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1. Пояснювальна записка 

Програма виробничої практики з догляду за хворими для вищих медичних 

закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальності 

7.12010001 «Лікувальна справа» напряму підготовки «Медицина» відповідно до 

освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 16.04.2003 № 239 та 

навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України від 31.01.2005 № 52. 

Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється протягом 6 років. 

Відповідно до навчального плану, проходження практики з догляду за хворими 

терапевтичного профілю передбачено ІV семестрі, коли студентом набуті відповідні 

знання з основних базових дисциплін: медичної біології, медичної та біологічної 

фізики, анатомії людини, фізіології, біоорганічної та біологічної хімії, мікробіології, 

вірусології та імунології, з якими інтегрується програма виробничої практики. У свою 

чергу, практика з догляду за хворими формує засади подальшого вивчення студентом 

клінічних дисциплін – пропедевтики внутрішньої медицини, медичної психології, 

внутрішньої медицини, інфекційних хвороб, онкології, анестезіології та інтенсивної 

терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та фо-

рмування умінь застосовувати знання з догляду за хворими в процесі подальшого 

навчання та у професійній діяльності. 

За навчальним планом на практику з догляду за хворими виділено 5 кредитів 

(150 годин), 30 годин з яких складає аудиторна підготовка (у вигляді практичних 

занять) і 120 годин самостійна робота студентів.  Виробнича практика з догляду за 

хворими проводиться у терапевтичному, хірургічному та педіатричному стаціонарі 

безпосередньо під час  ІV навчального  семестру.  

Проходження практики з догляду за хворими здійснюється шляхом 

проведення практичних занять, самостійної роботи студентів, консультацій. 

Оскільки під час практики студенти вперше знайомляться з клінікою та 

безпосередньо спілкуються з хворими, робочий день студента складається з двох 

частин: 1) засвоєння теоретичного матеріалу щодо особливостей роботи стаціонару 

та основних маніпуляцій і їх відпрацювання під контролем викладача (у вигляді 

практичних занять – аудиторна частина практики); 2) самостійна робота студента у 

відділеннях стаціонару та закріплення отриманих знань і умінь (самостійна робота 

студентів). Практичні заняття тривають 2 академічні години, самостійна робота 

здійснюється протягом 2-3 годин після практичного заняття (таким чином, щоб 

робочий день студента складав 6 академічних годин) та у позаурочний час за 

графіками, розробленими кафедрами, на базі яких проходить виробнича практика. 

При вивченні першого розділу дисципліни студенти вивчають основні 

принципи догляду за хворими дорослого віку в умовах загальнотерапевтичного 

стаціонару. Після цього, при вивченні другого та третього розділів відбувається 

ознайомлення студентів з особливостями догляду за хворими в хірургічних 

відділеннях (на базі кафедри хірургії) та догляду за хворими дітьми (на кафедрі 

педіатрії). Послідовність проходження практики терапевтичному, хірургічному 

та педіатричному відділеннях розкладом занять. 
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                       1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета полягає у досягненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-

професійних програмах підготовки спеціалістів за спеціальностями 7.12010001 

лікувальна справа.  

Завдання: демонструвати володіння морально-деонтологічними 

принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці 

внутрішніх хвороб, демонструвати володіння навичками організації режиму і 

догляду за хворими з різними захворюваннями терапевтичного профілю, 

виконувати необхідні медичні маніпуляції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  морально-деонтологічні принципи медичного фахівця та принципи 

фахової субординації у клініці внутрішніх хвороб. 

вміти: володіти навичками організації режиму і догляду за хворими з 

різними захворюваннями терапевтичного профілю, виконувати необхідні 

медичні маніпуляції. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ, ЙОГО РОЛЬ У ЛІКУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ В УМОВАХ ТЕРАПЕВТИЧНОГО СТАЦІОНАРУ 

 

Конкретні цілі: 

1. Демонструвати володіння основними принципами медичної деонтології. 

2. Визначати зміст догляду за хворими та його роль в структурі загально-

терапевтичних заходів. 

3. Демонструвати володіння навичками дотримання лікувально-

охоронного та забезпечення санітарно-гігієнічного режиму основних 

підрозділів терапевтичного стаціонару. 

4. Демонструвати володіння навичками: проведення , розпитування, огляду 

хворого і правилами визначення основних показників діяльності серцево-

судинної та дихальної систем (пульсу, артеріального тиску, дихання) та 

надання першої допомоги хворим із порушеннями з боку цих систем. 

5. Робити попередню оцінку стану температурного гомеостазу хворого за 

результатами визначення температури тіла та реєстрації температурних 

кривих, демонструвати володіння навичками догляду за хворими із 

гарячкою. 

6. Демонструвати володіння навичками:  забезпечення особистої гігієни 

хворих та догляду за важко хворими. 

7. Демонструвати володіння основними прийомами реанімаційних заходів. 

 

Тема 1. Основні принципи загального та спеціального догляду за 

хворими терапевтичного профілю. Організація роботи терапевтичних 

відділень стаціонару. 

   Визначення ролі і місця догляду за хворими в лікувально-

діагностичному процесі. Морально-етичні та деонтологічні заходи 

формування медичного фахівця. Основні професійні обов’язки молодшого 
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медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях лікарні. 

Принципи фахової субординації в системі лікар – медична сестра – 

молодший медичний персонал. 

Основні відділення та допоміжні підрозділи терапевтичного 

стаціонару. Поняття про лікувально-охоронний, санітарний та лікарняний 

режими, особливості їх застосування у профільних відділеннях лікарні. 

Функції приймального відділення лікарні у прийомі і направленні хворих 

до профільних відділень. Прийом та реєстрація хворих. Заповнення 

медичної документації (журналу прийому хворих, історії хвороби, 

статистичної карти). Санітарно-гігієнічний режим приймального 

відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворого. Транспортування хворих 

у профільні відділення лікарні. 

Загальна характеристика терапевтичного відділення, структура і 

функціональне призначення. Основні обов’язки молодшої медичної сестри. 

Організація відвідування хворих. Забезпечення санітарно-гігієнічного 

режиму відділення. Приготування та застосування дезінфікуючих розчинів. 

Особливості прибирання приміщень терапевтичного відділення. 

 

Тема 2. Розпитування та огляд хворого, їх роль в оцінці загального 

стану пацієнта. 

Розпитування та загальний огляд хворого. Роль розпитування хворого у 

діагностичному процесі. Правила проведення розпитування хворого та 

узагальнення отриманих даних. Послідовність проведення загального огляду 

хворого. Визначення загального стану хворого. Оцінка положення хворого у 

ліжку, його постави та ходи. Правила огляду шкіри та слизових оболонок. 

 

Тема 3. Визначення та реєстрація основних показників життєдіяльності 

організму: гемодинаміки, дихання, температури тіла. Догляд за хворими з 

гарячкою. 

Температура тіла, правила її вимірювання та реєстрації. Роль 

температурного гомеостазу в забезпеченні життєдіяльності організму. Методи 

вимірювання температури тіла. Термометри, їх будова, зберігання, дезінфекція. 

Методика вимірювання температури тіла ртутним термометром. Сучасні 

термометри – електричні, на основі рідких кристалів. Види температурних 

кривих. Реєстрація температури тіла і температурних кривих на температурних 

листках. Догляд за хворими з підвищеною температурою тіла при гарячці та 

остуді. 

Визначення основних показників гемодинаміки та дихання. Пульс, 

основні його властивості. Методика дослідження пульсу на променевих артеріях. 

Судини, доступні для пальпації. Основні правила зупинки кровотечі з 

артеріальних та венозних судин., накладання кровоспинного джгута. 

Артеріальний тиск та правила його вимірювання на плечовій артерії. Нормальні 

показники артеріального тиску. Перша долікарська допомога хворим при 

зниженні та підвищенні артеріального тиску. Основні правила визначення 
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частоти, глибини, типу, ритму дихання. Перша допомога хворим при кашлі, 

задишці, ядусі. 

 

Тема 4. Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші 

методи фізичної терапії. 

Класифікація медикаментозних засобів за шляхом уведення в організм 

хворого. Форми лікарських засобів. Роль і обов'язки медичного персоналу при 

забезпеченні хворих медикаментозними засобами. Правила роздавання 

таблетованих та рідких медикаментозних засобів для перорального прийому.  

Поняття про асептику і антисептику. Основні способи парентерального 

застосування препаратів. Правила поводження із одноразовим інструментарієм 

після його застосування. Стерилізація медичного інструментарію для 

багаторазового використання: основні способи, підготовка інструментарію до 

стерилізації.  

Механізм дії на організм фізіотерапевтичних процедур. Застосування банок, 

гірчичників, компресів, грілки, пухиря із льодом. Основні покази та 

протипоказання до їх використання. Правила обробки банок, грілок, пухиря для 

льоду після використання. Найпростіші світлові і гідротерапевтичні процедури. 

Правила обробки ванн та інструментарію, який використовувався при 

процедурах. Особливості прибирання приміщень, в яких проводяться 

фізіотерапевтичні процедури. Особливості відпуску фізіотерапевтичних 

процедур хворим  похилого і старечого віку. Догляд за хворими під час прийому 

фізіотерапевтичних процедур і надання їм необхідної долікарської допомоги у 

випадках розвитку ускладнень. 

 

Тема 5. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими. 

Поняття про лікувальне харчування і дієтичні столи. 

Загальні правила догляду за хворими із постільним режимом, тяжкохворими 

і агонуючими. Забезпечення зручного положення у ліжку, профілактика 

пролежнів, особиста гігієна, переміна натільної і постільної білизни, 

забезпечення фізіологічних випорожнень (сечо-, каловипускання). Користування 

підкладним судном та сечоприймачем. Застосування газовивідної трубки, клізм. 

Види клізм, методика і техніка їх застосування, методи дезінфекції і зберігання 

обладнання для клізми. Поняття про реанімацію. Методика і техніка 

найпростіших  реанімаційних заходів: штучне дихання методом "із рота в рот" і 

"із рота у ніс", непрямий масаж серця. Поняття про клінічну і біологічну смерть. 

Правила обходження з трупом. 

Організація лікувального харчування у терапевтичному відділенні. 

Годування тяжкохворих пацієнтів із суворим постільним режимом. Ентеральний 

і парентеральний методи штучного введення в організм харчових продуктів. 

Харчування осіб похилого і старечого віку. Показання для штучного харчування 

хворих. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
Назви розділів дисципліни і тем Кількість годин 

Форма навчання (денна) 

усього  У тому числі 

 практичні 

заняття 

 

СРС 

1    

 

Розділ дисципліни 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній 

системі лікування хворих терапевтичного профілю 

Тема 1. Основні принципи загального та 

спеціального догляду за хворими 

терапевтичного профілю.  Організація 

роботи терапевтичних відділень 

стаціонару. 

  

2 
 

8 

Тема 2.  Розпитування та огляд хворого, їх 

роль в оцінці загального стану пацієнта. 

 2 8 

Тема 3. Визначення та реєстрація 

основних показників життєдіяльності 

організму: гемодинаміки, дихання, 

температури тіла.   Догляд за хворими з 

гарячкою. 

 2 

 
8 

Тема 4. Застосування основних видів 

лікарських засобів та найпростіші методи 

фізичної терапії. 

 2 8 

Тема 5. Загальний і спеціальний догляд за 

тяжкохворими і агонуючими.  Поняття 

про лікувальне харчування і дієтичні  

столи. 

 1 8 

Тема 6. Семестровий контроль. 

 

 1  

Всього годин по дисципліні 50 10                     40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

  

 

4. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

 

Основні принципи загального та спеціального догляду за хворими 

терапевтичного профілю.  Організація роботи терапевтичних 

відділень стаціонару. 

2 

2 Розпитування та огляд хворого, їх роль в оцінці загального стану 

пацієнта. 

2 

3 Визначення та реєстрація основних показників життєдіяльності 

організму: гемодинаміки, дихання, температури тіла.  Догляд за 

хворими з гарячкою. 

2 

4 Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші 

методи фізичної терапії. 

2 

5 Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими.  

Поняття про лікувальне харчування і дієтичні столи. 

1 

6 Семестровий контроль. 1 

Всього годин практичних занять 10 

 

 

5. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Засвоєння практичних навичок, наведених у плані практичної 

підготовки студента  

8 

2. Спостереження за хворим із гарячкою 8 

3. Спостереження  за хворими з патологією серцево-судинної 

системи 

8 

4. Спостереження  за хворими пуль монологічного профілю 8 

5. Спостереження  за хворими із патологією органів травлення 8 

 Разом 40 

 

6. Перелік питань та практичних навичок, які має засвоїти студент при 

вивченні дисципліни «Догляд за хворими (практика)»: 

1. Приготувати відповідний дезинфицирующий розчин та провести санітарну 

обробку приліжкових тумбочок та підвіконь у палаті. 

2. Приготувати відповідний дезинфицирующий розчин та провести вологе 

прибирання маніпуляційного кабінету. 

3. Приготувати відповідний дезинфицирующий розчин та провести обробку 

медичного приладдя для багаторазового використання (банок, термометра, 

наконечників клізми, підкладного судна). 

4. Провести розпитування хворого та заповнити титульну сторінку історії 

хвороби. 

5. Провести розпитування хворого та виділити основні скарги. 
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6. Провести вимірювання температури у хворого та оформити температурний 

лист. 

7. Провести огляд хворого на наявність корости та педікульозу. 

8. Провести вимірювання росту пацієнта стоячи, сидячи, визначити масу тіла 

та розрахувати індекс маси тіла. 

9. Підготувати гігієнічну ванну для санітарної обробки хворого, провести її 

обробку та дезінфекцію після користування. 

10. Продемонструвати методику транспортування хворого на ношах та 

перекладання його на ліжко. 

11. Продемонструвати навички користування функціональним ліжком та 

надання відповідних положень хворому при нападі ядухи та при колапсі. 

12. Дослідити у хворого пульс на променевих артеріях, зробити висновок про 

основні його властивості. 

13. Дослідити у хворого пульс на нижніх кінцівках, зробити висновок про його 

відповідність нормі. 

14. Виміряти хворому артеріальний тиск, зробити висновок про його 

відповідність нормі. 

15. Провести дослідження дихання у показового хворого, зробити висновок 

про основні його властивості. 

16. На бланку температурного листа відмітити запропоновані викладачем 

показники пульсу, артеріального тиску, температури тіла, зробити 

висновок про їх відповідність нормі та про тип температурної кривої. 

17. Провести переміну натільної та постільної білизни хворому, що 

знаходиться на ліжковому режимі. 

18. Розкласти на демонстраційному столі запропоновані лікарські засоби по 

групах за способом введення, назвати основні способи введення 

препаратів. 

19. Продемонструвати методику закапування крапель у вуха, ніс, очі на 

муляжі. 

20. Підготувати необхідні розчини та продемонструвати правила поводження з 

одноразовим шприцом після його застосування. 

21. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати методику накладання 

зігрівального компресу. 

22. Продемонструвати методику підготовки гумової грілки та пухиря з льодом 

і користування ними. 

23. Продемонструвати методику застосування гірчичників. 

24. Продемонструвати методику годування хворого, прикутого до ліжка. 

25. Приготувати необхідне обладнання для очисної клізми, продемонструвати 

методику її застосування на муляжі. 

26. Продемонструвати на муляжі методику користування підкладним судном 

та сечоприймачем у хворих чоловічої та жіночої статі. 

27. Підготувати посуд для взяття аналізу сечі за Зимницьким, дати відповідні 

вказівки хворому. 

28. Підготувати необхідні засоби та провести гігієну порожнини рота, носа та 

вух важкохворому.  
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29. Підготувати необхідні засоби та провести профілактику утворення 

пролежнів. 

30. Продемонструвати методику проведення реанімаційних заходів (штучна 

вентиляція легень, непрямий масаж серця) на фантомі. 

 

7.  Методи навчання 

Теми практики розглядаються студентами разом та викладачем на 

практичних заняттях та відпрацьовуються під час самостійної роботи у 

терапевтичному відділенні на базі Харківської клінічної лікарні на залізничному 

транспорті №1 з обов’язковим відображенням виконаної роботи під час 

практичного заняття.  

 

8.   
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Методи контролю 

Оцінювання поточної навчальної діяльності (ПНД) 

Під час оцінювання засвоєння кожної навчальної теми дисципліни (ПНД) 

студенту виставляється оцінка за традиційною  4-бальною системою: 

«відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно». 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент повністю володіє 

теоретичними засадами засвоюваних практичних дій, ілюструючи 

відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні 

відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок 

і неточностей; вільно вирішує ситуаційні задачі різного ступеню 

складності; активно опановує практичною частиною заняття та 

методично правильно демонструє передбачені програмою практичні 

навички та вірно діє у змодульованих клінічних ситуаціях; проявляє 

ініціативу діє під час самостійної частини робочого дня, виконуючи 

більший обсяг робіт, ніж запланована мінімальна кількість маніпуляцій 

та процедур. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, 

послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на 

додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі 

ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках; 

виконує передбачені для опанування практичні навички, але може 

припускатися окремих несуттєвих помилок, які виправляє самостійно; 

активно працює під час самостійної частини робочого, виконуючи 

запланований мінімум маніпуляцій та процедур. 

Оцінка «задовільно» ставиться студентові на основі його знань основного 

змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння, автоматичному 

засвоєнні найсуттєвіших практичних навичок. Студент спроможний 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних 

питань; вирішує ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі у простих 

випадках; студент не завжди спроможний самостійно систематично 

викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає 

правильно; здатний виконати основні практичні завдання та діяти у 

змодульованих клінічних ситуаціях тільки після відповідних зауважень 

та допомоги викладача; при проведенні самостійної роботи виникають 

труднощі, вирішити які студент потенційно може за допомогою 

викладача  або медичного персоналу лікарні. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента 

не відповідають вимогам оцінки «3 бали»; студент пасивно поводить 
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себе на занятті та під час самостійної роботи, має явні труднощі при 

вирішенні ситуаційних завдань, засвоєнні практичних навичок, не здатен 

приймати рішення та діяти у типових клінічних ситуаціях, навіть після 

відповідних зауважень та корекції викладача. 

Навчання з дисципліни проводиться на 3 кафедрах (кафедра внутрішньої 

медицини, кафедра хірургії та кафедра педіатрії). Підсумковий бал ПНД 

визначається як середнє арифметичне традиційних оцінок за кожне заняття, 

округлене до 2-х знаків після коми по кожній кафедрі та перераховується у 

багатобальну шкалу за таблицею 1 . 

Перерахунок середньої оцінки за ПНД для дисципліни проводиться 

відповідно до таблиці 1.  

Таблиця 1 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу 

4-бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 

 4-бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 

5 120 3.91-3,94 94 

4.95-4,99 119 3.87-3,9 93 

4.91-4,94 118 3.83- 3,86 92 

4.87-4,9 117 3.79- 3,82 91 

4.83-4,86 116 3.74-3,78 90 

4.79-4,82 115 3.7- 3,73 89 

4.75-4,78 114 3.66- 3,69 88 

4.7-4,74 113 3.62- 3,65 87 

4.66-4,69 112 3.58-3,61 86 

4.62-4,65 111 3.54- 3,57 85 

4.58-4,61 110 3.49- 3,53 84 

4.54-4,57 109 3.45-3,48 83 

4.5-4,53 108 3.41-3,44 82 

4.45-4,49 107 3.37-3,4 81 

4.41-4,44 106 3.33- 3,36 80 

4.37-4,4 105 3.29-3,32 79 

4.33-4,36 104 3.25-3,28 78 

4.29-4,32 103 3.21-3,24 77 

4.25- 4,28 102 3.18-3,2 76 

4.2- 4,24 101 3.15- 3,17 75 

4.16- 4,19 100 3.13- 3,14 74 

4.12- 4,15 99 3.1- 3,12 73 

4.08- 4,11 98 3.07- 3,09 72 
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4-бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 

 4-бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 

4.04- 4,07 97 3.04-3,06 71 

3.99-4,03 96 3.0-3,03 70 

3.95- 3,98 95 Менше 3 

Недостатн

ьо 

 

Оцінка з дисципліни  

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

програми – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), 

за результатами семестрового контролю – 80 балів (40%). Мінімальна кількість 

балів становить 120, у тому числі мінімальна поточна навчальна діяльність – 70 

балів та за результатами семестрового контролю – 50 балів. 

 

Рекомендації щодо проведення семестрового контролю: 

Семестровий контроль складається з написання тестового контролю, до 

якого допускаються студенти, які набрали не менше 70 балів за ПНД. 

Максимальна кількість балів за тестовий контроль – 80 балів. Мінімальна 

кількість балів, яку повинен отримати студент для зарахування тестового 

контролю – 50 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студентів 

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під 

час практичних занять.  

 

9. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення мають всі види навчальної діяльності: практичні 

заняття, самостійна робота студентів. 

Методичне забезпечення практичних занять: 

1. Методичні розробки практичних занять для викладачів. 

2. Методичні вказівки до практичних занять для студентів. 

3. Варіанти тестових питань та завдань для перевірки вихідного рівня знань 

з кожної теми модуля. 

 

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів: 

1. Методичні вказівки для передаудиторної підготовки до практичних 

занять. 
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2. Методичні інструкції з виконання практичних навичок. 

3. Варіанти завдань для самостійної роботи студентів. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний 

догляд за хворими, К., 1993. – 304 с. 

2. Щуліпенко І.М. Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами 

валеології, К., 1998. – 384 с. 

3. Загальний догляд за хворими в терапевтичному та хірургічному 

стаціонарах / За ред. Візіра А.Д. Учбовий посібник для студентів медичних 

вузів. – Запоріжжя, 1996. 

4. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими / За заг. ред. 

Єпішина А.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.  

5. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів. 

Допоміжна 
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1. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основы общего ухода за 

больными. – М.: Медицина, 1999. 

2. Общий уход в терапевтической клинике / под ред. Ослопова В.Н. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2002. 

3. Дзяк Г.В., Нетяженко В.З., Хомазюк Т.А. та ін. Основи обстеження 

хворого та схема історії хвороби (довідник). – Дн-ск, Арт-прес, 2002. 

4. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. – К.: Здоров'я, 

1994. 

5. Яворський О.Г., Ющик Л.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб у 

запитаннях і відповідях. К.: "Здоров’я", 2003. 

6. Губергриц  А.Я.  Непосредственное исследование больного. – М.: 

Медицина, 1972. 

7. Пелещук А.П., Передерій В.Г., Рейдерман М.І. Фізичні методи 

дослідження в клініці внутрішніх хвороб. – К.: Здоров'я, 1993. 

 


