Профілактика.
81. Рак легенів, Фактори ризику. Клініка. Діагностика.
82. Бронхіальна астма. Етіологія. Класифікація. Клініка. Принципи лікування. Невідкладна
допомога під час приступу бронхіальної астми.
Користування кишеньковим
інгалятором.
83. Гострий та хронічний гастрити. Етіологія. Класифікація. Клініка.
84. Принципи лікування гастритів. Диспансеризація. Профілактика.
85. Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки. Етіологія. Фактори ризику.
Патогенез. Клініка.
86. Принципи лікування виразкової хвороби, диспансеризація. Працевлаштування.
87. Рак шлунку. Фактори ризику. Основні клінічні симптоми ранніх стадій.
88. Хронічний ентероколіт. Етіологія. Клініка. Принципи лікування. Профілактика.
89. Гострий цистит. Етіологія. Клініка. Принципи лікування.
90. Гострий та хронічний пієлонефрит. Етіологія. Патогенез. Клініка. Принципи лікування.
Диспансеризація. Профілактика.
91. Гострий та хронічний гломерулонефрит. Етіологія. Клінічні форми. Принципи
лікування. Диспансеризація.
92. Хронічна ниркова недостатність. Причини, клініка. Диспансеризація.
93. Особливості дієтичного харчування при хворобах нирок.
94. Цукровий діабет. Етіологія. Групи ризику. Класифікація, основні симптоми.
95. Гіпер і гіпоглікемічна кома. Ускладнення цукрового діабету. Принципи лікування.
Невідкладна медична допомога при комах.
96. Визначення глюкози і білка в сечі експрес методом.
97. Дифузний токсичний зоб. Патогенез. Основні клінічні симптоми. Працевлаштування.
98. Анемії. Етіологія. Класифікація, клініка. Принципи лікування. Диспансеризація.
99. Лейкози. Класифікація. Клініка. Картина крові. Прогноз.
100. Геморагічні діатези. Суть захворювань. Клініка. Сучасні методи лікування. Прогноз.
101. Перша допомога при кровотечах, накладання венозного джгута.
102. Хвороби суглобів. Класифікація. Етіологія. Патогенез. Клінічні прояви.
103. Принципи лікування хвороб суглобів. Догляд за хворими. Працевлаштування.
Диспансеризація.
104. Алергічні реакції. Класифікація. Клінічні прояви. Гострі алергічні синдроми. Види
алергії.
105. Патогенез алергічних реакцій. Клінічна картина. Невідкладна допомога. Показання до
госпіталізації.

106. Вміти надавати першу медичну допомогу при гіповолемічному шоці.
107. Надавати першу медичну допомогу при набряку головного мозку.
108. Екзогенні токсикози. /отруєння/. Характер дії отрут, шляхи потрапляння та виведення.
109. Забір та зберігання матеріалу для дослідження отрут.
110. Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія. Умови і фактори, що сприяють виникненню
цих захворювань. Соціальне та медичне значення. Основні клінічні симптоми.
Профілактика.
111. Ведення паспорта дільниці.
112. Складання комплексного плану лікувально-оздоровчих заходів на виробництві.
113. Визначення показників захворюваності.
114. Заповнення талонів уточнених діагнозів.
115. Ведення карти диспансерного спостереження.
116. Складання актів обстеження /промислове підприємство, їдальня, гуртожиток /.
117. Збирання анамнезу.
118. Правила оформлення лікарняних листків.
119. Допомога лікарю при виписуванні рецептів.
120. Підготовка хворих до проведення різних методів обстеження.
121. Збирання епідеміологічного анамнезу.
122. Приготування основних дезінфікуючих розчинів.
123. Проведення заходів по дезінфекції, дезінсекції, дератизації.
124. Складання плану проведення профілактичних щеплень.
125. Зберігання препаратів, які використовують для щеплень.
126. Проведення щеплень
127. Проведення санітарного нагляду на підприємстві з метою профілактики інфекційних
захворювань.
128. Проведення санітарно-освітньої роботи.
129. Невідкладна допомога при отруєнні. Таблиця отрут та протиотрут.
130.
Організація, структура та завдання служби планування сім’ї.
131.
Основні принципи консультування. Етапи консультування.
132.
Методи сучасної контрацепції.
133.
Загальна характеристика катастроф.
134.
Підготовка та адекватні реагування при катастрофах.
135.
Невідкладна медична допомога при надзвичайних ситуаціях.
136.
Етіологія, епідеміологія і особливості розповсюдження епідемії СНІДу в Україні.
Контингенти ризику захворювання. Шляхи передачі ВІЛ.
137.
Лікування ВІЛ - інфекції і СНІДу. Профілактика розповсюдження епідемій.
Заходи безпеки медпрацівників в особливих умовах.
138.
Етіологія, діагностика. Клінічні форми. Лікування дифтерії. Нетипові форми.
Профілактика. Диспансеризація хворих.
139.
Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників.
140.
Техніка безпеки роботи під час з комп’ютером.
141.
Туберкульоз легень. Специфічна і неспецифічна профілактика туберкульозу.
142.
Накази МОЗ України по боротьбі та запобіганню туберкульозу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Вимірювання АТ, реєстрація даних.
Підрахунок пульсу, визначення його властивостей, реєстрація даних.
Вимірювання температури, реєстрація даних, догляд за хворими при гіпертермії.
Вимірювання добового діурезу, визначення водного балансу.
Підготовка хворого та методика запису ЕКГ.
Виконувати всі види ін’єкцій.
Надання невідкладної допомоги при приступі бронхіальної астми.
Надання невідкладної допомоги при непритомності, колапсі та різних видах шоку.

9. Проведення діагностичної проби Манту.
10. Взяття харкотиння для дослідження: загального бактеріологічного, чутливості флори до
антибіотиків, на мікобактерії туберкульозу.
11. Підготовка хворого до бронхоскопії.
12. Надання невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі.
13. Підготовка хворого до ендоскопічних, рентгенологічних, УЗД досліджень.
14. Вміти накладати бинтові пов’язки на різні частини тіла.
15. Вміти проводити активно-пасивну профілактику правця
16. Вміти надавати першу медичну допомогу при шлунково-кишковій кровотечі, при кровотечі
з носа, вуха, лунки зуба.
17. Вміти накладати транспортні шини.
18. Вміти надавати допомогу при гемотранфузійному шоці.
19. Проводити передстерилізаційну очистку інструментів.
20. Вміти проводити первинну хірургічну обробку ран.
21. Вміти підготувати руки медичного персоналу до роботи.
22. Вміти готувати дезінфікуючі розчини (хлорного вапна, хлораміну, дезоксону).
23. Взяти кал на бактеріальне дослідження.
24. Взяти калу на гельмінти та їх яйця.
25. Взяти мазок із зіва і носа для бактеріального дослідження на дифтерію. Зберігання
матеріалу і доставка його в лабораторію.
26. Взяття крові на товсту краплю і мазок крові на малярію.
27. Взяття крові для дослідження на антитіла до вірусу СНІДу.
28. Взяття крові на гемокультуру, посів її на живильні середовища, зберігання і доставка
матеріалу в лабораторію
1. Надавати першу допомогу та іммобілізацію переломів кінцівок, хребта, при вивихах.
2. Санітарно-протиепідемічний режим в лікувально-профілактичному закладі, його основні
елементи.
3. Лікувально-охоронний режим в лікувально-профілактичному закладі.
4. Стерилізація , види, методи, її мета.
5. Дезінфекція, її види, розділи дезінфекції.
6. Дезінфекція, методи дезінфекції.
7. Техніка приготування дезінфікуючих розчинів (хлорного вапна, хлораміну, дезоксону), та
техніка безпеки при роботі з ними.
8. Асептика, підготовка рук медичного персоналу до роботи.
9. Антисептика, мета, методи.
10.
Передстерилізаційна підготовка медичного інструментарію.
11.
Якісні проби (на сховану кров, залишки миючих речовин).
12.
Підготовка білизни та перев’язувального матеріалу до стерилізації.
13.
Контроль якості стерилізації (методи).
14.
Догляд за очима, вухами, носом, ротом. Особливості догляду у важкохворих та людей
похилого віку.
15.
Догляд за волоссям, шкірою. Профілактика пролежнів. Перевірка на педикульоз. Дії
медсестри при виявленні педикульозу.
16.
Харчування хворих. Складання порційних вимог.
17.
Дієтичне харчування. Основні принципи та вимоги. Складання меню при певних
захворюваннях.
18.
Особливості годування тяжкохворих. Штучне харчування.
19.
Температура, її вимірювання, графічний запис, види гарячок.
20.
Гарячка, можливі ускладнення. Догляд за гарячковими хворими та долікарняна
допомога.
21.
Вимірювання артеріального тиску, трактування його показників.
22.
Підрахунок пульсу, визначення його властивостей. Оцінка результатів.

23.
Діурез, визначення, підрахунок водного балансу.
24.
Підрахунок дихальних рухів. Патологічні типи дихання.
25.
Гірчичники, техніка постановки, показання, протипоказання. Можливі ускладнення, їх
профілактика, допомога при них.
26.
Банки, техніка постановки, показання, протипоказання. Можливі ускладнення, їх
профілактика, допомога при них.
27.
Застосування холоду, мета , методи,
показання та протипоказання для його
використання.
28.
Застосування тепла, мета, методи, показання та протипоказання для його використання.
29.
Водолікування, мета, методи, використання. Показання та протипоказання для його
використання.
30.
Світлолікування, використання інфрачервоного випромінювання (солюкс, інфраруж)
показання та протипоказання. Використання ультрафіолетового опромінення; показання та
протипоказання.
31.
Оксигенотерапія. Показання та протипоказання. Техніка подачі кисню централізовано
(через зонд), з допомогою кисневої подушки. Техніка безпеки при роботі з зрідженим
киснем.
32.
Догляд при блюванні. Особливості допомоги хворим , що знепритомніли та хворими
похилого віку.
33.
Догляд при нетриманні сечі, допомога при затримці сечі.
34.
Допомога при метеоризмі. Техніка постановки газовідвідної трубки.
35.
Сифонна клізма. Техніка виконання. Показання та протипоказання.
36.
Очисна клізма. Показання та протипоказання.
37.
Медикаментозні клізми. Техніка виконання. Показання та протипоказання.
38.
Катетеризація. Техніка виконання у жінок та чоловіків. Показання та протипоказання,
можливі ускладнення та їх профілактика.
39.
Виписування та зберігання лікарських медикаментів.
Особливості зберігання,
виписування, використання та звітування за використані наркотичні речовини.
40.
Шляхи введення ліків (зовнішні). Їх значення, мета.
41.
Шляхи введення ліків ( ентерально). Їх значення, мета.
42.
Шляхи введення ліків (парентерально). Мета, їх значення, особливості.
43.
Внутрішньошкірні та підшкірні ін’єкції. Мета. Техніка виконання. Ускладнення. Їх
профілактика.
44.
Внутрішньом’язові ін’єкції. Мета. Техніка виконання. Ускладнення, їх профілактика.
45.
Внутрішньовенні ін’єкції. Техніка виконання. Ускладнення. Їх профілактика.
46.
Кровопускання, крапельне введення ліків в/венно за допомогою крапельниці. Мета.
Ускладнення, їх профілактика.
47.
Допомога хворим при ускладненнях ін’єкцій (інфільтрат, абсцес, поломка голки) на
долікарськомуу рівні.
48.
Взяття мазків із зіву, порожнини носа на дифтерію.
49.
Допомога хворому при ускладненнях ін’єкцій ( флебіт, анафілактичний шок) на
долікарському рівні.
50.
Збирання харкотиння для лабораторного дослідження.
51.
Збирання сечі для лабораторного дослідження.
52.
Збирання калу для дослідження на гельмінти та їх яйця.
53.
Збирання калу для дослідження на найпростіші.
54.
Збирання калу для лабораторного дослідження ( копрологічне , сховану кров).
55.
Дослідження шлункового соку фракційним методом. Мета. Техніка. Значення методу.
56.
Дослідження шлункового соку за допомогою рН-метрії. Мета, техніка. Значення
методу.
57.
Дуоденальне дослідження. Мета. Техніка. Значення методу.

58.
Підготовка хворого до рентгенологічного дослідження трахеї, бронхів. Техніка.
Значення.
59.
Підготовка хворого до рентгенологічного дослідження шлунку та товстого кишечника.
Мета. Техніка. Значення.
60.
Підготовка хворого до рентгенологічного дослідження товстого кишечника
(ірригографія). Мета. Техніка. Значення.
61.
Підготовка хворого до холецистографії. Мета. Техніка. Значення.
62.
Підготовка хворого до рентгенологічного дослідження нирок, сечовивідних шляхів(
оглядова урографія, в-венна урографія). Мета. Техніка. Значення.
63.
Підготовка хворого до ендоскопічного обстеження стравоходу , шлунку, 12-ти палої
кишки. Мета. Техніка. Значення.
64.
Підготовка хворого до ендоскопічного обстеження трахеї, бронхів. Мета. Техніка.
Значення.
65.
Підготовка хворого до ендоскопічного обстеження товстого кишечника (колоноскопії,
ректороманоскопії). Мета. Техніка. Значення.
66.
Підготовка хворого до ендоскопічного обстеження сечового міхура (цистоскопія). Мета.
Техніка. Значення.
67.
Підготовка хворого до абдоміноцентезу. Мета. Техніка. Значення. Ускладнення.
68.
Підготовка хворого до люмбальної пункції. Мета. Техніка. Значення. Можливі
ускладнення.
69.
Підготовка хворого до плевральної пункції. Мета. Техніка. Значення. Ускладнення.
70.
Медична етика. Визначення. Принципи та проблеми професійної етики.
71.
Деонтологія. Визначення. Принципи та проблеми медичної деонтології.
72.
Основи деонтологічної поведінки медичного працівника.
73.
Деонтологія медичного працівника у зв’язку з лікувальними процедурами.
74.
Деонтологія медичного працівника у зв’язку з діагностичними процедурами.
75.
Моральна і правова відповідальність медичного працівника.
76.
Здоров’я ( соціальне, біологічне) визначення, фактори ризику.
77.
Здоров’я , фактори, що визначають здоров’я населення.
78.
Показники здоров’я - народжуваність, визначення, методика підрахування. Оцінка
результатів.
79.
Показники здоров’я - коефіцієнт смертності, значення, методика підрахування. Оцінка
результатів.
80.
Показники здоров’я - коефіцієнт дитячої смертності. Методика підрахування. Оцінка
результатів.
81.
Показники здоров’я - захворюваність. Методика підрахування. Оцінка результатів.
82.
Показники здоров’я : хворобливість, поширеність захворювань.
83.
Формування здорового способу життя. Профілактика захворювань та диспансеризація ,
її методи.
84.
Диспансеризація, визначення. Мета. Диспансерні групи населення та мета цього поділу.
Фази диспансеризації. Роль медичного працівника при диспансеризації.
85.
Основні принципи загартування.
Використання загартування при профілактиці
захворювань.
86.
Антропометрія. Визначення. Методика вимірювання, як одна з інформативних
показників фізичного розвитку.
87.
Раціональне харчування. Значення. Основні закони. Мета. Значення.
88.
Визначення ідеальної маси тіла. Особливості харчування різних груп населення.
89.
Лікувальне харчування. Основні принципи лікувального харчування. Розвантажувальні
дієти, (принцип дії, наведіть приклади).
Викладач:

