
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ 
ЦЕНТР

“МЕДИЦИНА”



   3 Кафедравнутрішньої медицини№
  тамедсестринства



Зал догляду за хворими

 Студенти
 відпрацьовують

   принципидоглядуза
 , лежачим хворим

  включно з
 профілактикою

пролежнів



 “  ”Зал Зондові маніпуляції

В даному залі проводиться навчання 
студентів алгоритму техніки виконання 

шлунково–кишкового зондування з 
діагностичною та лікувальною метою. 



 '  Зал інєкційної т ехніки

Із студентами
проводяться заняття на тему: 
«Алгоритм техніки виконання 

внутрішньошкірних, підшкірних ін’єкцій».



 “   Зал Функціональні мет оди
.  .”дослідження Невідкладнадопомога

В ньому знаходиться велоергометри, діагностична система 
«Corival» ( велоергометр, ЕКГ-апарат, комп’ютер, програмне 

забезпечення) для оцінки толерантності до фізичного 
навантаження та виконання тренувальних програм, 

доплерограф, сфігмоманометри, піклуометри.



 “   Зал Функціональні мет оди
.  ”дослідження Невідкладнадопомога

Студенти відпрацьовують етапи 
серцево-легеневої реанімації, а також 

удосконалюють навики надання 
медичної допомоги при невідкладних 

станах у внутрішній медицині.



  Кафедравнутрішньої
 2 медицини№

   1, Кафедравнутрішньої медицини№
   клінічної імунології таалергології

. . . ім Є М Нейка 

   Кафедраанестезіології та
  інтенсивної терапії

 Кафедра
 ендокринології



 , Проведення пікфлуометрії
’  ,  компютерної спірометрії проведення

,велоергометрії     мікроскопія мазків крові
 ,    та мієлограми трепанобіопсії та пункції

 .кісткового мозку



    Зняття та розшифрування
,  електрокардіограм надання

-  , серцево легеневої реанімації
   вимірювання АТ та

 -оцінювання серцево
 .судинного ризику



     Вимірювання рівня глікемії та проведення
  ,проби з навантаженням

   ,вимірювання рівнюхолестеринукрові
 визначення INR,    вивченнябудовита

  ,   принципуроботи ендоскопу основироботи
      .з УЗДапаратом та проведення УЗДОЧП



  ;Проведення промиванняшлунку
  проведення зондування

( , )дуоденальногошлункового
  ( , , проведення клізм сифонна очисна

)лікувальна
  проведення внутрішньопорожнинної

’  - .компютерної рН метрії



Кімната для виконання  практичних навичок 
з анестезіології та інтенсивної терапії



Опрацювання практичних навичок з 
акушерства та педіатрії

 Пересічення пуповини

  Первиннийтуалет
новонародженого

 'Внутрівенна інєкція

  Введення назогастрального зонду



   (  Кафедразагальної практики сімейної
),    медицини фізичної реабілітації та

  спортивної медицини



 ,Проведення пікфлуометрії
   ,інтерпретація загального аналізукрові

   ,оцінка загального аналізу сечі
  ,методика записуЕКГ

  , .оцінка проб Земницького Нечипоренка



     Проведення та оцінка визначення рівня
     ,цукрув крові за допомогоюглюкометра

   ,оцінка біохімічнихпечінкових тестів
,велоергометрія

фібогастродуоденоскопія



Клінічна амбулаторія  с.Іваниківка



Клінічна амбулаторія  с.Іваниківка

 -  ,Заповнення санаторно курортної карти   ,заповнення рецептів
     - -025-6-1/заповнення талонуамбулаторного пацієнта ф ,о
     ,складання особистого плануроботи сімейного лікаря

   .формування річного звіту закладу
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