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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Виробнича практика проводиться відповідно до навчального плану підготовки лікарівстоматологів та програми практики на IІ курсі після завершення літньої сесії. Обсяг виробничої
практики «сестринська справа в хірургічній стоматології» становить 1 кредит (1 тиждень).
Під час практики студенти виконують обов'язки молодшого та середнього медичного
персоналу на базі відділень та кабінетів хірургічної стоматології обласних, міських, районних
закладів охорони здоров’я. Студенти працюють по 6 годин щоденно впродовж 5 робочих днів.
У відділі має бути графік роботи студентів. Безпосереднім керівником практики студентів є
старша медсестра відділення.
Студент до відбуття на практику повинен пройти інструктаж керівника практики від
Університету, отримати програму та щоденник практики, направлення на практику.
Студент, прибувши у лікувально-профілактичний заклад (ЛПЗ), повинен подати
безпосередньому керівникові від бази практики щоденник, пройти інструктаж з техніки
безпеки, уточнити план проходження практики.
Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо дотримуватись правил
внутрішнього розпорядку ЛПЗ.
Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження
практики й додаткових вказівок керівників практики від Університету та від бази практики.
Виробнича практика студента оцінюється за чотирибальною системою і враховується
при призначенні стипендії нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.
Студент, що не виконав вимог практики і отримав негативний відгук про роботу або
незадовільну оцінку під час захисту звіту, підлягає відрахуванню з університету.
Метою сестринської практики з хірургічної стоматології є закріплення знань і
практичних навичок, одержаних при вивченні фундаментальних і професійних дисциплін,
формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення. Для
досягнення мети сформульовані кінцеві завдання практики.
Кінцеві завдання:
- оволодіти основними положеннями етики та деонтології у хірургічній стоматології та
щелепно-лицевій хірургії;
- знати санітарно-гігієнічні вимоги до структури та облаштування відділу хірургічної
стоматології та щелепно-лицевої хірургії;
- оволодіти методами та засобами асептики і антисептики;
- декларувати правила роботи в операційній;
- вміти правильно організувати роботу чистої та гнійної перев’язувальних;
- продемонструвати підготовку перев’язувального матеріалу, операційної білизни,
хірургічного інструментарію;
- засвоїти методи обробки рук хірурга
та операційного поля;
демонструвати накладання асептичних пов’язок; пояснити особливості догляду за хворими
після операційних втручань в щелепно-лицевій ділянці;
- організувати підготовку пацієнта до планового та невідкладного хірургічного втручання;
- оволодіти методикою накладання пов’язок на обличчі та шиї;
- засвоїти методику проведення довенних, дом’язевих, підшкірних ін’єкцій;
- засвоїти правила приготування розчинів для надання невідкладної допомоги;
- організувати догляд за хворим після операційного втручання;
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Організація
хірургічної
стоматологічної
допомоги.
Знайомство зі структурою хірургічного відділення
стоматологічної поліклініки та відділу щелепно-лицевої
хірургії клінічної лікарні. Забезпечення, документація
амбулаторного стоматологічного кабінету і відділення.
Методика обстеження щелепно-лицевої ділянки та шиї.
Функціональні обов’язки середнього медичного персоналу в
умовах хірургічного відділу.
Асептика та антисептика в щелепно-лицевій хірургії.
Організація роботи в операційному блоці. Види прибирання
операційної. Способи виготовлення серветок, тампонів,
кульок. Дезінфекція та передстерилізаційна підготовка
перев’язувального матеріалу, операційної білизни та
інструментарію. Види стерилізації та її контроль. Підготовка
стерильного столу.
Шляхи поширення інфекції та способи їх профілактики.
Профілактика соціальнозначимих інфекцій. Хірургічна
обробка рук хірурга та операційного поля.
Засоби, що застосовують для обробки операційного поля в
шелепно-лицевій хірургії.
Види операційних втручань в хірургічній стоматології та
щелепно-лицевій хірургії. Підготовка хворих до операцій:
догляд за шкірою, гоління волосся, санація порожнини рота,
вимоги до білизни та одягу пацієнтів, харчування, медичні
маніпуляції.
Організація
роботи
у
чистій
перев’язувальній.
Інструментальне забезпечення перев’язувальної. Особливості
десмургії у щелепно-лицевій хірургії (накладання пов’язок на
обличчі та шиї). Види маніпуляцій, що проводять у чистій
перев’язувальній. Види перев’язувального матеріалу, його
призначення.
Основні принципи догляду за хворими у післяопераційному
періоді. Харчування хворих у щелепно-лицевому стаціонарі.
Методика проведення довенних, дом’язевих, підшкірних
ін’єкцій. Приготування розчинів для надання невідкладної
допомоги.
Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією. Види
антисептиків, показання до їх застосування. Дренування
гнійних ран. Види дренажів. Принципи застосування
антибіотиків. Особливості накладання пов’язок у хворих із
гнійними ранами. Утилізація перев’язувального матеріалу
забрудненого гнійним ексудатом.
Диференційований залік
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Підпис

Відмітка про
зарахування

Тема

Дата

№

Кільість годин

ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
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ЗМІСТ ПРАКТИКИ
Перелік практичних навичок та вмінь на час проходження виробничої практики
«Сестринська практика в хірургічній стоматології»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Провести поточне прибирання приміщень
Провести генеральне прибирання приміщень
Здійснити обробку робочої поверхні стоматологічного столика лікаря, стоматологічних
крісел (після кожного пацієнта)
Здійснити обробку стоматологічних установок і обладнання
Здійснити дезінфекцію виробів медичного призначення хімічним методом
Провести передстерилізаційне очищення
Провести стерилізацію - паровий метод
Провести стерилізацію - повітряний метод
Провести стерилізацію - хімічний метод
Провести контроль якості передстерилізаційного очищення - азопірамова проба
Провести контроль якості передстерилізаційного очищення - фенолфталеїнова проба
Здійснити обробку індивідуальних стоматологічних наборів
Здійснити дезінфекцію стоматологічних наконечників
Виконати підшкірні ін’єкції
Виконати дом’язеві ін’єкції
Виконати довенні ін’єкції
Здійснити розведення розчинів для невідкладної допомоги
Провести підготовку інструментарію для прийому хворих
Асистувати лікарю при видаленні зубів
Провести підготовка хворого у кріслі до прийому лікаря
Заповнити амбулаторну карту пацієнта
Заповнити журнал профілактичного огляду
Заповнити статистичний талон
Заповнити картку диспансерного спостереження

Критерії оцінювання виконання практичних навичок:
5 балів – отримує студент, який усно чи письмово виклав запропоновану маніпуляцію та
ґрунтовно описав її на достатньо високому теоретичному рівні, а також продемонстрував
засвоєння практичної навички у повному обсязі.
4 бали - отримує студент, який усно чи письмово виклав запропоновану маніпуляцію та
надав їй теоретичний опис, але допустив при цьому несуттєві помилки. Обсяг
продемонстрованої практичної навички був достатнім.
3 бали – отримує студент, який усно чи письмово виклав запропоновану маніпуляцію та
надав їй теоретичний опис, але допустив при цьому суттєві помилки. Студент може
продемонструвати практичну навичку лише на найпростішому рівні.
Навичка вважається незарахованою, якщо студент усно чи письмово не виклав
запропоновану маніпуляцію та/або не надав їй достатній теоретичний опис. Студент не засвоїв
практичну навичку в процесі виробничої практики.
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Наводиться перелік виконаних маніпуляцій та завдань, у дужках зазначається їх кількість, назви
стоматологічного відділу, де вони безпосередньо виконувалися

Зміст виконаної роботи

Дата,
години
роботи

Щоденник

3

Підпис
безпосереднього
керівника від бази
практики
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--1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

5
Відпрацьовано днів.
4–8
Поточне прибирання приміщень
1–2
Генеральне прибирання приміщень
Обробка робочої поверхні стоматологічного столика лікаря,
5–10
стоматологічних крісел (після кожного пацієнта)
Обробка стоматологічних установок і обладнання
5
Дезінфекція виробів медичного призначення хімічним методом
5
Передстерилізаційне очищення
1
Стерилізація - паровий метод
1
Стерилізація - повітряний метод
1
Стерилізація - хімічний метод
Контроль якості передстерилізаційного очищення - азопірамова
5
проба
Контроль якості передстерилізаційного очищення 1
фенолфталеїнова проба
10
Обробка індивідуальних стоматологічних наборів
10
Дезінфекція стоматологічних наконечників
3-5
Виконання підшкірних ін’єкцій
3-5
Виконання дом’язевих ін’єкцій
3-5
Виконання довенних ін’єкцій
3-5
Розведення розчинів для невідкладної допомоги
Підготовка інструментарію для прийому хворих
2–5
2–5
Асистування лікарю при видаленні зубів
Підготовка хворого у кріслі до прийому лікаря
2–5
5–10
Заповнення амбулаторної карти пацієнта
5
Заповнення журналів профілактичного огляду
1
Заповнення статистичних талонів
1
Заповнення картки диспансерного спостереження
5
Бесіда з хворими
Разом балів (72-120)

Оцінка у
балах(3-5)

Виконано

Практичні навички та маніпуляції

Заплановано

ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ
Рекомендована кількість виконання практичних навичок та вмінь
під час проходження виробничої практики

-------

Безпосередній керівник від бази практики______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, підпис)
Загальний керівник від бази практики _________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, підпис)
М.П.
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ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРАКТИКИ
Підсумковий контроль студенти складають в останній день практики комісії, до складу
якої входять керівники практики від Університету і, за можливості, від баз практики. До
захисту практики на підсумковому занятті допускається студент, який на 100 % виконав
програму виробничої практики, надав обґрунтовані відповіді на запитання щодо змісту
щоденника, та набрав мінімальну кількість балів за поточне проходження практики (72 бали),
представив звіт за практику та позитивну характеристику загального керівника від бази
практики.
Перелік питань для підсумкового контролю:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Методи профілактики розповсюдження госпітальної інфекції та заходи щодо дотримання
гігієни тіла хірургічних хворих та медперсоналу, гігієни білизни і одягу хворих.
Медичні маніпуляції: термометрія, зміна постільної та натільної білизни, догляд за
зондами та дренажами. Заходи профілактики можливих ускладнень у оперованих хворих.
Проведення довенних, дом’язевих, підшкірних ін’єкцій.
Правила приготування розчинів для надання невідкладної допомоги.
Особливості харчування хворих після операційних втручань у щелепно-лицевій ділянці.
Дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску і температури тіла.
Приготування дезінфікуючих розчинів та санітарна обробка приміщень.
Приготування дезінфікуючих розчинів та підготовка до утилізації використаного
одноразового інструментарію та перев’язувального матеріалу.
Дезінфекція та стерилізація використаного хірургічного інструментарію.
Підготовка перев’язувального матеріалу, його укладка для стерилізації.
Підготовка та застосування антисептичних розчинів у хворих із гнійними ранами.
Контроль передстерилізаційної підготовки інструментарію.
Підготовка хворих до операцій: догляд за шкірою, гоління волосся, санація порожнини
рота, вимоги до білизни та одягу пацієнтів, харчування, медичні маніпуляції.
Перев’язування хворих після операційних втручань в щелепно-лицевій ділянці.
Обробка рук хірурга та операційного поля.
Підготовка стерильного столу.
Накладання операційної білизни.

Критерії оцінювання підсумкового контролю з практики:
Підсумкове заняття виробничої практики студентів 2-го курсу передбачає розв’язання 80
тестових завдань, що включають запитання та ситуаційні задачі відповідно до змісту
виробничої практики
Кількість балів за підсумкове заняття виставляється згідно з існуючим положенням
від 50 до 80 балів.
Підсумковий контроль

Завдання
Розв’язання ситуаційних тестових завдань

Бали
(від 50 до 80)

Дата

Підпис
керівника
практики від
Університету
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Оцінка за практику складається з суми балів за виконання студентом практичних навичок,
які перевіряються безпосереднім керівником від бази практики (максимум 120 балів – мінімум
72 бали), та балів за підсумковий контроль, що виставляються при проведенні
диференційованого заліку (максимум 80 балів – мінімум 50 балів).
Оцінка роботи
студента на
практиці

Результати
підсумкового
контролю

Бали за практику

бали від 72 до 120

бали від 50 до 80

бали разом

Оцінка за практику (прописом):
170-200 – «відмінно»
140-169 – «добре»
120-139 – «задовільно»
менше 120 – «не зараховано»

«______»_________________20____рік.
(дата захисту практики)
Керівник практики від Університету ___________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові, підпис)

