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Індивідуальна курація хворого.  

Визначення основних скарг, збору анамнезу захворювання та анамнезу життя, 

проведення фізикального обстеження хворого з визначенням окремих симптомів та 

синдромів, обгрунтування застосування основних інвазивних та неінвазивних 

діагностичних методів, визначення показань та протипоказань для їх проведення, 

можливих ускладнень. Відпрацювання біля ліжка хворого знань, умінь, практичних 

навичок щодо зовнішнього огляду, перкусії, пальпації органів черевної порожнини. 

Заповнення протоколу клінічного обстеження. 

 

Під час курації студент  повинен вміти: 
o виділяти основні клінічні та фізикальні синдроми захворювань органів дихання 

(ЗОД);  

 навчити студентів розпізнавати основні симптоми та синдроми ЗОД; 

 ознайомити студентів з фізикальними методами дослідження з ЗОД; 

 ознайомити студентів з методами дослідження, які застосовуються для діагностики 

ЗОД, показаннями та протипоказаннями щодо їх проведення; методиками їх 

виконання; діагностичною цінністю кожного з них; 

 навчити студентів самостійно трактувати результати проведених досліджень; 

 навчити студентів розпізнавати та діагностувати ускладнення  ЗОД; 

 навчити студентів призначати лікування  ЗОД; 

o оцінити відповідіність конкретного пацієнта критеріям успішної пероральної 

антибактеріальної терапії; 

o призначати схему лікування хворим з ЗОД; 

Після проведення курації проводиться написання протоколу обстеження хворого з 

обгрунтуванням попереднього діагнозу та визначенням  плану лікування.  

 

Протокол клінічного обстеження 

хворого із захворюваннями органів дихання 

П. І.П. хворого_________________________________________________________________ 

Скарги 

_____________________________________________________________________________ 

Анамнез________________)_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Об’єктивні дослідження: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Загальний огляд (симптоми):____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Огляд грудної клітки (симптоми):_________ _______________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Пальпація: голосове тремтіння (зміни)____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перкусія (перкуторний звук при порівняльній перкусії):_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

топографічна (нижня межа легень, її екскурсія) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Аускультація: основний дихальний шум (вписати який)_____________________________ 

_____________________________________________________________________________

доповнюючі дихальні шуми (вписати які) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

План допоміжних методів обстеження_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аналіз отриманих даних (вписати всі симптоми при обстеженні хворого) ______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сформулювати синдроми: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сформулювати патологію органів дихання:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Схема лікування_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Підпис студента 
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Інформаційні ресурси 

 

сайт кафедри внутрішньої медицини № 3 ХНМУ http://www. vnmed3.kharkiv.ua/, 

встановлене інформаційно-освітнє середовище Moodleнапіддоменсайтаhttp://distance-

training. vnmed3.kharkiv.ua 

 

Методичні вказівки склав:   доц.. Федоров В.О.  

Методичні вказівки переглянуто і затверджено на засіданні кафедри: 31 серпня 2016р.  

протокол №13.   

З доповненнями (змінами). 

 

Завідувач кафедри   

внутрішньої медицини №3 

д.м.н. проф..                                                                                         Журавльова Л.В. 

 


