Питання до семестрового іспиту з основ медсестринства
1. Заповніть титульний лист медичної карти стаціонарного хворого (ф 003-О) та
екстрене повідомлення про інфекційне захворювання (ф 058-О).
2. Продемонструйте техніку подавання кисню через кисневу подушку та носовий
катетер. Правила техніки безпеки під час роботи з кисневим балоном.
3. Проведіть санітарно-гігієнічне оброблення пацієнта при виявленні педикульозу.
4. Підготуйте необхідне оснащення і продемонструйте техніку постановки
очисної клізми (на фантомі). Показання, протипоказання.
5. Розведіть 1 000 000 ОД бензилпеніциліну та введіть внутрішньом’язово 500 000
ОД (на фантомі). Продезінфікуйте використаний інструментарій.
6. Здійсніть підрахунок частоти дихальних рухів. Типи дихання.
7. Здійсніть заходи по догляду за очима: закапування крапель, закладання мазі за
повіки та промивання очей. Продезінфікуйте піпетку та скляну лопаточку.
8. Складіть добове меню згідно з рекомендованою дієтою №5.
9. Заповніть гумову грілку водою та подайте пацієнту. Показання і
протипоказання до застосування грілки.
10. Підготовка пацієнта і участь медичної сестри в рентгенологічному
дослідженні нирок і сечовивідних шляхів.
11. Продемонструйте техніку розведення антибіотика для постановки
діагностичної проби на індивідуальну чутливість організму до препарату.
12. Зробіть хворому внутрішньошкірну пробу на індивідуальну чутливість до
антибіотика. Оцініть результат проби.
13. Підготуйте необхідне оснащення і продемонструйте техніку введення
газовивідної трубки (на фантомі). Показання до застосування.
14. Термометрія. Графічний запис в температурному листку. Назвіть види гарячки
за ступенем підвищення температури тіла та за її тривалістю.
15. Підготуйте необхідне оснащення та продемонструйте техніку кровопускання
(на фантомі) в кількості 300,0 мл. Показання і протипоказання.
16. Підготовка пацієнта та участь медичної сестри в рентгенологічному
дослідженні шлунка і товстого кишечника.
17. Підготуйте необхідне оснащення та введіть внутрішньовенно струминно 10%
розчин кальцію хлориду 10,0 мл (на фантомі).
18. Режим фізичної активності хворого у відділенні стаціонару, положення
тяжкохворого в ліжку та надання йому зручного функціонального положення.
19. Підготуйте необхідне оснащення та продемонструйте техніку промивання
шлунка за допомогою товстого зонда (на фантомі). Показання і протипоказання.
20. Оформіть етикетку-направлення, поясніть хворому правила збирання сечі на
загальний клінічний аналіз, за методом Нечипоренко, Амбюрже, на наявність
цукру. Відправте матеріал до лабораторії.
21. Підготуйте оснащення, продемонструйте техніку взяття крові з вени для
біохімічного дослідження (на фантомі) та відправте матеріал до лабораторії.
22. Оформіть етикетку-направлення і поінформуйте хворого про правила
збирання калу для дослідження на яйця гельмінтів, приховану кров та на
бактеріологічне дослідження.

23. Проведіть догляд за шкірою у тяжкохворого з метою профілактики пролежнів.
Оцініть ризик виникнення пролежнів за шкалою Нортона.
24. Підготуйте хворого до внутрішньовенної урографії та пероральної
холецистографії.
25. Підготуйте необхідне оснащення та введіть внутрішньом’язово олійний
розчин (на фантомі). Проведіть обробку інструментів після ін’єкції.
26. Підготуйте хворого і необхідне оснащення для проведення пункції черевної
порожнини. Показання, можливі ускладнення.
27. Заповніть систему одноразового використання інфузійним розчином,
проведіть в/в вливання розчину (на фантомі).
28. Приготуйте і прикладіть міхур з льодом до голови хворого з сильною
гарячкою.
29. Приготуйте все необхідне та продемонструйте техніку накладання
гірчичників. Показання і протипоказання.
30. Визначте пульс, його властивості та зробіть графічний запис в
температурному листку.
31. Виміряйте артеріальний тиск за допомогою тонометра, оцініть результат та
зробіть цифровий і графічний запис.
32. Підготуйте хворого і все необхідне для проведення плевральної пункції.
Показання, протипоказання та можливі ускладнення.
33. І етап медсестринського процесу, його структура та методи обстеження.
34. Поінформуйте пацієнта про правила підготовки до ультразвукового
дослідження органів черевної порожнини.
35. Підготуйте оснащення та продемонструйте техніку в/в струминного введення
0,5 мл 0,05% розчину строфантину на 0,9% розчині натрію хлориду.
Продезінфікуйте використаний інструментарій.
36. Основні вимоги до гігієни тіла хворого. Здійсніть заміну постільної і натільної
білизни тяжкохворому.
37. Підготуйте оснащення та продемонструйте (на фантомі) техніку отримання
шлункового вмісту зондовим методом з використанням ентерального подразника.
38. Складіть порційну вимогу на харчування хворих терапевтичного відділення.
39. Наберіть у шприц ємкістю 2,0 мл 16 ОД інсуліну і введіть підшкірно. Можливі
ускладнення та їх профілактика.
40. Оформіть етикетку-направлення та поінформуйте хворого про правила
збирання мокротиння: для виявлення мікобактерій туберкульозу, для загального
клінічного і бактеріологічного дослідження.
41. Підготуйте оснащення і продемонструйте техніку виконання дуоденального
зондування (на фантомі) та відправте дуоденальний вміст до лабораторії.
42. ІІ етап медсестринського процесу. Визначить проблеми пацієнта із
захворюванням дихальної та серцево-судинної системи.
43. Підготуйте необхідне оснащення і продемонструйте техніку постановки
банок. Показання та протипоказання.
44. Правила визначення добового діурезу та водного балансу організму.
Позитивний та від’ємний діурез.

45. Підготуйте необхідне оснащення і продемонструйте (на фантомі) техніку
катетеризації сечового міхура жінки м’яким катетером. Здійсніть дезінфекцію та
стерилізацію катетера.
46. ІІІ етап сестринського процесу. Вкажіть мету та стадії сестринських втручань.
47. Здійсніть контроль якості передстерилізаційної очистки шприців та голок за
допомогою постановки азопірамової проби.
48. Підготовка пацієнта та участь медичної сестри під час проведення цистоскопії
та колоноскопії.
49. Стадії гарячки, їх коротка характеристика та догляд за гарячковими хворими.
50. Підготуйте оснащення та зробіть хворому внутрішньом’язову ін’єкцію (на
фантомі). Продезінфікуйте використаний інструментарій.
51. Підготуйте необхідне оснащення і продемонструйте техніку постановки
сифонної клізми (на фантомі). Показання і протипоказання.
52. ІV-V етапи медсестринського процесу. Вкажіть категорії сестринських
втручань та зробіть підсумкову оцінку плану сестринського догляду.
53. Приготуйте перев’язувальний матеріал (серветки, кульки, турунди) та
здійсніть укладання матеріалу в бікс універсальним і цілеспрямованим способом.
54. Назвіть типи гарячок залежно від коливань температури тіла протягом доби.
55. Проведіть дезінфекцію та передстерилізаційне очищення використаних
шприців і голок згідно ГСТ 42-21-2-85 або наказу 408.
56. Підготовка пацієнта та участь медичної сестри під час проведення
гастродуоденоскопії.
57. Підготуйте необхідне оснащення та продемонструйте (на фантомі) техніку
постановки олійної клізми. Показання, дезінфекція приладдя.
58. Дезінфекція: види, методи, режим.
59. Підготуйте необхідне оснащення та продемонструйте (на фантомі) техніку
постановки медикаментозної клізми. Показання, протипоказання, дезінфекція
приладдя.
60. Оформіть сестринську історію хвороби, вкажіть проблеми пацієнта та
проведіть суб’єктивне і об’єктивне обстеження.
61. Здійсніть годування тяжкохворого через гастростому та догляд за шкірою
навколо гастростоми. Показання до проведення штучного годування.
62. Стерилізація виробів медичного призначення: методи, режим, час стерилізації.
63. Підготуйте необхідне оснащення і продемонструйте техніку закапування
крапель у вуха та промийте слухові ходи за допомогою шприца Жане.
64. Спинномозкова пункція: діагностичне та лікувальне значення, методика
виконання і допомога лікареві під час процедури.
65. Продемонструйте техніку накладання зігрівального компресу на плече та
холодного компресу при гарячці. Показання і протипоказання.
66. Оформіть етикетку-направлення і поясніть хворому правила збирання сечі за
методом Зимницького, Аддіса-Каковського та бактеріологічне дослідження.
67. Уведіть тонкий зонд хворому у шлунок (на фантомі) і отримайте шлунковий
вміст за методикою Лепорського. Дезінфекція шлункового зонда.
68. Назвіть рівні обробки рук медичного персоналу та здійсніть миття рук на
гігієнічному рівні, згідно алгоритму практичної навички.

69. Продемонструйте техніку взяття мазка із зіва та носової порожнини (на
фантомі). Дезінфекція металевих шпателів.
70. Підготуйте необхідне оснащення та продемонструйте (на фантомі) техніку
підшкірної ін’єкції. Проведіть знезараження шприців і голок одноразового
використання.
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
під час семестрового іспиту
з основ медсестринства

«3» (задовільно)

«4» (добре)

«5» (відмінно)

Оцінка

Характеристика змісту відповіді
На основі теоретичних знань студент в повному обсязі засвоїв і
володіє практичними уміннями і навичками.
Дотримуючись правил асептики та послідовності дій під час
виконання процедур правильно виконує маніпуляції, які стосуються
догляду за хворими.
У достатньому обсязі володіє медичною та фармацевтичною
термінологією, має розвинуте клінічне мислення, легко спілкується з
пацієнтами, дотримується правил і норм медичної етики та деонтології.
Вміє правильно підготувати пацієнта до лабораторного,
рентгенологічного та ендоскопічного досліджень, заповнює медичну
документацію, виконує чинні накази МОЗ України і призначення лікаря
без помилок.
Студент твердо знає матеріал, володіє необхідними практичними
навичками, але під час виконання маніпуляцій має один незначний
недолік, студент не зовсім вірно пояснив пацієнтові сутність і хід
процедури та не отримав згоди на її проведення. Пацієнту не надано
правильного положення тіла для зручності виконання процедури, не
повністю підготовлене оснащення для забезпечення швидкого і
ефективного проведення процедури.
Студентом засвоєно малий відсоток програмного матеріалу,
відповіді на поставлене запитання неточні. На практичному занятті
студент не виконує частку елементів догляду за пацієнтом, що може
призвести до погіршення його стану, не дотримується правил
інфекційної безпеки та послідовності дій під час виконання процедур.
При заповненні медичної документації допускає помилки, не
дотримується правил медичної етики і деонтології. Уміння студента
дотримуватися
санітарно-протиепідемічного
режиму
потребує
вдосконалення.

«2» (незадовільно)

Студентом не засвоєно основного матеріалу за програмою
практики, самостійно не орієнтується в заходах що покращують догляд і
полегшують страждання хворих.
Під час виконання процедури допущені грубі помилки техніки
виконання та правила асептики. Студент не може спілкуватися з
пацієнтами, заповнювати медичну документацію, проводити санітарнопротиепідемічну роботу, надавати невідкладну долікарську допомогу.

