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ВСТУП
Робоча програма навчальної дисципліни “Хірургія з оцінкою результатів досліджень”
складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) другого
(магістерського) рівня вищої освіти
(назва рівня вищої освіти)

галузі знань

22 “Охорона здоров’я”
(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки
освітня програма

224 Технологія медичної діагностики та лікування
Лабораторна діагностика
(найменування освітньої програми)

а також
- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами
(ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239
напряму підготовки “Медицина” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за
спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”;
- навчального плану
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”
кваліфікації “лікар” для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медикопрофілактична справа” затвердженого наказом МОЗ України від 08.07.2010 р №539 “Про
внесення змін до навчального плану підготовки фахівців навчального плану підготовки
фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих
навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями “Лікувальна справа”,
“Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”,
затвердженим наказом МОЗ України від
19.10.2009 №749”;
- рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін,
затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 “Про затвердження
рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та
доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін
та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних
дисциплін”;
- інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах
впровадження Европейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу,
затвердженої МОЗ України 15.04.2014.

Опис навчальної дисципліни (анотація)
Хірургія - один з основних розділів клінічної медицини, який вивчає захворювання
та пошкодження, в діагностиці та лікування яких використовуються методи та засоби що
супроводжуються порушенням цілісності покровних тканин організму. Це одна з базових
дисциплін, яка закладає основи вивчення хірургічної діяльності, які є необхідними лікарю
незалежно від його подальшої спеціалізації.
Предмет навчальної дисципліни « Хірургії з оцінкою результатів досліджень»
базується на синдромному підході до вивчення основних патологічних станів в хірургії з
вивченням студентами окремих методів діагностики та лікування хірургічної патології.
Надбання навичок клінічного, лабораторного та інструментальних методів дослідження
хворих, знання основних синдромів значно полегшує засвоєння інших розділів клінічної

4
медицини. Особлива увага приділяється на застосування в хірургії новітніх технологій
діагностики, сучасних лабораторних та інструментальних методів дослідження та інш.
При проходженні курсу загальной хірургії студенти засвоюють перелік практичних
навичок, які лежать в основі надання невідкладної медичної допомоги.
Міждисциплінарні зв`язки: хірургія з оцінкою результатів досліджень як навчальна
дисципліна ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної
фізики, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, морфологічних дисциплін, анатомії,
гістології, фізіології й інтегрується з цими дисциплінами. Закладає основи вивчення
студентами загальної хірургії, передбачає інтеграцію викладання з цією дисципліною та
формування умінь застосувати знання з хірургії в процесі подальшого навчання й у
професійній діяльності.
1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою освоєння дисципліни « Хірургія з оцінкою результатів досліджень» є :
- оволодіння студентами основами клінічного обстеження хірургічних хворих, знайомство з
принципами хірургічних методів лікування і семіотикою деяких видів хірургічних
захворювань;
- формування представлення студентів про основні напрями хірургічної роботи: дотримання
правил асептики і антисептики при виконанні хірургічних операцій, питань знеболення,
зупинки кровотечі і відшкодування крововтрати.
1.2. Завданням дисципліни є:
- навчання студентів особливостям методики обстеження хірургічних хворих,
- орієнтувати їх в деяких загальних питаннях хірургічної патології (травматології, гострій і
хронічній хірургічній інфекції, онкології, вадах розвитку).
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 забезпечує набуття студентами
компетентностей:
 інтегральна: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю
умов та вимог
 загальні:
 Здатність застосовувати знання з хірургії в практичних ситуаціях
 Знання та розуміння предметної області хірургії
 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді;
навички міжособистісної взаємодії
 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність
спілкуватись другою мовою
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
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 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і
бути сучасно навченим
 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються;
 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків
 спеціальні (фахові, предметні):
 Знати цілеспрямованність з'ясовування скарг хворого і історію розвитку
захворювання;
 Намічати план діагностичного обстеження хірургічного хворого;
 Знати як організувати хірургічну діяльність з дотриманням правил асептики
в приміщеннях хірургічного стаціонару і поліклініки, у відділеннях
реанімації і інтенсивної терапії;
 Знати методику виконання типових медичних і діагностичних процедур;
 Визначити основні хірургічні синдроми і діагностувати основні види
гнійно-септичних захворювань.
 Вміти оцінювати результати лабораторних досліджень
 Вміти надавати першу медичну допомогу на місці з визначенням методу
транспортування хворого за призначенням.
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці
компетентностей».
Матриця компетентностей
№

Компетентність

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній
діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов
та вимог.
Загальні компетентності
1. Здатність
Мати
Вміти
Зрозуміле і
Відповідати за
застосовувати
спеціалізовані
розв’язувати
недвозначне
прийняття рішень у
знання з хірургії концептуальні
складні задачі і
донесення
складних умовах
в
практичних знання, набуті
проблеми, які
власних
ситуаціях
у процесі
виникають у
висновків, знань
навчання.
професійній
та пояснень, що
діяльності.
їх обґрунтовують
до фахівців та
нефахівців.
2. Знання
та Мати глибокі
Вміти
Здатність
Нести відповідальрозуміння
знання із
здійснювати
ефективно
ність
предметної
структури
професійну
формувати
за професійний
області хірургії
професійної
діяльність, що
комунікаційну
розвиток, здатність
діяльності.
потребує
стратегію у
до подальшого
оновлення та
професійній
професійного
інтеграції знань. діяльності
навчання
з високим рівнем
автономності.
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Здатність до
вибору стратегії
спілкування;
здатність
працювати в
команді;
навички
міжособистісної
взаємодії
Здатність
спілкуватися
рідною мовою
як усно, так і
письмово;
здатність
спілкуватись
другою мовою

Знати тактики
та стратегії
спілкування,
закони та
способи
комунікативної
поведінки

Вміти обирати
способи та
стратегії
спілкування для
забезпечення
ефективної
командної
роботи

Використовувати
стратегії
спілкування та
навички
міжособистісної
взаємодії

Нести відповідальність
за вибір та тактику
способу комунікації

Мати досконалі
знання рідної
мови та базові
знання
іноземної мови

Вміти
застосовувати
знання рідної
мові, як усно так
і письмово,
вміти
спілкуватись
іноземною
мовою.

Нести відповідальність
за вільне володіння
рідною мовою, за
розвиток
професійних
знань.
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Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

Мати глибокі
знання в галузі
інформаційних
і
комунікаційних
технологій, що
застосовуються
у професійній
діяльності
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Здатність до
абстрактного
мислення,
аналізу та
синтезу,
здатність
вчитися і бути
сучасно
навченим.
Здатність
оцінювати та
забезпечувати
якість виконаних
робіт.
Визначеність і
наполегливість
щодо
поставлених
завдань і взятих
обов’язків

Знати способи
аналізу,синтезу
та подальшого
сучасного
навчання

Вміти
використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній
галузі, що
потребує
оновлення та
інтеграції знань.
Вміти
проводити
аналіз
інформації,
приймати
обґрунтовані
рішення, вміти
придбати
сучасні знання
Вміти
забезпечувати
якісне
виконання робіт.

Використовувати
при фаховому та
діловому
спілкуванні та
при підготовці
документів рідну
мову.
Використовувати
іноземну мову у
професійній
діяльності
Використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній
діяльності

Встановлювати
відповідні
зв’язки для
досягнення
цілей.

Нести відповідальність
за своєчасне
набуття
сучасних знань.

Встановлювати
зв’язки для
забезпечення
якісного
виконання робіт.
Встановлювати
міжособистісні
зв’язки для
ефективного
виконання
завдань та
обов’язків

Нести відповідальність
за якісне виконання
робіт.
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8

Знати методи
оцінювання
показників
якості
діяльності.
Знати
обов’язки та
шляхи
виконання
поставлених
завдань

Вміти визначити
мету та завдання
бути
наполегливим та
сумлінним при
виконанні
обов’язків

Нести відповідальність
за розвиток
професійних знань
та умінь.

Відповідати за
якісне
виконання
поставлених
завдань
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
1

Здатність до
оцінювання
результатів
лабораторних
досліджень

Мати
спеціалізовані
знання
про
закономірності
розвитку
та
протікання
захворювань у
дітей,
знати
стандартні
методики
проведення
лабораторних
досліджень

Вміти
аналізувати
результати
лабораторних
досліджень та
на їх підставі
оцінювати
інформацію
щодо діагнозу
хворого

Обґрунтовано
призначати та
оцінювати
результати
лабораторних
досліджень

Нести
відповідальність
за
прийняття
рішення
щодо
оцінювання
результатів
лабораторних
досліджень

Результати навчання.
Сформованість у студента компетентності у галузі хірургії, що включає:
 Оцінювати інформацію щодо діагнозу в умовах закладу охорони здоров’я,
його підрозділу;
 використовуючи знання закономірності розвитку та протікання хірургічних
захворювань, на підставі результатів лабораторних досліджень
 Знати цілеспрямованність з'ясовування скарг хворого і історію розвитку
захворювання;
 Намічати план діагностичного обстеження хірургічного хворого;
 Знати методику виконання типових медичних і діагностичних процедур;
 Визначити основні хірургічні синдроми і діагностувати основні види
гнійно-септичних захворювань.
 Вміти надавати першу медичну допомогу на місці з визначенням методу
транспортування хворого за призначенням.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них 14
годин лекційних занять, 30 години практичних занять та 46 годин самостійної роботи.
Викладання дисципліни “Хірургія з оцінкою результатів досліджень” включає 4
модулі:
Модуль 1. Поняття про хірургію. Асептіка та антісептіка. Біль та анестезія.
Модуль 2. Основи гнійно-септичної хірургії.
Модуль 3. Основи хірургії ушкоджень.
Модуль 4. Основи хірургічної онкології.
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3. Структура навчальної дисципліни
Лекції

Практичні
заняття

СРС

Тема

МОДУЛЬ 1: “Загальні питання хірургії”
Змістовий модуль I. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину.
1. Понятття про хірургію. Асептика та антісептика.
2
2

4

2. Біль і знеболення

2

2

3. Переливання крові і її компонентів

1

2

4

4. Порушення згортання крові у хірургічних хворих і
методи їх корекції
5. Десмургія. Поняття про пов'язку і перев'язку

1

2

4

2

2

4

6

10

18

Усього годин – 34

Кредитів ЕСТS – 1,18
МОДУЛЬ 2: “ ОСНОВИ ГНІЙНО-СЕПТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ”
1. Загальні питання гострої хірургічної інфекції.

1

2

2

2 Гнійні захворювання серозних порожнин.

1

2

2

2

2

4

4

6

8

3. Хірургічний сепсис Поняття про сепсис. Види
сепсису.
Усього годин – 18, Кредитів ЕСТS – 0,6

МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ ХІРУРГІЇ УШКОДЖЕНЬ.
1. Загальні питаня хірургії ушкоджень.
Види травматизму і класифікація травм
2. Травми голови. Оцінка тяжкості потерпілого. Основні
небезпеки травм голови, що представляють загрозу
життя хворих. Перша медична допомога при травмі
голови.Травма грудей. Травма живота.
3. Ушкодження м'яких тканин, сухожиль і суглобів
1
Закриті ушкодження м'яких тканин. Забиття,
розтягування і розриви, струси і здавлення, синдром
тривалого здавлення.
4. Термічні ушкодження Класифікація Визначення
глибини і площі опіків
5. Невідкладна допомога і реанімаційні заходи при
зупинці дихання і кровообігу.

1

2

2

1

2

4

2

4

2

4

2

4

1
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Усього годин – 32, Кредитів ЕСТS – 1,07

4

10

18

2

2

2

2

МОДУЛЬ 4. ОСНОВИ ХІРУРГИЧНОЇ ОНКОЛОГІЇ.
1 Загальна характеристика пухлин. Доброякісні і
злоякісні утворення. Шляхи метастазування. Клінічна
класифікація пухлин. Клінічна діагностика.
Иммуномаркеры пухлин. Спеціальні методи
діагностики
Усього годин –4 , Кредитів ЕСТS – 0,15
Підсумковий залік
Усього годин – 90

-

2

14

28

46

Кредитів ЕСТS – 3,0

4. Теми лекцій
№
п/п
Тема
Асептика. Джерела хірургічної інфекції. Методи їх профілактики Антисептика. Види
1 антисептики. Знеболення в хірургії. Загальна анестезія. Історія питання. Інгаляційний і
неінгаляційний наркоз. Місцева анестезія. Спинномозкова анестезія. Види і методи
проведення.
2
Кровотеча. Класифікація, клініка, діагностика. Тимчасова і остаточна зупинка кровотечі.
Переливання крові і її компонентів. Донорство. Свідчення і протипоказання до
переливання крові. Помилки і ускладнення переливання крові.
3 Основи хірургії ушкоджень. Травматичний шок. Переломи кісток. Клініка, лікування,
профілактика. Вивихи. Термічні ушкодження. Класифікація, клініка, лікування,
профілактика.
4
Вчення про рани. Сучасні принципи лікування ран Основи гнійно-септичної хірургії.
Загальні питання хірургічної інфекції.
5

Інфекція шкіри і підшкірної клетковини. Етіологія і патогенез. Клініка, діагностика.
Інфекція кісток і суглобів, клініка, діагностика. Гематогенний остеомієліт.

6 Загальна гнійна інфекція. Сепсис. Класифікація, клініка, лікування. Гостра специфічна
інфекція. Правець. Клініка і лікування. Анаеробна інфекція.
Итого

Кількіс
ть
годин

2
4

2
2

2
2
14

10
5. Теми практичних занять

Тема

1. Понятття про хірургію. Асептика. Виды і поширеність хірургічної інфекції.
Джерела і шляхи поширення хірургічної інфекції. Ендогенні шляхи мікробної
контамінації. Екзогенні шляхи мікробної контамінації : контактний (прямій і
непрямій), повітряний, імплантація. Внутрішньолікарняна (госпітальна)
інфекція в хірургічному стаціонарі. Поняття про асептику. Організаційні форми
забезпечення асептики. Профілактика контактної і імплантації мікробної
контамінації.
Антисептика. Виды антисептики. Механічна антисептика: Поняття про
первинну і вторинну хірургічну обробку ран, принципи і етапи виконання.
Фізична антисептика: Висушування, тампонування, дренування ран і
порожнин, вакуумна обробка, аспіраційно-промивний метод, УФО, лазерне
опромінення, ультразвукова кавітація, гіпербарична оксигенація, озонотерапия.
Хімічна антисептика: способи використання різних хімічних речовин. Різні
види місцевого і загального застосування антисептиків. Біологічна антисептика
Виды біологічної антисептики.
2. Біль і знеболення Механізми і причини виникнення болю. Місцева анестезія
Виды місцевого знеболення: фармакохимическая (термінальна, інфільтраційна,
провідникова) і фізична. Техніка окремих видів місцевої анестезії : свідчення,
протипоказання, методика виконання, можливі ускладнення і шляхи їх
попередження. Загальна анестезія Методика і клінічна картина сучасної
загальної анестезії, стадії наркозу. Стандартизований моніторинг з оцінкою
оксигенації, вентиляції, циркуляції і температури. Ускладнення наркозу і
найближчого післянаркозного періоду, їх профілактика і лікування. Види
наркозу.

2

2
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3. Переливання крові і її компонентів Імунологічні основи трансфузиологии.
Групові системи еритроцитів. Групова система АВО і групова система резус.
Методи визначення груп крові за системою АВО і резус. Сучасні правила
переливання крові по групах системи АВО і резус. Обов'язки лікаря, що
переливає кров. Проби на сумісність крові донора і реципієнта перед
переливанням. Гемотрансфузионные реакції. Гемотрансфузионные
ускладнення, їх профілактика, діагностика. Масивні трансфузии, поняття про
індивідуальний підбір крові, переливання аутокрови. Правила обстеження
донорів крові і її компонентів. Організація діагностичних досліджень на ВІЛ,
сифіліс, гепатити і інші інфекції, що передаються трансмісивним шляхом.
Сучасні методи заготівлі, консервації крові і її компонентів
4. Порушення згортання крові у хірургічних хворих і методи їх корекції
Система гемостаза. Методи дослідження. Захворювання, що викликають зміни
в системі згортання крові. Впливи хірургічних операцій на гемостаз. Кровотечі
Класифікація кровотеч. Захисно-пристосовна реакція організму на гостру
крововтрату. Клінічні прояви зовнішньої і внутрішньої кровотечі. Клінічна і
інструментальна діагностика кровотечі. Методи тимчасової і остаточної
зупинки кровотечі. Сучасні принципи лікування крововтрати. Безпечні межі
гемодилюції. Кровосберегающие технології в хірургії. Аутогемотрансфузія.
Реінфузія крові. Кровозамінники - переносники кисню. Транспортування
хворих з кровотечею.
5. Десмургія. Поняття про пов'язку і перев'язку. Лікувальне значення пов'язок.
Основні сучасні перев'язувальні матеріали. Види пов'язок за призначенням, по
способах фіксації перев'язувального матеріалу, по локалізації. М'які пов'язки,
загальні правила накладення пов'язок. Типи бинтування. Техніка накладення
м'яких пов'язок на різні частини тіла. Еластична компресія нижніх кінцівок.
Вимоги, що пред'являються до готової пов'язки. Спеціальні перев'язувальні
засоби, вживані в сучасній медицині. Транспортна іммобілізація Мети,
завдання, принципи виконання. Види транспортної іммобілізації. Сучасні
засоби транспортної іммобілізації. Гіпс і гіпсові пов'язки. Гіпсові бинти,
лонгеты. Основні види і правила накладення гіпсових пов'язок.
6. Загальні питання гострої хірургічної інфекції Клінічні прояви, лабораторна
діагностика. Збудники і умови розвитку гнійної інфекції в організмі. Гостра
аеробна хірургічна інфекція. Гостра анаеробна хірургічна інфекція. Сучасні
методи обробки гнійного вогнища. Гнійні захворювання шкіри і підшкірної
клітковини Виды гнійних захворювань шкіри : акне, остиофолликулит,
фолікуліт, фурункул і фурункульоз, карбункул, гідраденіт, пика, эризепилоид,
околораневые піодермії. Клініка, особливості течії і лікування. Види гнійнозапальних захворювань : абсцес, флегмона. Клініка, діагностика, місцеве і
загальне лікування. Можливі ускладнення.

2

2

2

2
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7. Гнійні захворювання серозних порожнин. Перитоніт. Класифікація.
Симптоматологія і діагностика. Принципи лікування. Перша медична допомога
при гострих хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини. Гнійні
захворювання кисті і стопи Класифікація. Види панариція. Принципи
діагностики. Діабетична стопа. Клінічна і інструментальна діагностика.
Принципи комплексного лікування. Гнійні захворювання кісток і суглобів
Остеомієліт. Класифікація. Етіологія і патогенез. Клінічна картина.
Особливості інструментальної і лабораторної діагностики. Симптоматика
гострого остеомієліту.

8. Хірургічний сепсис Поняття про сепсис. Види сепсису. Класифікація.
Уявлення про вхідні ворота, ролі макро- і мікроорганізмів в розвитку сепсису.
Клінічні прояви сепсису. Лабораторна діагностика сепсису. Стадії сепсису :
бактеріємія, синдром системної запальної реакції, сепсис, важкий сепсис,
септичний шок, синдром поліорганної недостатності. Специфічна хірургічна
інфекція Поняття про хірургічну специфічну інфекцію.Основні захворювання:
правець, туберкульоз, сибірська виразка, сказ, дифтерія ран, актиномікоз,
кандидомикоз. Клінічна картина. Лабораторна і інструментальна діагностика.
9. Види травматизму і класифікація травм. Поняття про ізольовані, множинні,
поєднані і комбіновані ушкодження. Ускладнення і небезпеки травм :
безпосередні, найближчі і пізні. Загальні принципи діагностики травматичних
ушкоджень. Шкали, що визначають тяжкість травми. Загальні принципи
організації догоспитальной і стаціонарній травматологічній допомозі. Рани
Класифікація ран. Клінічні особливості різних видів ран. Види загоєння ран.
Принципи надання першої медичної допомоги при пораненнях. Первинна
хірургічна обробка ран, її види. Загальні і місцеві ознаки нагноєння рани.
Ультразвукові, лабораторні і інші методи контролю за течією раневого процесу.
Профілактика нагноєнь післяопераційних ран.
10. Травми голови. Оцінка тяжкості потерпілого. Основні небезпеки травм
голови, що представляють загрозу життя хворих. Перша медична допомога при
травмі голови.Травма грудей. Травма живота.
11. Ушкодження м'яких тканин, сухожиль і суглобів Закриті ушкодження м'яких
тканин. Забиття, розтягування і розриви, струси і здавлення, синдром тривалого
здавлення.
12. Загальна характеристика пухлин. Доброякісні і злоякісні утворення. Шляхи
метастазування. Клінічна класифікація пухлин. Клінічна діагностика.
Иммуномаркеры пухлин. Спеціальні методи діагностики
13. Невідкладна допомога і реанімаційні заходи при зупинці дихання і
кровообігу.
Підсумковий залік
Усього годин

2

2

2

2
2

2

2
28
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6. Самостійна робота

Тема

1.Підготовка інформації про видатних хірургів минулого та сучасності, які
внесли вагомий вклад в розвиток хірургії.
2. Біль і знеболення Механізми і причини виникнення болю – підготувати
алгоритмічну схему.
3. Переливання крові і її компонентів. Методи визначення груп крові за
системою АВО і резус. Сучасні правила переливання крові по групах системи
АВО і резус. Проби на сумісність крові донора і реципієнта перед
переливанням. Правила обстеження донорів крові і її компонентів. Організація
діагностичних досліджень на ВІЛ, сифіліс, гепатити і інші інфекції, що
передаються трансмісивним шляхом.
4. Порушення згортання крові у хірургічних хворих і методи їх корекції
Система гемостаза. Методи дослідження. Методи тимчасової і остаточної
зупинки кровотечі.
5. Десмургія. Поняття про пов'язку і перев'язку. Лікувальне значення пов'язок.
Основні сучасні перев'язувальні матеріали. Види пов'язок за призначенням, по
способах фіксації перев'язувального матеріалу, по локалізації. М'які пов'язки,
загальні правила накладення пов'язок. Типи бинтування. Техніка накладення
м'яких пов'язок на різні частини тіла.
6. Загальні питання гострої хірургічної інфекції Клінічні прояви, лабораторна
діагностика. Гнійні захворювання шкіри і підшкірної клітковини Виды гнійних
захворювань шкіри : акне, остиофолликулит, фолікуліт, фурункул і
фурункульоз, карбункул, гідраденіт, пика, эризепилоид, околораневые
піодермії.
7. Гнійні захворювання серозних порожнин. Перитоніт. Перша медична
допомога при гострих хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини.
Гнійні захворювання кисті і стопи Класифікація. Види панариція. Принципи
діагностики. Діабетична стопа. Клінічна і інструментальна діагностика.

8. Хірургічний сепсис Поняття про сепсис. Види сепсису. Основні
захворювання: правець, туберкульоз, сибірська виразка, сказ, дифтерія ран,
актиномікоз, кандидомикоз. Клінічна картина. Лабораторна і інструментальна
діагностика.
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9. Види травматизму і класифікація травм Шкали, що визначають тяжкість
травми. Загальні принципи організації догоспитальной і стаціонарній
травматологічній допомозі. Рани Класифікація ран. Клінічні особливості різних
видів ран. Принципи надання першої медичної допомоги при пораненнях.
Первинна хірургічна обробка ран, її види.
10. Травми голови. Оцінка тяжкості потерпілого. Основні небезпеки травм
голови, що представляють загрозу життя хворих. Перша медична допомога при
травмі голови.Травма грудей. Травма живота.
11. Ушкодження м'яких тканин, сухожиль і суглобів Закриті ушкодження м'яких
тканин. Забиття, розтягування і розриви, струси і здавлення, синдром тривалого
здавлення.
12. Загальна характеристика пухлин. Доброякісні і злоякісні утворення. Шляхи
метастазування. Клінічна класифікація пухлин. Клінічна діагностика.
Иммуномаркеры пухлин. Спеціальні методи діагностики
13. Невідкладна допомога і реанімаційні заходи при зупинці дихання і
кровообігу.

Усього годин

4

4
4

4

4
46

7. Індивідуальні завдання: форма організації навчання з метою поглиблення,
узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також
застосування цих знань на практиці, тобто індивідуальне навчально-дослідне завдання.
Включає підготовку презентацій, проведення пошуку інформації за допомогою Інтернетресурсів в межах запропонованих тем.
Виконання індивідуального завдання має на меті ознайомити студента із основами сучасних
лікувальних та діагностичних технологій в хірургії, новітнім напрямкам інструментальної
діагностики та тенденціями щодо їхнього розвитку, навчити принципам пошуку даних за
допомогою Інтернет ресурсів.
8. Завдання для самостійної роботи: підготовка презентацій або рефератів на теми в п.6
“Самостійна робота”.
9. Методи навчання: роз’яснення ключових питань теми, опитування та тестування
студентів, розгляд ситуаційних задач, робота з хворим та результатами лабораторних та
інструментальних досліджень по історіі хвороби, відповіді на запитання студентів, набуття
практичних навичок. В ході практичних занять планується активна участь студентів в
опитуванні хворих, обговоренні можливого плану обстежень та напрямків лікування.
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
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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 відкриті питання. Оцінка за залік
виставляється як сума всіх семестрових оцінювань. Для отримання позитивної оцінки є
обов’язковим написання тестових робіт та відпрацювання всіх практичних навичок.

12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти: мінімальна кількість
балів, яку може отримати студент за виконання індивідуального завдання – 1 бал.

ЗМ1
Форми
семестрового
оцінювання

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

Min. –
30
балів

Max. –
50
балів

Min.
– 30
балів

Max.
– 50
балів

Min.
– 30
балів

Max.
– 50
балів

Min.
– 30
балів

Max. –
50
балів

Усна відповідь

5

10

3

6

5

10

1

2

Доповнення

5

10

3

6

5

10

1

2

Презентація
тематична

5

10

5

7

10

15

Практичні навички
(невідкладна
допомога, пов’язка
та інш.)

10

10

10

16

8

15

Аналіз та оцінка
результатів
лабораторного
дослідження за
історією хвороби
пацієнта
Модульний тест

6
5

11

5

10

10

13

20

15

20

16

Змістовий Змістовий Змістовий Змістовий
модуль 1
модуль 2
модуль 3
модуль 4

Підсумкова оцінка

Кількість
навчальних годин
/ кредитів

34/1,18

18/0,6

32/1,07

2/0,15

Кількість тем /
їхні номери

5/1-5

3/6-8

5/9-13

1/14

Мінімум

30

30

30

30

60

Максимум

50

50

50

50

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): підручники, електронні підручники,
конспекти та презентації (слайди) лекцій, плани і методичні розробки до практичних занять,
клінічні результати обстежень та лабораторних досліджень, завдання для самостійної роботи,
тестові та відкриті питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і
вмінь студентів, матеріали для самостійної роботи.
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14. Рекомендована література
Основна: (Базова)
1. Черенько П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія. 1999.
2. Петров В.С. Общая хирургия.-С.-Петербург, 1999.
3. Загальна хірургія /Під ред. С.П.Жученка, М.Д.Желіби, С.Д.Хіміча. - К.:Здоров’я,
1999. – 488 с.
4. Гостищев В.К. Общая хирургия. – М.: Медицина, 1997
5. Попкиров С. Гноцйно-септическая хирургия - София: "Медицина и
физкультура”, 1974. – 483 с.
6. Кузин М.И., Костюченок Б.М Раны и раневая ифекция - Москва: "Медицина", 1981. - 688 с.
7. Гостищев В.К. Общая хирургия. – Москва: Медицина, 2001.– 608 с.
8. Петров С.В. Общая хирургия. – С.-Пб: Изд-во "Лань", 2001.– 667 с.
9. Скрипниченко Д.Ф. Хірургія. – Київ: “Вища школа”, 1992.– 581 с.
10. Гостищев А.В. Практическое руководство по общей хирургии. –
М., "Медицина", 1989.
11. Юмашев Г. С. Травматология и ортопедия. – М., "Медицина", 1983. –575 с.
12. Прудников В.Ф. Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата. – К.,
«Здоров’я», 1984. – 352с.
13. Гринев М.В. Остеомиелит, Л., 1977.
Додаткова:
1.
2.
3.
4.
5.

Клиническая рентгенорадиология, под ред. Г.А. Зедгенидзе., т. 3, М., 1984.
Кононов В.С. Гематогенный остеомиелит у детей, М., 1974.
Курбаталеев С.М. Гнойная инфекция в хирургии, М., 1985.
Попкиров С. Гнойно-септическая хирургия, пер. с болг., с. 177, София, 1977.
Юхтин В.И., Смельницкий П.С. Оперативное лечение больных с хроническим
остеомиелитом трубчатых костей, Хирургия, № 5, 1978.
6. Волколаков Я.В. Общая хирургия. Рига, 1989.
7. Стручков В.И., Стручков Ю.В. Общая хирургия. Москва, 1988.
8. Юрихин А.П. Десмургия. Ленинград, 1986.
9. Казицкий В.М., Корж Н.А. Десмургія. Київ, 1999.
10. Гребенев А.Л., Шептулин А.А. Основы общего ухода за больными. Москва, 1991.
11. Мурашко В.В., Шуганов Е.Г., Панченко А.В. Общий уход за больными. Учебное
пособие. Москва, 1988.
12. Петров С.П. Общая хирургия. Санкт-Петербург, 1999.
13. Методика обстеження хірургічного хворого / під ред. М.О.Ляпіса. Тернопіль, 2000.
14. Жизневский Я.А. Основы инфузионной терапии. Минск, 1994.
15. Шевченко Ю.Л., Жибурт Е.Б. Безопасное переливание крови. Санкт-Петербург, 2000.
16. Кузин М.И., Костюченко Б.М. Раны и раневая инфекция. Москва, 1990.
17. Даценко Б.М. Теория и практика местного лечения гнойных ран. Киев, 1995.
18. Трещинский А.И., Саенко В.Ф. Сепсис и антибактериальная терапия. Киев, 1997.
19. Попов В.А., Воробьев В.В. Панариций. Москва, 1986.
20. Колесов А.П., Столбовой А.В., Кочеровец В.И. Анаэробная инфекция в хирургии.
Ленинград, 1989.
21. Котельников В.П. Отморожения. Москва, 1988.
22. Мокшонов И.Я., Гарелин П.В., Дубовин О.И. и др. Хирургические операции // Минск,
2004, с.413.
23. Мокшонов И.Я. Врачебная деонтология // Минск, 1998.
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24. Чен Г., Соннендэй К.Дж., Лилремо К.Д. Руководство по технике врачебных
манипуляций (2-е издание) перевод с английского // Москва.: Медицинская
литература. – 2002. – 384 с.
15. Інформаційні ресурси
1.Накази МОЗ http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
2. Интернет-ресурсы:
1. MedLine – http:// www.medline
2. Scientific Nefworh - http://nature.web.ru
3. Медицински книги - http://www.medicbooks.info
1. Клеточная технология в лечении хронического остеомиелита
http://www.transplantation.ru/ru/osteomyelitis.php
2. Aggressive Surgical Management of Chronic Osteomyelitis
http://www.uphs.upenn.edu/ortho/oj/1999/html/oj12sp99p7.html
3. Лазерная остеоперфорация при остеомиелите http://medphys.csu.ru/load.php?p=124
4. Остеомиелит http://www.correction.ru/ruorthopedics11
5. Остеомієліт у дітей http://likar.org.ua/content/view/2847/345/lang,ru/
6. Абсцес Броді як атипова форма гематогенного остеомієліту
http://likar.org.ua/content/view/820/319/lang,ru/
7. Кістково-гнійна інфекція: збудники та антибіотикотерапія
http://m-l.com.ua/issues.php?aid=332#2347
8. Остеомиелит http://www.tgma.ru/formation/kafedra/23/start1.htm,
http://www.rusmedserv.com/surginfect/osteom.html
9. Остеомиелит большеберцовой кости
http://www.zhuravlev.info/modules.php?name=Image_Archive&op=article&id=31
10. Остеомиелит большеберцовой кости: Классификация, алгоритмы хирургических
действий http://www.plasticsurgeon.ru/svnpprs/meetings/?prot9
11. Огнестрельный остеомиелит большеберцовой кости - резекционная
секвестрнекрэктомия перелома с билокальным замещением послеоперационного
дефекта http://www.medss.ru/ho_go_pr4.htm
12. Остеомиелит и его лечение http://www.antismed.ru/Content2.asp?ArticleID=247
13. Некоторые особенности общего и местного иммунного ответа у раненых с
огнестрельным остеомиелитом конечностей
http://terramedica.spb.ru/ld1_2003/ovdenko.htm

