Ф А 1.1-26-102

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
з Вступ до фаху (Догляд за хворими з маніпуляційною
технікою) ЛД (1р.10міс. д), 1курсу
(назва навчальної дисципліни)
спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування
(шифр групи)
(весняний семестр, 2019-2020 н. р.)
№
з/п

1.

2.

Дата

Назва теми

Обсяг
Лектор
у год.
МОДУЛЬ 1. ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ З ГОСТРИМИ ТА ХРОНІЧНИМИ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ З МАНІПУЛЯЦІЙНОЮ ТЕХНІКОЮ
29.01.20. Догляд за хворими з порушеними
2
Ковальова В.І.
функціями серцево-судинної системи з
маніпуляційною технікою
12.02.20.

Догляд за хворими з захворюваннями
органів дихання з маніпуляційною
технікою

2

Ковальова В.І.

Догляд за хворими з захворюваннями
шлунково-кишкового
тракту
з
маніпуляційною технікою

2

Ковальова В.І.

Догляд за хворими з захворюваннями
сечовидільної
системи
з
маніпуляційною технікою

2

Ковальова В.І.

Разом зі змістовним модулем 1

8

3.

4.

26.02.20.

Модуль 2. Екстрені ситуації та надання першої допомоги
5.

11.03.20.

Признаки життя та смерті. Стадії шоку.

2

Ковальова В.І.

6.

25.03.20.

Рани та кровотечі. Невідкладні
маніпуляції.

2

Ковальова В.І.

7.

08.04.20.

Вплив на організм високих та низьких
температур. Невідкладні маніпуляції.

2

Ковальова В.І.

8.

22.04.20

Інородні тіла, анафілаксія, укуси
тварин. Невідкладні маніпуляції.

2

Ковальова В.І.

06.05.20.

Отруєння. Невідкладні маніпуляції.

2

Ковальова В.І.

9.
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Разом за змістовним модулем 2

10

Усього годин

18

Примітка: лекція відбувається у середу о 12.05 – 12.45 год. в ауд. № 1
__КЛД_1__
(день тижня) (час проведення)
(номер аудиторії)
Завідувач кафедри
клінічної лабораторної діагностики,
професор

_______________

№
СУЯ НФаУРедакція 01

Єрьоменко Р. Ф.

Дата
Дата введення 20.03.2017 р.Стор.1 із 1
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1.

з/п
29.01.20.

2.

Тема лекції

Обсяг
у год.

12.02.20.

Визначення
деонтології.
Історія
розвитку
деонтології.
Світовий
досвід розвитку.

1

Система
оцінювання
знань, бали
Min - max
6
10

3.

26.02.20

Психологічні аспекти деонтології.

1

6

10

4.

11.03.20

Правова
регламентація
медичної допомоги.

1

6

10

5.

25.03.20

Морально-правові аспекти медичної
деонтології..

1

6

10

Всього:

36

Значення медичної деонтології в
підготовці лікаря.

1

6

10

36

60

24

40

60

100

надання

Підсумковий тестовий контроль
засвоєння модуля
Всього за
вивчення
модуля 1

5

Примітка: лекція відбувається у середу о 12.50 __ 16.25 год. в ауд. № 1
__КЛД_1__
(день тижня) (час проведення) (номер аудиторії)
Завідувач кафедри
клінічної лабораторної діагностики,
професор
_______________
Єрьоменко Р. Ф.
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Питання до по точного та підсумкового контролю з дисципліни
"Деонтологія в медицині"
Змістовий модуль 1.. Загальна деонтологія в медицині.
1.Загальні питання лікарської етики та медичної деонтології.
2.Визначення деонтології.
3.Сучасні правила деонтології.
4.Етична основа деонтологічних підходів
персоналу. 5.Професійні елементи деонтології.

в

спілкуванні

медичного

6.Психологічні аспекти деонтології.
7.Психологічна підготовка хворого лікарем до
маніпуляційні процедури, лабораторні дослідження).

лікування

(операції,

8. Морально – психологічний облік лікаря, медичної сестри, клінічного
лаборанта.
9.Взаємовідносини лікаря та хворого.
10.Індивідуальні особливості психіки пацієнта в умовах проведення
лікування. 11.Елементи забезпечення безконфліктних взаємовідносин
керівників мед закладів, лабораторій.
12.Взаємовідносини медперсоналу між собою, хворими та родичами хворих.
13.Принципи комунікативної компетентності.
14.Розуміння ситуацій та предмета спілкування.
15.Характеристики пацієнта та лікаря, родичів хворого, які пособляють до
успішного діалогу.
Змістовий модуль 2. Часткова деонтологія
1.Значення деонтології в підготовці лікаря.
2.Принципи та вимоги в медичній деонтології.
3.Досягнення науки та передового досвіду у взаємодіях лікаря та пацієнта.
4.Деонтологічні кваліфікації та вміння проведення діалогу особливо з
тяжкохворими.
5.Етичний зміст дій медичного персоналу у конкретній ситуації.
6.Клятва Гіппократа. Евтаназія. Біоетика.
7.Зміст клятви Гіпократа. Історична основа клятви Гіпократа.
8.Значення клятви Гіпократа у подовженій роботі лікаря-спеціалиста.
9.Сучасні правові питання процедури евтаназії.
10.Поняття активної та пасивної евтаназії.
11.Історія вивчення норм біоетики.
12.Декларація про біоетику і правах людини.
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13.Теоретичні концепції біоетики, як принцип поваги автономії пацієнта.
14.Елементи науково – експериментальної біоетики, зв’язаної з
біоматеріалом.
15.Особливості ведення хворих на психічні і злоякісні хвороби.
16.Деонтологічні принципи інформування хворого з психічними та
онкологічними хворобами.
17.Компоненти будування простору спілкування між хворим та лікарем:
вербальний, невербальний, внутрішній.
18.Вміння лікаря ретельно та орієнтовано готувати відповіді на питання
хворого. Принципи емпатії.
19.Моральне активування та включення родини в емоційну підтримку
пацієнта.
Змістовий модуль 3. Правові аспекти медичної деонтології
1.Правова регламентація надання медичної допомоги.
2.Основні принципи правової регуляції медичної діяльності.
3.Медико – соціальні підходи при наданні медичної допомоги:
адміністративно правовий, громадянсько – правовий та соціально –
змішаний.
4.Принципи доступності та якості медичної допомоги.
5.Правові та моральні аспекти в деонтології.
6.Оцінка лікарських помилок та нещасних наслідків в медицині.
7.Поняття медичної (лікарської) помилки.
8.Питання юридичної відповідальності за медичну помилку в мережах
суб’єктивних обставин.
9.Питання медичного риску як спрямованість зберегти життя та здоров’я
пацієнта.
10.Юридична кваліфікація дефектів надання медичної допомоги.
11.Визначення нещасного наслідку.
12.Правові дії лікаря в умовах термінальних випадках з пацієнтом.
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