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 «ХІРУРГІЯ»
(медсестри хірургічних 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. Перелік обстежень та термін їх проходження медпрацівниками хірургічного відділення.
2. Санітарно-гігієнічний режим хірургічного відділення.
3. Функціональні обов'язки: чергової медсестри, перев'язувальної медсестри, маніпуляційної
медсестри.
4. Організацію роботи хірургічного відділення.
5. Види та строки прибирання хірургічного відділення.
6. Правила асептики та її принципи.
7. Документи, які регламентують роботу хірургічного відділення.
8. Дотримуватися правил техніки безпеки під час роботи в хірургічному відділенні.
9. Види передопераційної підготовки.
10. Документацію, яка ведеться в хірургічному відділенні.
11. Антисептичні препарати, які застосовуються в роботі медсестри
хірургічного відділення.
12. Правила накладання бинтових пов'язок.
13. Що таке післяопераційний період?
14. Клінічні прояви хвороб, які належать до особливо небезпечних.
15. Ускладнення, які можуть бути в післяопераційному періоді.
16. Препарати, які застосовуються для парантерального введення.
17. Що таке передопераційний період?
18. Хірургічні інструменти, які застосовуються для маніпуляцій і
перев'язок.
19. Клінічну картину шлунково-кишкової кровотечі.
20. Основні види збудників хірургічної інфекції.
21 Ускладнення, які можуть бути у хворого після наркозу.
22 Знати та дотримуватись правил етики та деонтології під час роботи і
хірургічному відділенні.
23.Знати клінічні прояви хвороб, які належать до особливо небезпечних і
дії медсестри при підозрі на них.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
1. Визначати групи крові за допомогою цоліклональних реагентів.
2. Проводити загальну та часткову санітарно - гігієнічну обробку хворого
при поступленні в стаціонар.
3. Заповнювати медичну документацію на стаціонарного хворого.

4. Проводити підшкірні, в/м ін'єкції та в/в вливання.
5. Проводити проби на сумісність крові донора і реципієнта: індивідуальна проба, на резус
сумісність, біологічна проба.
6. Ставити очисні та сифонні клізми.
7. Проводити парантеральне харчування хворих.
8. Готувати хворих до переливання крові та кровозамінників.
9. Робити передстерилізаційну обробку: шприців, хірургічних інструментів, гумових рукавичок.
10. Готувати хворих до обстеження: УЗІ, фіброгастроскопію, ректороманоскопію.
11. Надати допомогу хворому при гемотрансфузійному шоці.
12. Проводити перев'язки хворим після операції.
13. Накладати бинтові пов'язки на різні частини тіла: голову, кінцівки, накладати суспензорії.
14. Готувати хворих до рентгенологічних обстежень: шлунка, кишкового тракту, жовчного
міхура, нирок.
15. Спостерігати за хворим під час та після переливання крові.
16. Заповнювати документацію при переливанні крові та кровозамінників.
17. Вміти промивати шлунок.
18. Вміти перевозити хворого на катальці та в калясці.
19. Накривати стерильний столик маніпуляційної сестри.
20. Вміти надавати допомогу при пролежнях та застійній пневмонії.
21. Вміти перекладати хворого із ліжка на каталку та з каталки на операційний стіл, і навпаки.
22. Вміти змінювати натільну та постільну білизну.
23. Вміти надавати першу допомогу при порушеннях ритму серця та дихання.
24. Вміти проводити активно-пасивну профілактику правця.
25. Готувати хворих до термінових та планових операцій.
26. Вміти надавати першу допомогу при шлунково-кишковій кровотечі.
27. Вміти надавати допомогу при ускладненнях в післяопераційному періоді з боку наркозу та
післяопераційній рані.
28. Накривати стерильний перев'язувальний стіл.
30. Вводити медикаменти через дренажі та мікроіррігатори.
31. Допомагати лікарю при дренуванні глибоких ран та порожнин тіла.
32. Проводити штучну вентиляцію легенів через маску - мішок.
33. Надавати першу допомогу при попаданні чужорідних тіл в гортань,
трахею, стравохід.
34. Надавати невідкладну допомогу при гострій затримці сечі.
35. Вміти дренувати розташовані поверхнево рани.
36. Вміти надавати НД при гострих захворюваннях черевної порожнини та
знати тактику медсестри при підозрі на них.
38. Вміти робити ЕКГ.
39. Надавати першу допомогу при анафілактичному, травматичному та
гемотрансфузійному шоках.
40. Вміти надавати допомогу при опіках, відмороженнях, електротравмах.

