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»
(операційні та старші операційні медсестри)
для вищих медичних навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю
5.12010101 «Лікувальна справа»
5.12010102 «Сестринська справа»
5.12010105 «Акушерська справа»
1. Знати організацію роботи хірургічного відділення та операційного блоку.
2. Знати документи, які регламентують роботу хірургічного відділення та операційного блоку.
3. Знати функціональні обов'язки медсестри, старшої медсестри.
4. Знати санітарно-гігієнічний режим у відділення та операційному блоці.
5. Знати види та строки прибирання операційного блоку.
6. Знати документацію операційного блоку, відділення.
7. Знати перелік обстежень та термін їх проходження медпрацівниками операційного
відділення.
8. Знати правила асептики.
9. Антисептичні препарати в роботі операційної медсестри.
10.Знати принципи роботи сухожарової шафи та дотримуватися техніки безпеки при роботі з
нею.
11.Знати обсяг хірургічного втручання під час операції.
12.Знати лікарські препарати, які застосовуються для загальної та місцевої анестезії.
13.Знати строки стерильного матеріалу.
14.Знати види сучасного шовного матеріалу.
15.Види закладки операційної білизни, перев’язувального матеріалу в бікси.
16.Знати, що таке антисептика, її види.
17.Антисептичні препарати, які застосовуються для роботи в операційній.
18.Знати, що таке після операційний період.
19.Знати ранні та пізні ускладнення, які можуть бути в післяопераційному періоді.
20.Знати, що таке загальний та спеціальний медичний інструментарій.
21.Знати техніку хірургічних операцій: на черевній порожнині, кістках і суглобах, нирках,
гінекологічні операції.
22.Знати правила накладання бинтових пов'язок.
23.Знати правила накладання кровоспинного джгута.
24. Знати ознаки гострої серцево-судинної недостатності.
25. Знати клінічну картину шоку.
26. Знати клінічну картину діабетичної коми.
27.Знати компоненти та препарати крові.
28.Знати умови та строки зберігання крові та препаратів.
29.Знати ускладнення , які можуть бути при переливанні крові.
30.3нати клінічні прояви особливо-небезпечної інфекції.

31.Тактику опер. медсестри при підозрі на особливо небезпечні інфекції.
32.Принципи етики та деонтології в роботі операційної медсестри.
33.Вміти виконувати передстерилізаційне очищення шприців, хірургічних інструментів.
34. Проводити контроль передстерилізаційної очистки
35. Проводити проби перед переливанням крові. Індивідуальна проба, проба на резус сумісність, біологічна проба.
36.Вміти надати допомогу при гемотрансфузійному шоці.
37.Готувати руки до операції сучасними антисептичними препаратами.
38.Вміти готувати операційні столи до операції.
39.Вміти проводити підготовку операційного поля до операції новими антисептичними
препаратами.
40. Вміти надати допомогу хворому з ускладненнями в післяопераційному періоді: (кровотеча,
асфіксія, блювання, зупинка серця, дихання, нагноєння рани, розходження швів).
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
1. Підготовка наркозної апаратури до роботи.
2. Проведення інгаляції киснем через маску та носові кровотечі.
3. Підготовка до роботи стола сестри-анестезістки.
4. Перша допомога при механічній асфіксії.
5. Проведення місцевої анестезії за О.В. Вишневським
6. Визначення груп крові за допомогою стандартних сироваток цоліклонів анти-А і анти-В
реагентів.
7. Проведення проб на сумісність донора та реципієнта: а) індивідуальна сумісність; б) резус –
сумісність; в) біологічна проба;
8. Заповнення документації після переливання крові та кровозамінників.
9. Виконання ін'єкцій: в/щ, п/ш, в/в, в/м.
10. Проведення проб на переносимість лікарських препаратів.
11. Проведення непрямого масажу серця.
12. Проведення штучного дихання за методом “рот в рот”, “рот в ніс”.
13. Проведення вентиляції легень за допомогою апарату АМБУ.
14. Підготовка набору інструментів для трахеостомії, конікотомії.
15. Накладання давлючої пов’язки.
16. Накладання еластичного та механічного джгута.
17. Пальцеве притиснення артерії.
18. Застосування для охолодження гемостазу.
19. Місцеве застосування хімічних та біологічних засобів гемостазу.
20. Перша допомога при пораненнях вен шиї.
21. Перша допомога при сторонніх тілах гортані і трахеї.
22. Перша допомога при опіках стравоходу.
23. Підготовка хворих до рентгенологічного, УЗД та комп’ютерного обстеження органів
черевної порожнини.
24. Складання набору інструментів для операції лапоратомії.
25. Техніка відпрацювання подавання хірургічних інструментів при операціях на органах
черевної порожнини.
26. Перша допомога при нирковій кольці.
27. Перша допомога при гострій затримці сечі.
28. Догляд за цистостомою.
29. Накладання шини Крамера при переломі кісток передпліччя.
30. Накладання шин Крамера при переломі кісток гомілки.
31. Підготовка набору інструментів для операції скелетного витягування.
32. Накладання гіпсової пов’язки при переломі променевої кістки у “типовому” місці.
33. Визначення площі опіку за методом Постнікова.
34. Підготовка хірургічного інструментарію для операції некротомії.

35. Відпрацювання техніки непрямого масажу серця та ШВЛ при електротравмі.
36. Визначення площі опіку за методом Постнікова.
37. Підготовка хірургічного інструментарію для операції некротомії.
38. Відпрацювання техніки непрямого масажу серця та ШВЛ при електротравмі.

