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ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ
до екзамену для слухачів курсів підвищення кваліфікації
молодших спеціалістів у галузі знань 1201 «Медицина»
циклу «ОФТАЛЬМОЛОГІЯ»
(медсестри очних відділень і кабінетів)
для вищих медичних навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю
5.12010101 «Лікувальна справа»
5.12010102 «Сестринська справа»
5.12010105 «Акушерська справа»
1. Анатомо-фізіологічні особливості орбіти і повік.
2. Анатомо-фізіологічні особливості очного яблука.
3. Анатомо-фізіологічні особливості рухового та слізного апарату ока.
4. Центральний зір. Гострота зору. Кольоровідчуття. Методи дослідження.
5. Периферичний зір. Поле зору. Світловідчуття. Методи дослідження.
6. Суб’єктивний метод визначення клінічної рефракції.
7. Правила підбору та виписування окулярів.
8. Поняття про аккомодацію, її зміни.
9. Види косоокості, принципи лікування
10. Невідкладна допомога при гострих запальних хворобах орбіти.
11. Ячмінь. Клінічні прояви, можливі ускладнення, лікування, профілактика.
12. Форми та клінічні ознаки блефариту. Лікування, догляд за хворими.
13. Загальні ознаки різних видів гострого бактеріального кон’юнктивіту, лікування,
профілактика, догляд за хворими.
14. Клінічні ознаки дифтерії очей, гонобленореї новонароджених. Лікування, профілактика,
догляд за хворими.
15. Клінічні ознаки вірусного кон’юнктивіту. Причини, лікування, профілактика.
16. Загальні ознаки різних видів кератиту.
17. Симптоматика гострого іридоцикліту та невідкладна допомога при ньому.
18. Катаракта, її види, клінічні стадії вікової катаракти, догляд за хворими.
19. Ознаки вродженої глаукоми, участь в діагностиці, лікуванні.
20. Клінічні ознаки первинної глаукоми, і її стадії, участь медсестри в діагностиці та лікуванні.
21. Гострий приступ глаукоми. Клінічні ознаки, невідкладна допомога, догляд за хворими.
22. Клінічні симптоми контузій придатків ока і очного яблука. Невідкладна допомога та догляд
за хворими.
23. Симптоми непроникаючих поранень очного яблука. Оцінка стану пацієнта, невідкладна
допомога.
24. Симптоми проникаючих поранень очного яблука. Оцінка стану пацієнта, можливі
ускладнення, участь в діагностиці, невідкладна допомога.
25. Особливості обстеження пацієнтів із травмами ока.
26. Клінічні ознаки термічних опіків ока. Оцінка стану пацієнта, невідкладна допомога.
27. Особливості хімічних опіків ока. Оцінка стану пацієнта, невідкладна допомога.
28.Променеві опіки очей, особливість перебігу. Оцінка стану пацієнта, невідкладна допомога.

29. Санітарно-протиепідемічний режим в лікувально-профілактичному закладі, його основні
елементи.
30. Лікувально-охоронний режим в лікувально-профілактичному закладі.
31.Стерилізація, її види, методи, мета.
32.Дезінфекція, методи дезінфекції.
71.Медична етика. Визначення. Принципи та проблеми професійної етики.
72.Деонтологія. Визначення. Принципи та проблеми медичної деонтології.
73.Основи деонтологічної поведінки медичного працівника.
74.Деонтологія медичного працівника у зв’язку з лікувальними процедурами.
75.Деонтологія медичного працівника у зв’язку з діагностичними процедурами.
76.Моральна і правова відповідальність медичного працівника.
77.Здоров’я ( соціальне, біологічне) визначення, фактори ризику.
78.Здоров’я , фактори, що визначають здоров’я населення.
79.Показники здоров’я : хворобливість, поширеність захворювань.
80.Формування здорового способу життя. Профілактика захворювань та диспансеризація , як її
метод.
81.Диспансеризація, визначення. Мета. Диспансерні групи населення та мета цього поділу.
Фази диспансеризації. Роль медичного працівника при диспансеризації.
82.Кримінальна відповідальність медичного працівника.
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
1. Техніка приготування дезінфікуючих розчинів (хлорного вапна, хлорину, хлораміну,
дезоксану), та техніка безпеки при роботі з ними.
2. Асептика. Підготовка рук медичного персоналу до роботи.
3. Антисептика, мета, методи.
4. Догляд за очима, вухами, носом, ротом. Особливості догляду у важкохворих та людей
похилого віку.
5. Догляд за волоссям, шкірою. Профілактика пролежнів. Перевірка на педикульоз. Дії
медсестри при виявленні педикульозу.
6. Харчування хворих. Складання порційних вимог.
7. Дієтичне харчування. Основні принципи та вимоги. Складання меню при певних
захворюваннях.
8. Температура, її вимірювання, графічний запис, види лихоманок.
9. Гарячка, можливості ускладнення. Догляд за гарячковими хворими та долікарняна
допомога.
10. Вимірювання артеріального тиску, трактовка його показників.
11. Підрахунок пульсу, визначення його властивостей. Оцінка результатів.
12. Діурез, визначення, підрахунок водяного балансу.
13. Підрахунок дихальних рухів. Патологічні типи дихання.
14. Гірчичники. Техніка постановки, показання, протипоказання. Можливі ускладнення,
їх профілактика, допомога при них.
15. Застосування холоду. Мета , методи, показання та протипоказання для його
використання.
16. Застосування тепла. Мета, методами, показання та протипоказання для його
використання.
17. Догляд при блюванні. Особливості допомоги хворим, що знепритомніли та хворими
похилого віку.
18. Догляд при нетриманні сечі, допомога при затримці сечі.
19. Допомога при метеоризмі. Техніка постановки газовідвідної трубки.
20. Сифонна клізма. Техніка виконання. Показання та протипоказання.
21. Очисна клізма. Техніка проведення. Показання та протипоказання.

22. Виписування та зберігання лікарських медикаментів. Особливості зберігання,
виписування, використання та звітування за використані наркотичні речовини.
23. Шляхи введення ліків (зовнішні). Їх значення, мета.
24. Шляхи введення ліків ( ентерально). Їх значення, мета.
25. Шляхи введення ліків (парантерально). Мета, їх значення, особливості.
26. Внутрішньошкірні та підшкірні ін’єкції. Мета. Техніка виконання. Ускладнення. Їх
профілактика.
27. Внутрішньом’язові ін’єкції Мета. Техніка виконання. Ускладнення, їх профілактика.
28. Внутрішньовенні ін’єкції. Техніка виконання. Ускладнення. Їх профілактика.
29. Кровопускання, крапельне введення ліків внутрішньовенно за допомогою крапельниці.
Мета. Ускладнення їх профілактика.
30. Допомога хворим при ускладнених, ін’єкціях ( інфільтрат, абсцес, поломка голки) на
долікарняному рівні.
31. Взяття мазків із зіву, порожнини носа на дифтерію.
32. Допомога хворому при ускладненнях ін’єкцій ( флебіт, анафілактичний шок) на
долікарняному рівні.
33. Збирання харкотиння для лабораторного дослідження.
34. Збирання сечі для лабораторного дослідження.
35. Збирання калу для дослідження на гельмінти та їх яйця.
36. Збирання калу для дослідження на найпростіші.
37. Збирання калу для лабораторного дослідження (копрологічна, на сховану кров).

