ВСТУП
Робоча програма навчальної дисципліни “Маніпуляційна техніка в клінічній медицині ” складена
відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт)
першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти
галузь знань

22 «Охорона здоров'я»

спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування»
освітня програма «Лабораторна діагностика», «Дієтологія»

Опис навчальної дисципліни (анотація)
Дисципліна «Маніпуляційна техніка в клінічній медицині» є складовою підготовки фахівців освітнього
рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Лабораторна діагностика» та «Дієтологія». Основне
завдання дисципліни – засвоєння теоретичних знань та практичних умінь при спостереженні за
хворими, виконання маніпуляцій, профілактиці захворювань, надання невідкладної допомоги із
застосуванням правил професійної етики і деонтології, а також формування активної позиції щодо
здорового способу життя. Предмет «Маніпуляційна техніка в клінічній медицині» формує засади для
подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін та вміння застосовувати знання з догляду за
хворими в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.
Предмет навчальної дисципліни «Маніпуляційна техніка в клінічній медицині» охоплює
вивчення понять, термінології та етико-деонтологічних аспектів в медичній діяльності з урахуванням
індивідуальних особливостей пацієнта та його ставлення до хвороби. Предмет вчить виконанню
медичних маніпуляцій, наданню долікарняної лікувально-профілактичної та санітарно-профілактичної
допомоги, першої термінової медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках.
Міждисциплінарні зв’язки: Основою для вивчення дисципліни «Маніпуляційна техніка в клінічній
медицині» є обов'язкові курси навчання "Анатомія людини", "Медична хімія", "Цитологія та
гістологія", "Аналітична хімія", "Техніка лабораторних робіт", "Фізіологія людини", "Ембріологія",
"Медична та біологічна фізика". «Маніпуляційна техніка в клінічній медицині» сприяє вивченню
студентами клінічних, гігієнічних та соціальних дисциплін; передбачає формування умінь застосувати
знання з маніпуляційної техніки в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.
Дисципліна закладає фундамент для подальшого засвоєння студентами знань та вмінь у вивченні
наступних фахових предметів.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. «Маніпуляційна техніка в клінічній медицині» – обов'язкова дисципліна, метою якої є на
основі глибоких наукових знань сформувати теоретичні знання та практичні навички необхідні у
професійній медичній діяльності, демонструвати володіння маніпуляційною технікою, наданням
долікарняної лікувально-профілактичної та санітарно-профілактичної допомоги, першої термінової
медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках та навичками організації роботи
медичного працівника в системі закладів охорони здоров’я.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Маніпуляційна техніка в клінічній
медицині” є:
1.
2.
3.
4.

Засвоєння теоретичних знань та практичних умінь і навичок з питань професійного спілкування;
Спостереження і догляд за пацієнтами;
Виконання медичних маніпуляцій згідно зі стандартами та правилами інфекційної безпеки;
Профілактика професійних захворювань і внутрішньолікарняної інфекції.

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна
(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах
результатів навчання у Стандарті).
Згідно з вимогами Стандарту дисципліна “Маніпуляційна техніка в клінічній медицині”
забезпечує набуття студентами компетентностей:
 інтегральна:
- здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у процесі навчання з дисципліни
«Маніпуляційна техніка в клінічній медицині».
 загальні:
 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
 знання та розуміння предметної області та розуміння професії;
 Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді, навички
міжособистісної взаємодії;
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно
навченим;
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються;
 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;
 здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись
другою мовою
 спеціальні (фахові, предметні):
 збирання медичної інформації про стан пацієнта;
 виконання медичних маніпуляцій;
 діагностування невідкладних станів;
 визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги;
 здатність до застосування основних правил та принципів асептики та антисептики.
Деталізація компетентностей
компетентностей”.
№

Компетентність

Знання

відповідно

до

Уміння

дескрипторів

НРК

Комунікація

у

формі

“Матриці

Автономія та
відповідальність

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров'я за спеціальністю
«Лабораторна діагностика», «Дієтологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що

передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог.

1

Здатність
застосовувати
знання з у
практичних
ситуаціях.

2

Знання та
розуміння
предметної
області та
розуміння
професії

3

Здатність до
вибору стратегії
спілкування,
здатність
працювати в
команді,
навички
міжособистісної
взаємодії
Здатність до
абстрактного
мислення,
аналізу та
синтезу,
здатність
вчитися і бути
сучасно
навченим
Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

4

5

Загальні компетентності
Мати
Вміти
Зрозуміле і
спеціалізовані
розв’язувати
недвозначне
концептуальні
складні задачі і донесення
знання, які
проблеми, які
власних
набуті у процесі виникають у
висновків, знань
навчання
професійній
та пояснень, що
діяльності
їх обґрунтовують до фахівців
та нефахівців
Мати глибокі
Вміти
Здатність
знання із
здійснювати
ефективно
структури
професійну
формувати
професійної
діяльність, що
комунікаційну
діяльності
потребує
стратегію у
оновлення та
професійній
інтеграції знань діяльності
Знати тактики та
стратегії
спілкування,
закони та
способи
комунікативної
поведінки
Знати способи
аналізу, синтезу
та подальшого
сучасного
навчання

Мати спеціальні
знання в галузі
інформаційн их і
комунікаційн их
технологій, що
застосовують ся

Відповідати за
прийняття рішень у
складних умовах

Нести відповідальність за
професійний розвиток, здатність
до подальшого
професійного
навчання з високим рівнем автономності
Нести відповідальність
за вибір та тактику
способу
комунікації

Вміти обирати
способи та
стратегії
спілкування
для
забезпечення
ефективної
командної
роботи
Вміти
аналізувати
інформацію,
приймати
обґрунтовані
рішення, вміти
отримувати
сучасні знання

Використовуват
и стратегії
спілкування та
навички міжособистісної
взаємодії

Встановлювати
відповідні
зв’язки для
досягнення
цілей

Нести відповідальність за
своєчасне набуття
сучасних знань

Вміти
використовув
ати
інформаційні
та
комунікаційні

Використов
увати
інформаційн і та
комунікацій ні
технології у
професійній

Нести відповідальність за
використання
інформаційні та
комунікаційні
технології у

у професійній
діяльності
медичної сестри

6

Здатність
оцінювати та
забезпечувати
якість
виконуваних
робіт
Визначеність і
наполегливість
щодо
поставлених
завдань і взятих
обов’язків

Знати методи
оцінювання
показників
якості діяльності

8

Визначеність і
наполегливіст ь
наполегливі
щодо
поставлених
завдань і взятих
обов’язків

Знати обов'язки
та шляхи
виконання
поставлених
завдань

9

Здатність
спілкуватися
рідною мовою як
усно,так і
письмово;
здатність
спілкуватись
другою мовою

Мати досконалі
знання рідної
мови та базові
знання іноземної
мови

Збирання
медичної
інформації
про стан
пацієнта

Знати
алгоритм
опитування
пацієнтів

7

1

Знати обов’язки
та шляхи
виконання
поставлених
завдань

технології у
професійній
діяльності
середнього
медичного
персоналу
Вміти
забезпечувати
якісне
виконання
робіт

діяльності.

професійній
діяльності

Встановлювати
зв’язки для
забезпечення
якісного
виконання робіт

Нести відповідальність за якісне
виконання
робіт

Вміти
визначити мету
та завдання
бути
наполегливим
та сумлінним
при виконанні
обов’язків
Вміти
визначити мету
та завдання
бути
наполегливим
та сумлінним
при виконання
обов’язків
Вміти
застосовувати
знання рідної
мові, як усно
так і письмово,
вміти
спілкуватись
іноземною
мовою

Встановлювати
міжособистісні
зв’язки для
ефективного
виконання
завдань та
обов’язків

Відповідати за
якісне
виконання
поставлених
завдань

Встановлювати
міжособистісні
зв’язки для
ефективного
виконання
завдань та
обов'язків

Відповідати за
якісне виконання
поставлених
завдань

Використовуват
и при фаховому
та діловому
спілкуванні та
при підготовці
документів рідну
мову.
Використовуват
и іноземну мову
у професійній
діяльності
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Вміти
провести
розпитуванн
я хворого та
виділити
основні

Дотримуватис
ь вимог
етики,
біоетики та
деонтології у
своїй фаховій

Нести
відповідальніст ь за
вільне володіння
рідною мовою, за
розвиток
професійних знань.

Відповідат и за
якісне
виконання
поставлених
завдань.

скарги,
оцінити
загальний
стан
пацієнта

діяльності.

2 Виконання
медичних
маніпуляцій

Мати
спеціалізовані
знання про
людину, ії
органи та
системи,
знати
стандартні
методики
проведення
медичних
маніпуляцій

Вміти
проводити
медичні
маніпуляції
в межах
професійної
діяльності
середнього
медичного
персоналу

Вміти
обґрунтовано
донести до
колег та
пацієнтів
інформацію
про
проведення
медичних
маніпуляцій.

Нести
відповідаль ність за якість
проведення
медичних
маніпуляцій

3

Діагностуван
ня
невідкладних
станів

Мати
спеціалізован
і знання про
діагностику
невідкладних
станів
визначених
Стандартом
вищої освіти.

Виконувати
діагностуван
ня
невідкладни
х станів
згідно
стандартних
схем.

Визначити
тактику
надання
екстреної
медичної
допомоги
згідно
алгоритму.

Нести
відповідаль ність за
результати
діагностуван ня
невідкладни х
станів.

4

Визначення
тактики та
надання
екстреної
медичної
допомоги

Знати
принципи і
методи
тактики та
надання
екстреної
медичної
допомоги

Вміти
надавати
необхідну
допомогу
згідно
стандартних
алгоритмів
екстреної
медичної
допомоги

Встановлюват
и
комунікативні
зв’язки для
забезпечення
якісного
надання
екстреної
медичної
допомоги

Нести
відповідаль ність за розвиток
професійни х
знань та умінь

5

Здатність до
застосування
основних
правил та
принципів
асептики та
антисептики

Знати основні
правила та
принципи
асептики та
антисептики

Вміти
застосовуват
и основні
правила та
принципи
асептики та
антисептики

Встановлюваи
міжособистісні
зв’язки для
ефективного
застосування
основних правил
та принципів
асептики та

Нести
відповідальніст ь
щодо належного
дотримання
основних правил
та принципів
асептики та
антисептики

антисептики
Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 історію розвитку і становлення догляду за хворими;
 роль медичного спеціаліста в системі охорони здоров’я, його основні завдання, права та
обов’язки;
 визначення санітарно-протиепідемічного режиму, його мету, завдання, засоби забезпечення;
 поняття про внутрішньолікарняну інфекцію, інфекційну безпеку, інфекційний контроль;
 види і методи дезінфекції й стерилізації, характеристику їх;
 основні принципи лікувального харчування;
 особливості спостереження і догляду за пацієнтами з лихоманкою, порушеннями функцій
органів дихання, кровообігу, травлення, сечової системи;
 основні методи лабораторних досліджень, їх принципи, підготовку пацієнтів до лабораторних
досліджень;
 характеристику рентгенологічних і ендоскопічних методів дослідження, роль медичного
працівника в підготовці пацієнтів до обстеження;
 основні форми медичної документації;
 основи медичної етики і деонтології;
 чинні накази та інші законодавчі документи МОЗ України.
вміти:
 проводити санітарне оброблення пацієнта;
 готувати дезінфекційні розчини, користуватися ними;
 стерилізувати медичні інструменти;
 виписувати порційну вимогу та складати добове меню для пацієнта;
 годувати тяжкохворих пацієнтів;
 вимірювати температуру тіла, визначати пульс, артеріальний тиск, добовий діурез і водний
баланс;
 проводити штучну вентиляцію легень, непрямий масаж серця;
 ставити газовивідну трубку, клізми;
 проводити катетеризацію і промивання сечового міхура;
 виконувати найпростіші фізіотерапевтичні процедури;
 застосовувати лікарські засоби зовнішнім, ентеральним і парентеральним способами;
 готувати пацієнта до лабораторного та інструментального (рентгенологічного, ендоскопічного)
обстеження;
 готувати пацієнта до ультразвукової діагностики (УЗД);
 здійснювати забір біологічного матеріалу для лабораторного дослідження;
 вести медичну документацію;

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Викладається у І семестрі ІІ-го курсу денної форми навчання в обсязі – 90 год. (3 кредити ECTS)
зокрема: практичні заняття – 44 год., самостійна робота – 45 год., консультації – 1 год. У курсі
передбачено 2 змістових модулі .
3. Структура навчальної дисципліни

№
п/п

Назва теми

лекції

Кількість годин
Самостійна
практичні
робота

Змістовий модуль 1
Медична етика і деонтологія. Охорона праці в галузі. Санітарно-протиепідемічний
режим лікувально-профілактичних закладів.
1

2
5
6

7

8

9

10
11

12

13
19
20

Вступ.

Тема 1. Медична етика і деонтологія.
Охорона праці в галузі.
Тема 2. Санітарно-протиепідемічний режим
лікувально-профілактичних закладів і особиста
гігієна пацієнта.
Тема 3. Харчування хворих.
Тема 4. Найпростіші методи фізіотерапії.

2

2

6

6

2
2

2
2

1
Модульна контрольна робота 1
Змістовий модуль 2
Спостереження і догляд за пацієнтами. Медична маніпуляційна техніка.
Тема 5 Термометрія. Демеркуризація.
2
Лихоманка, стадії лихоманки. Догляд за
2
хворими при лихоманці.
Тема 6. Основні симптоми при захворюваннях
2
2
органів дихання, догляд за хворими з
легеневою патологією. Спірометрія.
Тема 7. Основні клінічні симптоми захворювань
органів
кровообігу.
Догляд
за
2
2
пацієнтами з хронічною серцевою
недостатністю.
Тема 8. Особливості догляду за хворими з
2
2
порушеннями органів травлення.
Тема 9. Спостереження за хворими з
2
2
порушеннями функцій нирок та
сечових шляхів і догляд за ними
Тема 10. Спостереження за хворими
з
захворюваннями ендокринної системи і
2
2
догляд за ними

Тема 11. Зберігання та застосування лікарських
препаратів, шляхи і способи введення.
Тема 12. Забір матеріалу для лабораторних
досліджень
Тема
13.
Підготовка
хворих
до

2

2

2

2

2

2

21

23

інструментальних
досліджень.
Ознайомлення з роботою відповідних
кабінетів
Тема 14. Догляд за тяжкохворими, реанімаційні
заходи
Модульна контрольна робота
Консультації
1

2

2

ВСЬОГО

44

45

1

4. Теми лекцій
№
з/п
1
2

Назва теми

Кількість
годин

№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Медична етика і деонтологія. Охорона праці в галузі. Введення в предмет.
Етико-деонтологічні аспекти в діяльності медичного працівника.
Професійні шкідливості. Дотримання норм і правил техніки безпеки.
Чинні накази та інші законодавчі документи МОЗ України. Медична
документація.
Гігієна праці медичного персоналу та основні правила дезінфекції
Асептика і антисептика: мета, задачи, методи.
Особиста гігієна пацієнтів.
Склад і енергетична цінність їжі. Дієтичне харчування хворих.
Найпростіші методи фізіотерапії
Термометрія. Демеркуризація. Лихоманка, стадії лихоманки. Догляд за хворими
при лихоманці
Основні симптоми при захворюваннях органів дихання, догляд за хворими з
легеневою патологією. Спірометрія.
Основні клінічні симптоми захворювань органів кровообігу. Догляд за
пацієнтами з хронічною серцевою недостатністю.
Особливості догляду за хворими з захворюванням шлунка.
Особливості догляду за хворими з захворюваннями кишечника
Спостереження за хворими з порушеннями функцій нирок та сечових шляхів і
догляд за ними.
Спостереження за хворими з захворюваннями ендокринної системи і догляд за
ними
Шляхи і способи введення лікарських засобів для ентерального застосування
Зовнішнє застосування лікарських засобів

2

5. Теми практичних занять

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

16
17
18
19
20
21

Підготовка та техніка парентерального введення ліків
Ін'єкції (внутрішкірні, підшкірні, внутрішньом'язові)
Внутрішньовенне введення ліків.
Особливості парентерального введення та можливі ускладнення
Забір матеріалу для лабораторних досліджень
Підготовка хворих до інструментальних досліджень. Ознайомлення з роботою
відповідних кабінетів
Догляд за тяжкохворими, реанімаційні заходи

22

2

2
2
2

6. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Основи законодавства України про охорону здоров'я,постанови і рішення уряду
України з питань охорони здоров'я і навколишнього середовища
Загальні поняття про санітарно-протиепідемічний режим лікувальнопрофілактичних закладів
Застосування основних видів лікарських засобів. Зовнішнє застосування
лікарських засобів та фізіотерапевтичних процедур.
Організація лікувального харчування хворих
Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими
Методика виконання заходів першої медичної допомоги при невідкладних
станах за надзвичайних умов
Підготовка реферату за обраною темою на практичному занятті
Опрацювання практичних навичок

Кількість
годин
2
2
2
4
2
4
20
4

7. Індивідуальні завдання: підготовка презентацій, написання рефератів.
8. Завдання для самостійної роботи: підготовка презентацій або рефератів за темами практичних
занять.
9. Методи навчання Словесні – розповідь, пояснення, інструктаж; наочні – демонстрація,
ілюстрація; практичні – практична робота, задачі. За характером логіки пізнання використовуються такі
методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. За рівнем
самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково- пошуковий,
дослідницький.
10. Методи контролю:
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до його конкретних
цілей. На всіх практичних заняттях застосовуються види стандартизованого контролю теоретичної
підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: виконання практичних завдань, включаючи
компетентнісно-орієнтовані, вирішення задач, тестовий контроль, усне опитування, письмова відповідь
на запитання викладача. Студенти отримують оцінку за кожне практичне заняття, яка є комплексною та
включає контроль як теоретичної, так практичної підготовки студента. Самостійна робота студентів,

яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на
відповідному занятті.
Підсумковий контроль відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових модулів
шляхом підрахунку балів, які студенти отримали при виконанні практичних та індивідуального завдань
та результатів окремих тестів.
11. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних
навичок, тестовий контроль, письмова відповідь на відкрити питання. Оцінка за залік виставляється як
сума всіх семестрових оцінювань. Для отримання позитивної оцінки є обов»язковим написання
модульної контрольних робіт та відпрацювання всіх практичних робіт.
Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:
12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:
ЗМ1

ЗМ2

Форми семестрового
оцінювання

Min. – 25 балів

Max. – 45
балів

Min. –
35балів

Max. – 55 балів

Усна відповідь

1

3

2

3

Доповнення

1

2

1

2

7

10

3

5

21

35

Презентації
Демонстрація
практичних навичок

5

10

Модульна контрольна
робота 1

18

30

Модульна контрольна
робота 2

Змістовий
модуль 1

Змістовий
модуль 2

Кількість навчальних
годин / кредитів

0,8

2,2

Кількість тем / їхні
номери

4

10

Мінімум

25

35

Підсумкова
оцінка

60

Максимум

45

55

100

Єдина шкала оцінок для студентів:
Оцінка ЕCTS
А
B
C
D
E
FX
F

Статистичний показник
Найкращі 10% студентів
Наступні 25 % студентів
Наступні 30 % студентів
Наступні 25 % студентів
Останні 25 % студентів
Повторне перескладання
Обов’язковий повторний
курс навчання

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни / Fail

90-100
75-89
60-74
35-59
0-34

А
В, С
D, E
FX
F

13. Методичне забезпечення (навчальний контент): конспект та плани практичних занять, завдання
для самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і
вмінь студентів.
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