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Вступ
Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом,
у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми
державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та
професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня
певного напряму.
Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти і використовується під
час:
визначення цілей освіти та професійної підготовки;
розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (освітньопрофесійна програма підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої освіти);
визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та
умов їх використання;
розроблення та коригування складових галузевих стандартів вищої освіти
вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-кваліфікаційної
характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів
діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних
дисциплін);
визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення
кваліфікації;
професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв
професійного відбору;
прогнозування потреби у фахівцях зі спеціальності 5.12010102
“Сестринська справа” освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст,
планування їхньої підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо
підготовки фахівців;
розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів
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ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
молодшого спеціаліста
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

1201 Медицина

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

6.120101 Сестринська справа

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

5.12010102 Сестринська справа

КВАЛІФІКАЦІЯ

3231 Сестра медична

(шифр і назва галузі знань)

(шифр і назва напряму підготовки)

(код і назва спеціальності)

(код і назва кваліфікації)

Чинний від

________________

(рік — місяць — число)

1. Галузь використання
Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють
управління в галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги
в галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують
фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст
(назва освітньо -кваліфікаційного рівня)

галузь знань

1201 Медицина

напрям підготовки

6.120101 Сестринська справа

спеціальність

5.12010102 Сестринська справа

освітній рівень

неповна вища освіта

кваліфікація

3231 Сестра медична

(шифр і назва галузі знань)

(шифр і назва напряму підготовки)

(код і назва спеціальності)

(назва освітнього рівня)

(код і назва кваліфікації)

з узагальненим об’єктом діяльності __здійснення медсестринського процесу_____
(д л я о с в і т н ь о - к в а л і ф і к а ц і й н и х р і в н і в : б а к а л а в р , с п е ц і а л і с т , м а г і с т р )

з предметної галузі діяльності здійснення медсестринського процесу.
(для освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст)

з нормативним терміном навчання (денна форма) _3 роки______
(років, місяців)
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Цей стандарт установлює:
професійне призначення і умови використання випускників вищих
навчальних закладів зі спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа”, галузі знань
1201 “Медицина”, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у вигляді
переліку первинних посад, виробничих функцій та типових завдань діяльності;
освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів
у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати завдання діяльності, вимоги до
атестації якості освіти та професійної підготовки випускників вищих навчальних
закладів;
відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.
Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують
фахівців цього профілю. Стандарт є обов’язковим для цілей ліцензування та
акредитації вищих навчальних закладів.
Основні користувачі стандарту:
педагогічний склад вищих навчальних закладів;
студенти, які відповідають за ефективну реалізацію своєї навчальної
діяльності;
керівництво навчальних закладів, яке відповідає за якість підготовки;
особи, які проходять атестацію після закінчення навчання у вищих
навчальних закладах;
фахівці, які проходять сертифікацію.
2. Нормативні посилання
— Закон України № 2984 ІІІ “Про вищу освіту“ // Відомості Верховної
Ради. — 2002. — № 20. — 134 с.
— Міжнародна стандартна класифікація освіти (ISCED — 97: International
Standard Classification of Education/UNESCO Paris).
— Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The
framework of qualifications for the European Higher Education Area).
— Структури ключових компетентностей, які розглядаються як необхідні для
всіх у суспільстві, заснованому на знаннях (Key Competences for Lafelong learning: A
European Reference Framework — IMPLEMENTION OF “EDUCATION AND
TRAINING 2010”, Work program, Working Group B “Key Competences”, 2004).
— Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839 “Про
затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста”.
— Національний класифікатор України: “Класифікація видів економічної
діяльності” ДК 009:2010;
— Національний класифікатор України: “Класифікатор професій” ДК
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003:2005. — К.: Соцінформ, 2005.
— Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Галузеві
випуски. — Краматорськ: Вид-во центру продуктивності.
— Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи
стандартів вищої освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р.
№ 285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства
освіти і науки України від 05.03.2001 р. № 28-р. // Інформаційний вісник “Вища
освіта”.
— Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо
гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти з безпеки
життєдіяльності людини й охорони праці // Інструктивний лист МОН України від
19.06.2002 р. № 1/9-307 / Інформаційний вісник “Вища освіта”, — 2003. — № 11. —
55 с.
3. Визначення
У цьому стандарті використано термінологію та відповідні визначення, подані
в Комплексі нормативних документів для розроблення складових системи
стандартів вищої освіти. Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України
від 31.07.1998 р. № 285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням
Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. № 28-р // Інформаційний
вісник “Вища освіта”. — 2003. — № 10. — 82 с., а також формулюють:
— The Bologna Declaration on the European space for Higher education an
explanation.
— Міжнародна стандартна класифікація занять (ISCO — 88: International
Standard Classification of Occupations / ILO, Geneva).
— Міжнародна класифікація занять для країн — членів EC (ІSCО —
88(СОМ)).
— Класифікаторі видів економічної діяльності Статистичної комісії
Європейського Союзу (NACE).
— Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної
діяльності Організації Об’єднаних Націй (ІSIC).
— Конвенція щодо визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському
регіоні. Рада Європи та ЮНЕСКО, Лісабон, 1997 р.
— Стислі описувачі рівнів Європейської кваліфікаційної рамки та
Дублінських дескрипторів (TOWARDS A EUROPEAN QUALIFICATIONS
FRAMEWORK FOR LIFELONG LEARNING — ANNEX 3 Complementary Dublin
descriptors and EQF descriptors — COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES. Brussels, 8.7.2003, SEC(2005) 957. COMMISSION SIAFF
WORKING DOCUMENT, 2005).
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4. Позначення і скорочення
У цьому стандарті застосовуються такі скорочення назв:
а) види типових завдань діяльності:
ПФ — професійна;
СВ — соціально-виробнича;
СП — соціально-побутова;
б) класи завдань діяльності:
С — стереотипна;
Д — діагностична;
Е — евристична;
в) види уміння:
ПП — предметно-практичне;
ПР — предметно-розумове;
ЗП — знаково-практичне;
ЗР — знаково-розумове;
г) рівні сформованості уміння:
О — здатність виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо
неї;
Р — здатність виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без
допомоги матеріальних носіїв інформації;
Н — здатність виконувати дію автоматично, на рівні навички;
д) компетенції:
КСО — соціально-особисті;
КНЗ — загальнонаукові;
КІ — інструментальні;
КЗП — загальнопрофесійні;
КСП — спеціалізовано-професійні.
У цьому стандарті застосовуються такі скорочення назв циклів підготовки, до
яких віднесено блоки змістових модулів:
ГСЕ(01) — гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
ПН(02) — природничо-наукової підготовки;
ПП(03) — професійної та практичної підготовки.
5. Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки,
навчальними дисциплінами й практиками
5.1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:
— цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
— цикл природничо-наукової підготовки, забезпечують певний освітній
рівень ;

Найменування циклу визначається з урахуванням особливостей освітньої галузі, до якої входить напрям
(спеціальність) підготовки.
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— цикл професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що
разом із попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.
5.2. Розподіл змісту програми підготовки фахівця та навчальний час за
нормативною й варіативною частинами програми підготовки, навчальний час за
циклами підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожної з
навчальних дисциплін і практик нормативної частини програми підготовки подано
в Додатку Г.
Додаток А
Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за
циклами підготовки
Термін навчання(років)
Максимальний навчальний час загальної підготовки (академічних
годин/кредитів/ кредитів ECTS)
Максимальний навчальний час за циклами (академічних годин/ національних
кредитів/ кредитів ECTS):
— гуманітарної та соціально-економічної підготовки
— математичної та природничо-наукової підготовки
— професійної та практичної підготовки

3
6480/120/180

972/18/27
1458/27/40,5
4050/75/112,5

(Обсяги розподілу максимального навчального часу встановлені за циклами)

6. Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми
6.1. Система знань у вигляді системи змістових модулів щодо складових
узагальнених структур діяльності, поданих у ГСВОУ____11_ “Галузевий стандарт
вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика” у змісті
компетенцій, наведені в Додатку Б.
6.2. У Додатку В подано перелік нормативних навчальних дисциплін і
практик (видів практичної підготовки), вказано назви й шифри блоків змістових
модулів, із яких формуються ці навчальні дисципліни й практики, і назви та шифри
змістових модулів, що входять до певного блоку змістових модулів.
6.3. На завершальному етапі розробки ОПП створюється Додаток Г. У
Додатку Г для кожної навчальної дисципліни (або практики) нормативної частини
змісту освітньо-професійної програми вказується кількість навчальних
годин/національних кредитів/кредитів ECTS її вивчення та перелік сформованих
компетенцій.
6.4. Нормативна частина ОПП не змінюється.
6.5. Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін і
практик та розподіл блоків змістових модулів у них за окремим погодженням із
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Примітка. У Додатку Б та Додатку В шифри змістових модулів указано за
структурами:
а) шифр змістового модуля, що
б) шифр змістового модуля, що
відповідає професійній компетенції,
відповідає компетенції, зазначеній
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

зазначеній у Додатку Б ГСВОУ_____11_
“Галузевий стандарт вищої освіти
України. Освітньо-кваліфікаційна
характеристика”:
КХХ. ХХ. ХХ
номер змістового
модуля, наскрізний для
певної компетенції
шифр компетенції

у Додатку А ГСВОУ_____11_
“Галузевий стандарт вищої освіти
України. Освітньо-кваліфікаційна
характеристика”:
КХХ. ХХ. ХХ
номер змістового
модуля, наскрізний
для даної компетенції
шифр компетенції

У Додатку Б шифри блоків змістових
модулів указані за структурою:
ХХ.ХХ ХХ
номер блоку змістових
модулів, наскрізний для
певного циклу підготовки
цикл підготовки
7. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
7.1. На державну атестацію виносяться система компетенцій, що визначена в
ГСВОУ_____11 “Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньокваліфікаційна характеристика”, та система відповідних змістових модулів,
зазначена у Додатку Б.
7.2. Вид кваліфікаційної роботи (дипломний проект або дипломна робота)
встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та типових завдань
діяльності, що визначені в ГСВОУ_____11_ “Галузевий стандарт вищої освіти
України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика”.
7.3. У Додатку Ґ зазначаються нормативні форми державної атестації й
подано розподіл змістових модулів між ними.
7.4. Вимоги до засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих
цілей освітньо-професійної підготовки встановлюються в ГСВОУ_____11
“Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої
освіти”.
8. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки
Викладачі ВНЗ, що виконують посадові обов’язки у повному обсязі; мають
освіту, що відповідає вимогам, визначеним відповідними законодавчими актами у
галузі освіти чи галузі охорони здоров’я; володіють державною мовою в обсязі,
необхідному для виконання професійних обов’язків та пройшли підвищення
кваліфікації.
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Додаток Б
Система змістових модулів
Зміст уміння, що
забезпечується

Збирати скарги, анамнез
захворювання, анамнез
життя, алергологічний
анамнез, епідеміологічний
анамнез

Шифр уміння

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Етапи медсестринського процесу в дерматології

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.01

Суб’єктивні та об’єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.02

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.03

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.04

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.05

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.06

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.07

Веденя пацієнта у разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.08

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.09

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.10

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.11

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.12

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювання шлунка

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.13

Ведення пацієнтів у разі захворювання печінки

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.14

Ведення пацієнта в разі захворювання жовчного міхура, жовчновивідних шляхів

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.15

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.16

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.17

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою у випадку анемій

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.18

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.19

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.20

Ведення пацієнта у разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.21

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.22

Ведення пацієнта у разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.23

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.24

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.25

Основи геронтології.Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.26

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.27
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

психоневрологічній сфері
Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.27

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.29

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.30

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.31

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.32

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.33

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.34

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.35

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.36

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.37

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.38

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.39

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.40

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.41

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.42

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.43

Методи обстеження в офтальмології. Корекція аномалій рефракції

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.44

Захворювання допоміжного апарату очей

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.45

Захворювання зовнішньої оболонки ока та кришталика

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.46

Захворювання, пов’язані з порушенням циркуляції водянистої вологи

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.47

Захворювання середньої, внутрішньої оболонок та зорового нерва

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.48

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.49

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.50

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.51
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Зміст уміння, що
забезпечується

Оцінювати анамнестичні дані

Шифр уміння

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.52

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.53

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.54

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.55

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.56

Історія психіатрії. Вчення про вищу нервову діяльність (ВНД). Психіка. Класифікація і типи
перебігу психічних хвороб. Методи обстеження психічно хворих. Загальна психопатологія

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.57

Розвиток наркології як науки. Медичні та соціологічні аспекти наркологічних хвороб. Роль
медичної сестри в профілактиці наркологічних хвороб

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.58

Організація неврологічної допомоги в Україні. Вчення про медсестринство в неврології

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.59

Медсестринське обстеження пацієнта

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.01

Етапи медсестринського процесу в дерматології

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.02

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у випадку інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.03

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.04

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.05

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.06

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.07

Ведення пацієнтів у випадку хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.04

Ведення пацієнтів у випадку патології легень

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.05

Ведення пацієнтів у випадку професійних отруєнь

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.06

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.07

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.08

Ведення пацієнта у разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.09

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.10

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.11

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.12
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.13

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.14

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.15

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчновивідних шляхів

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.16

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.17

Веденя пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.18

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.19

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.20

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.21

Веденя пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.22

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.23

Ведення пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.24

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.25

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.26

Основи геронтології.Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.27

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.28

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.29

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.30

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.31

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.32

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.33

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.34

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.35

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.36

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.37

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.38

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.39

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.40
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Оцінювати загальний стан
пацієнта різних вікових
періодів

Шифр уміння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.41

Дитячі повітряно- краплинні інфекції

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.42

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.43

Методи обстеження в офтальмології. Корекція аномалій рефракції

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.44

Захворювання допоміжного апарату очей

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.45

Захворюювання зовнішньої оболонки ока та кришталика

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.46

Захворювання, пов’язані з порушенням циркуляції водянистої вологи

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.47

Захворювання середньої, внутрішньої оболонок ока та зорового нерва

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.48

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих.

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.49

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки.

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.50

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза.

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.51

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза.

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.52

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.53

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології.

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.54

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.55

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.56

Історія психіатрії. Вчення про вищу нервову діяльність (ВНД). Психіка. Класифікація і типи
перебігу психічних хвороб. Методи обстеження психічно хворих. Загальна психопатологія

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.57

Розвиток наркології як науки. Медичні та соціологічні аспекти наркологічних хвороб. Роль
медичної сестри в профілактиці наркологічних хвороб

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.58

Організація неврологічної допомоги в Україні. Вчення про медсестринство в неврології

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.59

Медсестринське обстеження пацієнта

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.01

Етапи медсестринського процесу в дерматології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.02

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.03

Захворювання:
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.04

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.05

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.06

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляцій ним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.07

Медсестринський процес

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.04

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.05

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.07

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.08

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.09

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.10

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.11

Ведення пацієнта у разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.12

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.13

Ведення пацієнта у разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.14

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.15

Реалізація медсестринського процесу у разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.16

Вирішення проблем пацієнта у разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.17

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.18

Ведення пацієнта у разі захворювань жовчного міхура, жовчновивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.19

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.20

Веденя пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.21

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемії

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.22

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.23

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.24

Ведення пацієнта у разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.25

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.26

Ведення пацієнта у разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.27

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.28
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.29

Основи геронтології.Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.30

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.31

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.32

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.33

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.34

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.35

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.36

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.37

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.38

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.39

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.40

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.41

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.42

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.43

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.44

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.45

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.46

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.47

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.48

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Роздали особистості та поведінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.49

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза.

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.50

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза.

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.51

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.52

20

ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Здійснювати загальне
оцінювання поведінки

Шифр уміння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології.

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.52

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю.
Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.53

Медсестринське обстеження пацієнта

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.01

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.02

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.03

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.04

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.05

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.06

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.07

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.08

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.09

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.10

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.11

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.12

Ведення пацієнтів в разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.13

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчновивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.14

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.15

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.16

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.17

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.18

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.19

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.20

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.21

Ведення пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.22

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.23

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.24

Основи геронтології.Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.25

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.26
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Шифр уміння
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психоневрологічній сфері
Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.27

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.28

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.29

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.30

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.31

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.32

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.33

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.34

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.35

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.36

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.37

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.38

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.39

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.40

Дитячі повітряно- краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.41

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.42

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.43

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Види лікувального режиму. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів. Прогноз. Експертиза.
Реабілітація

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.44

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.45

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.46

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.47

22

ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Оцінювати положення тіла
(активне, пасивне,
вимушене), виразу обличчя

Шифр уміння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.48

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.49

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.50

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.51

Медсестринське обстеження пацієнта.

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.01

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес в разі інфекційних
хвороб.

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.02

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.03

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.04

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.05

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляцій ним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.06

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.07

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.08

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.09

Виписування зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.10

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.11

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.12

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.13

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.14

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.15

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.16

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.17

Ведення пацієнта в разі набутих вадах серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.18

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.19

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.20

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.21

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.22
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Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.23

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.24

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.25

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.26

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.27

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.28

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.29

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.30

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.31

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.32

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.33

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.34

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.35

Основи геронтології.Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.36

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.37

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.38

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.39

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.40

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.41

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.42

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.43

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.44

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.45

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.46

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.47

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.48

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.49
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Здійснювати огляд шкіри,
підшкірної основи,
оцінювати висипку

Шифр уміння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.50

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.51

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.52

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.53

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.54

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Види лікувального режиму. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Експертиза. Реабілітація

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.55

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.56

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.57

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.58

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.59

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.60

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.61

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.62

Медсестринське обстеження пацієнта

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.01

Етапи медсестринського процесу в дерматології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.02

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у випадку інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.03

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.04

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.05

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.06

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляцій ним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.07

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.08
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Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.09

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.10

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.11

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.12

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.13

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.14

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.15

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.16

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.17

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.18

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.19

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.20

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.21

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.22

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.23

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.24

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.25

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.26

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.27

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.28

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.29

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.30

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.31

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.32

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.33

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.34

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.35

Основи геронтології.Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.36

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.37
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

психоневрологічній сфері

Здійснювати огляд
периферійних лімфатичних
вузлів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.38

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.39

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.40

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.41

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.42

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.43

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.44

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.45

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.46

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.47

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.48

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.01

Етапи медсестринського процесу в дерматології

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.02

Сифіліс

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.03

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у випадку інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.04

Захворювання:
— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.05

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляцій ним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.06

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.07

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.08

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.09

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.10

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.11

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.12

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.13
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Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.14

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.15

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.16

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.17

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.18

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.19

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.20

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.21

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.22

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.23

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.24

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.25

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.26

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.27

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.28

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.29

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.30

Основи геронтології.Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.31

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.32

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.33

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.34

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.35

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.36

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.37

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.38

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.39

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.40
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Зміст уміння, що
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Здійснювати огляд голови та
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1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.41

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.42

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.43

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.44

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.45

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.06.46

Медсестринське обстеження пацієнта. Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.01

Пухлини голови та шиї

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.02

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.03

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.04

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.05

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.06

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.07

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.08

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.09

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.10

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.11

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.12

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.13

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.14

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.15

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.16

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.17

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.18

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.19

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.20

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.21

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.22

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.23
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Зміст уміння, що
забезпечується

Здійснювати огляд зіва та
мигдаликів
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1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.24

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.25

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.26

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.27

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.28

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.29

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.30

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.31

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.32

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.33

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.34

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.35

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.36

Дитячі повітряно-краплинні інфекці

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.37

Етапи медсестринського процесу в дерматології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.01

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.02

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.03

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.05

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.06

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.07

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.08

Анатомія і фізіологія глотки. Методи обстеження хворих

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.09

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.10
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Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.11

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.12

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.13

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.14

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.15

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.16

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.17

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.18

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.19

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.20

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.21

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.22

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.23

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.24

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.25

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.26

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.27

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.28

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.29

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.30

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.31

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.32

Основи геронтології.Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.33

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.34

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.35

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.36

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.37
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1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.38

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.39

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.40

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.41

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.42

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.43

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.44

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.45

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.46

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.47

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.48

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.49

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.01

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.02

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.03

Анатомія і фізіологія носа та приносових пазух

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.04

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.05

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.06

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.07

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.08

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.09

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.10

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.11

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.12

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.13

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.14

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.15

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.16

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.17
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1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.18

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.19

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.20

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.21

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.22

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.23

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.24

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.25

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.26

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.27

Основи геронтології.Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.28

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.29

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.30

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.31

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.32

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.33

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.34

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.35

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.36

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.37

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.38

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.39

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.40

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.41

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.42

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.01

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.02
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Підсумкова практика

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.03

Анатомія і фізіологія вуха. Методи обстеження хворих

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.04

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.05

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.06

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.07

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.08

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.09

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.10

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.11

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.12

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.13

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.14

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.15

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.16

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.17

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.18

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.19

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.20

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.21

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.22

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.23

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.24

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.25

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.26

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.27

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.28

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.29

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.30
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1.ПФ.Д.02.ПР.Р.11

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.31

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.32

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.33

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.34

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.35

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.36

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.37

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.38

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.39

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.40

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.41

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.42

Хвороби шкіри та її придатків

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.11.01

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.11.02

Захворювання:

Здійснювати огляд губ,
ротової порожнини, язика

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.11.03

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.11.04

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.11.05

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.11.06

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.11.07

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.11.08

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.11.09

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.11.10

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.01

Захворювання:
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— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.03

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.05

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.06

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.07

Пухлини голови та шиї

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.08

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.09

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.10

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.11

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.12

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.13

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.14

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.15

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.16

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.17

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.18

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.19

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.20

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.21

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.22

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.23

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.24

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.25

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.26

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.27

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.28

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.29
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Здійснювати огляд зубів
(молочних та постійних),
визначати відповідність схемі
прорізування зубів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.13

Здійснювати огляд шиї,
щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.30

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.31

Основи геронтології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.32

Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.33

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.34

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.35

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.36

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.37

Профілактика захворювань пульмонологічного і кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.38

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.39

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.40

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.41

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.42

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.43

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.44

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.45

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.46

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.47

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.48

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.49

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.13.01

— Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.13.02

— Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.13.03

— Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.13.04

— Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.13.05

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.01

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.02
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1.ПФ.Д.02.ПР.Р.15

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.03

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.04

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.05

Ведення пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.06

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.07

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.08

Основи геронтології.Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.09

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.10

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.11

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.12

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.13

— Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.14

— Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем.

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.15

— Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.16

— Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.17

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.18

Патологія органів травлення, найчастіша ендокринна патологія та захворювання кровотворної
системи

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.19

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.15.01

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.15.02

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.15.03

Хвороби шкіри та її придатків

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.15.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.15.05

— Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.15.06

— Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.15.07

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.01

Етапи медсестринського процесу в дерматології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.02
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Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.03

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.04

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.05

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.06

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.07

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.08

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.09

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.10

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.11

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.12

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.13

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.14

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.15

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.16

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.17

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.18

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.19

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.20

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.21

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.22

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.23

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.24

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.25

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.26

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.27

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.28

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.29

39

ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Пальпувати периферійні
лімфатичні вузли

Шифр уміння

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.30

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.31

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.32

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.33

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.34

— Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.35

— Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.36

— Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.37

— Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.38

— Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.39

— Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.40

— Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.41

— Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.42

Кишкові інфекції. СНІД

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.43

Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.16.44

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.01

Сифіліс

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.02

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.03

Захворювання:
— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.05

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.06

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.07

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.08

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.09

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.10

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.11
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.12

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.13

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.14

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.15

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.16

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.17

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.18

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.19

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.20

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.21

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.22

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.23

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.24

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.25

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.26

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.27

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.28

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.29

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.30

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.31

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.32

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.33

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.34

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.35

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.36

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.37
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(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Пальпвати шию,
щитоподібну залозу

Шифр уміння

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.38

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.39

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.40

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.41

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.42

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.17.43

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.01

Пухлини голови та шиї

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.02

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.03

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.04

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.05

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.06

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.07

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.08

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.09

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.10

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.11

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.12

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.13

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.14

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.15

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.16

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.17

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.18

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.19

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.20

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.21

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.22

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.23
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Зміст уміння, що
забезпечується

За допомогою медичного
обладнання здійснювати
антропометричні
вимірювання

Шифр уміння

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.24

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.25

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.26

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.27

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.28

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.29

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.30

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.31

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.32

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.33

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.34

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.35

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПП.Р.18.36

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.01

Основи санології

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.02

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.03

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.04

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.05

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.06

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.07

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.08

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.09

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.10

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.11

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.12

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.13
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.14

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.15

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.16

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.17

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.18

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.19

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.20

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.21

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.22

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.23

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.24

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.25

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.26

Основи геронтології.Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.27

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.28

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.29

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.30

Профілактика захворювань пульмонологічного і кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.31

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.32

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.33

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.34

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.35

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.36

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.37

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.38

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.39

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.40

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.41
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стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих
Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах 1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.42
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Види лікувального резиму. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів. Прогноз. Експертиза.
Реабілітація

Оцінювати фізичний
розвиток дітей за допомогою
стандартних таблиць,
графіків фізичного розвитку,
індексу маси тіла (ІМТ)

1.ПФ.Д.02.ПП.О.20

Визначати стан живлення

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.43

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.44

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.45

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.46

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології.
Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю.
Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.19.47

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПП.О.20.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПП.О.20.02

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПП.О.20.03

Основи санології

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.01

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.02

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.03

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.04

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.05

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.06

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.07

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.08

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.09

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.10

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.11
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Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.12

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.13

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.14

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.15

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.16

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.17

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.18

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.19

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.20

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.21

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.22

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.23

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.24

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.25

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.26

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.27

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.28

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.29

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.30

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.31

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.32

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.33

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.34

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.35

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.36

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.37
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Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.38

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.39

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.40

Етапи медсестринського процесу в дерматології

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.01

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.02

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.03

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.04

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.05

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.06

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.07

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.08

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.09

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.10

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.11

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.12

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.13

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.14

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.15

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.16

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.17

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.18

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.19

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.20

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.21

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.22

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.23

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.24
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Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.25

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.26

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.27

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.28

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.29

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.30

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.31

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.32

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.33

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.34

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.35

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.36

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.37

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.38

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.39

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.40

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.41

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.42

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.43

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.44

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.45

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.46

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.47

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.48

Дитячі повітряно- краплинні інфекції

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.49

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.50
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Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах 1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.51
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих
Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах 1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.52
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Види лікувального резиму. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів. Прогноз. Експертиза.
Реабілітація

Оцінювати особливості
кашлю

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.53

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.54

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.55

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.56

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.57

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.58

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.Д.02.ПП.Н.22.59

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.01

Захворювання:
— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.02

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.03

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.04

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.05

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.06

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.07

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.08

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.09

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.10

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.11

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.12
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(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Оцінювати харкотиння

Шифр уміння

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.13

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.14

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.15

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.16

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.17

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.18

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи.

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.19

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.20

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.21

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.01.22

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.01

Захворювання:
— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.02

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.03

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.04

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.05

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.06

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.07

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.08

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.09

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.10

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хворобах сполучної тканини

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.11

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.12

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.13

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.14

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.15
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Зміст уміння, що
забезпечується

Оглядати грудну клітку

Шифр уміння

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.16

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.17

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.18

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.19

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.20

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.21

Дитячі повітряно- краплинні інфекції

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.02.22

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.01

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.02

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.03

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.04

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.05

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.06

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.07

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.08

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.09

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.10

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.11

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.12

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.13

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.14

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.15

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.16

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.17

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.18

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.19

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.20

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.21

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.22
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Зміст уміння, що
забезпечується

Підраховувати частоту
дихання, реєструвати дані в
температурному листі

Шифр уміння

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.23

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.24

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.25

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.26

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.27

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.28

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.29

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.30

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.31

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.32

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.33

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.34

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.35

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.36

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.37

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.38

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.39

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.40

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.01

Захворювання:
— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.02

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.03

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.04

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.05

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.06
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.07

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.08

Медсестринський процес у випадку артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.09

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.10

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.11

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.12

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.13

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.14

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.15

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.16

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.17

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.18

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.19

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.20

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.21

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.22

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.23

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.24

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.25

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.26

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.27

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.28

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.29

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.30

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.31

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.32

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.33
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

терапевтичного профілю

Пальпувати грудну клітку

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.34

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.35

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.36

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.37

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.38

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.39

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.40

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.41

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.42

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.43

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.04.44

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.01

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.02

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.03

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.04

Медсестринський процес у випадку ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної
тканини

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.05

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.06

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.07

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.08

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.09

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.10

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.11

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.12

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.13

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.14

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.15

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.05.16
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Виконувати спірометрію
(визначення ЖЄЛ)

Здійснювати перкусію,
аускультацію грудної клітки

Шифр уміння

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06.01

Основи санології

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06.02

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06.03

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06.04

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06.05

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06.06

Медсестринський процес у разі ревматичній хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06.07

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06.08

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06.09

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06.10

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06.11

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06.12

— Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.03.ПП.О.06.13

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.01

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворюваннях легень

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.02

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.03

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.04

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.05

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.06

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.07

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.08

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.09

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.10

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.11

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.12

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.13

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.14

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.15
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція
Визначати окружність
грудної клітки під час вдиху
та видиху

Визначати серцевий поштовх

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01

Шифр змістовного модуля

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.16

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.03.ПР.Р.07.17

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08.01

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08.02

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08.03

Медсестринський процес у разі ревматичноїй хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08.04

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08.05

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08.06

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08.07

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08.08

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08.09

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08.10

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08.11

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08.12

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.03.ПП.Н.08.13

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.01

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.02

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.03

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.04

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.05

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.06

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.07

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.08

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.09

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.10

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.11

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.12

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.13
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Зміст уміння, що
забезпечується

Визначати частоту серцевих
скорочень

Визначати властивості
пульсу та реєструвати його в
температурному листі

Шифр уміння

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

— Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.01.14

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.01

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.02

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.03

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.04

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.05

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.06

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.07

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.08

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.09

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.10

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.11

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.12

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.13

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.14

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.15

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.16

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.17

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.18

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.04.ПП.Н.02.19

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.01

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.02

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.03

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.04

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.05

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.06

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.07

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.08
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.09

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.10

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.11

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.12

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.13

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.14

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.15

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.16

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.17

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.18

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.19

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.20

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.21

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.22

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.23

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.24

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.25

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.26

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.27

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.28

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.29

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.30

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.31

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.32

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.33

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.34
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Вимірювати артеріальний
тиск на руках та ногах,
оцінювати його результати та
реєструвати його в
температурному листі

Шифр уміння

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.35

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.36

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.37

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.38

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.03.39

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.01

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.02

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.03

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.04

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.05

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.06

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.07

Ведення пацієнта в разі набутих вадах серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.08

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.09

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.10

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.11

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.12

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.13

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.14

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.15

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.16

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.17

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.18

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.19

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.20

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.21

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.22

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.23

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.24

59

ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Оглядати та пальпувати
м’язи, хребет, кінцівки та
суглоби

Шифр уміння

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.25

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.26

Особливості захворювань серцево-судинної, дихальної систем і змін у психоневрологічній
сфері

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.27

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.28

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.29

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.30

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.31

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.32

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.33

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.34

— Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.35

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.01

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.02

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.03

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.04

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.05

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.06

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.07

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.08

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.09

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.10

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.11

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.12

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.13

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.14

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.15
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Вимірювати об’єм рухів у
суглобах

Шифр уміння

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.16

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.17

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.18

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.19

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.20

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.21

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.22

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.23

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.24

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.25

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.26

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.27

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.28

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.29

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.30

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.31

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.32

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.33

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.34

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.35

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.36

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.01.37

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.01

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.02

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.03

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.04
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Оцінювати блювотні маси

Шифр уміння

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.05

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.06

Основи геронтології.Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.07

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.08

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.09

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.10

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.11

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.12

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.13

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.14

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.15

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.05.ПП.Р.02.16

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у випадку інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.01

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.03

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.04

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.05

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.06

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.07

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.08

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.09

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.10

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.11

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.12

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.13

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.14
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Оцінювати випорожнення

Шифр уміння

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.15

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.16

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.17

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.01.18

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.01

Захворювання:

Здійснювати огляд живота

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.03

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.04

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.05

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.06

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.07

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.08

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.09

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.10

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.11

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.12

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.13

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.14

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.15

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.16

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.17

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.18

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.19

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.20

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.21

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.02.22

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

Шифр змістовного модуля

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.02

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.03

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляцій ним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.05

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.06

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.07

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.08

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.09

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.10

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.11

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.12

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.13

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.14

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.15

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.16

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.17

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.18

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.19

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.20

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.21

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.22

Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.23

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.24

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.25

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.26

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.27

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.28
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Здійснювати поверхневу
пальпацію живота

Шифр уміння

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.29

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.30

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової,статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.31

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.32

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.33

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.34

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.35

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.36

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.37

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.38

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.39

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.40

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.41

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.42

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.43

Кишкові інфекції. СНІД

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.44

Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.45

Патологія органів травлення, найчастіша ендокринна патологія та захворювання кровотворної
системи

1.ПФ.Д.06.ПР.Р.03.46

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.01

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.02

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.03

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.05
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Здійснювати перкусію
живота (визначення
метеоризму та асциту)

Шифр уміння

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.06

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.07

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.08

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.09

Ведення пацієнта у разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.10

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.11

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.12

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.13

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.14

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.15

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.16

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.17

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.18

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.19

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.20

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.04.21

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.01

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.02

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.03

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.04

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.05

Ведення пацієнта у разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.06

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.07

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.08

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.09

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.10
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Здійснювати перевірку
симптому Щоткіна—
Блюмберга

Здійснювати огляд зовнішніх
сечових і статевих органів

Перевіряти симптом

Шифр уміння

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.06

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.01

1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.11

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.12

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.13

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.14

Основи репродуктивного здоров’я

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.15

Методи контрацепції

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.16

Патологія органів травлення, найчастіша ендокринна патологія та захворювання кровотворної
системи

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.17

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.06.01

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.06.02

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.06.03

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.06.04

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.06.05

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.06.06

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.06.07

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.06.08

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.06.09

Етапи медсестринського процесу в дерматології

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.01.01

Сифіліс

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.01.02

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.01.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.01.04

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.01.05

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.01.06

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.01.07

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.01.08

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.01.09

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02.01
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Пастернацького

Оцінювати сечу та
сечовипускання

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02.02

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02.03

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02.04

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02.05

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02.06

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02.07

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02.08

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02.09

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02.10

— Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02.11

Інструментальні та лабораторні методи обстеження пацієнта

1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02.12

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.01

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.02

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.03

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.04

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.05

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.06

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.07

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.08

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.09

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.10

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.11

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.12

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.13

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.14
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Визначати добовий діурез

Визначати водний баланс

Шифр уміння

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.04

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.15

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.16

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.17

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.18

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.03.19

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.04.01

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.04.02

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.04.03

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.04.04

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.04.05

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.04.06

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.04.07

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.04.08

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.04.09

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.04.10

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.04.11

— Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.04.12

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.01

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.02

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.03

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.04

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.05

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.06

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.07

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.08

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.09

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.10
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

систем

Оцінювати нервовопсихічний розвиток

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.11

— Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.12

— Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.13

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.07.ПР.Р.05.14

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.01

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.02

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.03

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.04

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.05

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.06

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.07

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.08

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.09

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.10

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.11

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Види лікувального резиму. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів. Прогноз. Експертиза.
Реабілітація

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.12

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.13

Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.14

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.15

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.16

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.17
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Зміст уміння, що
забезпечується

Перевіряти набуті уміння і
навички

Шифр уміння

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.18

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.19

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.20

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.01

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.02

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.03

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.04

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.05

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.06

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.07

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.08

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.09

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.10

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.11

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.12

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Види лікувального резиму. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів. Прогноз. Експертиза.
Реабілітація

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.13

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.14

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.15

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.16

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.17

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.18

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.19
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Оцінювати моторику

Оцінювати сенсорні реакції

Оцінювати статику

Оцінювати мову

Шифр уміння

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.03

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.04

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.05

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.20

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.03.01

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.03.02

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.03.03

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.03.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.04.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.04.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.04.03

Хвороби дітей раннього віку.

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.04.04

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.05.01

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.05.02

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.05.03

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.05.04

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.05.05

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.05.06

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.05.07

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.05.08

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.05.09

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.01

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.02

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.03

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.04

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Види лікувального резиму. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів. Прогноз. Експертиза.
Реабілітація

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.05

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.06
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Оцінювати емоції та
соціальну поведінку

Шифр уміння

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.07

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.08

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.09

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.10

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.11

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.12

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.01

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.02

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.03

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.04

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.05

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.06

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.07

Дитячі повітряно- краплинні інфекції

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.08

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.09

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.10

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Види лікувального резиму. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів. Прогноз. Експертиза.
Реабілітація

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.11

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.12

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.13

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.14

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.15

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.16
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.17

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.Д.08.ПП.Р.07.18

Вивертати повіку

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.01

Захворювання допоміжного апарату очей

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.01.01

Визначати гостроту зору

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.02

Методи обстеження в офтальмології

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.02.01

Корекція аномалій рефракції

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.02.02

Захворювання зовнішньої оболонки ока та кришталика

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.02.03

Захворювання, пов’язані з порушенням циркуляції водянистої вологи

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.02.04

Захворювання середньої, внутрішньої оболонок ока та зорового нерва

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.02.05

Проблеми пацієнтів у разі ушкодження органа зору

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.02.06

Методи обстеження в офтальмології

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.03.07

Корекція аномалій рефракції

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.03.08

Методи обстеження в офтальмології

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.04.01

Корекція аномалій рефракції

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.04.02

Захворювання, пов’язані з порушенням

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.04.03

циркуляції водянистої вологи

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.04.04

Методи обстеження в офтальмології

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.05.01

Корекція аномалій рефракції

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.05.02

Захворювання, пов’язані з порушенням циркуляції водянистої вологи

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.05.03

Методи обстеження в офтальмології.

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.06.01

Корекція аномалій рефракції

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.06.02

Здійснювати корекцію
порушень рефракції

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.03

Визначати поле зору

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.04

Визначати
кольоросприймання

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.05

Досліджувати бінокулярний
зір

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.06

Визначати кут косоокості

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.06

Захворювання орбіти та окорухового апарату

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.06.01

Здійснювати пальпацію ока

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.07

Захворювання допоміжного апарату очей

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.07.01

Захворювання зовнішньої оболонки ока та кришталика

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.07.02

Захворювання, пов’язані з порушенням циркуляції водянистої вологи

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.07.03

Захворювання середньої, внутрішньої оболонок ока та зорового нерва

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.07.04

Проблеми пацієнтів у разі ушкодження органа зору

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.07.05

Захворювання, пов’язані з порушенням циркуляції водянистої вологи

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.08.01

Захворювання середньої, внутрішньої оболонок ока та зорового нерва

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.08.02

Проблеми пацієнтів у разі ушкодження органа зору

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.08.03

Вимірювати
внутрішньоочний тиск

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.08
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Перевіряти прохідність
слізних шляхів

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.09

Захворювання допоміжного апарату ока

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.09.01

Здійснювати огляд та
пальпацію ділянки
зовнішнього вуха та козлика

1.ПФ.Д.10.ПП.О.01

Анатомія і фізіологія вуха. Методи обстеження хворих

1.ПФ.Д.10.ПП.О.01.01

Здійснювати риноскопію за
допомогою лобового
рефлектора

1.ПФ.Д.10.ПП.О.02

Анатомія і фізіологія носа та приносових пазух. Методи обстеження хворих

1.ПФ.Д.10.ПП.О.02.01

Здійснювати фарингоскопію

1.ПФ.Д.10.ПП.О.03

Анатомія і фізіологія глотки. Методи обстеження хворих

1.ПФ.Д.10.ПП.О.03.01

Проводити отоскопію.

1.ПФ.Д.10.ПП.О.04

Анатомія і фізіологія вуха. Методи обстеження хворих

1.ПФ.Д.10.ПП.О.04.01

Здійснювати дослідження
слуху шепітною та
розмовною мовами

1.ПФ.Д.10.ПП.О.05

Анатомія і фізіологія вуха. Методи обстеження хворих

1.ПФ.Д.10.ПП.О.05.01

Вимірювати обвід живота

1.ПФ.Д.11.ПП.О.01

Основи санології

1.ПФ.Д.11.ПП.О.01.01

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.11.ПП.О.01.02

Діагностика вагітності

1.ПФ.Д.11.ПП.О.01.03

Вузькі тази

1.ПФ.Д.11.ПП.О.01.04

Неправильні положення плода.

1.ПФ.Д.11.ПП.О.01.05

Тазові передлежання плода

1.ПФ.Д.11.ПП.О.01.06

Багатоплідна вагітність

1.ПФ.Д.11.ПП.О.01.07

Діагностика вагітності

1.ПФ.Д.11.ПП.О.02.01

Вузькі тази

1.ПФ.Д.11.ПП.О.02.02

Неправильні положення плода

1.ПФ.Д.11.ПП.О.02.03

Тазові передлежання плода

1.ПФ.Д.11.ПП.О.02.04

Багатоплідна вагітність

1.ПФ.Д.11.ПП.О.02.05

Фізіологія вагітності

1.ПФ.Д.11.ПП.О.03.01

Діагностика вагітності

1.ПФ.Д.11.ПП.О.03.02

Пологи

1.ПФ.Д.11.ПП.О.03.03

Токсикози вагітних

1.ПФ.Д.11.ПП.О.03.04

Кровотечі під час вагітності та в пологах

1.ПФ.Д.11.ПП.О.03.05

Неправильні положення плода

1.ПФ.Д.11.ПП.О.03.06

Вимірювати висоту стояння
дна матки

Вислуховувати серцебиття
плода

1.ПФ.Д.11.ПП.О.02

1.ПФ.Д.11.ПП.О.03
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Тазові передлежання плода

1.ПФ.Д.11.ПП.О.03.07

Патологія пологової діяльності

1.ПФ.Д.11.ПП.О.03.08

Багатоплідна вагітність

1.ПФ.Д.11.ПП.О.03.09

Проводити пробу МакКлюра—Олдріча

1.ПФ.Д.11.ПП.О.04

Токсикози вагітних

1.ПФ.Д.11.ПП.О.04.01

Застосовувати прийоми
Леопольда

1.ПФ.Д.11.ПП.Р.05

Діагностика вагітності

1.ПФ.Д.11.ПП.Р.05.01

Пологи

1.ПФ.Д.11.ПП.Р.05.02

Неправильні положення плода

1.ПФ.Д.11.ПП.Р.05.03

Тазові передлежання плода

1.ПФ.Д.11.ПП.Р.05.04

Багатоплідна вагітність

1.ПФ.Д.11.ПП.Р.05.05

Фізіологія вагітності

1.ПФ.Д.11.ЗР.О.06.01

Діагностика вагітності

1.ПФ.Д.11.ЗР.О.06.02

Фізіологія вагітності

1.ПФ.Д.11.ПП.О.07.01

Токсикози вагітних

1.ПФ.Д.11.ПП.О.07.02

Багатоплідна вагітність

1.ПФ.Д.11.ПП.О.07.03

Фізіологія вагітності

1.ПФ.Д.11.ПП.О.08.01

Діагностика вагітності

1.ПФ.Д.11.ПП.О.08.02

Пологи

1.ПФ.Д.11.ПП.О.08.03

Вузькі тази

1.ПФ.Д.11.ПП.О.08.04

Фізіологія вагітності

1.ПФ.Д.11.ПП.Р.09.01

Діагностика вагітності

1.ПФ.Д.11.ПП.Р.09.02

Пологи

1.ПФ.Д.11.ПП.Р.09.03

Вузькі тази

1.ПФ.Д.11.ПП.Р.09.04

Пологи

1.ПФ.Д.12.ПР.Р.01.01

Патологія пологової діяльності

1.ПФ.Д.12.ПР.Р.01.02

Фізіологія вагітності

1.ПФ.Д.12.ПП.О.02.01

Пологи

1.ПФ.Д.12.ПП.О.02.02

Кровотечі під час вагітності та в пологах

1.ПФ.Д.12.ПП.О.02.03

Пологи

1.ПФ.Д.12.ПП.О.03.01

Визначати строк вагітності та
пологів

1.ПФ.Д.11.ЗР.О.06

Зважувати вагітну та
аналізувати збільшення маси
тіла

1.ПФ.Д.11.ПП.О.07

Визначати зовнішні розміри
тазу

1.ПФ.Д.11.ПП.О.08

Вимірювати індекс
Соловйова

1.ПФ.Д.11.ПП.Р.09

Визначати тривалість перейм
та пауз між ними

1.ПФ.Д.12.ПР.Р.01

Оглядати послід на цілісність

1.ПФ.Д.12.ПП.О.02

Визначати ознаки

1.ПФ.Д.12.ПП.О.03
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Кровотечі під час вагітності та в пологах

1.ПФ.Д.12.ПП.О.03.02

Проводити туалет породіль

1.ПФ.Д.12.ПП.О.04

Фізіологічний післяпологовий період

1.ПФ.Д.12.ПП.О.04.01

Визначати об’єм допустимої
та фактичної крововтрати

1.ПФ.Д.12.ПП.О.05

Пологи

1.ПФ.Д.12.ПП.О.05.01

Кровотечі під час вагітності та в пологах

1.ПФ.Д.12.ПП.О.05.02

Проводити дзеркальне
дослідження пацієнтки

1.ПФ.Д.13.ПП.О.01

Загальні методи обстеження гінекологічних хворих

1.ПФ.Д.13.ПП.О.01.01

Методика обстеження гінекологічних хворих: основні та додаткові методи обстеження

1.ПФ.Д.13.ПП.О.01.02

Діагностика вагітності

1.ПФ.Д.13.ПП.О.01.03

Пологи

1.ПФ.Д.13.ПП.О.01.04

Загальні методи обстеження гінекологічних хворих. Методика обстеження гінекологічних
хворих: основні та додаткові методи обстеження

1.ПФ.Д.13.ПП.О.02.01

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

1.ПФ.Д.13.ПП.О.02.02

Загальні методи обстеження гінекологічних хворих. Методика обстеження гінекологічних
хворих: основні та додаткові методи обстеження

1.ПФ.Д.13.ПП.О.03.01

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

1.ПФ.Д.13.ПП.О.03.02

Загальні методи обстеження гінекологічних хворих. Методика обстеження гінекологічних
хворих: основні та додаткові методи обстеження

1.ПФ.Д.13.ПП.О.04.01

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

1.ПФ.Д.13.ПП.О.04.02

Порушення менструальної функції

1.ПФ.Д.13.ПП.О.04.03

Загальні методи обстеження гінекологічних хворих. Методика обстеження гінекологічних
хворих: основні та додаткові методи обстеження

1.ПФ.Д.13.ПП.Н.05.01

Порушення менструальної функції.

1.ПФ.Д.13.ПП.Н.05.02

Загальні методи обстеження гінекологічних хворих. Методика обстеження гінекологічних
хворих: основні та додаткові методи обстеження

1.ПФ.Д.13.ПП.Н.06.01

Порушення менструальної функції

1.ПФ.Д.13.ПП.Н.06.02

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.14.ЗП.О.01.01

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.14.ЗП.О.01.02

Пологи

1.ПФ.Д.14.ЗП.О.02.01

Брати мазки на
бактеріологічне дослідження

1.ПФ.Д.13.ПП.О.02

Брати мазки на
бактеріоскопічне
дослідження

1.ПФ.Д.13.ПП.О.03

Брати мазки на ступінь
чистоти піхви

1.ПФ.Д.13.ПП.Н.04

Брати мазки на цитологічне
дослідження

1.ПФ.Д.13.ПП.Н.05

Брати мазки на гормональне
обстеження

1.ПФ.Д.13.ПП.Н.06

Оцінювати стан
новонародженого за
показниками адаптації

1.ПФ.Д.14.ЗП.О.01

Визначати ознаки зрілості
плода

1.ПФ.Д.14.ЗП.О.02
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Визначати ознаки
переношування плода

1.ПФ.Д.14.ЗП.О.03

Пологи

1.ПФ.Д.14.ЗП.О.03.01

Виявляти проблеми пацієнта,
оцінювати їх
першочерговість та
встановлювати
медсестринський діагноз

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес при інфекційних
хворобах

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.01

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.03

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.05

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.06

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.07

Основні онкологічні захворювання. Пухлини голови та шиї

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.08

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.09

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.10

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.11

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.12

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.13

Ведення пацієнта в разі набутих вадах серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.14

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних хвороб сполучної тканини

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.15

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.16

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.17

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.18

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.19

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.20

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.21

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.22

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.23

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.24

Медсестринський процес у разі гемобластозів

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.25
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Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.26

Ведення пацієнта в разі захворювань щитоподібної залози

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.27

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.28

Веденя пацієнта в разі порушення функції наднирників та гіпофізу

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.29

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей похилого віку

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.30

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.31

Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної
допомоги

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.32

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.33

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.34

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.35

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.36

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного профілів

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.37

Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних захворювань

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.38

Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.39

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.40

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.41

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.42

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.43

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.44

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.45

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.46

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.47

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.48

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.49

Захворювання допоміжного апарату очей

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.50

Захворювання орбіти та окорухового апарату

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.51
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Захворювання зовнішньої оболонки ока та кришталика

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.52

Захворювання, пов’язані з порушенням циркуляції водянистої вологи

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.53

Захворювання середньої, внутрішньої оболонок ока та зорового нерва

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.54

Проблеми пацієнтів у разі ушкодження органа зору

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.55

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.56

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Види лікувального резиму. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів. Прогноз. Експертиза.
Реабілітація

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.57

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.58

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.59

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.60

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.61

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.62

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.63

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.64

Медсестринське обстеження пацієнта

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.65

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.66

Пухлини та пухлиноподібні утворення жіночих статевих органів

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.67

Організація неврологічної допомоги в Україні. Вчення про медсестринство в неврології

1.ПФ.Д.15.ЗП.О.01.68

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.01

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.03

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.04
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— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.05

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.06

Підсумкова практика

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.07

Основні онкологічні захворювання. Пухлини голови та шиї

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.08

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.09

Новонароджена дитина

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.10

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.11

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.12

Захворювання травного каналу

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.13

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.14

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.15

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.16

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.17

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.18

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.19

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Види лікувального резиму. Невідкладна
долікарняна допомога

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.20

Профілактика екстремальних і кризових станів. Прогноз. Експертиза. Реабілітація

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.21

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.22

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.23

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.24

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.25

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.26

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.27
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Проводити повне і частковеу
санітарне оброблення
пацієнта

Обробляти волосся та шкіру
пацієнта в разі педикульозу

Готувати дезінфекційні
розчини різної концентрації

Дезінфікувати предмети
догляду та особистої гігієни
пацієнта, посуд

Шифр уміння

1.ПФ.С.17.ПП.Н.01

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.28

Медсестринське обстеження пацієнта. Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.29

Пухлини та пухлиноподібні утворення жіночих статевих органів

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.30

Організація неврологічної допомоги в Україні. Вчення про медсестринство в неврології

1.ПФ.Д.16.ЗП.О.01.31

Вчення про інфекційні хвороби

1.ПФ.С.17.ПП.Н.01.01

Захворювання:

1.ПФ.С.17.ПП.Н.02

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.01.02

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.17.ПП.Н.01.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.01.04

Організація гінекологічної допомоги в Україні

1.ПФ.С.17.ПП.Н.01.05

Організація акушерської допомоги в Україні

1.ПФ.С.17.ПП.Н.01.06

Вчення про інфекційні хвороби

1.ПФ.С.17.ПП.Н.02.01

Захворювання:

1.ПФ.С.17.ПП.Н.03

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.02.02

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.17.ПП.Н.02.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.02.04

Хвороби щкіри та її придатків

1.ПФ.С.17.ПП.Н.02.05

Вчення про інфекційні хвороби

1.ПФ.С.17.ПП.Н.03.01

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.03.02

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.17.ПП.Н.03.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.03.04

Вчення про інфекційні хвороби

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.01

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.03

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.05
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Проводити
передстерилізаційне
оброблення медичного
інструментарію та виробів
медичного призначення

Шифр уміння

1.ПФ.С.17.ПП.Н.05

Стерилізувати медичний
інструментарій методом
кип’ятіння (в домашніх
умовах)

1.ПФ.С.17.ПП.Н.06

Стерилізувати медичний
інструментарій хімічним

1.ПФ.С.17.ПП.Н.07

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.06

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.07

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.08

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.09

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.10

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.11

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.12

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.13

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.14

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.15

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.16

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.17.ПП.Н.04.17

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.05.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.05.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.05.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.17.ПП.Н.05.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.17.ПП.Н.05.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.17.ПП.Н.05.06

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.17.ПП.Н.05.07

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.17.ПП.Н.05.08

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.17.ПП.Н.05.09

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.17.ПП.Н.05.10

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.17.ПП.Н.05.11

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.17.ПП.Н.05.12

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.06.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.06.02

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.07.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.07.02
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

методом
Стерилізувати медичний
інструментарій у повітряних
стерилізаторах

1.ПФ.С.17.ПП.Н.08

Готувати перев’язувальний
матеріал

1.ПФ.С.17.ПП.Н.09

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.07.03

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.08.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.08.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.08.03

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.09.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.09.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.09.03

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.10.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.10.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.10.03

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.11.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.11.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.11.03

Готувати бікси до
стерилізації

1.ПФ.С.17.ПП.Н.10

Укладати перев’язувальний
матеріал, халати та
простирадла в бікси

1.ПФ.С.17.ПП.Н.11

Укладати набори для пологів
у бікси

1.ПФ.С.17.ПП.Н.12

Пологи

1.ПФ.С.17.ПП.Н.12.01

Стерилізувати парою під
тиском у парових
стерилізаторах

1.ПФ.С.17.ПП.Н.13

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.13.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.13.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.13.03

Проводити контроль якості
стерилізації.

1.ПФ.С.17.ПП.Н.14

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.14.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.14.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.14.03

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.15.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.15.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.15.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.17.ПП.Н.15.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.17.ПП.Н.15.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.17.ПП.Н.15.06

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.17.ПП.Н.15.07

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.17.ПП.Н.15.08

Користуватися стерильним
біксом

1.ПФ.С.17.ПП.Н.15

84

ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Готувати до роботи
маніпуляційний та
перев’язувальний кабінет,
операційний блок

1.ПФ.С.17.ПП.Н.16

Проводити генеральне
прибирання кабінетів
(процедурного,
перев’язувального,
маніпуляційного)

1.ПФ.С.17.ПП.Н.17

Прибирати палати

1.ПФ.С.17.ПП.Н.18

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.17.ПП.Н.15.09

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.17.ПП.Н.15.10

Дитячі повітряно- краплинні інфекції

1.ПФ.С.17.ПП.Н.15.11

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.17.ПП.Н.15.12

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.16.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.16.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.16.03

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.17.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.17.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.17.03

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.18.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.18.02

Прибирати та дезінфекувати
операційну

1.ПФ.С.17.ПП.Н.19

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.19.01

Накривати стерильний
маніпуляційний стіл

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20.01

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20.03

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20.04

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20.05

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20.06

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20.07

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20.08

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20.09

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20.10

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20.11

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20.12

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.17.ПП.Н.20.13

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.21.01

Накривати стерильний стіл

1.ПФ.С.17.ПП.Н.21
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

перев’язувальної медсестри
Накривати стерильний стіл
операційної медсестри

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

1.ПФ.С.17.ПП.Н.22

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.22.01

Накривати стерильний стіл
для приймання пологів

1.ПФ.С.17.ПП.Н.23

Пологи

1.ПФ.С.17.ПП.Н.23.01

Готувати до стерилізації і
проводити стерилізацію
ґумових рукавичок

1.ПФ.С.17.ПП.Н.24

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.24.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.24.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.24.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.17.ПП.Н.24.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.17.ПП.Н.24.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.17.ПП.Н.24.06

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.17.ПП.Н.24.07

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.17.ПП.Н.24.08

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.17.ПП.Н.24.09

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.17.ПП.Н.24.10

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.17.ПП.Н.24.11

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.17.ПП.Н.24.12

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.25.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.17.ПП.Н.25.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.17.ПП.Н.25.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.17.ПП.Н.25.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.17.ПП.Н.25.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.17.ПП.Н.25.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.17.ПП.Н.25.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.17.ПП.Н.25.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.17.ПП.Н.25.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.17.ПП.Н.25.10

Готувати до стерилізації і
проводити стерилізацію
ґумових трубок, зондів,
дренажів, катетерів

1.ПФ.С.17.ПП.Н.25

Стерилізувати тази для
підготовки рук до операції

1.ПФ.С.17.ПП.Н.26

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.26.01

Оброблювати руки

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

(соціальний, гігієнічний,
хірургічний рівень)

Самостійно надягати
стерильний халат та маску на
себе

1.ПФ.С.17.ПП.Н.28

Одягати хірурга для
проведення операції

1.ПФ.С.17.ПП.Н.29

Готувати до операції
операційне поле

1.ПФ.С.17.ПП.Н.30

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27.03

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27.04

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27.05

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27.06

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27.07

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27.08

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27.09

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27.10

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27.11

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27.12

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.17.ПП.Н.27.13

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.28.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.28.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.28.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.17.ПП.Н.28.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.17.ПП.Н.28.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.17.ПП.Н.28.06

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.17.ПП.Н.28.07

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.17.ПП.Н.28.08

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.17.ПП.Н.28.09

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.17.ПП.Н.28.10

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.17.ПП.Н.28.11

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.17.ПП.Н.28.12

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.29.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.29.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.29.03

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.17.ПП.Н.30.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Дотримуватися вимог
особистої гігієни

Дотримуватися правил
техніки безпеки, охорони
праці, протипожежної та
інфекційної безпеки

Шифр уміння

1.ПФ.С.17.ПП.Н.31

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.31.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.31.02

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.17.ПП.Н.31.03

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.17.ПП.Н.31.04

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.17.ПП.Н.31.05

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.17.ПП.Н.31.06

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.17.ПП.Н.31.07

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.17.ПП.Н.31.08

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.17.ПП.Н.31.09

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.17.ПП.Н.31.10

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.17.ПП.Н.31.11

Вчення про інфекційні хвороби

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.01

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.03

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.05

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.06

Безпечне лікарняне середовище Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.07

Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.08

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях. Основи санології

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.09

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.10

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.11

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.12

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.13

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.14

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.15

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.16
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Проводити поточну
дезінфекцію в інфекційному
стаціонарі

Дотримуватися правил
особистої медичної безпеки
під час роботи з пацієнтом з
інфекційним захворюванням,
з медичними інструментами,
обладнанням, кров’ю та
іншими біологічними
рідинами організму

Шифр уміння

1.ПФ.С.17.ПП.Н.33

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.17

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.18

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.17.ПП.Н.32.19

Вчення про інфекційні хвороби

1.ПФ.С.17.ПП.Н.33.01

Захворювання:

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.17.ПП.Н.33.02

— гепатити о з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.33.03

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.33.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.33.05

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції. Вчення про інфекційні хвороби. Принципи діагностики інфекційних хвороб.
Медсестринський процес у разі інфекційних хвороб

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.01

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.03

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.05

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ. Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.06

Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.07

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.08

Підсумкова практика

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.09

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.10

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.11

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.12

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.13

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.14

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.15

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.16
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Дотримуватися правил
санітарно-гігієнічного
режиму в інфекційному
стаціонарі

Шифр уміння

1.ПФ.С.17.ПП.Н.35

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.17

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.17.ПП.Н.34.18

Вчення про інфекційні хвороби

1.ПФ.С.17.ПП.Н.35.01

Захворювання:

Облаштовувати ліжко
хворому

1.ПФ.С.18.ПП.Н.01

Замінювати натільну і
постільну білизну лежачому
хворому

1.ПФ.С.18.ПП.Н.02

Користуватися
функціональним ліжком

1.ПФ.С.18.ПП.Н.03

Здійснювати догляд за
шкірою (гігієнічна ванна,
душ, гоління)

1.ПФ.С.18.ПП.Н.04

Здійснювати догляд за
волоссям

1.ПФ.С.18.ПП.Н.05

Здійснювати догляд за
статевими органами,
промежиною, швами на
промежині у породіль

1.ПФ.С.18.ПП.Н.06

Здійснювати догляд за
статевими органами,
промежиною в разі
нетримання сечі у пацієнта

1.ПФ.С.18.ПП.Н.07

Здійснювати догляд у разі

1.ПФ.С.18.ПП.Н.08

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.17.ПП.Н.35.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.35.03

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.35.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.17.ПП.Н.35.05

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.01.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.01.02

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.02.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.02.02

Хвороби шкіри та її придатків

1.ПФ.С.18.ПП.Н.02.03

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.03.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.03.02

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.04.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.04.02

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.05.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.05.02

Хвороби шкіри та її придатків

1.ПФ.С.18.ПП.Н.05.03

Пологи

1.ПФ.С.18.ПП.Н.06.01

Фізіологічний післяпологовий період

1.ПФ.С.18.ПП.Н.06.02

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.07.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.18.ПП.Н.07.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.07.03

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.08.01
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(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

закрепу, діареї, нетримання
калу

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.18.ПП.Н.08.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.08.03

Проводити спринцювання
піхви

1.ПФ.С.18.ПП.Н.09

Методика лікування та догляд за гінекологічними хворими. Консервативні методи лікування
гінекологічних хворих

1.ПФ.С.18.ПП.Н.09.01

Здійснювати догляд за швами

1.ПФ.С.18.ПП.Н.10

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.18.ПП.Н.10.01

Проводити догляд за
молочними залозами,
володіти технікою
зціджування молока

1.ПФ.С.18.ПП.Н.11

Фізіологічний післяпологовий період

1.ПФ.С.18.ПП.Н.11.01

Здійснювати догляд за очима

1.ПФ.С.18.ПП.Н.12

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.12.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.12.02

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.18.ПП.Н.12.03

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.18.ПП.Н.12.04

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.18.ПП.Н.12.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.18.ПП.Н.12.06

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.18.ПП.Н.12.07

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.18.ПП.Н.12.08

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.13.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.13.02

Патологічні стани вуха

1.ПФ.С.18.ПП.Н.13.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.18.ПП.Н.13.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.18.ПП.Н.13.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.18.ПП.Н.13.06

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.18.ПП.Н.13.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.18.ПП.Н.13.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.18.ПП.Н.13.09

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.14.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.14.02

Патологічні стани носа та приносових пазух

1.ПФ.С.18.ПП.Н.14.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.18.ПП.Н.14.04

Здійснювати догляд за
вухами, обробляти зовнішній
слуховий прохід

Здійснювати догляд за
носовими ходами

1.ПФ.С.18.ПП.Н.13

1.ПФ.С.18.ПП.Н.14
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Здійснювати догляд за
порожниною рота

Шифр уміння

1.ПФ.С.18.ПП.Н.15

Здійснювати комплекс-ну
профілактику пролежнів,
попрілостей

1.ПФ.С.18.ПП.Н.16

Здійснювати догляд за
шкірою в разі наявності
пролежнів

1.ПФ.С.18.ПП.Н.17

Підкладати судно

1.ПФ.С.18.ПП.Н.18

Подавати сечоприймач
лежачим пацієнтам
Доглядати за стомами

Складати порційну вимогу

1.ПФ.С.18.ПП.Н.19

1.ПФ.С.18.ПП.Н.20

1.ПФ.С.19.ПП.Н.01

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.18.ПП.Н.14.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.18.ПП.Н.14.06

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.18.ПП.Н.14.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.18.ПП.Н.14.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.18.ПП.Н.14.09

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.15.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.15.02

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.18.ПП.Н.15.03

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.18.ПП.Н.15.04

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.18.ПП.Н.15.05

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.18.ПП.Н.15.06

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.18.ПП.Н.15.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.18.ПП.Н.15.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.18.ПП.Н.15.09

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.16.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.16.02

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.17.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.17.02

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.18.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.18.ПП.Н.18.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.18.03

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.18.ПП.Н.19.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.18.ПП.Н.19.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.18.ПП.Н.19.03

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.18.ПП.Н.20.01

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.С.18.ПП.Н.20.02

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.18.ПП.Н.20.03

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.19.ПП.Н.01.01
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ГСВОУ________11
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Складати приблизне добове
меню згідно з
рекомендованою дієтою

1.ПФ.С.19.ПН.Н.02

Трактувати принципи
харчування людей різних
вікових груп, професій

1.ПФ.С.19.ПН.Н.03

Проводити розрахунок
енерговитрат людини та її
потреб у харчових речовинах

1.ПФ.С.19.ПН.Н.04

Оцінювати адекватність
харчування за менюрозкладкою

1.ПФ.С.19.ПН.Н.05

Пояснювати та оцінювати
харчовий статус людини

1.ПФ.С.19.ПН.Н.06

Здійснювати нагляд за
санітарним станом
приліжкових столиків,
холодильника, асортиментом
і терміном зберігання
харчових продуктів

1.ПФ.С.19.ПП.Н.07

Годувати лежачого пацієнта з
ложки, пляшечки, соски

1.ПФ.С.19.ПП.Н.08

Користуватися
напувальником

1.ПФ.С.19.ПП.Н.09

Вводити харчові суміші через
зонд

1.ПФ.С.19.ПП.Н.10

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Підсумкова практика

1.ПФ.С.19.ПП.Н.01.02

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.19.ПП.Н.02.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.19.ПП.Н.02.02

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.19.ПП.Н.03.01

Основи санології

1.ПФ.С.19.ПП.Н.03.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.19.ПП.Н.03.03

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.19.ПП.Н.04.01

Основи санології

1.ПФ.С.19.ПП.Н.04.02

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.19.ПП.Н.05.01

Основи санології

1.ПФ.С.19.ПП.Н.05.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.19.ПП.Н.05.03

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.19.ПП.Н.06.01

Основи санології

1.ПФ.С.19.ПП.Н.06.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.19.ПП.Н.06.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.19.ПП.Н.06.04

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

1.ПФ.С.19.ПП.Н.07.01

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.19.ПП.Н.07.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.19.ПП.Н.07.03

Гігієнічне оцінювання навколишнього середовища

1.ПФ.С.19.ПП.Н.07.04

Гігієна промислових, харчових підприємств, дитячих і лікувально-профілактичних установ

1.ПФ.С.19.ПП.Н.07.05

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.19.ПП.Н.08.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.19.ПП.Н.08.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.19.ПП.Н.08.03

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.19.ПП.Н.09.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.19.ПП.Н.09.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.19.ПП.Н.09.03

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.19.ПП.Н.10.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.19.ПП.Н.10.02
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Зміст уміння, що
забезпечується

Годувати пацієнта через
езофагостому та гастростому

Годувати немовлят

Проводити парентеральне
годування

Роздавати їжу
Здійснювати догляд за
пацієнтом у різні періоди
гарячки

Проводити кровопускання

Шифр уміння

1.ПФ.С.19.ПП.Н.11

1.ПФ.С.19.ПП.Н.12

1.ПФ.С.19.ПП.Н.13

1.ПФ.С.19.ПП.Н.14
1.ПФ.С.20.ПП.Н.01

1.ПФ.С.20.ПП.Н.02

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.19.ПП.Н.11.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.19.ПП.Н.11.02

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.С.19.ПП.Н.11.03

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.19.ПП.Н.11.04

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.19.ПП.Н.12.01

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.19.ПП.Н.12.02

Медична валеологія та громадське медсестринство

1.ПФ.С.19.ПП.Н.12.03

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.19.ПП.Н.13.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.19.ПП.Н.13.02

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.19.ПП.Н.13.03

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.19.ПП.Н.13.04

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.19.ПП.Н.13.05

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.19.ПП.Н.13.06

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.19.ПП.Н.13.07

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.19.ПП.Н.14.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.19.ПП.Н.14.02

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.01.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.01.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.20.ПП.Н.01.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.20.ПП.Н.01.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.20.ПП.Н.01.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.20.ПП.Н.01.06

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.20.ПП.Н.01.07

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.20.ПП.Н.01.08

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.20.ПП.Н.01.09

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.20.ПП.Н.01.10

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.20.ПП.Н.01.11

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.20.ПП.Н.01.12

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.02.01
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Зміст уміння, що
забезпечується

Здійснювати догляд за
пацієнтами різних вікових
груп у разі больового
синдрому

Шифр уміння

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.20.ПП.Н.02.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.02.03

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.01

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.02

Ведення пацієнтів у разі професійних отруєнь

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.03

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.04

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.05

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.06

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.07

Вирішення проблем пацієнта в разі захворюваннях шлунка

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.08

Ведення пацієнтів у разі захворюваннях печінки

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.09

Ведення пацієнта у разі захворювань жовчного міхура, жовчновивідних шляхів

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.10

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.11

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.12

Основи геронтології.Загальна геріатрія. Робота медсестри в підрозділах геріатричної допомоги

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.13

Особливості захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи і змін у
психоневрологічній сфері

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.14

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.15

Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху, зору та шкіри

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.16

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.17

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.18

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.19

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.20

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.21

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.22

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.23

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.24

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.25

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.20.ПП.Н.03.26
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Здійснювати догляд за
пацієнтом під час кашлю

Здійснювати догляд за
пацієнтом під час задишки

Здійснювати догляд за
пацієнтом під час
кровохаркання та легеневої

Шифр уміння

1.ПФ.С.20.ПП.Н.04

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05

1.ПФ.С.20.ПП.Н.06

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.04.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.04.02

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.С.20.ПП.Н.04.03

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.С.20.ПП.Н.04.04

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.20.ПП.Н.04.05

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.20.ПП.Н.04.06

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.20.ПП.Н.04.07

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.20.ПП.Н.04.08

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.20.ПП.Н.04.09

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.20.ПП.Н.04.10

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.20.ПП.Н.04.11

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.20.ПП.Н.04.12

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.02

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.03

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.04

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.05

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.06

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.07

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.08

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.09

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.10

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.11

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.12

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.13

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.20.ПП.Н.05.14

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.06.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.06.02

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.20.ПП.Н.06.03
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

кровотечі

Здійснювати догляд за
пацієнтом після операції

1.ПФ.С.20.ПП.Н.07

Проводити санацію трахеї
через трахеостомічну
канюлю

1.ПФ.С.20.ПП.Н.08

Проводити туалет і
перев’язку трахеостоми

1.ПФ.С.20.ПП.Н.09

Подавати кисень з кисневої
подушки

Подавати кисень через носові
катетери, інтубаційну трубку,
маску

1.ПФ.С.20.ПП.Н.10

1.ПФ.С.20.ПП.Н.11

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.С.20.ПП.Н.06.04

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.С.20.ПП.Н.06.05

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.20.ПП.Н.06.06

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.20.ПП.Н.06.07

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.20.ПП.Н.06.08

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.20.ПП.Н.06.09

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.20.ПП.Н.06.10

Дитячі повітряно-краплинні інфекції.

1.ПФ.С.20.ПП.Н.06.11

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.20.ПП.Н.06.12

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.20.ПП.Н.07.01

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.20.ПП.Н.07.02

Патологічні стани гортані

1.ПФ.С.20.ПП.Н.08.01

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.20.ПП.Н.08.02

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.20.ПП.Н.08.03

Патологічні стани гортані

1.ПФ.С.20.ПП.Н.09.01

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.20.ПП.Н.09.02

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.20.ПП.Н.09.03

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.10.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.10.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.20.ПП.Н.10.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.20.ПП.Н.10.04

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.11.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.11.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.20.ПП.Н.11.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.20.ПП.Н.11.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.20.ПП.Н.11.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.20.ПП.Н.11.06

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.20.ПП.Н.11.07

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.20.ПП.Н.11.08
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Проводити промивання очей

Шифр уміння

1.ПФ.С.20.ПП.Н.12

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.20.ПП.Н.11.09

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.20.ПП.Н.11.10

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.20.ПП.Н.11.11

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.20.ПП.Н.12.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.12.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.20.ПП.Н.12.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.20.ПП.Н.12.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.20.ПП.Н.12.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.20.ПП.Н.12.06

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.20.ПП.Н.12.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.20.ПП.Н.12.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.20.ПП.Н.12.09

Захворювання допоміжного апарату очей

1.ПФ.С.20.ПП.Н.12.10

Проблеми пацієнтаів у разі ушкодження органа зору

1.ПФ.С.20.ПП.Н.12.11

Оброблювати хрящовий край
повік

1.ПФ.С.20.ПП.Н.13

Захворювання допоміжного апарату очей

1.ПФ.С.20.ПП.Н.13.01

Здійснювати догляд за
хворим під час блювання

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14

Захворювання:

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.01

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.03

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.04

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.05

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.06

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.07

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.08

Ведення пацієнтів у випадку захворювань печінки

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.09

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.10

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.11

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.12

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.13

98
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(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Застосовувати газовивідну
трубку

Промивати шлунок

Шифр уміння

1.ПФ.С.20.ПП.Н.15

1.ПФ.С.20.ПП.Н.16

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.14

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.15

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.20.ПП.Н.14.16

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.20.ПП.Н.15.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.15.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.15.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.20.ПП.Н.15.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.20.ПП.Н.15.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.20.ПП.Н.15.06

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.20.ПП.Н.15.07

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.20.ПП.Н.15.08

Вчення про інфекційні хвороби

1.ПФ.С.20.ПП.Н.16.01

Захворювання:

Виконувати очисну клізму

1.ПФ.С.20.ПП.Н.17

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.20.ПП.Н.16.02

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.16.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.16.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.20.ПП.Н.16.05

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.20.ПП.Н.16.06

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.20.ПП.Н.16.07

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.20.ПП.Н.16.08

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.20.ПП.Н.16.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.20.ПП.Н.16.10

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.20.ПП.Н.17.01

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.20.ПП.Н.17.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.С.20.ПП.Н.17.03

Спостереження за пацієнтами. Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.17.04

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.20.ПП.Н.17.05
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(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Виконувати сифонну клізму

Шифр уміння

1.ПФ.С.20.ПП.Н.18

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.20.ПП.Н.17.06

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.20.ПП.Н.17.07

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.20.ПП.Н.17.08

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.20.ПП.Н.17.09

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.20.ПП.Н.18.01

Захворювання:

Виконувати лікувальну
клізму

Виконувати олійну клізму

Виконувати живильну клізму

Виконувати крапельну клізму

Здійснювати катетериза-цію

1.ПФ.С.20.ПП.Н.19

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.20.ПП.Н.18.02

Спостереження за пацієнтами. Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.18.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.20.ПП.Н.19.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.19.02

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.20.ПП.Н.19.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.19.04

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.20.ПП.Н.19.05

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.20.ПП.Н.19.06

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.20.ПП.Н.19.07

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.20.ПП.Н.19.08

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.20.ПП.Н.19.09

1.ПФ.С.20.ПП.Н. 20 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.20.ПП.Н.21

1.ПФ.С.20.ПП.Н.22

1.ПФ.С.20.ПП.Н.23

1.ПФ.С.20.ПП.Н. 20.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н. 20.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н. 20.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.20.ПП.Н.21.01

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.20.ПП.Н.21.02

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.21.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.21.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.20.ПП.Н.22.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.22.02

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.20.ПП.Н.22.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.22.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.20.ПП.Н.23.01
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

сечового міхура м’яким
катетером
Промивати сечовий міхур

Накладати гірчичники та
гірчичники-пакети

Проводити гірчичну ванну
для рук і ніг

Ставити банки

Проводити гірудотерапію

1.ПФ.С.20.ПП.Н.24

1.ПФ.С.21.ПП.Н.01

1.ПФ.С.21.ПП.Н.02

1.ПФ.С.21.ПП.Н.03

1.ПФ.С.21.ПП.Н.04

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.23.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.23.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.20.ПП.Н.24.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.20.ПП.Н.24.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.20.ПП.Н.24.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.21.ПП.Н.01.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.21.ПП.Н.01.02

Найпростіші методи фізіотерапії. Підсумкова практика

1.ПФ.С.21.ПП.Н.01.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.21.ПП.Н.01.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.21.ПП.Н.01.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.21.ПП.Н.01.06

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.21.ПП.Н.01.07

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.21.ПП.Н.01.08

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.21.ПП.Н.01.09

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.21.ПП.Н.01.10

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.21.ПП.Н.02.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.21.ПП.Н.02.02

Найпростіші методи фізіотерапії. Підсумкова практика

1.ПФ.С.21.ПП.Н.02.03

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.21.ПП.Н.02.04

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.21.ПП.Н.02.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.21.ПП.Н.02.06

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.21.ПП.Н.02.07

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.21.ПП.Н.02.08

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.21.ПП.Н.03.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.21.ПП.Н.03.02

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.С.21.ПП.Н.03.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.21.ПП.Н.03.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.21.ПП.Н.04.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.21.ПП.Н.04.02
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Зміст уміння, що
забезпечується

Накладати компрес

Накладати сухі припарки

Застосовувати грілку

Застосовувати міхур з льодом

Шифр уміння

1.ПФ.С.21.ПП.Н.05

1.ПФ.С.21.ПП.Н.06

1.ПФ.С.21.ПП.Н.07

1.ПФ.С.21.ПП.Н.08

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.С.21.ПП.Н.04.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.21.ПП.Н.04.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.21.ПП.Н.05.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.21.ПП.Н.05.02

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.С.21.ПП.Н.05.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.21.ПП.Н.05.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.21.ПП.Н.05.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.21.ПП.Н.05.06

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.21.ПП.Н.05.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.21.ПП.Н.05.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.21.ПП.Н.05.09

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.21.ПП.Н.06.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.21.ПП.Н.06.02

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.С.21.ПП.Н.06.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.21.ПП.Н.06.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.21.ПП.Н.07.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.21.ПП.Н.07.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.21.ПП.Н.07.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.21.ПП.Н.07.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.21.ПП.Н.07.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.21.ПП.Н.07.06

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.21.ПП.Н.07.07

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.21.ПП.Н.08.01

Спостереження за пацієнтами. Найпростіші методи фізіотерапії. Підсумкова практика

1.ПФ.С.21.ПП.Н.08.02

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.21.ПП.Н.08.03

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.21.ПП.Н.08.04

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.21.ПП.Н.08.05

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.21.ПП.Н.08.06

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.21.ПП.Н.08.07
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Зміст уміння, що
забезпечується

Проводити квартування

Шифр уміння

1.ПФ.С.21.ПП.Н.09

Проводити масаж повік

1.ПФ.С.21.ПП.Н.10

Накладати зігріваючий
компрес

1.ПФ.С.21.ПП.Н.11

Готувати розчини для
полоскання глотки та
інгаляцій

Робити виборку призначень
лікаря з листка призначень

1.ПФ.С.21.ПП.Н.12

1.ПФ.С.22.ПП.Р.01

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.21.ПП.Н.08.08

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.21.ПП.Н.08.09

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.21.ПП.Н.08.10

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.21.ПП.Н.08.11

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.21.ПП.Н.09.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.21.ПП.Н.09.02

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.С.21.ПП.Н.09.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.21.ПП.Н.09.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.21.ПП.Н.10.01

Захворювання допоміжного апарату очей

1.ПФ.С.21.ПП.Н.10.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.21.ПП.Н.11.01

Спостереження за пацієнтами. Найпростіші методи фізіотерапії. Підсумкова практика

1.ПФ.С.21.ПП.Н.11.02

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.21.ПП.Н.11.03

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.21.ПП.Н.11.04

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.21.ПП.Н.11.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.21.ПП.Н.11.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.21.ПП.Н.11.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.21.ПП.Н.11.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.21.ПП.Н.11.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.21.ПП.Н.11.10

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.21.ПП.Н.12.01

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.21.ПП.Н.12.02

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.21.ПП.Н.12.03

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.21.ПП.Н.12.04

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.21.ПП.Н.12.05

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.21.ПП.Н.12.06

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Р.01.01

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Р.01.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Р.01.03
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Зміст уміння, що
забезпечується

Розкладати фармакологічні
засоби в медичній шафі
Застосовувати мазі

Шифр уміння

1.ПФ.С.22.ПП.Р.02

1.ПФ.С.22.ПП.Н.03

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Р.01.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Р.01.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Р.01.06

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Р.01.07

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Р.01.08

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Р.01.09

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Р.01.10

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Р.01.11

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Р.01.12

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні.

1.ПФ.С.22.ПП.Р.02.01

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів.

1.ПФ.С.22.ПП.Р.02.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Р.02.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.03.01

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.03.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.03.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.04.01

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.22.ПП.Н.03.02

Застосовувати антисептичні
засоби

1.ПФ.С.22.ПП.Н.04

Застосовувати зовнішні
кровоспинні засоби

1.ПФ.С.22.ПП.Н.05

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.05.01

Застосовувати збовтувальні
суміші, пасти, олії

1.ПФ.С.22.ПП.Н.06

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.06.01

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.06.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.06.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.07.01

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.07.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.07.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.08.01

Хвороби шкіри та її придатків

1.ПФ.С.22.ПП.Н.08.02

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.08.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.08.04

Накладати пластир

Застосовувати присипки

1.ПФ.С.22.ПП.Н.07

1.ПФ.С.22.ПП.Н.08
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(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Закапувати краплі в ніс, вуха,
очі

Розводити і закапувати в ніс
лейкоцитарний інтерферон,
лаферон

Закладати мазь за повіки

Шифр уміння

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09

1.ПФ.С.22.ПП.Н.10

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.01

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.02

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.04

Патологічні стани носа та приносових пазух. Патологічні стани вуха

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.05

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.06

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.07

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.08

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.09

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.10

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.11

Захворювання допоміжного апарату очей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.12

Захворювання зовнішньої оболонки та кришталика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.13

Захворювання, пов’язані з порушенням циркуляції водянистої вологи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.14

Захворювання середньої, внутрішньої оболонок ока та зорового нерва

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.15

Проблеми пацієнтів у разі ушкодження органа зору

1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.16

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.10.01

Захворювання:

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.22.ПП.Н.10.02

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.10.03

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.10.04

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.10.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.10.06

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.10.07

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.10.08

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.01

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.02

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.04
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Зміст уміння, що
забезпечується

Промивати слізні шляхи

Шифр уміння

1.ПФ.С.22.ПП.Н.12

Вводити ліки під
кон’юнктиву

1.ПФ.С.22.ПП.Н.13

Змазувати піднебінні
мигдалики і задню стінку
глотки

1.ПФ.С.22.ПП.Н.14

Вводити лікарські засоби до
гортані

1.ПФ.С.22.ПП.Н.15

Вводити лікарські засоби в
зовнішній слуховий хід

1.ПФ.С.22.ПП.Н.16

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.05

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.06

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.07

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.08

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.09

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.10

Захворювання допоміжного апарату очей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.11

Захворювання зовнішньої оболонки ока та кришталика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.12

Захворювання середньої, внутрішньої оболонок ока та зорового нерва

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.13

Проблеми пацієнтів у разі ушкодження органа зору

1.ПФ.С.22.ПП.Н.11.14

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.12.01

Захворювання допоміжного апарату ока

1.ПФ.С.22.ПП.Н.12.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.13.01

Захворювання середньої, внутрішньої оболонок ока та зорового нерва

1.ПФ.С.22.ПП.Н.13.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.14.01

Патологічні стани глотки

1.ПФ.С.22.ПП.Н.14.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.15.01

Патологічні стани гортані

1.ПФ.С.22.ПП.Н.15.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.16.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.16.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.16.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.16.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Н.16.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.16.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.16.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.16.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.16.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.16.10

Патологічні стани вуха

1.ПФ.С.22.ПП.Н.16.11
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Зміст уміння, що
забезпечується

Збирати стерильний шприц із
стерилізатора та крафтпакета

Збирати одноразовий шприц

Збирати стерильний
інструментарій із
стерильного стола

Шифр уміння

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.17

1.ПФ.С.22.ПП.Н.18

1.ПФ.С.22.ПП.Н.19

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.17.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.17.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.17.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.17.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.17.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.17.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.17.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.17.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.17.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.17.10

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.17.11

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.17.12

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.18.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.18.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.18.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.18.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Н.18.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.18.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.18.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.18.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.18.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.18.10

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.18.11

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.18.12

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.19.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.19.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.19.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.19.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Н.19.05
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Зміст уміння, що
забезпечується

Набирати фармакологічні
засоби із ампул, флаконів

Робити внутрішньошкірні
ін’єкції

Шифр уміння

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.20

1.ПФ.С.22.ПП.Н.21

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.19.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.19.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.19.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.19.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.19.10

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.19.11

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.19.12

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.20.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.20.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.20.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.20.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.20.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.20.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.20.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.20.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.20.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.20.10

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.20.11

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ЗП.Н.20.12

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.21.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.21.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.21.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.21.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Н.21.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.21.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.21.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.21.08

Дитячі повітряно- краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.21.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.21.10
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Зміст уміння, що
забезпечується

Проводити проби на
чутливість до фармакологічних засобів

Проводити підшкірні ін’єкції

Набирати в різні види
шприців інсулін, гепа-рин

Шифр уміння

1.ПФ.С.22.ПП.Н.22

1.ПФ.С.22.ПП.Н.23

1.ПФ.С.22.ПП.Н.24

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.21.11

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.21.12

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.22.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.22.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.22.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.22.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Н.22.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.22.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.22.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.22.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.22.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.22.10

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.22.11

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.22.12

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.23.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.23.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.23.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.23.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Н.23.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.23.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.23.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.23.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.23.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.23.10

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.23.11

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.23.12

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.24.01

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.24.02

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.24.03
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Вводити олійні розчини

Робити внутрішньо м’язові
ін’єкції

Шифр уміння

1.ПФ.С.22.ПП.Н.25

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів.

1.ПФ.С.22.ПП.Н.24.04

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.24.05

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.25.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.25.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.25.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.25.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Н.25.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.25.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.25.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.25.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.25.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.25.10

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.25.11

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.25.12

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.10

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.11

Сифіліс

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.12

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.13

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.14
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Розводити антибіотики і
розраховувати їхні дози

Шифр уміння

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.15

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Види лікувального резиму. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів. Прогноз. Експертиза.
Реабілітація

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.16

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.17

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.18

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.19

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.20

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.21

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.22

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.С.22.ПП.Н.26.23

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.10

Сифіліс

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.11

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.12

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.13
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Проводити венепункцію,
внутрішньовенне струминне
введення фармакологічних
засобів

Шифр уміння

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.27.14

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.10

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.11

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.12

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах 1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.13
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих
Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах 1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.14
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Види лікувального резиму. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів. Прогноз. Експертиза.
Реабілітація

Вводити лікувальні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.15

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.16

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.17

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.18

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.19

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.20

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.С.22.ПП.Н.28.21

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

сироватки, імуноглобуліни,
анатоксини

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29.04

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29.05

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29.06

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29.07

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29.08

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес при інфекційних
хворобах

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29.09

Хвороби шкіри та її придатків

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29.10

Захворювання:

Збирати і заповнювати
одноразові системи для
внутрішньовенних вливань

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29.11

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29.12

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляцій ним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.22.ПП.Н.29.13

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.10

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.11

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.12

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.13
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Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Принципи реабілітації психічно хворих

Проводити внутрішньовенне
краплинне введення
фармакологічних засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.14

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.15

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.16

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.17

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.18

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.19

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.С.22.ПП.Н.30.20

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.10

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.11

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.12

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.13

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.14

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.15

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.16

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.17
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Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

Запобігати ускладненням
після виконаних маніпуляцій

Визначити біодозу для

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32

1.ПФ.С.22.ПП.Н.33

Основні неврологічні захворювання. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.18

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними та догляд за пацієнтами неврологічного
профілю

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.19

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.С.22.ПП.Н.31.20

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.04

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.05

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.08

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.10

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.11

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.12

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.13

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.14

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.15

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.16

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.17

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.18

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.19

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.С.22.ПП.Н.32.20

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.33.01
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Зміст уміння, що
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Шифр уміння

проведення УФО
Проводити місцеве та
загальне опромінювання
ультрафіолетовими
променями

1.ПФ.С.22.ПП.Н.34

Проводити опромінювання
інфрачервоними променями

1.ПФ.С.22.ПП.Н.35

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.С.22.ПП.Н.33.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.34.01

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.С.22.ПП.Н.34.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.34.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.35.01

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.С.22.ПП.Н.35.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.35.03

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.С.22.ПП.Н.36.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.22.ПП.Н.36.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.36.03

Проводити обливання,
обтирання, укутування,
ванни, душі

1.ПФ.С.22.ПП.Н.36

Проводити грязе-, парафіно-,
озокеритолікування

1.ПФ.С.22.ПП.Н.37

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.37.01

Проводити комплекс ЛФК з
пацієнтом, оцінити його
реакцію на навантаження

1.ПФ.С.22.ПП.Н.38

Лікувальна фізична культура .Методики лікувальної фізичної культури при різних
захворюваннях

1.ПФ.С.22.ПП.Н.38.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.38.02

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Мед сестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.22.ПП.Н.38.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.38.04

Захворювання сердцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.38.05

Захворювання дихальних шляхів і захворювання сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.38.06

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.38.07

Організація та проведення лікувального масажу на різних етапах реабілітації

1.ПФ.С.22.ПП.Н.39.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.22.ПП.Н.39.02

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.22.ПП.Н.39.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.22.ПП.Н.39.04

Захворювання сердцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.22.ПП.Н.39.05

Захворювання дихальних шляхів і захворювання сечовидільної системи

1.ПФ.С.22.ПП.Н.39.06

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.22.ПП.Н.39.07

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.01

Проводити масаж у випадку
різних захворювань

Готувати пацієнта до різних

1.ПФ.С.22.ПП.Н.39

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01
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видів дослідження

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.04

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.05

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.06

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.07

Захворювання травного каналу

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.08

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.09

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.10

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.11

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.12

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.13

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.14

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.15

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.16

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.17

Захворювання сердцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.18

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.19

Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.20

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.21

Захворювання дихальних шляхів і захворювання сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.22

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.23

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах 1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.24
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих
Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.25

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.26

117

ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Визначати групи крові та
резус-належність різними
методами

Здійснювати пробу на
групову сумісність крові

Здійснювати пробу на
біологічну сумісність крові

Здійснювати забір крові на
ревмопроби

Здійснювати забір крові на
біохімічне дослідження

Шифр уміння

1.ПФ.С.23.ПП.Н.02

1.ПФ.С.23.ПП.Н.03

1.ПФ.С.23.ПП.Н.04

1.ПФ.С.23.ПП.Н.05

1.ПФ.С.23.ПП.Н.06

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.27

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.28

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.29

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.30

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.31

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.02.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.02.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.02.03

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.02.04

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.02.05

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.03.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.03.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.03.03

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.03.04

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.03.05

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.04.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.04.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.04.03

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.04.04

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.04.05

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.05.01

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.05.02

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.05.03

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.05.04

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.06.01

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.06.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.06.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.06.04
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Зміст уміння, що
забезпечується

Визначати рівень глюкози в
крові за допомогою тестсмужок, електронного
глюкометра

Здійснювати забір та посів
крові для бактеріологічного
дослідження

Шифр уміння

1.ПФ.С.23.ПП.Н.07

1.ПФ.С.23.ПП.Н.08

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.23.ПП.Н.06.05

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.06.06

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.06.07

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.23.ПП.Н.06.08

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.06.09

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.06.10

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.06.11

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.07.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.23.ПП.Н.07.02

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.07.03

Патологія органів травлення, найчастіша ендокринна патологія та захворювання кровотворної
системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.07.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.08.01

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.С.23.ПП.Н.08.02

Захворювання:

Здійснювати забір крові для
серологічного дослідження, в
т. ч. для виявлення антитіл до
ВІЛ

1.ПФ.С.23.ПП.Н.09

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.23.ПП.Н.08.03

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.08.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.08.05

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.23.ПП.Н.08.06

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.08.07

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

1.ПФ.С.23.ПП.Н.09.01

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.23.ПП.Н.09.02

— гепатити о з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.09.03

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.09.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами

1.ПФ.С.23.ПП.Н.09.05
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

передавання

Брати кров з пальця і
готувати товсту краплю та
мазок крові для
паразитоскопії на малярійний
плазмодій

1.ПФ.С.23.ПП.Н.10

Здійснювати постановку
внутрішньошкірної
алергійної проби та
проводити облік її
результатів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.11

Брати мазки та змиви з
носоглотки на вірусологічне
дослідження

Брати мазки з мигдаликів і
носа для бактеріологічного
дослідження на збудник
дифтерії

Брати мазки з носоглотки при

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.23.ПП.Н.09.06

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.09.07

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.09.08

Захворювання:
— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляцій ним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.12

1.ПФ.С.23.ПП.Н.13

1.ПФ.С.23.ПП.Н.10.01

Захворювання:
— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.11.01

Виписування, зберігання, застосування лікарських засобів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.11.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.11.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.11.04

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.11.05

Захворювання:
— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.12.01

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.12.02

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.23.ПП.Н.12.03

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.12.04

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.12.05

Патологічні стани глотки

1.ПФ.С.23.ПП.Н.13.01

Захворювання:

1.ПФ.С.23.ПП.Н.14

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.13.02

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.13.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.13.04

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.23.ПП.Н.13.05

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.13.06

Захворювання:
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

менінгококовій інфекції

Брати мазок із зіва, носа для
бактеріологічного
дослідження

1.ПФ.С.23.ПП.Н.15

1.ПФ.С.23.ПП.Н.16

Збирати харкотиння

1.ПФ.С.23.ПП.Н.17

Брати кал для копрологічного
дослідження

Шифр змістовного модуля

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.14.01

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.14.02

Дифтерія та менінгококова інфекція
Патологічні стани глотки

1.ПФ.С.23.ПП.Н.14.03
1.ПФ.С.23.ПП.Н.15.01

Захворювання:

Брати матеріал методом
мазків-відбитків для
імунофлюоресцентного
дослідження

Брати блювотні маси і
промивні води шлунка для
бактеріологічного
дослідження

Назва змістового модуля

1.ПФ.С.23.ПП.Н.18

1.ПФ.С.23.ПП.Н.19

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.15.02

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.15.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.15.04

Захворювання дихальних шляхів і захворювання сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.15.05

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.23.ПП.Н.15.06

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.15.07

Захворювання:
— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.16.01

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.17.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.17.02

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.17.03

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.17.04

Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.23.ПП.Н.17.05

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.23.ПП.Н.18.01

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.18.02

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.18.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.18.04

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.18.05

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.18.06

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.19.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.19.02
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Зміст уміння, що
забезпечується

Брати кал для дослідження на
яйця глистів

Брати кал на бактеріологічне
дослідження

Брати кал для дослідження на
приховану кров

Брати кал на яйця гельмінтів

Брати шлунковий та

Шифр уміння

1.ПФ.С.23.ПП.Н.20

1.ПФ.С.23.ПП.Н.21

1.ПФ.С.23.ПП.Н.22

1.ПФ.С.23.ПП.Н.23

1.ПФ.С.23.ПП.Н.24

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.19.03

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.19.04

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.20.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.20.02

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.20.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.20.04

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.20.05

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.23.ПП.Н.21.01

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляцій ним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.21.02

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.21.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.21.04

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.21.05

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.21.06

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.22.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.22.02

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.22.03

Кишкові інфекції. СНІД

1.ПФ.С.23.ПП.Н.22.04

Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.22.05

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.22.06

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.22.07

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.22.08

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.23.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.23.02

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.23.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.23.04

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.23.05

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.24.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

дуоденальний вміст

Брати промивні води шлунка
на дослідження

Брати зіскоб на ентеробіоз
Брати сечу для загального
дослідження

1.ПФ.С.23.ПП.Н.25

1.ПФ.С.23.ПП.Н.26
1.ПФ.С.23.ПП.Н.27

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.24.02

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.24.03

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.24.04

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.24.05

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.23.ПП.Н.25.01

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.25.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.25.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.25.04

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.25.05

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.25.06

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.26.01

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.26.02

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.02

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.03

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.04

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.05

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.06

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.07

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.08

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.09

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.10

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем.

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.11

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.12

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.13

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.14

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.27.15
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Брати сечу для дослідження
за методом Нечипоренка

Брати сечу для дослідження
за методом Зимницького

Брати сечу на амілазу, 17кетостероїди

Брати сечу на
фенілкетонурію

Шифр уміння

1.ПФ.С.23.ПП.Н.28

1.ПФ.С.23.ПП.Н.29

1.ПФ.С.23.ПП.Н.30

1.ПФ.С.23.ПП.Н.31

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.28.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.28.02

Медсестринський процес у випадку гломерулонефритів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.28.03

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.28.04

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.28.05

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.28.06

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.28.07

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.28.08

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.29.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.29.02

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.29.03

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.29.04

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.29.05

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.29.06

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.29.07

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.29.08

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.30.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.30.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.30.03

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.30.04

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.30.05

Патологія органів травлення

1.ПФ.С.23.ПП.Н.30.06

Найчастіша ендокринна патологія та захворювання кровотворної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.30.07

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.31.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.31.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.31.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.23.ПП.Н.31.04

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.31.05
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Брати сечу на глюкозу

Проводити експресдіагностику глюкози та
кетонових тіл у сечі

Брати сечу для
бактеріологічного
дослідження

Шифр уміння

1.ПФ.С.23.ПП.Н.32

1.ПФ.С.23.ПП.Н.33

1.ПФ.С.23.ПП.Н.34

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Патологія органів травлення, найчастіша ендокринна патологія та захворювання кровотворної
системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.31.06

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.32.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.32.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.32.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.23.ПП.Н.32.04

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної системи. Кишкові інфекції.
СНІД

1.ПФ.С.23.ПП.Н.32.05

Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.32.06

Патологія органів травлення

1.ПФ.С.23.ПП.Н.32.07

Найчастіша ендокринна патологія та захворювання кровотворної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.32.08

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.33.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.23.ПП.Н.33.02

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем. Кишкові інфекції.
СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.33.03

Патологія органів травлення, найчастіша ендокринна патологія та захворювання кровотворної
системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.33.04

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.23.ПП.Н.34.01

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.34.02

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.34.03

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.34.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.34.05

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.34.06

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.34.07

Особливості захворювань органів травлення та кровотворної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.34.08

Особливості захворювань сечової, статевої та ендокринної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.34.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.34.10

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.34.11
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Брати сечу на діастазу

Проводити забір матеріалу
від пацієнтів з підозрою на
особливо небезпечні інфекції

Шифр уміння

1.ПФ.С.23.ПП.Н.35

1.ПФ.С.23.ПП.Н.36

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.35.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.35.02

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.35.03

Вчення про інфекційні хвороби

1.ПФ.С.23.ПП.Н.36.01

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології;

1.ПФ.С.23.ПП.Н.36.02

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.36.03

Сифіліс

1.ПФ.С.23.ПП.Н.37.01

Гонококова та хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз. Дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.37.02

Проводити забір матеріалу
від пацієнтів з підозрою на
венеричні захворювання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.37

Брати мазок із зовнішнього
слухового ходу

1.ПФ.С.23.ПП.Н.38

Патологічні стани вуха

1.ПФ.С.23.ПП.Н.38.01

Проводити забір матеріалу з
кон’юнктиви на
бактеріологічне дослідження

1.ПФ.С.23.ПП.Н.39

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.39.01

Захворювання допоміжного апарату очей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.39.02

Оцінювати результати
основних показників крові,
сечі, харкотиння, калу

1.ПФ.С.23.ПП.Н.40

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.40.01

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.40.02

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.40.03

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.40.04

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.23.ПП.Н.40.05

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.40.06

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.40.07

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.02

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.03

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.04

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.05

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.06

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.07

Готувати пацієнта до
рентгенологічного дослідження шлунка та кишок

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Готувати пацієнта до
бронхографії,
холецистографії, урографії

Проводити проби на
чутливість до контрастної
речовини

Шифр уміння

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42

1.ПФ.С.23.ПП.Н.43

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.08

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.09

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.10

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.11

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.12

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.13

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.14

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.15

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.41.16

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.02

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.03

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.04

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.05

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.06

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.07

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.08

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.09

Медсестринський процес у разі гломерулонефритів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.10

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.11

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.12

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведення

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.13

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.14

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.15

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.42.16

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.43.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.43.02

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.43.03
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Готувати пацієнта до
бронхоскопії

Готувати пацієнта до
езофагогастродуоденоскопії

Шифр уміння

1.ПФ.С.23.ПП.Н.44

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.С.23.ПП.Н.43.04

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.43.05

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.43.06

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.43.07

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.43.08

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.44.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.44.02

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.44.03

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.С.23.ПП.Н.44.04

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.44.05

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.С.23.ПП.Н.44.06

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.С.23.ПП.Н.44.07

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.44.08

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.44.09

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.44.10

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.44.11

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.02

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.03

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.04

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.05

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.06

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.07

Вирішення проблем пацієнта в разі захворювань шлунка

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.08

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.09

Ведення пацієнта в разі захворювань жовчного міхура, жовчовивідних шляхів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.10

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.11

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.12

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.13
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Готувати пацієнта до
цистоскопії

Готувати пацієнта до
ультразвукового дослідження
органів черевної порожнини
та малого тазу

Готувати пацієнта до
радіоізотопного дослідження

Шифр уміння

1.ПФ.С.23.ПП.Н.46

1.ПФ.С.23.ПП.Н.47

1.ПФ.С.23.ПП.Н.48

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.45.14

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.46.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.46.02

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.46.03

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.С.23.ПП.Н.46.04

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.46.05

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.46.06

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.46.07

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.47.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.47.02

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.47.03

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.С.23.ПП.Н.47.04

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.47.05

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.47.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.47.07

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.47.08

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.47.09

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.48.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.48.02

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.С.23.ПП.Н.48.03

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.48.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.48.05

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.48.06

Проводити люмінесцентну
діагностику мікроспорії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.49

Хвороби шкіри та її придатків

1.ПФ.С.23.ПП.Н.49.01

Готувати пацієнта та
необхідне оснащення до
плевральної, стернальної,
люмбальної, абдомінальної

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50

Захворювання:
— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.01

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.03
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

пункцій та пункцій суглобів і
абсцесу, спостерігати за
пацієнтом після процедури

Знімати ЕКГ

Виписувати направлення на

1.ПФ.С.23.ПП.Н.51

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.04

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.05

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.06

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.07

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.08

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Види лікувального режиму. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів. Прогноз. Експертиза.
Реабілітація

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.09

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.10

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.11

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.12

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.13

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.14

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.15

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.С.23.ПП.Н.50.16

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.51.01

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.51.02

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.С.23.ПП.Н.51.03

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.С.23.ПП.Н.51.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.51.05

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.23.ПП.Н.51.06

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.51.07

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.51.08

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

лабораторне дослідження

Доставляти матеріал до
лабораторії

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.02

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.03

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.04

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.05

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.06

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.07

Сифіліс

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.08

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.09

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.10

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.11

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.12

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.13

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.14

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.15

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.16

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.52.17

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.02

Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.04

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.05

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.06

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.07

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.08

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.09

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем. Інфекційні хвороби

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.10
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ГСВОУ________11
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.11

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.12

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.13

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.54.14

Гігієна промислових, харчових підприємств, дитячих і лікувально-профілактичних установ

1.ПФ.С.23.ПП.Н.55.01

Профілактика — основа сімейної медицини

1.ПФ.С.23.ПП.Н.55.02

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.23.ПП.Н.55.03

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.23.ПП.Н.55.04

Відбирати проби продуктів
для скерування їх на
лабораторні дослідження
(при розслідуванні випадків
харчових отруєнь і інших
невідкладних випадків)

1.ПФ.С.23.ПП.Н.55

Підмивати новонароджену
дитину

1.ПФ.С.24.ПП.Н.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.24.ПП.Н.01.01

Оброблювати фізіологічні
складки

1.ПФ.С.24.ПП.Н.02

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.24.ПП.Н.02.01

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.24.ПП.Н.02.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.24.ПП.Н.02.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.24.ПП.Н.03.01

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.24.ПП.Н.03.02

Патологічні стани носа та приносових пазух

1.ПФ.С.24.ПП.Н.04.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.24.ПП.Н.04.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.24.ПП.Н.04.03

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.24.ПП.Н.04.04

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.24.ПП.Н.05.01

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.24.ПП.Н.05.02

Захворювання допоміжного апарату очей

1.ПФ.С.24.ПП.Н.05.03

Патологічні стани вуха

1.ПФ.С.24.ПП.Н.06.01

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.24.ПП.Н.06.02

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.24.ПП.Н.06.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.24.ПП.Н.07.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.24.ПП.Н.07.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.24.ПП.Н.07.03

Здійснювати туалет пупкової
ранки, залишку пуповини

1.ПФ.С.24.ПП.Н.03

Здійснювати туалет носових
ходів

1.ПФ.С.24.ПП.Н.04

Здійснювати туалет очей

Здійснювати туалет вух

Здійснювати гігієнічну ванну

1.ПФ.С.24.ПП.Н.05

1.ПФ.С.24.ПП.Н.06

1.ПФ.С.24.ПП.Н.07
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Користуватися кювезом
Зважувати дитину,
проводити контрольне
зважування

Вимірювати довжину тіла

Вимірювати обвід голови,
грудної клітки

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
нападу бронхіальної астми і
астматичного статусу

Шифр уміння

1.ПФ.С.24.ПП.Н.08
1.ПФ.С.24.ПП.О.09

1.ПФ.С.24.ПП.О.10

1.ПФ.С.24.ПП.О.11

1.ПФ.С.25.ПП.Н.01

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.24.ПП.Н.07.04

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.24.ПП.Н.08.01

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.24.ПП.Н.08.02

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.24.ПП.О.09.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.24.ПП.О.09.02

Вигодовування дітей

1.ПФ.С.24.ПП.О.09.03

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.24.ПП.О.09.04

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.24.ПП.О.09.05

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.24.ПП.О.10.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.24.ПП.О.10.02

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.24.ПП.О.10.03

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.24.ПП.О.11.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.24.ПП.О.11.02

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.24.ПП.О.11.03

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.01.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.01.02

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень. Ведення пацієнтів у
разі патології легень

1.ПФ.С.25.ПП.Н.01.03

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.01.04

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.01.05

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.01.06

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.01.07

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.01.08

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.01.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.01.10

Гостра серцева та дихальна недостатність

1.ПФ.С.25.ПП.Н.01.11
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Зміст уміння, що
забезпечується

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
стенозуючому
ларинготрахеїті

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
легеневої кровотечі

Надавати невідкладну
долікарську допомогу при
асфіксії різної етіології

Шифр уміння

1.ПФ.С.25.ПП.Н.02

Назва змістового модуля

Патологічні стани гортані

Шифр змістовного модуля

1.ПФ.С.25.ПП.Н.02.01

Захворювання:

1.ПФ.С.25.ПП.Н.03

1.ПФ.С.25.ПП.Н.04

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.25.ПП.Н.02.02

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.02.03

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.02.04

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.02.05

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.02.06

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.03.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.03.02

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.03.03

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.25.ПП.Н.03.04

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.С.25.ПП.Н.03.05

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.С.25.ПП.Н.03.06

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.03.07

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.03.08

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.03.09

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.03.10

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.25.ПП.Н.03.11

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.03.12

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань легень

1.ПФ.С.25.ПП.Н.04.01

Ведення пацієнтів у разі патології легень

1.ПФ.С.25.ПП.Н.04.02

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.04.03

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.04.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.04.05

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.04.06

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.04.07

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.25.ПП.Н.04.08
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Зміст уміння, що
забезпечується

Надавати невідкладну
долікарську допомогу при
набряку легень

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
гострого порушення
серцевого ритму

Шифр уміння

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05

1.ПФ.С.25.ПП.Н.06

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.04.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.04.10

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.02

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.03

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.04

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.05

Медсестринський процес у разі артеріальних гіпертензій та атеросклерозу

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.06

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.07

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.08

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.09

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.10

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.11

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.12

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем. Кишкові інфекції.
СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.13

Гостра серцева та дихальна недостатність

1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.14

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.06.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.06.02

Ведення пацієнтав разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.С.25.ПП.Н.06.03

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.06.04

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.06.05

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.06.06

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.06.07

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.06.08

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.25.ПП.Н.06.09

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.25.ПП.Н.06.10

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.06.11
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Зміст уміння, що
забезпечується

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
інсульту

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
інфекційно-токсичного шоку

Шифр уміння

1.ПФ.С.25.ПП.Н.07

1.ПФ.С.25.ПП.Н.08

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
перфорації кишки

1.ПФ.С.25.ПП.Н.09

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
зневоднення

1.ПФ.С.25.ПП.Н.10

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
печінкової енцефалопації

1.ПФ.С.25.ПП.Н.11

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Гостра серцева та дихальна недостатність

1.ПФ.С.25.ПП.Н.06.12

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.07.01

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.С.25.ПП.Н.07.02

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.С.25.ПП.Н.07.03

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.С.25.ПП.Н.07.04

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.25.ПП.Н.08.01

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.25.ПП.Н.08.02

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.25.ПП.Н.08.03

Реанімація та інтенсивна терапія при гострих станах

1.ПФ.С.25.ПП.Н.08.04

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.08.05

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.25.ПП.Н.08.06

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.25.ПП.Н.08.07

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.25.ПП.Н.08.08

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.08.09

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.25.ПП.Н.09.01

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.09.02

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.25.ПП.Н.10.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Мед сестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.10.02

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.10.03

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.10.04

Ведення пацієнтів у разі захворювань печінки

1.ПФ.С.25.ПП.Н.11.01

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.11.02

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.11.03
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ГСВОУ________11
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

Шифр змістовного модуля

1.ПФ.С.25.ПП.Н.11.04

Захворювання:

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
малярійного нападу

1.ПФ.С.25.ПП.Н.12

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
непритомності

1.ПФ.С.25.ПП.Н.13

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
колапсу

1.ПФ.С.25.ПП.Н.14

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

1.ПФ.С.25.ПП.Н.11.05

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.11.06

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.25.ПП.Н.11.07

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.11.08

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.11.09

Захворювання:
— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.25.ПП.Н.12.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.13.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.13.02

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.13.03

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.13.04

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем. Кишкові інфекції. СНІД

1.ПФ.С.25.ПП.Н.13.05

Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.13.06

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.25.ПП.Н.13.07

Гостра судинна недостатність. Шок

1.ПФ.С.25.ПП.Н.13.08

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинній недостатності

1.ПФ.С.25.ПП.Н.14.01

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.14.02

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.14.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.14.04

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.14.05

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.14.06

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.14.07

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.14.08

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.25.ПП.Н.14.09
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Зміст уміння, що
забезпечується

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
гіпертермічного синдрому

Шифр уміння

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.14.10

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.25.ПП.Н.14.11

Гостра судинна недостатність. Шок

1.ПФ.С.25.ПП.Н.14.12

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.01

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.03

Захворювання:

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
гіперглікемічної коми

1.ПФ.С.25.ПП.Н.16

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.04

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.05

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляцій ним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.06

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.07

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.08

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.09

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.10

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.11

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.12

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.13

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.14

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.15

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.16

Кишкові інфекції. СНІД.

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.17

Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.18

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.25.ПП.Н.15.19

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.С.25.ПП.Н.16.01

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.16.02

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.16.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.16.04

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної

1.ПФ.С.25.ПП.Н.16.05
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

систем

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
гіпоглікемічної коми

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
гострої затримки сечі

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
гострих отруєнь

1.ПФ.С.25.ПП.Н.17

1.ПФ.С.25.ПП.Н.18

1.ПФ.С.25.ПП.Н.19

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.16.06

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.16.07

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної системи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.16.08

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.16.09

Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння

1.ПФ.С.25.ПП.Н.17.01

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.17.02

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.17.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.17.04

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.С.25.ПП.Н.17.05

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.17.06

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.17.07

Новонароджена дитина

1.ПФ.С.25.ПП.Н.17.08

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.25.ПП.Н.17.09

Кишкові інфекції. СНІД

1.ПФ.С.25.ПП.Н.17.10

Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.17.11

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.18.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.18.02

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.18.03

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.18.04

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.18.05

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.18.06

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.19.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.19.02

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.19.03

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та

1.ПФ.С.25.ПП.Н.19.04
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Зміст уміння, що
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Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

догляд за ними

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
ураження електричним
струмом

1.ПФ.С.25.ПП.Н.20

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
гострих професійних отруєнь

1.ПФ.С.25.ПП.Н.21

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
порушень ритму серця

1.ПФ.С.25.ПП.Н.22

Надавати невідкладну

1.ПФ.С.25.ПП.Н.23

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.19.05

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.19.06

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.19.07

Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та
алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.25.ПП.Н.19.07

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.25.ПП.Н.19.08

Отрути. Гострі екзогенні отруєння. Коматозні стани. Гостра ниркова недостатність

1.ПФ.С.25.ПП.Н.19.09

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.20.01

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.20.02

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.20.03

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

1.ПФ.С.25.ПП.Н.20.04

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.20.05

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.20.06

Безпека життждіяльності

1.ПФ.С.25.ПП.Н.20.07

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.21.01

Безпека життєдіяльності

1.ПФ.С.25.ПП.Н.21.02

Ведення пацієнтів у разі професійних захворювань та отруєнь

1.ПФ.С.25.ПП.Н.21.03

Отрути. Гострі екзогенні отруєння. Коматозні стани. Гостра ниркова недостатність

1.ПФ.С.25.ПП.Н.21.04

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.22.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.22.02

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.С.25.ПП.Н.22.03

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.С.25.ПП.Н.22.04

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.22.05

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.22.06

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.22.07

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.22.08

Гостра серцева та дихальна недостатність

1.ПФ.С.25.ПП.Н.22.09

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.23.01
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

долікарську допомогу в разі
ортостатичної гіпотонії
Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
розшарувальної аневризми
аорти

1.ПФ.С.25.ПП.Н.24

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.23.02

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.23.03

Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу

1.ПФ.С.25.ПП.Н.24.01

Ведення пацієнта в разі набутих вад серця, серцево-судинної недостатності

1.ПФ.С.25.ПП.Н.24.02

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.24.03

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.24.04

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.24.05

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
тромбоемболії легеневої
артерії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.25

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
еклампсії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.26

Медсестринський процес при гломерулонефритах

1.ПФ.С.25.ПП.Н.26.01

Ведення пацієнта з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних шляхів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.26.02

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.26.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.26.04

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.27.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.27.02

Ведення пацієнта в разі алергійних захворювань

1.ПФ.С.25.ПП.Н.27.03

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.27.04

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.27.05

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.27.06

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.27.07

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.27.08

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.27.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.27.10

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.28.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.28.02

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.28.03

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
анафілактичного шоку

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
шоків іншої етіології

1.ПФ.С.25.ПП.Н.27

1.ПФ.С.25.ПП.Н.28

1.ПФ.С.25.ПП.Н.25.01
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Зміст уміння, що
забезпечується

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
тиреотоксичного кризу

Шифр уміння

1.ПФ.С.25.ПП.Н.29

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
кровотеч стравоходу та
шлунково-кишкової
кровотечі

1.ПФ.С.25.ПП.Н.30

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
судом різної етіології

1.ПФ.С.25.ПП.Н.31

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
нападу епілепсії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.32

Надавати невідкладну

1.ПФ.С.25.ПП.Н.33

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Захворювання дихальних шляхів і сечовидільної системи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.28.04

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.28.05

Гостра судинна недостатність. Шок

1.ПФ.С.25.ПП.Н.28.06

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової, статевої та ендокринної
систем

1.ПФ.С.25.ПП.Н.29.01

Робота в поліклінічному відділенні лікувально-профілактичної установи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.29.02

Реалізація медсестринського процесу в разі патології внутрішніх органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.29.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.25.ПП.Н.29.04

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.30.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.30.02

Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.30.03

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.25.ПП.Н.30.04

Захворювання:
— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

1.ПФ.С.25.ПП.Н.31.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

1.ПФ.С.25.ПП.Н.31.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.25.ПП.Н.31.03

Хвороби дітей раннього віку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.31.04

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

1.ПФ.С.25.ПП.Н.31.05

Кишкові інфекції. СНІД

1.ПФ.С.25.ПП.Н.31.06

Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.31.07

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.С.25.ПП.Н.31.08

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.С.25.ПП.Н.31.09

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.С.25.ПП.Н.31.10

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.32.01

Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.С.25.ПП.Н.32.02

Захворювання:
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

долікарську допомогу в разі
харчових токсикоінфекцій

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

1.ПФ.С.25.ПП.Н.33.01

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.25.ПП.Н.34.01

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.25.ПП.Н.34.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.35.01

Основні онкологічні захворювання

1.ПФ.С.25.ПП.Н.35.02

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
психомоторного збудженнія

1.ПФ.С.25.ПП.Н.34

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
можливих ускладнень під час
та після переливання крові

1.ПФ.С.25.ПП.Н.35

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
гострого нападу глаукоми

1.ПФ.С.25.ПП.Н.36

Захворювання, пов’язані з порушенням циркуляції водянистої вологи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.36.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
поранення органа зору

1.ПФ.С.25.ПП.Н.37

Проблеми пацієнтів у разі ушкодження органа зору

1.ПФ.С.25.ПП.Н.37.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
контузії органу зору

1.ПФ.С.25.ПП.Н.38

Проблеми пацієнтів у разі ушкодження органа зору

1.ПФ.С.25.ПП.Н.38.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
опіків органа зору
(термічних, хімічних,
променевих)

1.ПФ.С.25.ПП.Н.39

Проблеми пацієнтів у разі ушкодження органа зору

1.ПФ.С.25.ПП.Н.39.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
клінічної смерті

1.ПФ.С.25.ПП.Н.40

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.40.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.40.02

Хвороби новонароджених дітей

1.ПФ.С.25.ПП.Н.40.03

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

1.ПФ.С.25.ПП.Н.40.04

Оцінювати вид кровотечі

1.ПФ.С.25.ПР.Р.41

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.41.01

Здійснювати пальцеве
притиснення артерії на
протязі

1.ПФ.С.25.ПП.Н.42

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.42.01

Накладати кровоспинний
джгут

1.ПФ.С.25.ПП.Н.43

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.43.01

Накладати джгут-закрутку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.44

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.44.01
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Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Накладати давлячу пов’язку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.46

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.46.01

Накладати кровоспинний
затискач на судину

1.ПФ.С.25.ПП.Н.47

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.47.01

Проводити тугу тампонаду
рани

1.ПФ.С.25.ПП.Н.48

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.48.01

Застосовувати місцево холод

1.ПФ.С.25.ПП.Н.49

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.49.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.49.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.49.03

Здійснювати максимальне
згинання кінцівки

1.ПФ.С.25.ПП.Н.50

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.50.01

Здійснювати максимальне
перерозгинання кінцівок у
суглобах

1.ПФ.С.25.ПП.Н.51

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.51.01

Проводити передню
тампонаду носа

1.ПФ.С.25.ПП.Н.52

Патологічні стани носа та приносових пазух

1.ПФ.С.25.ПП.Н.52.01

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.52.02

Накладати і знімати вузлові
шви

1.ПФ.С.25.ПП.Н.53

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.53.01

Накладати і знімати скоби
Мішеля

1.ПФ.С.25.ПП.Н.54

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.54.01

Накладати і знімати
асептичну пов’язку на рану

1.ПФ.С.25.ПП.Н.55

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.55.01

Накладати і знімати колову
пов’язку на голову

1.ПФ.С.25.ПП.Н.56

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.56.01

Накладати і знімати
зворотню пов’язку на голову

1.ПФ.С.25.ПП.Н.57

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.57.01

Накладати і знімати пов’язку
“чепець” на голову

1.ПФ.С.25.ПП.Н.58

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.58.01

Накладати і знімати
хрестоподібну пов’язку на
потилицю

1.ПФ.С.25.ПП.Н.59

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.59.01

Накладати і знімати
пращоподібну пов’язку на ніс

1.ПФ.С.25.ПП.Н.60

Патологічні стани носа та приносових пазух

1.ПФ.С.25.ПП.Н.60.01

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.60.02
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Накладати і знімати
пращоподібну пов’язку на
підборіддя

1.ПФ.С.25.ПП.Н.61

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.61.01

Накладати і знімати пов’язку
«шапка Гіппократа»

1.ПФ.С.25.ПП.Н.62

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.62.01

Накладати і знімати колову
пов’язку на кінцівку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.63

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.63.01

Накладати і знімати
спіральну пов’язку на
кінцівку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.64

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.64.01

Накладати і знімати пов’язку
«лицарська рукавичка»

1.ПФ.С.25.ПП.Н.65

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.65.01

Накладати і знімати
зворотню пов’язку на кисть

1.ПФ.С.25.ПП.Н.66

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.66.01

Накладати і знімати
хрестоподібну пов’язку на
променево-зап’ястковий
суглоб

1.ПФ.С.25.ПП.Н.67

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.67.01

Накладати і знімати
хрестоподібну пов’язку на
гомілковостопний суглоб

1.ПФ.С.25.ПП.Н.68

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.68.01

Накладати і знімати
черепашачу пов’язку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.69

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.69.01

Накладати і знімати
колосоподібну пов’язку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.70

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.70.01

Накладати і знімати
косинкову пов’язку на кисть

1.ПФ.С.25.ПП.Н.71

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.71.01

Накладати і знімати
косинкову пов’язку на стопу

1.ПФ.С.25.ПП.Н.72

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.72.01

Накладати і знімати вушні
пов’язки — велику та малу

1.ПФ.С.25.ПП.Н.73

Патологічні стани вуха

1.ПФ.С.25.ПП.Н.73.01

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.73.02

Накладати і знімати
монокулярну пов’язку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.74

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.74.01

Проблеми пацієнтів у разі ушкодження органа зору.

1.ПФ.С.25.ПП.Н.74.02
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Накладати і знімати
бінокулярну пов’язку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.75

Застосовувати
внутрішньом’язово
анальгезувальні засоби

1.ПФ.С.25.ПП.Н.76

Застосовувати шину Крамера
в разі перелому плеча

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.75.01

Проблеми пацієнтів у разі ушкодження органа зору

1.ПФ.С.25.ПП.Н.75.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.76.01

1.ПФ.С.25.ПП.Н.77

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.77.01

Застосовувати шину Крамера
в разі перелому передпліччя

1.ПФ.С.25.ПП.Н.78

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.78.01

Застосовувати шину Крамера
в разі перелому однієї з
кісток гомілки

1.ПФ.С.25.ПП.Н.79

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.79.01

Застосовувати шину Крамера
в разі перелому двох кісток
гомілки

1.ПФ.С.25.ПП.Н.80

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.80.01

Застосовувати шину
Дітеріхса в разі перелому
стегна

1.ПФ.С.25.ПП.Н.81

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.81.01

Застосовувати простирадло
або рушник в разі перелому
ребер

1.ПФ.С.25.ПП.Н.82

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.82.01

Застосовувати підручні
засоби в разі перелому хребта

1.ПФ.С.25.ПП.Н.83

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.83.01

Застосовувати підручні
засоби в разі перелому таза

1.ПФ.С.25.ПП.Н.84

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.84.01

Застосовувати підручні
засоби в разі перелому
ключиці

1.ПФ.С.25.ПП.Н.85

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.85.01

Застосовувати пов’язку Дезо

1.ПФ.С.25.ПП.Н.86

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.86.01

Застосовувати пов’язку
Вельпо

1.ПФ.С.25.ПП.Н.87

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.87.01

Застосовувати хрестоподібну
пов’язку на плечові суглоби в
разі перелому ключиці

1.ПФ.С.25.ПП.Н.88

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.88.01
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Застосовувати гіпсову
пов’язку

1.ПФ.С.25.ПП.Н.89

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.89.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
вивихів великих суглобів
кінцівок

1.ПФ.С.25.ПП.Н.90

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.90.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
вивихів нижньої щелепи

1.ПФ.С.25.ПП.Н.91

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.91.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
відкритих механічних
непроникаючих ушкоджень
кісток та суглобів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.92

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.92.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
травматичної ампутації

1.ПФ.С.25.ПП.Н.93

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.93.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
відкритих проника-ючих
ушкоджень

1.ПФ.С.25.ПП.Н.94

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.94.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
закритих механічних
уошкоджень м’яких тканин

1.ПФ.С.25.ПП.Н.95

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.95.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу у
випадку поранень м’яких
тканин

1.ПФ.С.25.ПП.Н.96

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.96.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
термічних ушкоджень (опіків
та відморожень)

1.ПФ.С.25.ПП.Н.97

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.97.01

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.97.02

Безпека життєдіяльності

1.ПФ.С.25.ПП.Н.97.03

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі

1.ПФ.С.25.ПП.Н.98

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.98.01

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.98.02
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Безпека життєдіяльності

1.ПФ.С.25.ПП.Н.98.03

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.99.01

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.99.02

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
електротравми

1.ПФ.С.25.ПП.Н.99

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
гострої хірургічної інфекції

1.ПФ.С.25.ПП.Н.100 Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.100.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
травматичної асфіксії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.101 Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.101.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
черепно-мозкових травм

1.ПФ.С.25.ПП.Н.102 Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.102.01

Надавати невідкладну
1.ПФ.С.25.ПП.Н.103 Медсестринство в спеціальній хірургії
долікарську допомогу в разі
захворювань гострого живота

1.ПФ.С.25.ПП.Н.103.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
парафімози

1.ПФ.С.25.ПП.Н.104 Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.104.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
синдрому тривалого
здавлювання

1.ПФ.С.25.ПП.Н.105 Медсестринство в спеціальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.105.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
зростаючого набряку
кінцівки з гіпсовою
пов’язкою

1.ПФ.С.25.ПП.Н.106 Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.106.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
потрапляння стороннього
тіла в м’які тканини

1.ПФ.С.25.ПП.Н.107 Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.25.ПП.Н.107.01

Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
сторонніх тіл кон’юнктиви

1.ПФ.С.25.ПП.Н.108 Проблеми пацієнтів у разі ушкодження органа зору

1.ПФ.С.25.ПП.Н.108.01

Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.101.02
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Шифр змістовного модуля

або рогівки ока
Надавати невідкладну
долікарську допомогу в разі
сторонніх тіл порожнини
носа, глотки, гортані, вух,
стравоходу

1.ПФ.С.25.ПП.Н.109 Патологічні стани носа та приносових пазух. Патологічні стани глотки. Патологічні стани
гортані

Надавати невідкладну
допомогу в разі тяжких форм
пізнього гестозу

1.ПФ.С.25.ПП.Н.110 Токсикози вагітних

1.ПФ.С.25.ПП.Н.110.01

Надавати невідкладну
допомогу в разі кровотеч під
час вагітності

1.ПФ.С.25.ПП.Н.111 Кровотечі під час вагітності та пологів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.111.01

Надавати невідкладну
допомогу в разі кровотеч під
час пологів та в
післяпологовому періоді

1.ПФ.С.25.ПП.Н.112 Кровотечі під час вагітності та пологів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.112.01

Надавати невідкладну
допомогу в разі загрози
розриву матки

1.ПФ.С.25.ПП.Н.113 Вузькі тази. Неправильні положення плода

1.ПФ.С.25.ПП.Н.113.01

Надавати невідкладну
допомогу в разі розривів
м’яких тканин пологових
шляхів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.114 Пологи

Надавати невідкладну
допомогу в разі емболії
навколоплодовими водами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.115 Пологи

Надавати невідкладну
допомогу в разі травми
жіночих статевих органів

1.ПФ.С.25.ПП.Н.116 Вади розвитку жіночих статевих органів

Наближатися до пораненого
різними способами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.117 Захист населення в надзвичайних ситуаціях

1.ПФ.С.25.ПП.Н.117.01

Витягувати пораненого на
1.ПФ.С.25.ПП.Н.118 Захист населення в надзвичайних ситуаціях
собі, на плащ-наметі, шинелі,
за допомогою лямок

1.ПФ.С.25.ПП.Н.118.01

Патологічні стани вуха

Патологія пологової діяльності. Багатоплідна вагітність

1.ПФ.С.25.ПП.Н.109.01
1.ПФ.С.25.ПП.Н.109.02

1.ПФ.С.25.ПП.Н.113.02
1.ПФ.С.25.ПП.Н.114.01

Фізіологічний післяпологовий період. Вузькі тази

1.ПФ.С.25.ПП.Н.114.02

Патологія пологової діяльності. Багатоплідна вагітність

1.ПФ.С.25.ПП.Н.114.03
1.ПФ.С.25.ПП.Н.115.01

Фізіологічний післяпологовий період

1.ПФ.С.25.ПП.Н.115.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.115.03

Методика лікування та догляд за гінекологічними хворими

1.ПФ.С.25.ПП.Н.116.01
1.ПФ.С.25.ПП.Н.116.02
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санітарної та спеціальної
Виносити пораненого
різними способами

1.ПФ.С.25.ПП.Н.119 Захист населення в надзвичайних ситуаціях

1.ПФ.С.25.ПП.Н.119.01

Працювати в засобах захисту 1.ПФ.С.25.ПП.Н.120 Медицина надзвичайних ситуацій
1.ПФ.С.25.ПП.Н.120.01
органів дихання та шкіри (під
Основні принципи захисту хворих і медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів 1.ПФ.С.25.ПП.Н.120.02
час надання допомоги на
у надзвичайних ситуаціях
території, зараженій
радіоактивними та
отруйними речовинами)
Вводити протиблювотний
засіб у випадку ураження
проникаючою радіацією

1.ПФ.С.25.ПП.Н.121 Медицина надзвичайних ситуації

Проводити часткове
санітарне оброблення
механічним способом у
випадку ураження
проникаючою радіацією

1.ПФ.С.25.ПП.Н.122 Медицина надзвичайних ситуацій

Надягати протигаз на себе

1.ПФ.С.25.ПП.Н.123 Медицина надзвичайних ситуацій

1.ПФ.С.25.ПП.Н.121.01

Основні принципи захисту хворих і медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів 1.ПФ.С.25.ПП.Н.121.02
у надзвичайних ситуаціях
Медико-тактична
характеру.

характеристика

1.ПФ.С.25.ПП.Н.122.01
надзвичайних

ситуацій

природного

і

техногенного 1.ПФ.С.25.ПП.Н.122.02

Основні принципи захисту хворих і медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів 1.ПФ.С.25.ПП.Н.122.03
у надзвичайних ситуаціях
1.ПФ.С.25.ПП.Н.123.01

Основні принципи захисту хворих і медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів 1.ПФ.С.25.ПП.Н.123.02
у надзвичайних ситуаціях
Надягати протигаз на
ураженого

1.ПФ.С.25.ПП.Н.124 Медицина надзвичайних ситуацій

Підбирати і застосовувати
антидот

1.ПФ.С.25.ПП.Н.125 Медицина надзвичайних ситуацій.

Проводити ШВЛ за
допомогою апарату ДП-10,
КІ-4.

1.ПФ.С.25.ПП.Н.126 Медицина надзвичайних ситуацій

Користуватись
індивідуальним
протихімічним пакетом під
час проведення часткового

1.ПФ.С.25.ПП.Н.127 Медицина надзвичайних ситуацій

1.ПФ.С.25.ПП.Н.124.01

Основні принципи захисту хворих і медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів 1.ПФ.С.25.ПП.Н.124.02
у надзвичайних ситуаціях
1.ПФ.С.25.ПП.Н.125.01

Основні принципи захисту хворих і медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів 1.ПФ.С.25.ПП.Н.125.02
у надзвичайних ситуаціях
1.ПФ.С.25.ПП.Н.126.01

Основні принципи захисту хворих і медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів 1.ПФ.С.25.ПП.Н.126.02
у надзвичайних ситуаціях
1.ПФ.С.25.ПП.Н.127.01

Основні принципи захисту хворих і медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів 1.ПФ.С.25.ПП.Н.127.02
у надзвичайних ситуаціях
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санітарного оброблення
Асистувати під час
проведення малих
гінекологічних операцій

1.ПФ.С.26.ПП.Н.01

Передопераційна підготовка та післяопераційний догляд за гінекологічними хворими

1.ПФ.С.26.ПП.Н.01.01

Асистувати хірургу під час
нескладних операцій

1.ПФ.С.26.ПП.Н.02

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.26.ПП.Н.02.01

Приймати пологи

1.ПФ.С.27.ПП.Н.01

Пологи

1.ПФ.С.27.ПП.Н.01.01

Надавати потерпілому
(хворому) відповідне
положення

1.ПФ.С.28.ПП.Н.01

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.28.ПП.Н.01.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.28.ПП.Н.01.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.28.ПП.Н.01.03

Захист населення в надзвичайних ситуаціях

1.ПФ.С.28.ПП.Н.01.04

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.С.28.ПП.Н.01.05

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.С.28.ПП.Н.01.06

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.28.ПП.Н.01.07

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.28.ПП.Н.01.08

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

1.ПФ.С.28.ПП.Н.01.09

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.С.28.ПП.Н.01.10

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.С.28.ПП.Н.01.11

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.С.28.ПП.Н.01.12

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.28.ПП.Н.02.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.28.ПП.Н.02.02

Захист населення в надзвичайних ситуаціях

1.ПФ.С.28.ПП.Н.02.03

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.28.ПП.Н.02.04

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.С.28.ПП.Н.02.05

Транспортувати потерпілого
(хворого) різними способами

1.ПФ.С.28.ПП.Н.02
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Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади

1.ПФ.С.28.ПП.Н.02.06

Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.С.28.ПП.Н.02.07

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.28.ПП.Н.02.08

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.28.ПП.Н.02.09

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.С.28.ПП.Н.02.10

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.С.28.ПП.Н.02.11

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.С.28.ПП.Н.02.12

Безпечне лікарняне середовище

1.ПФ.С.28.ПП.Н.03.01

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.28.ПП.Н.03.02

Захист населення в надзвичайних ситуаціях

1.ПФ.С.28.ПП.Н.03.03

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.28.ПП.Н.03.04

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

1.ПФ.С.28.ПП.Н.03.05

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

1.ПФ.С.28.ПП.Н.03.06

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.28.ПП.Н.03.07

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

1.ПФ.С.28.ПП.Н.03.08

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клінічна картина абстинентного синдрому.
Профілактика

1.ПФ.С.28.ПП.Н.03.09

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

1.ПФ.С.28.ПП.Н.03.10

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

1.ПФ.С.28.ПП.Н.03.11

Невідкладні стани в неврології

1.ПФ.С.28.ПП.Н.03.12

Транспортувати ампутовану
частинутіла

1.ПФ.С.28.ПП.Н.04

Медсестринство в загальній хірургії

1.ПФ.С.28.ПП.Н.04.01

Транспортувати тіло
померлої людини

1.ПФ.С.28.ПП.Н.05

Спостереження за пацієнтами

1.ПФ.С.28.ПП.Н.05.01

Застосовувати дихальну та

1.ПФ.С.28.ПП.Н.06

Загальне та місцеве знеболювання. Серцево-легенева та церебральна реанімація

1.ПФ.С.28.ПП.Н.06.01
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контролюючу апаратуру на
санітарному транспорті
Проводити інфрачервоне
опромінювання

1.ПФ.С.29.ПП.Н.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.01.01

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.С.29.ПП.Н.01.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.29.ПП.Н.01.03

Проводити ультрафіолетове
опромінювання за основною
схемою

1.ПФ.С.29.ПП.Н.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.02.01

Визначати біодозу для
проведення УФО

1.ПФ.С.29.ПП.Н.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.03.01

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.С.29.ПП.Н.03.02

Підсумкова практика

1.ПФ.С.29.ПП.Н.03.03

Організація роботи відділень реабілітації. Електричний струм низької напруги

1.ПФ.С.29.ПП.Н.04.01

Імпульсний електричний струм низької частоти, постійної та змінної полярності

1.ПФ.С.29.ПП.Н.04.02

Електричний струм високої напруги і частоти. Електричне та магнітне поля

1.ПФ.С.29.ПП.Н.04.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.04.04

Організація роботи відділень реабілітації. Електричний струм низької напруги

1.ПФ.С.29.ПП.Н.05.01

Імпульсний електричний струм низької частоти, постійної та змінної полярності

1.ПФ.С.29.ПП.Н.05.02

Електричний струм високої напруги і частоти. Електричне та магнітне поля.

1.ПФ.С.29.ПП.Н.05.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.05.04

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.С.29.ПП.Н.06.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.29.ПП.Н.06.02

Лікування ультразвуком. Аерозольтерапія. Світлолікування. Фізіопрофілактика

1.ПФ.С.29.ПП.Н.06.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.06.04

Найпростіші методи фізіотерапії

1.ПФ.С.29.ПП.Н.07.01

Підсумкова практика

1.ПФ.С.29.ПП.Н.07.02

Водотеплолікування. Санаторно-курортна справа. Діагностично-лікувальна робота на
дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.07.03

Проводити УВЧ-терапію

Проводити лікувальний
електрофорез

Робити інгаляції

Проводити водолікування

1.ПФ.С.29.ПП.Н.04

1.ПФ.С.29.ПП.Н.05

1.ПФ.С.29.ПП.Н.06

1.ПФ.С.29.ПП.Н.07

Проводити дихальну,
дренажну лікувальну
гімнастику

1.ПФ.С.29.ПП.Н.08

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.08.01

Проводити гіпербаричну

1.ПФ.С.29.ПП.Н.09

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.09.01
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оксигенацію
Проводити основні й
допоміжні прийоми масажу

1.ПФ.С.29.ПП.Н.10

Проводити індуктотермію

1.ПФ.С.29.ПП.Н.11

Організація та проведення лікувального масажу на різних етапах реабілітації

1.ПФ.С.29.ПП.Н.10.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.10.02

Організація роботи відділень реабілітації. Електричний струм низької напруги

1.ПФ.С.29.ПП.Н.11.01

Імпульсний електричний струм низької частоти, постійної та змінної полярності

1.ПФ.С.29.ПП.Н.11.02

Електричний струм високої напруги і частоти. Електричне та магнітне поля

1.ПФ.С.29.ПП.Н.11.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.11.04

Водотеплолікування. Санаторно-курортна справа

1.ПФ.С.29.ПП.Н.12.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.12.02

Проводити парафіноозокеритові аплікації

1.ПФ.С.29.ПП.Н.12

Здійснювати мікрохвильову
терапію

1.ПФ.С.29.ПП.Н.13

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.13.01

Проводити магнітотерапію

1.ПФ.С.29.ПП.Н.14

Організація роботи відділень реабілітації. Електричний струм низької напруги

1.ПФ.С.29.ПП.Н.14.01

Електричний струм високої напруги і частоти. Електричне та магнітне поля

1.ПФ.С.29.ПП.Н.14.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.14.03

Лікування ультразвуком. Аерозольтерапія. Світлолікування. Фізіопрофілактика

1.ПФ.С.29.ПП.Н.15.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.15.02

Організація роботи відділень реабілітації. Електричний струм низької напруги

1.ПФ.С.29.ПП.Н.16.01

Імпульсний електричний струм низької частоти, постійної та змінної полярності

1.ПФ.С.29.ПП.Н.16.02

Електричний струм високої напруги і частоти. Електричне та магнітне поля

1.ПФ.С.29.ПП.Н.16.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.16.04

Організація роботи відділень реабілітації. Електричний струм низької напруги

1.ПФ.С.29.ПП.Н.17.01

Імпульсний електричний струм низької частоти, постійної та змінної полярності

1.ПФ.С.29.ПП.Н.17.02

Електричний струм високої напруги і частоти. Електричне та магнітне поля

1.ПФ.С.29.ПП.Н.17.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.17.04

Організація роботи відділень реабілітації. Електричний струм низької напруги

1.ПФ.С.29.ПП.Н.18.01

Імпульсний електричний струм низької частоти, постійної та змінної полярності

1.ПФ.С.29.ПП.Н.18.02

Електричний струм високої напруги і частоти. Електричне та магнітне поля

1.ПФ.С.29.ПП.Н.18.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.18.04

Організація роботи відділень реабілітації. Електричний струм низької напруги

1.ПФ.С.29.ПП.Н.19.01

Здійснювати ультразвукову
терапію

1.ПФ.С.29.ПП.Н.15

Здійснювати дарсонвалізацію

1.ПФ.С.29.ПП.Н.16

Здійснювати електросон

Здійснювати
діадинамотерапію

Здіснювати фонофорез

1.ПФ.С.29.ПП.Н.17

1.ПФ.С.29.ПП.Н.18

1.ПФ.С.29.ПП.Н.19
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Зміст уміння, що
забезпечується

Здійснювати грязелікування

Здійснювати гальванізацію

Шифр уміння

1.ПФ.С.29.ПП.Н.20

1.ПФ.С.29.ПП.Н.21

Здійснювати комплекс
лікувальної фізичної
культури з пацієнтом,
оцінювати його реакцію на
навантаження

1.ПФ.С.29.ПП.Н.22

Визначати та оцінювати
температурний режим,
вологість повітря, рух
повітря в приміщенні

1.ПФ.Д.30.ПП.О.01

Визначати та оцінювати
атмосферний тиск

1.ПФ.Д.30.ПП.О.02

Розраховувати та оцінювати
окремі показники та
показники комплексної дії
мікроклімату на організм
людини

1.ПФ.Д.30.ПП.О.03

Оцінювати і забезпечувати
дотримання гігієнічних
вимог до організації роботи
харчоблоку лікувальнопрофілактичної установи:
обладнання, інвентарю,
посуду, приміщень, термінів
проведення профілактичних
обстежень, правил особистої

1.ПФ.Д.30.ПП.О.04

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Імпульсний електричний струм низької частоти, постійної та змінної полярності

1.ПФ.С.29.ПП.Н.19.02

Електричний струм високої напруги і частоти. Електричне та магнітне поля

1.ПФ.С.29.ПП.Н.19.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.19.04

Водотеплолікування. Санаторно-курортна справа

1.ПФ.С.29.ПП.Н.20.01

Лікування ультразвуком. Аерозольтерапія. Світлолікування. Фізіопрофілактика

1.ПФ.С.29.ПП.Н.20.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.20.03

Організація роботи відділень реабілітації. Електричний струм низької напруги

1.ПФ.С.29.ПП.Н.21.01

Лікування ультразвуком. Аерозольтерапія. Світлолікування. Фізіопрофілактика

1.ПФ.С.29.ПП.Н.21.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.21.03

Лікувальна фізична культура. Методика фізичної культури при різних захворюваннях

1.ПФ.С.29.ПП.Н.22.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

1.ПФ.С.29.ПП.Н.22.02

Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища

1.ПФ.Д.30.ПП.О.01.01

Гігієна промислових, харчових підприємств, дитячих і лікувально-профілактичних установ

1.ПФ.Д.30.ПП.О.01.02

Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища

1.ПФ.Д.30.ПП.О.02.01

Гігієна промислових, харчових підприємств, дитячих і лікувально-профілактичних установ

1.ПФ.Д.30.ПП.О.02.02

Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища

1.ПФ.Д.30.ПП.О.03.01

Гігієна промислових, харчових підприємств, дитячих і лікувально-профілактичних установ.

1.ПФ.Д.30.ПП.О.03.02

Гігієна промислових, харчових підприємств, дитячих і лікувально-профілактичних установ

1.ПФ.Д.30.ПП.О.04.01

Профілактика — основа сімейної медицини

1.ПФ.Д.30.ПП.О.04.02

Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища

1.ПФ.Д.30.ПП.О.04.03
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

гігієни праці персоналу
харчоблоку
Оцінювати та забезпечувати
дотримання гігієнічних
вимог до якості харчування в
лікувально-профілактичних
установах: зберігання,
кулінарного оброблення
харчових продуктів і готової
їжі

1.ПФ.Д.30.ПП.О.05

Виявляти інфекційного
хворого

2.ПФ.Д.01.ПП.О.01

Гігієна промислових, харчових підприємств, дитячих і лікувально-профілактичних установ

1.ПФ.Д.30.ПП.О.05.01

Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища

1.ПФ.Д.30.ПП.О.05.02

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.01

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.03

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.05

Протиепідемічна робота

2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.06

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.07

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.08

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

2.ПФ.Д.01.ПП.О.01.09

Виявляти хворого на заразні
шкірні захворювання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.02

Протиепідемічна робота

2.ПФ.Д.01.ПП.О.02.01

Виявляти хворого на
венеричні захворювання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.03

Протиепідемічна робота

2.ПФ.Д.01.ПП.О.03.01

Виявляти хворого з
анаеробною інфекцією

2.ПФ.Д.01.ПП.О.04

Медсестринство в загальній хірургії

2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.01

Протиепідемічна робота

2.ПФ.Д.01.ПП.О.04.02

Визначати строки нагляду та
ізоляції за контактними у
вогнищі заразних шкірних,
інфекційних захворювань

2.ПФ.Д.01.ПП.О.05

Протиепідемічна робота

2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.01

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.03
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(позначення стандарту)

Зміст уміння, що
забезпечується

Проводити обстеження,
спостереження та ізолювання
осіб, які контактували з
хворими на заразні шкірні ,
венеричні та інфекційні
захворювання і термінову
профілактику інфекційних
хвороб

Складати план
протиепідемічних заходів у
вогнищах інфекції

Забезпечувати особисту
безпеку під час роботи з
хворими та інфікованим
матеріалом

Шифр уміння

2.ПФ.Д.01.ПП.О.06

2.ПФ.Д.01.ПП.О.07

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляцій ним та множинним механізмами
передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.05

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.06

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.07

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

2.ПФ.Д.01.ПП.О.05.08

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

2.ПФ.Д.01.ПП.О.06.01

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.06.02

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.06.03

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.06.04

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

2.ПФ.Д.01.ПП.О.06.05

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

2.ПФ.Д.01.ПП.О.06.06

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

2.ПФ.Д.01.ПП.О.06.07

Протиепідемічна робота

2.ПФ.Д.01.ПП.О.07.01

Захворювання:

2.ПФ.Д.01.ПП.О.08

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

2.ПФ.Д.01.ПП.О.07.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.07.03

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.07.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляцій ним та множинним механізмами
передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.07.05

Протиепідемічна робота

2.ПФ.Д.01.ПП.О.08.01

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес при інфекційних
хворобах

2.ПФ.Д.01.ПП.О.08.02

Захворювання:

2.ПФ.Д.01.ПП.О.08.03

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

2.ПФ.Д.01.ПП.О.08.04

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.08.05

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.08.06

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами

2.ПФ.Д.01.ПП.О.08.07
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

передавання
Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

2.ПФ.Д.01.ПП.О.08.08

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

2.ПФ.Д.01.ПП.О.08.09

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

2.ПФ.Д.01.ПП.О.08.10

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

2.ПФ.Д.01.ПП.О.08.11

Розробляти заходи щодо
збирання, видалення та
знешкодження відходів з
лікувально-профілактичних
установ

2.ПФ.Д.01.ПП.О.09

Гігієна промислових, харчових підприємств, дитячих і лікувально-профілактичних установ

2.ПФ.Д.01.ПП.О.09.01

Застосовувати індивідуальні
засоби захисту медичних
працівників

2.ПФ.Д.01.ПП.О.10

Захворювання:

Застосовувати алгоритм дій
медичного працівника в разі
виявлення пацієнта з
підозрою на карантинну
інфекцію

2.ПФ.Д.01.ПП.О.11

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

2.ПФ.Д.01.ПП.О.10.01

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.10.02

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.10.03

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.10.04

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

2.ПФ.Д.01.ПП.О.10.05

Безпечне лікарняне середовище. Спостереження за пацієнтами. Найпростіші методи
фізіотерапії. Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів

2.ПФ.Д.01.ПП.О.10.06

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

2.ПФ.Д.01.ПП.О.10.07

Підсумкова практика

2.ПФ.Д.01.ПП.О.10.08

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

2.ПФ.Д.01.ПП.О.10.09

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

2.ПФ.Д.01.ПП.О.10.10

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

2.ПФ.Д.01.ПП.О.10.11

Захворювання:
— кишкові інфекції бактеріальної етіології

2.ПФ.Д.01.ПП.О.11.01

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.11.02

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

2.ПФ.Д.01.ПП.О.11.03

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

2.ПФ.Д.01.ПП.О.11.04
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Зміст уміння, що
забезпечується

Проводити профілактичну,
поточну, заключну
дезінфекцію в разі
інфекційних, заразних
шкірних і венеричних
захворювань

Застосовувати аптечку
«АнтиСНІД»

Шифр уміння

2.ПФ.Д.01.ПП.О.12

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

2.ПФ.Д.01.ПП.О.11.05

Профілактика — основа сімейної медицини.

2.ПФ.Д.01.ПП.О.12.01

Захворювання:

2.ПФ.Д.01.ПП.О.13

— кишкові інфекції бактеріальної етіології

2.ПФ.Д.01.ПП.О.12.02

— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.12.03

— переважно з повітряно-крапельним механізмом передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.12.04

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.12.05

Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова інфекція

2.ПФ.Д.01.ПП.О.12.06

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

2.ПФ.Д.01.ПП.О.12.07

Кишкові інфекції. СНІД

2.ПФ.Д.01.ПП.О.12.08

Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес у разі інфекційних
хвороб

2.ПФ.Д.01.ПП.О.13.01

Захворювання:

Застосовувати «Інструкцію з
профілактики
внутрішньолікарняного та
професійного зараження ВІЛінфекцією (наказ МОЗ

2.ПФ.Д.01.ПП.О.14

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.13.02

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

2.ПФ.Д.01.ПП.О.13.03

Безпечне лікарняне середовище. Спостереження за пацієнтами. Найпростіші методи
фізіотерапії

2.ПФ.Д.01.ПП.О.13.04

Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів

2.ПФ.Д.01.ПП.О.13.05

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

2.ПФ.Д.01.ПП.О.13.06

Підсумкова практика

2.ПФ.Д.01.ПП.О.13.07

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

2.ПФ.Д.01.ПП.О.13.08

Захворювання новонароджених

2.ПФ.Д.01.ПП.О.13.09

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

2.ПФ.Д.01.ПП.О.13.10

Профілактика — основа сімейної медицини

2.ПФ.Д.01.ПП.О.14.01

Захворювання:
— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляцій ним та множинним механізмами
передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.14.02

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ

2.ПФ.Д.01.ПП.О.14.03
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Шифр уміння

України №120)»

Реєструвати професійні аварії
у «Журналі реєстрації
аварій…» за формою № 108О

Дотримуватись діючих
наказів щодо профілактики
СНІДу та вірусних гепатитів

2.ПФ.Д.01.ПП.О.15

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Безпечне лікарняне середовище

2.ПФ.Д.01.ПП.О.14.04

Спостереження за пацієнтами

2.ПФ.Д.01.ПП.О.14.05

Найпростіші методи фізіотерапії. Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів

2.ПФ.Д.01.ПП.О.14.06

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

2.ПФ.Д.01.ПП.О.14.07

Підсумкова практика

2.ПФ.Д.01.ПП.О.14.08

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

2.ПФ.Д.01.ПП.О.14.09

Захворювання новонароджених

2.ПФ.Д.01.ПП.О.14.10

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

2.ПФ.Д.01.ПП.О.14.11

Захворювання:
— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.15.01

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ. Безпечне лікарняне середовище

2.ПФ.Д.01.ПП.О.15.02

Спостереження за пацієнтами

2.ПФ.Д.01.ПП.О.15.03

Найпростіші методи фізіотерапії

2.ПФ.Д.01.ПП.О.15.04

Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів

2.ПФ.Д.01.ПП.О.15.05

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

2.ПФ.Д.01.ПП.О.15.06

Підсумкова практика

2.ПФ.Д.01.ПП.О.15.07

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

2.ПФ.Д.01.ПП.О.15.08

Протиепідемічна робота

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.01

Захворювання:
— гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.02

— переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та множинним механізмами
передавання

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.03

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ. Безпечне лікарняне середовище

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.04

Спостереження за пацієнтами

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.05

Найпростіші методи фізіотерапії

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.06

Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.07

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.08
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Підсумкова практика

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.09

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.10

Новонароджена дитина

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.11

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.12

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.13

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.14

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.15

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.16

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.17

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.18

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю.
Невідкладні стани в неврології

2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.19

Складати план заходів щодо
профілактики гельмінтозів в
організованих колективах

2.ПФ.С.32.ПР.Р.481 Профілактика — основа сімейної медицини

Проводити санацію
мікровогнищ гельмінтозів

2.ПФ.С.32.ПП.Н.482 Медсестринське обстеження дітей та догляд за ними

Здійснювати диспансерне
спостереження до повного
виліковування хворих і
ліквідації осередків

2.ПФ.С.32.ПР.О.483 Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем

Вести облік диспансерних
груп населення

2.ПФ.С.33.ПР.О.484 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.ПФ.С.32.ПР.Р.481.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем

2.ПФ.С.32.ПР.Р.481.02

Медсестринське обстеження дітей та догляд за ними

2.ПФ.С.32.ПР.Р.481.03

Захворювання органів травного каналу у дітей
Кишкові інфекції

2.ПФ.С.32.ПР.Р.481.04
2.ПФ.С.32.ПП.Н.482.01
2.ПФ.С.32.ПП.Н.482.02
2.ПФ.С.32.ПР.О.483.01

Медсестринське обстеження дітей та догляд за ними

2.ПФ.С.32.ПР.О.483.02

Захворювання органів травного каналу в дітей

2.ПФ.С.32.ПР.О.483.03

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем
Медсестринське обстеження дітей та догляд за ними

Проводити розрахунок та

Шифр змістовного модуля

2.ПФ.С.33.ПР.О.485 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.ПФ.С.33.Р.О.484.01
2.ПФ.С.33.Р.О.484.02
2.ПФ.С.33.ПР.О.484.03
2.ПФ.С.33.ПР.О.485.01
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Шифр змістовного модуля

аналіз статистичних
показників ефективності
диспансеризації
Проводити роз’яснювальну
2.ПФ.С.33.ПР.О.486 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні
роботу серед пацієнтів різних
Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем
диспансерних груп
Медсестринське обстеження дітей та догляд за ними

2.ПФ.С.33.ПР.О.486.01

Вести облік груп здоров’я

2.ПФ.С.33.ПР.О.487 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.ПФ.С.33.ПР.О.487.01

Розраховувати та оцінювати
окремі показники та
показники комплексної дії
мікроклімату на організм
людини

2.ПФ.С.33.ПР.О.488 Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища

2.ПФ.С.33.ПР.О.488.01

Визначати етапи медикосоціальної реабілітації
пацієнта, завдання кожного

2.ПФ.С.33.ПР.О.489 Організація роботи відділень реабілітації

2.ПФ.С.33.ПР.О.486.02
2.ПФ.С.33.ПР.О.486.03

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.ПФ.С.33.ПР.О.488.02

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

2.ПФ.С.33.ПР.О.488.03
2.ПФ.С.33.ПР.О.489.01

Медико-соціальна реабілітація пацієнта з хірургічними, неврологічними, травматологічними,
гінекологічними захворюваннями. Відновне лікування в педіатрії та геріатрії

2.ПФ.С.33.ПР.О.489.02

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

2.ПФ.С.33.ПР.О.489.03

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах 2.ПФ.С.33.ПР.О.489.04
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

Складати комплекс
реабілітаційних заходів

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

2.ПФ.С.33.ПР.О.489.05

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

2.ПФ.С.33.ПР.О.489.06

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

2.ПФ.С.33.ПР.О.489.07

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

2.ПФ.С.33.ПР.О.489.08

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

2.ПФ.С.33.ПР.О.489.09

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

2.ПФ.С.33.ПР.О.489.10

Невідкладні стани в неврології

2.ПФ.С.33.ПР.О.489.11

2.ПФ.С.33.ПР.О.490 Організація роботи відділень реабілітації
Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.ПФ.С.33.ПР.О.490.01
2.ПФ.С.33.ПР.О.490.02
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залежно від профілю,
перебігу, періоду
захворювання чи травми

Проводити перепис дитячого
населення

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

2.ПФ.С.33.ПР.О.490.03

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

2.ПФ.С.33.ПР.О.490.04

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

2.ПФ.С.33.ПР.О.490.05

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

2.ПФ.С.33.ПР.О.490.06

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

2.ПФ.С.33.ПР.О.490.07

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

2.ПФ.С.33.ПР.О.490.08

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

2.ПФ.С.33.ПР.О.490.09

Невідкладні стани в неврології

2.ПФ.С.33.ПР.О.490.10

2.ПФ.С.33.ПР.О.491 Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

2.ПФ.С.33.ПР.О.491.01

Проводити планові щеплення 2.ПФ.С.34.ПП.О.492 Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

2.ПФ.С.34.ПП.О.492.01

Туберкульоз, гострі вірусні інфекції, дифтерія, дитячі повітряно-краплинні інфекції, кишкові
інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

2.ПФ.С.34.ПП.О.492.02

Робити щеплення за
епідемічними показаннями

2.ПФ.С.34.ПП.О.493 Туберкульоз, гострі вірусні інфекції, дифтерія

Готувати дитину до
проведення профілактичних
щеплень

2.ПФ.С.34.ПР.О.494 Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Медсестринське обстеження дітей та
догляд за ними

2.ПФ.С.33.ПР.О.494.01

Оцінювати здатність
пацієнтів та членів їхньої
родини до навчання

2.СВ.Д.35.ПР.О.495 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.СВ.Д.35.ПР.О.495.01

Мотивувати пацієнтів та

2.ПФ.С.33.ПП.О.493.01

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

2.ПФ.С.33.ПП.О.493.02

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

2.ПФ.С.33.ПП.О.493.03

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

2.СВ.Д.35.ПР.О.495.02

Медсестринський процес

2.СВ.Д.35.ПР.О.495.03

Основи практичної діяльності медичної сестри.Спостереження за пацієнтами

2.СВ.Д.35.ПР.О.495.04

Безпечне лікарняне середовище

2.СВ.Д.35.ПР.О.495.05

Підсумкова практика

2.СВ.Д.35.ПР.О.495.06

2.СВ.Д.35.ПР.О.496 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.СВ.Д.35.ПР.О.496.01
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Зміст уміння, що
забезпечується

членів їхньої родини до
навчання

Організовувати навчання
пацієнтів та членів їхньої
родини

Визначати зміст навчання
пацієнтів та членів їхньої
родини

Оцінювати вихідний рівень
знань, умінь і навичок
пацієнтів та членів їхньої
родини

Складати індивідуальний
план навчання пацієнтів та
членів їхньої родини,
реалізувати його

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

2.СВ.Д.35.ПР.О.496.02

Медсестринський процес

2.СВ.Д.35.ПР.О.496.03

Основи практичної діяльності медичної сестри.Спостереження за пацієнтами

2.СВ.Д.35.ПР.О.496.04

Безпечне лікарняне середовище

2.СВ.Д.35.ПР.О.496.05

Підсумкова практика

2.СВ.Д.35.ПР.О.496.06

2.СВ.Д.35.ПР.О.497 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.СВ.Д.35.ПР.О.497.01

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

2.СВ.Д.35.ПР.О.497.02

Медсестринський процес

2.СВ.Д.35.ПР.О.497.03

Основи практичної діяльності медичної сестри.Спостереження за пацієнтами

2.СВ.Д.35.ПР.О.497.04

Безпечне лікарняне середовище

2.СВ.Д.35.ПР.О.497.05

Підсумкова практика

2.СВ.Д.35.ПР.О.497.06

Медична валеологія і громадське медсестринство

2.СВ.Д.35.ПР.О.497.07

2.СВ.Д.35.ПР.О.498 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.СВ.Д.35.ПР.О.498.01

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

2.СВ.Д.35.ПР.О.498.02

Медсестринський процес

2.СВ.Д.35.ПР.О.498.03

Основи практичної діяльності медичної сестри.Спостереження за пацієнтами

2.СВ.Д.35.ПР.О.498.04

Безпечне лікарняне середовище

2.СВ.Д.35.ПР.О.498.05

Підсумкова практика

2.СВ.Д.35.ПР.О.498.06

2.СВ.Д.35.ПР.О.499 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.СВ.Д.35.ПР.О.499.01

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

2.СВ.Д.35.ПР.О.499.02

Медсестринський процес

2.СВ.Д.35.ПР.О.499.03

Основи практичної діяльності медичної сестри.Спостереження за пацієнтами

2.СВ.Д.35.ПР.О.499.04

Безпечне лікарняне середовище

2.СВ.Д.35.ПР.О.499.05

Підсумкова практика

2.СВ.Д.35.ПР.О.499.06

2.СВ.Д.35.ПР.О.500 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.СВ.Д.35.ПР.О.500.01

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

2.СВ.Д.35.ПР.О.500.02

Медсестринський процес

2.СВ.Д.35.ПР.О.500.03

Основи практичної діяльності медичної сестри.Спостереження за пацієнтами

2.СВ.Д.35.ПР.О.500.04

Безпечне лікарняне середовище

2.СВ.Д.35.ПР.О.500.05
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Підсумкова практика
Оцінювати якість і
ефективність навчання
пацієнтів та членів їхньої
родини

Готувати лекції, бесіди, тези
для проведення навчання
пацієнтів та членів їхньої
родини

Проводити навчання та

2.СВ.Д.35.ПР.О.501 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

Шифр змістовного модуля

2.СВ.Д.35.ПР.О.500.06
2.СВ.Д.35.ПР.О.501.01

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

2.СВ.Д.35.ПР.О.501.02

Медсестринський процес

2.СВ.Д.35.ПР.О.501.03

Основи практичної діяльності медичної сестри.Спостереження за пацієнтами

2.СВ.Д.35.ПР.О.501.04

Безпечне лікарняне середовище

2.СВ.Д.35.ПР.О.501.05

Підсумкова практика

2.СВ.Д.35.ПР.О.501.06

2.СВ.Д.35.ПР.О.502 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.01

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.02

Медсестринський процес

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.03

Спостереження за пацієнтами

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.04

Безпечне лікарняне середовище

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.05

Основи санології

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.06

Підсумкова практика

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.07

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.08

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.09

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.10

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.11

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.12

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.13

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.14

Невідкладні стани в неврології

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.15

Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.16

Організація неврологічної допомоги в Україні. Вчення про медсестринство в неврології

2.СВ.Д.35.ПР.О.502.17

2.СВ.Д.36.ПР.О.503 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.СВ.Д.36.ПР.О.503.01
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Зміст уміння, що
забезпечується

консультації серед населення
з питань профілактичної медицини, гігієнічного
навчання, здорового способу
життя, раціонального
харчування та планування
сім’ї

Проводити санітарноосвітню роботу з батьками
щодо профілактики в дітей
анемії, рахіту гіпотрофії

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Гігієна промислових, харчових підприємств, дитячих і лікувально-профілактичних установ

2.СВ.Д.36.ПР.О.503.02

Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища

2.СВ.Д.36.ПР.О.503.03

Здоров’я батьків і роль планування сім’ї

2.СВ.Д.36.ПР.О.503.04

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

2.СВ.Д.36.ПР.О.503.05

Медсестринський процес

2.СВ.Д.36.ПР.О.503.06

Спостереження за пацієнтами

2.СВ.Д.36.ПР.О.503.07

Безпечне лікарняне середовище

2.СВ.Д.36.ПР.О.503.08

Основи санології

2.СВ.Д.36.ПР.О.503.09

Підсумкова практика

2.СВ.Д.36.ПР.О.503.10

Вплив різних факторів на ріст і розвиток людини. Значення гігієнічних факторів та роль
харчування в різні вікові періоди життя

2.СВ.Д.36.ПР.О.503.11

2.СВ.Д.36.ПР.О.504 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.01

Профілактика — основа сімейної медицини

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.02

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.03

Медсестринське обстеження дітей та догляд за ними

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.04

Хвороби дітей раннього віку

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.05

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.06

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.07

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії. Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.08

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.09

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.10

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.11

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.12

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.13

Невідкладні стани в неврології

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.14

Профілактика деяких захворювань у дітей

2.СВ.Д.36.ПР.О.504.15
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Зміст уміння, що
забезпечується

Організовувати і навчати
матерів догляду за дітьми в
разі захворювань

Проводити пропаганду серед
дитячого і дорослого
населення з питань
профілактики заразних
шкірних та венеричних
захворювань, СНІДу,
туберкульозу

Складати план занять
навчання молодшого
медичного персоналу

Проводити навчання для
молодшого та технічного
персоналу

Облаштовувати робоче місце

Шифр уміння

Назва змістового модуля

2.СВ.Д.36.ПР.О.505 Профілактика — основа сімейної медицини

Шифр змістовного модуля

2.СВ.Д.36.ПР.О.505.01

Хвороби новонароджених дітей

2.СВ.Д.36.ПР.О.505.02

Хвороби дітей раннього віку

2.СВ.Д.36.ПР.О.505.03

Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку

2.СВ.Д.36.ПР.О.505.04

Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи

2.СВ.Д.36.ПР.О.505.05

Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем

2.СВ.Д.36.ПР.О.505.06

Туберкульоз, гострі вірусні інфекції, дифтерія

2.СВ.Д.36.ПР.О.505.07

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

2.СВ.Д.36.ПР.О.505.08

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

2.СВ.Д.36.ПР.О.505.09

2.СВ.Д.36.ПР.О.506 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.СВ.Д.36.ПР.О.506.01

Профілактика — основа сімейної медицини

2.СВ.Д.36.ПР.О.506.02

Гонококова, хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз, дерматологічні аспекти ВІЛінфекції

2.СВ.Д.36.ПР.О.506.03

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем

2.СВ.Д.36.ПР.О.506.04

Медсестринське обстеження дітей та догляд за ними

2.СВ.Д.36.ПР.О.506.05

Туберкульоз, гострі вірусні інфекції, дифтерія

2.СВ.Д.36.ПР.О.506.06

Дитячі повітряно-краплинні інфекції

2.СВ.Д.36.ПР.О.506.07

Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям

2.СВ.Д.36.ПР.О.506.08

2.СВ.Д.37.ПР.О.507 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.СВ.Д.37.ПР.О.507.01

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

2.СВ.Д.37.ПР.О.507.02

Медсестринський процес

2.СВ.Д.37.ПР.О.507.03

Основи санології

2.СВ.Д.37.ПР.О.507.04

Підсумкова практика

2.СВ.Д.37.ПР.О.507.05

2.СВ.Д.37.ПР.О.508 Медсестринський процес

2.СВ.Д.37.ПР.О.508.01

Підсумкова практика

2.СВ.Д.37.ПР.О.508.02

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.СВ.Д.37.ПР.О.508.03

Охорона праці

2.СВ.Д.37.ПР.О.508.04

2.ПФ.С.38.ПР.О.509 Безпечне лікарняне середовище
Підсумкова практика

2.ПФ.С.38.ПР.О.509.01
2.ПФ.С.38.ПР.О.509.02
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Зміст уміння, що
забезпечується

Дотримуватися правил
техніки безпеки

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.ПФ.С.38.ПР.О.509.03

Охорона праці

2.ПФ.С.38.ПР.О.509.04

2.ПФ.С.38.ПР.О.510 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2.ПФ.С.38.ПР.О.510.01

Охорона праці

2.ПФ.С.38.ПР.О.510.02

Безпека життєдіяльності

2.ПФ.С.38.ПР.О.510.03

Дбати про справність
медичного інструментарію,
апаратури, предметів
догляду, м’якого і твердого
інвентарю

2.ПФ.С.38.ПР.О.511 Безпечне лікарняне середовище

Зберігати медикаменти та
вести їхній облік

2.ПФ.С.38.ПР.О.512 Виписувати, зберігати та застосовувати лікарські засоби

2.ПФ.С.38.ПР.О.511.01

Підсумкова практика

2.ПФ.С.38.ПР.О.511.02

Охорона праці

2.ПФ.С.38.ПР.О.511.03

Підсумкова практика

2.ПФ.С.38.ПР.О.512.01
2.ПФ.С.38.ПР.О.512.02

Контролювати дотримання
правил техніки безпеки
молодшим медичним
персоналом

3.СВ.Д.01.ПР.О.01

Охорона праці

3.СВ.Д.01.ПР.О.01.01

Контролювати роботу
молодшого медичного
персоналу

3.СВ.Д.01.ПР.О.02

Охорона праці

3.СВ.Д.01.ПР.О.02.01

Контролювати виконання
правил внутрішнього
розпорядку персоналом та
пацієнтами

3.СВ.Д.01.ПР.О.03

Охорона праці

3.СВ.Д.01.ПР.О.03.01

Контролювати дотримання
заходів санітарногігієнічного режиму в
палатах та медичних
кабінетах

3.СВ.Д.01.ПР.О.04

Гігієна промислових, харчових підприємств, дитячих і лікувально-профілактичних установ

3.СВ.Д.01.ПР.О.04.01

Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища

3.СВ.Д.01.ПР.О.04.02

Спілкуватися з пацієнтом та
членами його сім’ї,
медичним персоналом

3.СВ.Д.02.ПР.О.01

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.01

Медсестринський процес

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.02

Спостереження за пацієнтами

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.03

Безпечне лікарняне середовище

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.04

Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.05
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Зміст уміння, що
забезпечується

Вирішувати етичні та
деонтологічні проблеми в
процесі роботи з пацієнтом
та членами його родини

Шифр уміння

3.СВ.Д.02.ПР.О.02

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.06

Основи санології

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.07

Підсумкова практика

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.08

Етичні та деонтологічні проблеми сучасної медичної науки

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.09

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.10

Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.11

Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.12

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.13

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.14

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.15

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.16

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.17

Невідкладні стани в неврології

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.18

Хірургічна служба в системі охорони здоров’я в Україні

3.СВ.Д.02.ПР.О.01.19

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.01

Медсестринський процес

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.02

Спостереження за пацієнтами

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.03

Безпечне лікарняне середовище

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.04

Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.05

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.06

Основи санології

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.07

Підсумкова практика

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.08

Основні принципи та поняття медсестринської етики та деонтології

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.09

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.10
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Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих
Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту. Психогенні розлади.
Психопатії

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.11

Реактивні психози. Розлади особистості та поведінки

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.12

Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Терапія. Прогноз. Експертиза

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.13

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія. Прогноз. Експертиза

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.14

Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного синдрому. Профілактика

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.15

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.16

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами неврологічного профілю

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.17

Невідкладні стани в неврології

3.СВ.Д.02.ПР.О.02.18

Розглядати й аналізувати в
колективі професійні
помилки

3.СВ.Д.02.ПР.О.03

Основні принципи та поняття медсестринської етики та деонтології

3.СВ.Д.02.ПР.О.03.01

Заповнювати лист
медсестринського
оцінювання стану пацієнта

4.ПФ.С.01.ПР.Р.01

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці

4.ПФ.С.01.ПР.Р.01.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

4.ПФ.С.01.ПР.Р.01.02

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

4.ПФ.С.01.ПР.Р.01.03

Медсестринський процес

4.ПФ.С.01.ПР.Р.01.04

Спостереження за пацієнтами

4.ПФ.С.01.ПР.Р.01.05

Безпечне лікарняне середовище

4.ПФ.С.01.ПР.Р.01.06

Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів

4.ПФ.С.01.ПР.Р.01.07

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

4.ПФ.С.01.ПР.Р.01.08

Основи санології

4.ПФ.С.01.ПР.Р.01.09

Підсумкова практика

4.ПФ.С.01.ПР.Р.01.10

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці

4.ПФ.С.01.ПР.Р.02.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

4.ПФ.С.01.ПР.Р.02.02

Мистецтво спілкування та навчання в медсестринстві

4.ПФ.С.01.ПР.Р.02.03

Медсестринський процес

4.ПФ.С.01.ПР.Р.02.04

Спостереження за пацієнтами

4.ПФ.С.01.ПР.Р.02.05

Заповнювати протокол до
плану медсестринського
догляду

4.ПФ.С.01.ПР.Р.02
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Заповнювати паспортну
частину медичної картки
амбулаторного хворого

Заповнювати паспортну
частину медичної картки
стаціонарного хворого

Шифр уміння

4.ПФ.С.01.ПП.Р.03

4.ПФ.С.01.ПР.Р.04

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Безпечне лікарняне середовище

4.ПФ.С.01.ПР.Р.02.06

Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів

4.ПФ.С.01.ПР.Р.02.07

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях

4.ПФ.С.01.ПР.Р.02.08

Основи санології

4.ПФ.С.01.ПР.Р.02.09

Підсумкова практика

4.ПФ.С.01.ПР.Р.02.10

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці

4.ПФ.С.01.ПП.Р.03.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

4.ПФ.С.01.ПП.Р.03.02

Спостереження за пацієнтами

4.ПФ.С.01.ПП.Р.03.03

Безпечне лікарняне середовище

4.ПФ.С.01.ПП.Р.03.04

Підсумкова практика

4.ПФ.С.01.ПП.Р.03.05

Спостереження за пацієнтами

4.ПФ.С.01.ПР.Р.04.01

Безпечне лікарняне середовище

4.ПФ.С.01.ПР.Р.04.02

Підсумкова практика

4.ПФ.С.01.ПР.Р.04.03

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах
стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Невідкладна
долікарняна допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Принципи реабілітації психічно хворих

4.ПФ.С.01.ПР.Р.04.04

Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики,
лікування та догляду за неврологічними хворими. Медсестринський процес у неврології

4.ПФ.С.01.ПР.Р.04.05

Фізіологія вагітності

4.ПФ.С.01.ПР.Р.05.01

Діагностика вагітності

4.ПФ.С.01.ПР.Р.05.02

Пологи

4.ПФ.С.01.ПР.Р.05.03

Заповнювати паспортну
частину індивідуальної
картки вагітної і породіллі та
історії пологів

4.ПФ.С.01.ПР.Р.05

Заповнювати лист годування

4.ПФ.С.01.ПР.Р.06

Вигодовування дітей

4.ПФ.С.01.ПР.Р.06.01

Заповнювати контрольну
картку диспансерного
спостереження

4.ПФ.С.01.ПР.Р.07

Основи синології

4.ПФ.С.01.ПР.Р.07.01

Підсумкова практика

4.ПФ.С.01.ПР.Р.07.02

Суб’єктивні та об’єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою

4.ПФ.С.01.ПР.Р.07.03

Організація онкологічної допомоги в Україні

4.ПФ.С.01.ПР.Р.07.04

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці

4.ПФ.С.01.ПР.Р.08.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

4.ПФ.С.01.ПР.Р.08.02

Спостереження за пацієнтами

4.ПФ.С.01.ПР.Р.08.03

Заповнювати талон на
прийом до лікаря

4.ПФ.С.01.ПР.Р.08
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Заповнювати статистичний
талон для реєстрації
заключних діагнозів

Шифр уміння

4.ПФ.С.01.ПР.Р.09

Заповнювати статистичну
картку вибулого зі
стаціонару

4.ПФ.С.01.ПР.Р.10

Заповнювати журнал
реєстрації хворих, що
поступають на стаціонарне
лікування

4.ПФ.С.01.ПР.Р.11

Заповнювати журнал відмов
у госпіталізації

4.ПФ.С.01.ПР.Р.12

Заповнювати алфавітну
книгу

4.ПФ.С.01.ПР.Р.13

Заповнювати щоденник
роботи медичної сестри
(патронажної)

4.ПФ.С.01.ПР.Р.14

Заповнювати термінове
повідомлення в СЕС про
інфекційне захворювання,
харчове, гостре професійне
отруєння

4.ПФ.С.01.ПР.Р.15

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Безпечне лікарняне середовище

4.ПФ.С.01.ПР.Р.08.04

Підсумкова практика

4.ПФ.С.01.ПР.Р.08.05

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці

4.ПФ.С.01.ПР.Р.09.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

4.ПФ.С.01.ПР.Р.09.02

Спостереження за пацієнтами

4.ПФ.С.01.ПР.Р.09.03

Безпечне лікарняне середовище

4.ПФ.С.01.ПР.Р.09.04

Підсумкова практика

4.ПФ.С.01.ПР.Р.09.05

Спостереження за пацієнтами

4.ПФ.С.01.ПР.Р.10.01

Безпечне лікарняне середовище

4.ПФ.С.01.ПР.Р.10.02

Підсумкова практика

4.ПФ.С.01.ПР.Р.10.03

Спостереження за пацієнтами

4.ПФ.С.01.ПР.Р.11.01

Безпечне лікарняне середовище

4.ПФ.С.01.ПР.Р.11.02

Підсумкова практика

4.ПФ.С.01.ПР.Р.11.03

Спостереження за пацієнтами

4.ПФ.С.01.ПР.Р.12.01

Безпечне лікарняне середовище

4.ПФ.С.01.ПР.Р.12.02

Підсумкова практика

4.ПФ.С.01.ПР.Р.12.03

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці

4.ПФ.С.01.ПР.Р.13.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

4.ПФ.С.01.ПР.Р.13.02

Спостереження за пацієнтами

4.ПФ.С.01.ПР.Р.13.03

Безпечне лікарняне середовище

4.ПФ.С.01.ПР.Р.13.04

Підсумкова практика

4.ПФ.С.01.ПР.Р.13 .05

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці

4.ПФ.С.01.ПР.Р.14.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

4.ПФ.С.01.ПР.Р.14.02

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці

4.ПФ.С.01.ПР.Р.15.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

4.ПФ.С.01.ПР.Р.15.02

Вчення про інфекційні хвороби.

4.ПФ.С.01.ПР.Р.15.03

Спостереження за пацієнтами.

4.ПФ.С.01.ПР.Р.15.04

Безпечне лікарняне середовище

4.ПФ.С.01.ПР.Р.15.05
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Зміст уміння, що
забезпечується

Шифр уміння

Заповнювати документацію
для направлення на МСЕК,
ЛСЕК, у відділення
соціального захисту

4.ПФ.С.01.ПР.Р.16

Заповнювати індивідуальну
картку реабілітації пацієнта
для проведення медикосоціальної реабілітації

4.ПФ.С.01.ПР.Р.17

Назва змістового модуля

Шифр змістовного модуля

Підсумкова практика

4.ПФ.С.01.ПР.Р.15.06

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці

4.ПФ.С.01.ПР.Р.16.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

4.ПФ.С.01.ПР.Р.16.02

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці

4.ПФ.С.01.ПР.Р.17.01

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

4.ПФ.С.01.ПР.Р.17.02

Медико-соціальна реабілітація пацієнта з хірургічними, неврологічними, травматологічними,
гінекологічними захворюваннями. Відновне лікування в педіатрії та геріатрії

4.ПФ.С.01.ПР.Р.17.03

Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація. Реабілітація пацієнтів
терапевтичного профілю

4.ПФ.С.01.ПР.Р.17.04
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Додаток В
Перелік навчальних дисциплін і практик та система блоків змістових модулів
Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

ГСЕ.01

ГСЕ.02

ГСЕ.03

ГСЕ.04

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Назва змістового модуля

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Основи
Гуманістичний зміст історії ГСЕ.01.01
Філософія як специфічний тип знання. Провідні позиції у філософії
філософських знань виникнення і розвитку
філософії
Філософія і медицина
ГСЕ.01.02
Взаємовідносини філософії і медицини
Соціологія

Основи
правознавства

Іноземна мова
(за професійним
спрямуванням)

Соціологія як суспільна та
гуманітарна наука

ГСЕ.02.01

Медична соціологія

ГСЕ.02.02

Галузі права України І

ГСЕ.03.01

Галузі права України ІІ

ГСЕ.03.02

Загальномедичний цикл

ГСЕ.04.01

Анатомія та фізіологія

ГСЕ.04.02

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

ПФ.Д.01.ПР.О.01.01.
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01

ПФ.Д.01.ПР.О.01.01.
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01.
Соціологія як наука: виникнення, розвиток, сутнісні характеристики. ПФ.Е.01.ПП.О.01.01.
Основні галузі соціологічного знання
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01.
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
Взаємовідносини соціології і медицини
ПФ.Е.01.ЗР.О.01.02.
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01.
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
Держава і право як атрибути класового суспільства. Взаємовідносини ПФ.Е.01.ПП.О.01.01
права і медицини
Правовий статус медичних працівників згідно з цивільним і
ПФ.Е.01.ЗР.О.01.02
кримінальним правом України
Медична діяльність у системі соціального захисту, сімейного та
ПФ.Е.01.ПП.О.01.01
фінансового законодавства України
Правове регулювання медичної практики в межах господарського та ПФ.Е.01.ЗР.О.01.02.
екологічного права України
Студент та його оточення.
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01.
Здоровий спосіб життя.
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02.
Країнознавство.
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
Поліклініка.
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01.
Лікарня.
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02.
Аптека
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01.
Тканини. Клітини
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02.
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Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

людини
Робота медсестри в
лікувальному закладі

ГСЕ.05

Фізичне виховання Легка атлетика. Загальна
фізична підготовка

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

ГСЕ.04.03

ГСЕ.05.01

Волейбол. Загальна фізична ГСЕ.05.02
підготовка

ГСЕ.06

Українська мова
(за професійним

Баскетбол

ГСЕ.05.03

Легка атлетика

ГСЕ.05.04

Культура професійного
мовлення

ГСЕ.06.01

Назва змістового модуля

Анатомія та фізіологія людини
Робота медсестри в лік. закладі
Деонтологія роботи медсестри з різними категоріями пацієнтів
Роль медсестри в інфекційному контролі
З історії медицини
Медична освіта та охорона здоров’я
Фізична культура і система фізичного виховання у вищому
навчальному закладі І—ІІ рівнів акредитації. (теорія)
Спеціальні бігові вправи. Біг на короткі відрізки
Стрибкова підготовка. Стрибки в довжину
Штовхання ядра. Кросова підготовка
Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей,
забезпечення здоров’я і фахової дієздатності (теорія)
Розвиток гнучкості. Верхня передача
Човниковий біг. Нижня передача. Нижня пряма подача
Тактичні дії гравців. Елементи волейболу
Фізична культура і основи здорового способу життя студента (теорія)
Передачі м’яча на місці. Ведення м’яча
Передачі м’яча у русі. Кидки м’яча у кошик
Кидки м’яча зі штрафної позначки, подвійного кроку. Фінти
Техніка і тактика гри. Індивідуальні і командні дії
Контроль і самоконтроль (теорія)
Розвиток швидкості. Бігові вправи
Стрибкова підготовка
Естафетний біг
Культура професійного мовлення

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
ПФ.С.15.ПР.Р.01
ПФ.С.15.ПР.Р.02
ПФ.С.15.ПР.Р.03
ПФ.С.15.ПР.Р.04
ПФ.С.15.ПР.Р.07

ПФ.С.15.ПР.Р.01
ПФ.С.15.ПР.Р.02
ПФ.С.15.ПР.Р.03
ПФ.С.15.ПР.Р.04
ПФ.С.15.ПР.Р.07

ПФ.Д.01.ПР.О.01.01
ПФ.С.01.ПР.Р.О.05.01
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Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

спрямуванням)
Норми сучасної української ГСЕ.06.02
мови в професійному
спілкуванні

ГСЕ.07

ГСЕ.08

Культурологія

Історія України

Складання професійних
документів

ГСЕ.06.03

Теоретичні аспекти
культури
Основні етапи розвитку
світової культури
Основні етапи розвитку
культури України
Історія України

ГСЕ.07.01
ГСЕ.07.02
ГСЕ.07.03
ГСЕ.08.01.
ГСЕ.08.02.

ГСЕ.09

ПН.01

Основи економічної Основи економічної теорії
теорії
Основи латинської Вступ. Фонетика.
мови з медичною
Граматичні категорії
термінологією
дієслова та іменників І—
ІІ відміни

ГСЕ.09.01.
ГСЕ.09.02.

Назва змістового модуля

ПФ.С.01.ПР.Р.О.01.02
ПФ.Д.01.ПР.О.01.01.
ПФ.С.01.ПР.Р.О.05.01
ПФ.С.01.ПР.Р.О.01.02
Морфологічні норми сучасної української мови в професійному
ПФ.Д.01.ПР.О.01.01.
спілкуванні
ПФ.С.01.ПР.Р.О.05.01
ПФ.С.01.ПР.Р.О.01.02
Синтаксичні норми сучасної української мови в професійному
ПФ.Д.01.ПР.О.01.01.
спілкуванні
ПФ.С.01.ПР.Р.О.05.01
ПФ.С.01.ПР.Р.О.01.02
Складання професійних документів
ПФ.Д.01.ПР.О.01.01
ПФ.С.01.ПР.Р.О.05.01
ПФ.С.01.ПР.Р.О.01.02
Структура та головні етапи розвитку культури
ПФ.Д.01.ПР.О.01.01
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
Основні досягнення світової культури від найдавніших часів до ХХ ст. ПФ.Д.01.ПР.О.01.01
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
Історія розвитку української культури від найдавніших часів до
ПФ.Д.01.ПР.О.01.01
сьогодення
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
Найдавніша історія України
ПФ.Е.01.ПП.О.01.01
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
Україна в ХХ ст
ПФ.Д.01.ПР.О.01.01
ПФ.Е.01.ЗР.О.01.02
Методи економічної теорії
ПФ.Е.01.ПП.О.01.01
Державне регулювання економіки
ПФ.Е.01.ЗР.О.01.02
Лексичні норми сучасної української мови в професійному
спілкуванні

ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки
ПН.01.01
Вступ. Фонетика

ПН.01.02

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

Дієслово

ПФ.Д.01.ПР.О.02.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01

176

ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

Назва навчальної
дисципліни або
практики

ПН.02

Основи медичної
інформатики

ПН.03

Анатомія людини

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

ПН.01.03
ПН.01.04
Іменники та прикметник
ПН.01.05
І—ІІІ відмін в рецепті та
ПН.01.06
прикметники І групи
ПН.01.07
ПН.01.08
Іменники IV—V відмін та ПН.01.09
прикметники ІІ групи, інші ПН.01.10
частини мови
Поняття про інформацію. ПН.02.01
Файли і файлова структура.
Операційна система
ПН.02.02
Текстовий редактор
ПН.02.03
ПН.02.04
Анатомія опорно-рухового ПН.03.01
апарата
ПН.03.02
Спланхнологія
ПН.03.03
ПН.03.04
ПН.03.05
ПН.03.06
ПН.03.07
Анатомія серцево-судинної ПН.03.08
системи
Нервова система. Органи
ПН.03.09
чуття

Назва змістового модуля

Іменники І відміни
Іменники ІІ відміни
Рецепт. Іменники в рецепті
Медична термінологія
Прикметники І—ІІ відмін
Іменники ІІІ відміни
Прикметники ІІІ відміни
Іменники IV—V відмін та інші частини мови

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02

Вступ до медичної інформатики.
Інформаційні системи
Інформаційні технології. Операційна система, файлова структура
Основні відомості про текстовий редактор Word.Системи обробки
тексту
Основи редагування. Робота в електронних таблицях
Остеологія
Міологія
Анатомія травної системи
Анатомія дихальної системи
Анатомія сечової системи
Анатомія статевої системи
Анатомія ендокринної системи
Анатомія серцево-судинної системи

ПФ.С.21.ПП.Р.01.01
ПФ.Е.01.ПП.О.01.01
ПФ.С.21.ПП.Р.01.01
ПФ.Е.01.ПП.О.01.01

Анатомія нервової системи

ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.03.
ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.04

ПФ.Д.01.ПР.О.01.01
ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.02
ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.03
ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.04
ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.07
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.02
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

ПН.04

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Фізіологія

ПН.05

Медична біологія

ПН.06

Мікробіологія

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

ПН.03.10
Фізіологія нервовоПН.04.01
гуморальної регуляції
ПН.04.02
організму
Фізіологія органів і систем ПН.04.03
ПН.04.04
Фізіологія взаємодії
ПН.04.05
організму і зовнішнього
середовища
Молекулярно-клітинний та ПН.05.06
організмовий рівні
ПН.05.07
організації життя
ПН.05.08
ПН.05.09
Популяційно-видовий,
ПН.05.10
біогеоценотичний та
ПН.05.11
біосферний рівні організації
ПН.05.12
життя
ПН.05.13

Анатомія органів чуття
Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин
Фізіологія структур ЦНС і ендокринної системи

ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.07
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02

Фізіологія систем кровообігу, крові та дихання
Фізіологія органів виділення та обміну речовин
Фізіологія аналізаторів та ВНД

ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02

ПФ.С.07. ПП.Н.01.03
ПФ.С.04.ПП.О.01.01
ПФ.С.01.ПП.Р.01.06
ПФ.С.04.ПП.О.01.01
ПФ.С.01.ПП.Р.01.06
ПФ.С.01.ПП.Р.01.07
ПФ.С.04.ПР.О.01.01
ПФ.С.36.ПР.Р.01.01

Загальна мікробіологія

Цитологічні та біохімічні основи спадковості
Основи генетики людини
Спадковість і патології
Біологія індивідуального розвитку
Медична протозоологія
Медична гельмінтологія
Медична арахноентомологія
Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку. Біосфера та
людина
Мікробіологія як наука. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів

ПФ.С.07.ПП.Н.01.01
ПФ.С.07.ПП.Н.01.02
Мікроби і навколишнє середовище
ПФ.С.07.ПП.Н.01.01
ПФ.С.07.ПП.Н.01.02
Генетика та мінливість мікроорганізмів. Бактеріофаги
ПФ.С.07.ПП.Н.01.03
ПФ.Д.11.ПП.Р.01.01
Антибіотики. Хіміопрепарати
ПФ.Д.12.ПП.Р.01.01
Вчення про інфекцію
ПФ.Д.12.ПП.Р.01.02
Вчення про імунітет. Специфічна імунопрофілактика та імунотерапія. ПФ.Д.12.ПП.Р.01.03
Алергія
ПФ.Д.12.ПП.Р.01.04
ПФ.Д.18.ПП.Р.01.01

ПН.06.01
ПН.06.02
ПН.06.03
ПН.06.04
ПН.06.05
ПН.06.06
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Спеціальна мікробіологія

ПН.07

Медична хімія

ПН.06.07
ПН.06.08
ПН.06.09
ПН.06.10
ПН.06.11
ПН.06.12
ПН.06.13
Хімія біогенних елементів. ПН.07.01
Кислотно-основні
ПН.07.02
рівноваги в біологічних
рідинах
Рівновага в біологічних
ПН.07.03
системах на межі поділу
фаз
Будова та властивості
ПН.07.04
біоорганічних сполук

Назва змістового модуля

Патогенні коки
Родина Кишкові бактерії
Збудники особливо небезпечних інфекцій
Збудники повітряно-краплинних бактерійних інфекцій
Патогенні клостридії
Патогенні спірохети. Рикетсії. Хламідії. Мікоплазми
Віруси
Розчини. Кислотно-основні рівноваги в біологічних рідинах
Хімія біогенних елементів
Фізико-хімія розчинів, електрохімічні процеси і поверхневі явища

Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних
сполук

ПН.08

Основи біологічної Біомеханіка, біоакустика,
фізики та медична біореологія.
апаратура
Термодинаміка,
електродинаміка. Оптика

ПН.08.01

Біомеханіка, біоакустика, біореологія. Термодинаміка,
електродинаміка. Оптика

ПН.09

Основи екології та
профілактичної
медицини

ПН.09.01

Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища

Основи профілактичної
медицини

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

ПФ.Д.15.ПП.Р.01.01
ПФ.Д.16.ПП.Р.01.01.
ПФ.Д.17.ПП.Р.01.01
ПФ.Д.18.ПП.Р.01.01
ПФ.Д.16.ПП.Р.01.01
ПФ.Д.17.ПП.Р.01.01
ПФ.Д.18.ПП.Р.01.01
ПФ.Д.18.ПП.Р.01.02
ПФ.Д.18.ПП.Р.01.03
ПФ.Д.18.ПП.Р.01.04
ПФ.Д.20.ПП.Р.01.01
ПФ.С.36.ПР.Р.01.01
ПФ.С.36.ПР.Р.01.02
ПФ.С.36.ПР.Р.01.03
ПФ.С.39.ПП.Н.01.01
ПФ.С.39.ПП.Н.01.03
ПФ.С.39.ПП.Н.01.01
ПФ.С.39.ПП.Н.01.03
ПФ.С.39.ПП.Н.01.04
ПФ.С.39.ПП.Н.01.01
ПФ.С.39.ПП.Н.01.02
ПФ.С.39.ПП.Н.01.03
ПФ.С.39.ПП.Н.01.04
ПФ.С.39.ПП.Н.01.01
ПФ.С.39.ПП.Н.01.02
ПФ.С.39.ПП.Н.01.03
ПФ.С.39.ПП.Н.01.04.
ПФ.С.39.ПП.Н.01.05.
1.ПФ.Д.30.ПП.О.01.01
1.ПФ.Д.30.ПП.О.02.01
1.ПФ.Д.30.ПП.О.03.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

ПН.10

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Основи психології
та міжособове
спілкування

Загальна психологія

ПН.11

Безпека
життєдіяльності

Нормативно-правова база
охорони праці та безпеки
життєдіяльності

ПН.12

Патоморфологія та Загальна патоморфологія
патофізіологія

Міжособове спілкування

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Назва змістового модуля

ПН.09.02

Гігієна промислових, харчових підприємств, дитячих і лікувальнопрофілактичних установ

ПН.10.01
ПН.10.02
ПН.10.03
ПН.10.04
ПН.11.01

Психологія особистості
Індивідуально-психологічні особливості особистості
Міжособистісні взаємини в колективі
Основні принципи спілкування
Безпека життєдіяльності

ПН.12.01
ПН.12.02
Спеціальна патоморфологія ПН.12.03
ПН.12.04
ПН.12.05

Патоморфологічна служба в системі охорони здоров’я України
Основні патоморфологічні процеси
Патоморфологічні зміни в разі хвороб дихання та серцево-судинної
системи
Патоморфологія захворювань органів травлення. Інфекційні хвороби
Патоморфологія захворювань сечової та статевої систем, вагітності,
пост портального і перинатального періоду

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

1.ПФ.Д.30.ПП.О.04.03
1.ПФ.Д.30.ПП.О.05.02
2.ПФ.С.32.ПР.Р.488.01
2.ПФ.С.32.ПР.Р.503.03
3.ПВ.Д.01.ПР.О.04.02
1.ПФ.Д.23.ПП.Н.55.01
1.ПФ.Д.30.ПП.О.01.02
1.ПФ.Д.30.ПП.О.02.02
1.ПФ.Д.30.ПП.О.03.02
1.ПФ.Д.30.ПП.О.04.01
1.ПФ.Д.30.ПП.О.05.01
2.ПФ.Д.01.ПП.О.09.01
2.ПФ.С.32.ПР.Р.503.02
3.ПВ.Д.01.ПР.О.04.01
ПФ.Е.01.ЗР.О.01.02
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01
ПФ.Е.01.ЗР.О.01.02
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.20.07
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.21.02
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.97.03
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.98.03
2.ПФ.С.32.ПР.Р.510.03
ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.07
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01
ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.02
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

ПН.13

ПН.14

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

Загальна патофізіологія

ПН.12.06

Нозологія

Патофізіологія органів і
систем

ПН.12.07
ПН.12.08
ПН.12.09
ПН.12.10

Типові патологічні процеси
Патофізіологія системного кровообігу і системи крові
Патофізіологія дихання
Патофізіологія травлення і виділення

ПН.12.11
ПН.13.01
ПН.13.02

Патофізіологія нейроендокринної системи
Загальна рецептура. Загальна фармакологія
Спеціальна фармакологія (протимікробні засоби)

ПН.13.03
ПН.13.04

Засоби, що впливають на периферійну нервову систему
Засоби, що впливають на центральну нервову систему. Засоби, що
впливають на функцію органів дихання

ПФ.Д.01.ПР.О.02.01
ПФ.Д.01.ПР.О.04.01.

ПН.13.05
ПН.13.06

Засоби, які впливають на ССС
Засоби, які впливають на органи травлення, міометрій, систему крові

ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02.

ПН.13.07
ПН.13.08

Гормональні і вітамінні препарати
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
Протиалергійні, протизапальні засоби. Солі. Глюкоза. Медикаментозні ПФ.Д.01.ПР.О.02.02.
отруєння

ПН.14.01

Особливості розвитку і функціонування нервової системи та
формування скелета у віковому аспекті.
Особливості розвитку і функціонування ендокринної системи, системи
кровотворення, системи кровообігу.
Особливості розвитку й функціонування дихальної, травної і видільної
систем

Фармакологія та
Загальна рецептура.
медична рецептура Загальна фармакологія.
Спеціальна фармакологія
(ПМЗ)
Засоби, що впливають на
нервову систему. Засоби,
що впливають на функцію
органів дихання
Засоби, які впливають на
ССС, органи травлення,
міометрій, систему крові
Гормони. Вітаміни.
Протиалергійні,
протизапальні засоби. Солі.
Глюкоза. Медикаментозні
отруєння
Ріст і розвиток
Особливості розвитку і
людини
функціонування нервової
системи та формування
скелету у віковому аспекті

ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.03
ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.04
ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.07
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01
ПФ.Д.01.ПР.О.02.02
ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.03
ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.04
ПФ.С.15.ПР.Р.О.01.07
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01
ПФ.С.15.ПР.Р.01.07

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.54
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.27
1.ПФ.Д.04.ПР.Н.04.25
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.26
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.29
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.24
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

ПН.14.02

Вплив різних факторів на
ріст і розвиток людини
ПП.01
ПП.02

Репродуктивне
здоров’я
Основи
медсестринства

ПН. 14. 03

Назва змістового модуля

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

Психологічні особливості розвитку дитини, дорослої людини та людей 1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.35
похилого віку.
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.36
Здоров’я батьків і роль планування сім’ї
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.06.29
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.25
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.32
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.09.27
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.10.27
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.31
Вплив різних факторів на ріст і розвиток людини. Значення гігієнічних 1.ПФ.Д.02.ПР.Р.14.08
факторів та роль харчування в різні вікові періоди життя
2.СВ.Д.36.ПР.О.503.11

ІІІ. Цикл професійно-практичної підготовки
Репродуктивне здоров’я
ПП.01.01
Основи репродуктивного здоров’я.
Методи контрацепції
Вступ до предмета «Основи ПП.02.01
Медсестринське спілкування та педагогіка.
медсестринства».
Медсестринський процес
Медсестринські теорії і
процес
Основи практичної
ПП.02.02
діяльності медичної сестри.
Спостереження за
пацієнтами

Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ.
Безпечне лікарняне середовище.
Спостереження за пацієнтами.
Найпростіші методи фізіотерапії

Основи практичної
ПП.02.03
діяльності медичної сестри.
Маніпуляційна техніка
Основи санології
ПП.02.04
Охорона праці

Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів
Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних
дослідженнях
Основи синології.
Охорона праці

1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.15
1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.16
1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.01
1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.01
3.СВ.Д.02.ПР.О.01.01
3.СВ.Д.02.ПР.О.02.01
4.ПФ.С.01.ПР.Р.01.03
2.ПФ.Д.01.ПП.О.10.05
2.ПФ.Д.01.ПП.О.13.03
2.ПФ.Д.01.ПП.О.14.03
2.ПФ.Д.01.ПП.О.15.02
2.ПФ.Д.01.ПП.О.16.04
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.09
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.10
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.11
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.19.02
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.21.01
1.ПФ.Д.03.ПР.Р.06.02
2.ПФ.С.32.ПР.Р.502.06
2.ПФ.С.32.ПР.Р.503.09
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

ПП.03

ПП.04

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

ПП.03.01
ПП.03.02
ПП.03.03
ПП.03.04

Вступ до предмета «Історія медсестринства та медицини».
Україна від найдавніших часів до сьогодення.
Медицина постстародавнього світу.
Історія вітчизняної медицини

2.ПФ.С.32.ПР.Р.506.04
3.СВ.Д.02.ПР.О.01.07
3.СВ.Д.02.ПР.О.02.07
4.ПФ.С.01.ПР.Р.01.09
4.ПФ.С.01.ПР.Р.02.09
4.ПФ.С.01.ПР.Р.07.01

ПП.04.01

Суб’єктивні та об’єктивні методи обстеження пацієнта медичною
сестрою.
Інструментальні та лабораторні методи обстеження пацієнта

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.02
4.ПФ.С.01.ПР.Р.07.03
1.ПФ.Д.07.ПП.Р.02.12

ПП.04.02

Ведення пацієнтів у разі хронічних обструктивних захворювань
легень.
Ведення пацієнтів у випадку патології легень.
Ведення пацієнтів у разі професійних захворювань та отруєнь

Ведення пацієнтів у
випадку захворювань
серцево-судинної системи

ПП.04.03

Медсестринський процес у випадку артеріальних гіпертензій та
атеросклерозу.
Вирішення проблем пацієнта з порушенням вінцевого кровообігу.
Ведення пацієнтів у разі набутих вад серця, серцево-судинної
недостатності

Ведення пацієнтів з
ревматичними та
системними хворобами
сполучної тканини,

ПП.04.04

Медсестринський процес у разі ревматичної хвороби, системних
хвороб сполучної тканини.
Ведення пацієнтів у випадку алергійних захворювань

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.03
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.04
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.07
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.02
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.13
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.05
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.06
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.06
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.08
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.07
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.09
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.12
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.07
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.09
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.10
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.13
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.08

Історія медицини та Вступ до предмета «Історія
медсестринства
медсестринства та
медицини».
Україна від найдавніших
часів до сьогодення.
Медицина
постстародавнього світу.
Історія вітчизняної
медицини
Медсестринство у Вчення про медсестринство
внутрішній
у внутрішній медицині.
медицині
Методи обстеження
пацієнта в клініці
внутрішніх хвороб
Ведення пацієнтів з
патологією органів
дихання, професійними
захворюваннями та
отруєннями
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Назва змістового модуля

алергійними
захворюваннями

ПП.05

Медсестринство в
хірургії

Ведення пацієнтів у разі
патології органів травного
каналу

ПП.04.05

Вирішення проблеми пацієнта в разі захворювань шлунка.
Ведення пацієнтів в разі патології печінки.
Медсестринський процес в разі захворювань жовчного міхура та
жовчновивідних шляхів

Ведення пацієнтів з
патологією нирок та
сечовивідних шляхів

ПП.04.06

Медсестринський процес у випадку гломерулонефритів.
Ведення пацієнтів з пієлонефритом та захворюваннями сечовивідних
шляхів

Ведення пацієнтів у разі
ПП.04.07
захворювання системи
крові
Ведення пацієнтів у разі
ПП.04.08
захворювань ендокринної
системи та обміну речовин

Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі анемій.
Медсестринський процес у разі гемобластозів.
Ведення пацієнтів у разі геморагічних захворювань
Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі захворювань
щитоподібної залози.
Медсестринський процес у разі цукрового діабету та ожиріння.
Вирішення проблем пацієнта медичною сестрою в разі порушення
функції наднирників та гіпофізу

Вступ. Обстеження
ПП.05.01
пацієнта медичною сестрою

Хірургічна служба в системі охорони здоров’я в Україні
Медсестринське обстеження пацієнта

Медсестринство в загальній ПП.05.02

Медсестринство в загальній хірургії

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.19
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.19
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.06.13
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.09
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.13
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.14
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.17
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.12
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.23
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.23
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.06.17
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.13
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.16
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.17
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.20
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.15
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.26
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.26
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.18
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.19
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.22
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.21
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.22
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.01
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.25
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.20
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.31
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.31
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.02
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.01
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.01
1.ПФ.С.23.ПП.Н.02.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

хірургії

ПП.06

ПП.07

Медсестринство в
педіатрії

Медсестринство в
акушерстві

Медсестринство в
спеціальній хірургії

ПП.05.03

Здорова дитина

ПП.06.01

Хвороби дітей раннього
віку

ПП.06.02

Захворювання дітей
старшого віку

ПП.06.03

Захворювання серцевосудинної, кровотворної та
ендокринної систем.
Інфекційні хвороби
Повітряно-краплинні,
кишкові інфекції.
Невідкладна допомога
Організація акушерської
допомоги в Україні
Фізіологічне акушерство

ПП.06.04

Патологічне акушерство

ПП.07.03

ПП.06.05

ПП.07.01
ПП.07.02

Назва змістового модуля

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

1.ПФ.Д.23.ПП.Н.50.05
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.35.01
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.41.01
Медсестринство в спеціальній хірургії
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.07.01
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.18.01
1.ПФ.Д.03.ПР.Р.03.01
Новонароджена дитина.
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.35
Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем. Методика
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.35
медсестринського обстеження.
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.39
Вигодовування дітей.
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.34
Хвороби новонароджених дітей
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.45
Хвороби дітей раннього віку
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.37
Захворювання травного канал
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.37
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.41
Захворювання дихальних шляхів та сечовидільної системи
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.39
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.39
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.43
Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем. 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.40
Туберкульоз. Гострі вірусні інфекції. Дифтерія та менінгококова
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.40
інфекція
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.44
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.39
Дитячі повітряно-краплинні інфекції.
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.42
Кишкові інфекції. СНІД. Невідкладна допомога дітям
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.42
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.46
Вступ. Організація акушерської допомоги в Україні.
1.ПФ.Д.17.ПП.Н.01.30
Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах
2.СВ.Д.35.ПР.О.502.16
Фізіологія вагітності
4.ПФ.С.01.ПР.Р.05.01
Діагностика вагітності.
1.ПФ.Д.11.ПП.О.01.03
Пологи.
1.ПФ.Д.11.ПП.О.02.01
Фізіологічний післяпологовий період
4.ПФ.С.01.ПР.Р.05.02
Кровотечі під час вагітності та пологів.
1.ПФ.Д.11.ПП.О.02.03
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

ПП.08

ПП.09

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Медсестринство в
гінекології

Медсестринство в
інфектології

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Організація гінекологічної ПП.08.01
допомоги в Україні

Основні гінекологічні
захворювання

ПП.08.02

Загальні методи лікування
гінекологічних хворих та
догляд за ними
Загальна частина

ПП.08.03

ПП.09.01

Захворювання переважно з ПП.09.02
фекально-оральним
механізмом передавання
Захворювання переважно з ПП.09.03
повітряно-крапельним,
трансмісивним, рановим,
інокуляцій ним та
множинним механізмами
передавання
ПП.10

Медсестринство в
офтальмології

Методи обстеження в
офтальмології. Аномалії

ПП.10.01

Назва змістового модуля

Токсикози вагітних.
Вузькі тази. Неправильні положення плода. Тазові передлежання
плода.
Патологія пологової діяльності. Багатоплідна вагітність
Організація гінекологічної допомоги в Україні.
Загальні методи обстеження гінекологічних хворих

Порушення менструальної функції.
Запальні захворювання жіночих статевих органів
Пухлини та пухлиноподібні утворення жіночих статевих органів.
Вади розвитку жіночих статевих органів
Методика лікування та догляд за гінекологічними хворими

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

1.ПФ.Д.24.ПП.Н.26.01
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.110.01
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.111.01
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.112.01
1.ПФ.Д.13.ПП.О.02.01
1.ПФ.Д.13.ПП.О.03.01
1.ПФ.Д.13.ПП.О.04.01
1.ПФ.Д.13.ПП.О.05.01
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.116.01

1.ПФ.С.18.ПП.Н.09.01

Вчення про інфекційні хвороби.
4.ПФ.С.01.ПР.Р.15.03
Принципи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.03
у разі інфекційних хвороб
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.03
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.02
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.03
Кишкові інфекції бактеріальної етіології.
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.04
Гепатити з фекально-оральним та парентеральним механізмами
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.04
передавання
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.03
Захворювання переважно з повітряно-крапельним механізмом
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.06
передавання.
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.06
Захворювання переважно з трансмісивним, рановим, інокуляційним та 1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.05
множинним механізмами передавання
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.06
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.06.05
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.08.04
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.12.04
Методи обстеження в офтальмології. Корекція аномалій рефракції.
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.44
Захворювання допоміжного апарату очей.
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.44
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Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

рефракції. Захворювання
допоміжного апарату очей
та орбіти

ПП.12

Медсестринство в
отоларингології

Медсестринство в
онкології

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

Захворювання орбіти та окорухового апарату

Медсестринський процес у ПП.10.02
разі захворювань оболонок
ока, кришталика, зорового
нерва, у випадку глаукоми
та ушкоджень органа зору

ПП.11

Назва змістового модуля

Історія отоларингології.
ПП.11.01
Роль медичної сестри в
процесі лікування хворого.
Ніс і приносові пазухи
Глотка

ПП.11.02

Гортань

ПП.11.03

Вухо

ПП.11.04

Організація онкологічної
допомоги в Україні

ПП.12.01

Основні онкологічні
захворювання

ПП.12.02

1.ПФ.Д.09.ПР.Р.02.01
1.ПФ.Д.09.ПР.Р.03.01
1.ПФ.Д.09.ПР.Р.04.01
1.ПФ.Д.09.ПР.Р.06.01
1.ПФ.Д.09.ПР.Р.08.01
Захворювання зовнішньої оболонки ока та кришталика.
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.46
Захворювання, пов’язані з порушенням циркуляції водянистої вологи. 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.46
Проблеми пацієнтів у разі ушкодження органа зору
1.ПФ.Д.09.ПР.Р.02.03
1.ПФ.Д.09.ПР.Р.04.03
1.ПФ.Д.09.ПР.Р.06.04
1.ПФ.Д.09.ПР.Р.08.02
1.ПФ.С.22.ПП.Н.09.13
Вступ.Історія отоларингології. Роль медичної сестри в процесі
1.ПФ.Д.10.ПП.О.02.011.
лікування хворого.
ПФ.Д.02.ПР.Р.08.09
Анатомія і фізіологія носа та приносових пазух. Методи обстеження
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.52.011.
хворих.
ПФ.Д.02.ПР.Р.09.04
Патологічні стани носа та приносових пазух
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.04.01
Анатомія і фізіологія глотки. Методи обстеження хворих.
1.ПФ.Д.10.ПП.О.03.01
Патологічні стани глотки
1.ПФ.С.23.ПП.Н.13.01
1.ПФ.С.23.ПП.Н.15.01
Анатомія і фізіологія гортані. Методи обстеження хворих.
1.ПФ.Д.10.ПП.О.04.01
Патологічні стани гортані
1.ПФ.Д.10.ПП.О.05.01
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.02.01
Анатомія і фізіологія вуха.
1.ПФ.Д.23.ПП.Н.38.01
Методи обстеження хворих.
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.06.01
Патологічні стани вуха
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.73.01
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.109.02
Організація онкологічної допомоги в Україні.
4.ПФ.С.01.ПР.Р.07.041.
Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих
ПФ.Д.02.ПР.Р.06.07
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.14.01
Основні онкологічні захворювання.
1.ПФ.Д.23.ПП.Н.41.05
Пухлини голови та шиї
1.ПФ.Д.23.ПП.Н.42.05
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

ПП.13

ПП.14

ПП.15

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Медсестринство в
дерматології та
венерології

Медсестринство в
сімейній медицині

Медсестринство в
геронтології,
геріатрії та
паліативній
медицині

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Дерматологія

ПП.13.01

Венерологія

ПП.13.02

Організація роботи
сімейної медичної сестри
на дільниці

ПП.14.01

Організація первинної
медико-санітарної
допомоги населенню
дільниці

ПП.14.02

Проблеми надання
довготривалої медичної
допомоги населенню

ПП.14.03

Основи геронтології та
ПП.15.01
геріатрії. Особливості
захворювань серцевосудинної і дихальної
систем, психоневрологічної

Назва змістового модуля

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

1.ПФ.Д.23.ПП.Н.43.05
1.ПФ.Д.23.ПП.Н.44.05
Вступ. Етапи медсестринського процесу в дерматології.
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.01
Хвороби шкіри та її придатків
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.02
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.02
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.02
Сифіліс.
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.06.03
Гонококова та хламідійна інфекції, урогенітальний трихомоніаз.
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.17.02
Дерматологічні аспекти ВІЛ-інфекції
1.ПФ.Д.07.ПР.Р.01.02
1.ПФ.Д.23.ПП.Н.52.08
Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на
4.ПФ.С.01.ПР.Р.01.01
дільниці.
4.ПФ.С.01.ПР.Р.02.01
Профілактика — основа сімейної медицини
4.ПФ.С.01.ПР.Р.03.01
4.ПФ.С.01.ПР.Р.08.01
4.ПФ.С.01.ПР.Р.09.01
4.ПФ.С.01.ПР.Р.13.01
Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.34
сестри в її проведенні.
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.34
Протиепідемічна робота
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.38
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.33
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.44
Артеріальні гіпертензії, суглобовий синдром у практиці сімейної
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.33
медицини.
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.33
Патологія органів травлення, найчастіша ендокринна патологія та
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.37
захворювання кровотворної системи
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.32
1.ПФ.Д.06.ПП.Р.05.17
1.ПФ.Д.02.ПП.Р.14.19
Основи геронтології. Загальна геріатрія. Робота медсестри в
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.26
підрозділах геріатричної допомоги.
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.271.
Особливості захворювань серцево-судинної, дихальної систем і змін у ПФ.Д.02.ПР.Р.01.30
психоневрологічній сфері
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.25
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.36
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

сфери в похилому та
старечому віці
Особливості захворювань
інших органів у похилому
та старечому віці

ПП.16

Медсестринство в
психіатрії та
наркології

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

ПП.15.02

Назва змістового модуля

Особливості захворювань органів травлення, кровотворної, сечової,
статевої та ендокринної систем.
Особливості захворювань опорно-рухового апарату, органів слуху,
зору та шкіри

Загальні питання психіатрії ПП.16.01

Історія психіатрії. Вчення про вищу нервову діяльність (ВНД).
Психіка. Класифікація і типи перебігу психічних хвороб. Методи
обстеження психічно хворих. Загальна психопатологія.
Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження
та лікування в умовах стаціонару та психоневрологічного диспансеру.
Експертиза в психіатрії. Невідкладна долікарняна допомога.
Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Експертиза. Принципи реабілітації психічно хворих

Здійснення
ПП.16.02
медсестринського процесу
в психіатрії

Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження
та лікування в умовах стаціонару та психоневрологічного диспансеру.
Види лікувального режиму. Невідкладна долікарняна допомога.
Профілактика екстремальних і кризових станів. Прогноз. Експертиза.
Реабілітація.
Судинні та еволюційні психози. Епілепсія. Порушення інтелекту.
Психогенні розлади. Психопатії. Реактивні психози. Розлади
особистості та поведінки

Загальні аспекти наркології ПП.16.03

Розвиток наркології як науки. Медичні та соціологічні аспекти
наркологічних хвороб. Роль медичної сестри в профілактиці
наркологічних хвороб.
Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами.
Терапія. Прогноз. Експертиза

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.36
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.06.30
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.27
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.29
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.32
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.27
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.38
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.571.
ПФ.Д.01.ПР.Р.01.49
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.49
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.48
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.43
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.54
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.19.42
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.22.51
1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.09
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.44
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.55
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.19.43
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.22.52
1.ПФ.Д.08.ПП.О.01.10
1.ПФ.Д.08.ПП.О.02.12
1.ПФ.Д.08.ПП.Р.06.05
1.ПФ.С.23.ПП.Н.01.30
1.ПФ.Д.23.ПП.Н.50.02
2.ПФ.С.32.ПР.Р.489.07
1.ПФ.Д.01.ПП.Р.01.581.
ПФ.Д.01.ПР.Р.01.51
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.51
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.50
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.46
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.57
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

ПП.17

ПП.18

ПП.19

ПП.20

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Назва змістового модуля

Медсестринський процес у ПП.16.04
наркології

Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Терапія.
Прогноз. Експертиза.
Проблеми людей з нікотиновою залежністю. Клініка абстинентного
синдрому. Профілактика

Організація неврологічної ПП.17.01
допомоги в Україні. Вчення
про медсестринство в
неврології. Анатомофізіологічні особливості
нервової системи

Організація неврологічної допомоги в Україні. Вчення про
медсестринство в неврології.
Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи
обстеження, діагностики, лікування та догляду за неврологічними
хворими. Медсестринський процес у неврології

Спеціальна неврологія

ПП.17.02

Основні неврологічні захворювання та догляд за пацієнтами
неврологічного профілю
Невідкладні стани в неврології

Громадське
здоров’я і
громадське
медсестринство

Медична валеологія,
охорона материнства і
дитинства
Профілактика деяких
захворювань внутрішніх
органів

ПП.18.01

Медична валеологія і громадське медсестринство
Профілактика деяких захворювань у дітей

ПП.18.02

Профілактика захворювань пульмонологічного та кардіологічного
профілів.
Профілактика гастроентерологічних та ендокринологічних
захворювань

Медсестринська
етика та
деонтологія
Анестезіологія та
реаніматологія

Медсестринська етика і
деонтологія

ПП.19.01

Основні принципи та поняття медсестринської етики та деонтології
Етичні та деонтологічні проблеми сучасної медичної науки

Анестезіологічне
забезпечення оперативних
втручань. Невідкладні
стани

ПП.20.01

Загальне та місцеве знеболювання. Серцево-легенева та церебральна
реанімація.
Реанімація та інтенсивна терапія в разі гострих станів

Медсестринство в
неврології

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.52
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.52
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.51
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.47
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.58
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.19.46
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.591.
ПФ.Д.01.ПР.Р.01.54
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.52
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.49
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.60
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.19.47
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.22.57
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.55
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.53
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.50
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.61
1.ПФ.С.19.ПП.Н.12.03
2.СВ.Д.36.ПР.О.504.24
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.31
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.31
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.35
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.30
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.41
3.СВ.Д.02.ПР.О.02.09
3.СВ.Д.02.ПР.О.03.01
3.СВ.Д.02.ПР.О.01.09
1.ПФ.С.28.ПП.Н.06.011.
ПФ.Д.24.ПП.Н.01.07
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.02.03
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.04.06
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(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

ПП.21

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Медична та
соціальна
реабілітація

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Реанімація та інтенсивна
терапія в разі гострих
станів

ПП.20.02

Організація медикосоціальної реабілітації.
Електропроцедури в
медичній реабілітації

ПП.21.01

Реабілітаційні гідропатичні ПП.21.02
процедури. Пелоїдотерапія.
Санаторно-курортна
справа. Лікувальна
фізкультура та масаж
Медико-соціальна
реабілітація в разі різних
видів патології в дорослих
та дітей

ПП.22

Військово-медична Військово-медична
підготовка та
підготовка та медицина

ПП.21.03

ПП.22.01

Назва змістового модуля

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

Гостра судинна недостатність. Шок.
Гостра серцева та дихальна недостатність.
Отрути. Гострі екзогенні отруєння. Коматозні стани. Гостра ниркова
та печінкова недостатність

1.ПФ.С.25.ПП.Н.13.08
1.ПФ.С.25.ПП.Н.05.12
1.ПФ.С.25.ПП.Н.06.12
1.ПФ.С.25.ПП.Н.19.09
1.ПФ.С.25.ПП.Н.21.04
Організація роботи відділень реабілітації. Електричний струм низької 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.30
напруги.
1.ПФ.С.29.ПП.Н.04.01
Імпульсний електричний струм низької частоти, постійної та змінної 1.ПФ.С.29.ПП.Н.05.01
полярності.
1.ПФ.С.29.ПП.Н.14.01
Електричний струм високої напруги і частоти. Електричне та магнітне 1.ПФ.С.29.ПП.Н.16.01
поля.
1.ПФ.С.29.ПП.Н.17.01
Лікування ультразвуком. Аерозольтерапія. Світлолікування.
1.ПФ.С.29.ПП.Н.18.01
Фізіопрофілактика
1.ПФ.С.29.ПП.Н.19.01
1.ПФ.С.29.ПП.Н.21.01
2.ПФ.С.32.ПР.Р.489.01
2.ПФ.С.32.ПР.Р.490.01
Водотерапія. Санаторно-курортна справа.
1.ПФ.С.29.ПП.Н.07.03
Лікувальна фізкультура. Методи лікувальної фізичної культури в разі 1.ПФ.С.29.ПП.Н.12.01
різних захворювань.
1.ПФ.С.29.ПП.Н.20.01
Організація та проведення лікувального масажу на різних етапах
1.ПФ.С.29.ПП.Н.22.01
реабілітації
1.ПФ.С.29.ПП.Н.10.01
1.ПФ.С.29.ПП.Н.11.01
Психологічна, професійна, педагогічна, соціальна реабілітація.
1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.30
Реабілітація пацієнтів терапевтичного профілю.
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.01.34
Медико-соціальна реабілітація пацієнта з хірургічними,
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.02.29
неврологічними, травматологічними, гінекологічними
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.03.40
захворюваннями. Відновне лікування в педіатрії та геріатрії
1.ПФ.Д.02.ПР.Р.05.40
2.ПФ.С.32.ПР.Р.489.02
4.ПФ.С.01.ПР.Р.17.03
Завдання протиепідемічного захисту військ.
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.117.01
Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у армії
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.118.01
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Шифр
навчальної
дисципліни
або практики

ПП.23

1
2
3

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку змістових
модулів, що входить до
навчальної дисципліни або
практики

медицина
надзвичайних
ситуацій

надзвичайних ситуацій

Основи охорони
праці та охорона
праці в галузі

Охорона праці та безпека
життєдіяльності

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

ПП.22.02

ПП.23.01

Назва змістового модуля

Шифри змістових
модулів, що входять до
блоку змістових модулів

1.ПФ.Д.24.ПП.Н.119.01
1.ПФ.С.28.ПП.Н.01.04
Захист населення в надзвичайних ситуаціях.
1.ПФ.С.28.ПП.Н.02.03
Медико-тактична характеристика надзвичайних ситуацій природного і 1.ПФ.С.28.ПП.Н.03.03
техногенного характеру.
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.122.02
Медицина надзвичайних ситуацій.
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.120.01
Основні принципи захисту хворих і медичного персоналу лікувально- 1.ПФ.Д.24.ПП.Н.121.01
профілактичних закладів у надзвичайних ситуаціях
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.122.01
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.123.01
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.124.01
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.125.01
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.126.01
1.ПФ.Д.24.ПП.Н.12701
Поняття про норми охорони праці, техніка безпеки та виробнича
ПФ.С.04.ПР.О.01.01.
санітарія.
ПФ.С.04.ПР.О.01.02.
Зміст та обсяг першої медичної допомоги населенню у вогнищах
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01.
надзвичайних ситуацій
ПФ.Д.01.ПР.О.02.01.
ПФ.С.30.ЗР.О.01.01.
ПФ.С.30.ЗР.О.01.02.
ПФ.С.30.ЗР.О.01.03.

Практична підготовка
Навчальна практика (входить до загального обсягу годин циклу
2830
професійної та практичної підготовки)
Виробнича практика
108
Переддипломна практика
324
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Додаток Г
Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, навчальними дисциплінами й
практиками та перелік сформованих компетенцій
Цикл

Навчальні цикли та передбачувані
результати їх засвоєння

Перелік дисциплін

Загальна кількість
годин/нац. кредитів

Кредитів ЕСТS

Шифри сформованих компетенцій

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Нормативна компонента
ГСЕ
ГСЕ01
ГСЕ02

Основи філософських знань
Соціологія

54/1
54/1

1,5
1,5

Основи правознавства

54/1

1,5

216/4

6

378/7
54/1

10,5
1,5

ГСЕ07

Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)
Фізичне виховання
Українська мова (за професійним
спрямуванням)
Історія України

54/1

1,5

ГСЕ08

Культурологія

54/1

1,5

ГСЕ09

Основи економічної теорії

54/1

1,5

756/14

21

ГСЕ03
ГСЕ04
ГСЕ05
ГСЕ06

У результаті вивчення циклу студент
повинен знати: філософію, соціологію та
медичну соціологію, основи права та
законодавства в охороні здоров’я,
іноземну мову (за професійним
спрямуванням), вплив фізичного
виховання на функціональний стан
органів і систем організму людини та
основи фізичної культури, українську
мову (за професійним спрямуванням),
культурологію

КСО-01, КСО-03, КСО-06, З01, З07
КСО-01, КСО-02,КСО-04, КСО-05,
КСО-06, КСО-08, КСО-09, КСО-10, З01,
З02, З07, КЗП-09, КЗП-10
КСО-01, КСО-08, КСО-09, КСО-10,
КСО-11, З03, З07, КЗП-10, КСП-01
КСО-01, КСО-03, КСО-06, КСО-07,
КСО-10, З07, КІ-01, КІ-02, КІ-03, КЗП-13
КСО-04, КСО-09, КСО-11, З07
КСО-01, КСО-03, КСО-06, КСО-07,
КСО-10, З07, КІ-01, КІ-03, КЗП-13
КСО-01, КСО-03, КСО-06, КСО-07, З02,
З03, З07, КСО-01, КСО-02, КСО-05,
КСО-06, КСО-07, КСО-08, КСО-09,
КСО-10, КСО-11, З01, З02, З07
КСО-01, КСО-03, КСО-06, КСО-07, З02,
З03, З07, КСО-01, КСО-02, КСО-05,
КСО-06, КСО-07, КСО-08, КСО-09,
КСО-10, КСО-11, З01, З02, З07
КСО-01, КСО-03, КСО-06, КСО-07, З02,
З03, З07, КСО-01, КСО-02, КСО-05,
КСО-06, КСО-07, КСО-08, КСО-09,
КСО-10, КСО-11, З01, З02, З07

Вміти застосовувати набуті знання з
циклу гуманітарної та соціальноекономічної підготовки
Володіти фундаментальними знаннями з
вивчених дисциплін
Нормативна складова циклу:
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Цикл

Навчальні цикли та передбачувані
результати їх засвоєння

Перелік дисциплін

Резерв за циклом:
Разом за циклом:

Загальна кількість
годин/нац. кредитів

Кредитів ЕСТS

216/4
972/18

6
27

Шифри сформованих компетенцій

ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки. Нормативна компонента
ПН
ПН01

ПН02
ПН03
ПН04
ПН05
ПН06
ПН07
ПН08
ПН09
ПН10

У результаті вивчення циклу студент
повинен знати: основи латинської мови та
медичної термінології, медичну
інформатику, анатомію людини,
фізіологію, медичну біологію,
мікробіологію, медичну хімію, основи
біологічної фізики та медичної апаратури,
основи профілактичної медицини, основи
психології та міжособового спілкування,
охорони праці та безпеки життєдіяльності,
патоморфологію та патофізіологію,
фармакологію та медичну рецептуру, ріст
і розвиток людини

ПН11
ПН12
ПН13
ПН14

Основи латинської мови з медичною
термінологією

81/1,5

2,25

Основи психології та міжособове
спілкування
Основи медичної інформатики
Анатомія людини
Фізіологія
Патоморфологія та патофізіологія
Фармакологія та медична рецептура
Медична хімія
Мікробіологія
Основи екології та профілактичної
медицини
Безпека життєдіяльності
Медична біологія
Основи біологічної фізики та медична
апаратура
Ріст і розвиток людини

81/1,5

2,25

КСО-01, КСО-02, КСО-05, КСО-06,
КСО-07, З06, З07, КІ-01, КІ-02, КІ-03,
КЗП-13
КСО-01, З04, З06, З07

135/2,5
135/2,5
135/2,5
162/3
135/2,5
135/2,5
108/2
81/1,5

3,75
3,75
3,75
4,5
3,75
3,75
3
2,25

КСО-01, КСО-02, КСО-03, З05, З06, З07
КСО-01, З06, З07, КЗП-04, КЗП-05
КСО-01, З06, З07, КЗП-04, КЗП-05
КСО-01, З06, З07
КСО-01, З06, З07
КСО-01, З06, З07
КСО-01, З06, З07
КСО-01, З06, З07

54/1
81/1,5
81/1,5

1,5
2,25
2,25

КСО-01, З06, З07
КСО-01, З06, З07
КСО-01, З06, З07

108/2

3

КСО-01, З06, З07

918/17
540/10
1458/27

25,5
15
40,5

Вміти застосовувати набуті знання з
циклу природничо-наукової підготовки
Володіти фундаментальними знаннями з
вивчених дисциплін
Нормативна складова циклу
Резерв за циклом
Разом за циклом

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки. Нормативна компонента
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Цикл

ПП
ПП01

ПП02

Навчальні цикли та передбачувані
результати їх засвоєння

Перелік дисциплін

У результаті вивчення циклу студент
Репродуктивне здоров’я та
повинен знати: етапи медсестринського
планування сім’ї
процесу, проблеми пацієнтів різних
вікових груп та шляхи їх вирішення,
методи медсестринського обстеження
пацієнтів; особливості підготовки до
обстеження та догляду за пацієнтами
після їх проведення; таксономію
медсестринських діагнозів; основи
Історія медицини та медсестринства
педагогіки та спілкування в
медсестринстві; клінічну картину
захворювань, принципи лікування,
профілактики, тактику медичної сестри за
невідкладних станів

ПП03

Основи медсестринства

ПП04

Медсестринство у внутрішній
медицині

ПП05

Медсестринство в хірургії

Загальна кількість
годин/нац. кредитів

Кредитів ЕСТS

81/1,5

2,25

81/1,5

2,25

432/8

12

405/7,5

11,25

378/7

10,5

Шифри сформованих компетенцій

КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
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Цикл

Навчальні цикли та передбачувані
результати їх засвоєння

Перелік дисциплін

Загальна кількість
годин/нац. кредитів

Кредитів ЕСТS

ПП06

Медсестринство в педіатрії

378/7

10,5

ПП07

Медсестринство в акушерстві

108/2

3

ПП08

Медсестринство в гінекології

135/2,5

3,75

ПП09

Медсестринство в інфектології

135/2,5

3,75

ПП10

Медсестринство в офтальмології

81/1,5

2,25

Шифри сформованих компетенцій

КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
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Цикл

Навчальні цикли та передбачувані
результати їх засвоєння

Перелік дисциплін

Загальна кількість
годин/нац. кредитів

Кредитів ЕСТS

ПП11

Медсестринство в
оториноларингології

81/1,5

2,25

ПП12

Медсестринство в онкології

81/1,5

2,25

ПП13

Медсестринство в дерматології та
венерології

81/1,5

2,25

ПП14

Медсестринство в сімейній медицині

135/2,5

3,75

Шифри сформованих компетенцій

КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,

197

ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Цикл

Навчальні цикли та передбачувані
результати їх засвоєння

Перелік дисциплін

Загальна кількість
годин/нац. кредитів

Кредитів ЕСТS

ПП15

Медсестринство в геронтології,
геріатрії та паліативній медицині

81/1,5

2,25

ПП16

Медсестринство в неврології

81/1,5

2,25

ПП17

Медсестринство в психіатрії та
наркології

135/2,5

3,75

ПП18

Громадське здоров’я і громадське
медсестринство

54/1

1,5

ПП19

Медсестринська етика та деонтологія

54/1

1,5

Шифри сформованих компетенцій

КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Цикл

Навчальні цикли та передбачувані
результати їх засвоєння

Перелік дисциплін

Загальна кількість
годин/нац. кредитів

Кредитів ЕСТS

ПП20

Медична та соціальна реабілітація

135/2,5

3,75

ПП21

Анестезіологія та реаніматологія

81/1,5

2,25

ПП22

Військово-медична підготовка та
медицина надзвичайних ситуацій

81/1,5

2,25

ПП23

Основи охорони праці та охорона
праці в галузі

54/1

1,5

Шифри сформованих компетенцій

КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16, КСП-01, КСП-13, КСП-14,
КСП-15, КСП-16, КСП-17, КСП-18
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Цикл

Навчальні цикли та передбачувані
результати їх засвоєння

Вміти застосовувати медсестринський
процес у професійній діяльності на
засадах доказової медицини

Перелік дисциплін

Виробнича практика

Володіти навичками спілкування,
Переддипломна практика
навчання пацієнтів/родини, дотримуючись
принципів медичної етики та деонтології;
основами діагностики, лікування,
профілактики захворювань,
медсестринським процесом та
невідкладною допомогою за різних
клінічних станів та професійних ситуацій

Нормативна складова циклу
Резерв за циклом
Разом за циклом
Нормативна складова всього
Резерв всього
Разом за навчальним планом

Загальна кількість
годин/нац. кредитів

Кредитів ЕСТS

108/2

3

324/6

9

2862/53
1188/22
4050/75
4536/84
1944/36
6480/120

79,5
33
112,5
126
54
180

Шифри сформованих компетенцій

КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16,КСП-01, КСП-02, КСП-03,
КСП-04, КСП-05, КСП-06, КСП-07,
КСП-08, КСП-13, КСП-14, КСП-15,
КСП-16, КСП-17, КСП-18
КСО-01, КСО-02, КСО-03, КСО-04,
КСО-05, КСО-06, КСО-07, КСО-08,
КСО-09, КЗП-01, КЗП-02, КЗП-03,
КЗП-04, КЗП-05, КЗП-06, КЗП-07,
КЗП-08, КЗП-09, КЗП-10, КЗП-11,
КЗП-12, КЗП-13, КЗП-14, КЗП-15,
КЗП-16,КСП-01, КСП-02, КСП-03,
КСП-04, КСП-05, КСП-06, КСП-07,
КСП-08, КСП-13, КСП-14, КСП-15,
КСП-16, КСП-17, КСП-18
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Додаток Ґ
Нормативні форми державної атестації осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
Нормативні форми державної атестації, що використовуються для встановлення рівня опанування особами, які навчаються у вищих
навчальних закладах, відповідних змістових модулів.
Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного екзамену, що включає стандартизований тестовий
державний екзамен та практично-орієнований екзамен з виставленням єдиної оцінки.
Стандартизований тестовий державний екзамен:
ПП.03; ПП.04; ПП.05; ПП.06; ПП.07; ПП.08; ПП.09; ПП.10; ПП.11; ПП.12; ПП.13; ПП.14; ПП.15; ПП.16; ПП.17; ПП.20; ПП.21; ПП.22; ПП.23.
Практично-орієнтований екзамен:
ПП.04; ПП.05; ПП.05; ПП.23.
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