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І. Оцінювання тан ь  та практичних навичок працівників сфери охорони 
здоров’я, набутих під час тренінгу з оволодіння практичними навичками 

та/або майстер-класу, яка здійснюється комісією з членів Оргкомітету 
науково-практичного заходу та викладача, який проводить тренінг

та/або майстер-клас

Всі працівники сфери охорони здоров’я, які здійснюють професійну діяльність, 
зобов'язані щороку подавати на перевірку особисте освітнє портфоліо та 
підтверджувати щонайменше 50 балів. Працівник може декларувати необмежену 
кількість балів, але під час атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної 
категорії враховується наявність мінімальної кількості балів.

Особисте освітнє портфоліо за результатами проходження безперервного 
професійного розвитку створюється для кожної спеціальності, за якою медичний 
працівник проходить атестацію.

Інформація про види діяльності, за які нараховуються бали безперервного 
професійного розвитку, може бути включена до декількох особистих освітніх 
портфоліо за умови відповідності цих видів діяльності кожній зі спеціальностей 
медичного працівника , для яких створюється портфоліо.

Атестаційна комісія перевіряє бали за проходження безперервного професійного 
розвитку, зазначені в особистому освітньому портфоліо, відповідно до критеріїв 
нарахування балів безперервного професійного розвитку.

Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного 
професійного розвитку створюється працівником сфери охорони здоров’я. Облік балів 
ведеться працівником самостійно та засвідчується керівником закладу охорони 
здоров’я за місцем роботи у період, за який обліковуються бали.

Особисте освітнє портфоліо працівників сфери охорони здоров’я, які припинили 
медичну практику і не працевлаштувалися у поточному році, засвідчується керівником 
закладу охорони здоров’я за останнім місцем роботи.

Працівники сфери охорони здоров’я - громадяни України, які проживають на 
тимчасово окупованих територіях, мають право здійснювати облік балів в особистому 
освітньому портфоліо без підпису керівника закладу охорони здоров'я, який 
знаходиться на тимчасово окупованій території.

Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період, складає 
50 балів (максимальна кількість балів - необмежена).

За освітні заходи з питань медичної етики, деонтології, цифрових та 
комунікаційних навичок та інших освітніх заходів, які не стосуються відповідної 
медичної спеціальності (або спеціальностей)працівника, але є частиною 
кваліфікаційних вимог, враховуються не більше ніж 8 балів щорічно.

Під час атестації працівників сфери охорони здоров’я за спеціальностями не є 
обов’язковою наявність мінімальної кількості балів, яка має бузи підтверджена за 
річний період. Для атестації працівників сфери охорони здоров’я за деякими 
спеціальностями достатньою є кількість балів безперервного професійного розвитку за 
підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на 
факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та 
дистанційною) формою освіти, двічі на п’ять років.

Наявність мінімальної кількості балів, яка має бути підтверджена за річний період 
не є обов’язковою, якщо у відповідний річний період працівник сфери охорони здоров я 
не обліковував бали або облікував менше 50 балів внаслідок виникнення об єктивних



причин (стан здоров'я, надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, 
військові дії, тощо), підтверджених документально у встановленому законодавством 
порядку.

Таке врахування балів здійснюється за рішенням атестаційної комісії, про що 
зазначається в атестаційному листку.

Облік балів здійснюється з кожного виду діяльності за критеріями нарахування 
балів безперервного професійного розвитку за наявності документів, що підтверджують 
участь працівників сфери охорони здоров’я в освітньому заході (форму документа 
визначає організатор такого заходу).

Особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період подається працівником 
сфери охорони здоров’я для щорічної перевірки до відділу кадрів за місцем роботи до 
01 березня.

Відділ кадрів за місцем роботи контролює вчасне подання працівниками сфери 
охорони здоров’я їх особистих освітніх портфоліо та перевіряє чи працівник облікував 
мінімальну кількість балів за відповідний річний період.

Перевірка особистих освітніх портфоліо відділом кадрів за місцем роботи 
завершується не пізніше як за 14 робочих днів після закінчення строку подачі.

За результатами перевірки відділ кадрів за місцем роботи надає для затвердження 
керівнику закладу охорони здоров’я перевірені особисті освітні портфоліо, 
узагальнений звіт щодо подання медичними працівниками особистих освітніх 
портфоліо та перелік осіб, які мають проходити атестацію у поточному році.

Керівник закладу охорони здоров’я щорічно затверджує план навчання лікарів у 
рамках безперервного професійного розвитку та звіт щодо виконання плану за минулий 
рік.

Керівник закладу охорони здоров’я на підставі інформації наданої відділом кадрів 
приймає рішення щодо направлення працівника сфери охорони здоров’я на атестацію 
або направлення на стажування, за що несе персональну відповідальність.

На відділенні підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною 
освітою у Комунальному закладі освіти І Іолтавський базовий медичний фаховий 
коледж Полтавської обласної ради (далі-Коледж) проводяться:

- навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними 
навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, 
конгресів із отриманням сертифікату або диплому після успішного завершення із 
зарахуванням 15 балів за одноденний тренінг або 25 за участь у тренінгу тривалістю 2 
дні і більше;

- проведення симуляційних тренінгів або тренінгів з оволодіння практичними 
навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, 
конгресів із отриманням оригіналу програми заходу, сертифікату тренера, запрошення 
від організаторів взяти участь у заході в якості тренера та 10 балами за участь у 
одноденному або 15 за участь у тренінгу 2 дні і більше;

- тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо) із 
отриманням сертифікату або диплому га отриманням 10 балів за участь у одноденному 
або 20 балів за участь у тренінгу 2 дні і більше;

- тематичне навчання щонайменше на регіональному рівні (фахові ніколи, 
тренінги, семінар, майстер-класи) із отриманням оригіналу сертифікату тренера та 
програми заходу та 10 балами за участь у одноденному або 15 за участь у тренінгу 2 дні 
і більше.



II. Форми оцінювання знань га практичних навичок працівників сфери 
охорони здоров’я, набутих під час проведення тренінгу з оволодіння 

практичними навичками га/або майстер-класу на відділенні підвищення 
кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою

Метою тренінгу або майстер-класу на відділенні підвищення кваліфікації 
молодших спеціалістів з медичною освітою у Коледжі є узагальнення теоретичних 
знань, вмінь та навиків отриманих під час вивчення нового матеріалу та застосування їх 
на робочому місці.

До основних завдань, що ставляться для учасників тренінгу, майстер-класу можна 
віднести:

-формування у учасників професійних компетенції;
- систематизація наявних знань;

-узагальнення наявних теоретичних знань учасників;
-формування вмінь використовувати надбані знання для роботи; 
-розвиток вмінь та навиків розробляти та обгрунтовувати альтернативні 

варіанти роботи;
-формування вмінь презентувати результати досліджень.
Результатами проведення тренінгу/майстер-класу є:
-визначення сутності та структури отриманого матеріалу;
-розробка альтернативних варіантів використання нових знаь;
-презентація результатів проведеної роботи безпосередньо на робочому місці. 
Використання тренінгів, майстер-класів при підготовці компетентних спеціалістів 

сприяє інтенсивності навчання, результат якого досягається завдяки власній активній 
роботі його учасників. Знання під час тренінгу не подаються в готовому вигляді, а 
стають продуктом активної діяльності самих учасників. У центрі уваги - самостійне 
навчання учасників та інтенсивна їх взаємодія. Відповідальність за результативність 
навчального процесу несуть однаковою мірою як викладач, так і кожний учасник 
тренінгу.

Аналіз і оцінювання результатів завжди були ключовою темою для тренерів. 
Навчання і розвиток, який не забезпечує бажаних результатів, є потенційно шкідливим 
та демотивуючим для учасників та тренерів. Осмислена оцінка навчання і розвитку 
дозволить побачити результати і провести необхідні зміни.

Оцінювання тренінгу робиться з метою добутку поліпшень. Планування 
оцінювання робиться з наміром проаналізувати результати і тимчасово провести 
необхідні зміни, і потім слід провести ще одне оцінювання. Основна увага спрямована 
на максимізацію використання ресурсів, вірогідність успішності тренінгу і дії на 
мотивацію учасників.

Головною метою перевірки результативності тренінгового навчання є 
забезпечення ефективності формування вмінь, навичок та компетенцій, стимулювання 
навчальної діяльності учасників освітнього заходу, формування у них прагнення до 
самоосвіти та саморозвитку.

До основних елементів контролю умінь, навичок, компетенцій учасників 
тренінгу, можна віднести:

перевірку, що включає виявлення умінь, навичок та компетенцій; 
оцінювання, тобто вимірювання умінь, навичок і компетенцій; 
облік, це фіксування результатів у вигляді оцінок (балів).

Під час проведення тренінгового навчання можуть відбуватися різні види



контролю. До основних видів контролю відносять: 
предтренінговий (попередній), 
поточний, 
підсумковий, 
зовнішній,
посттреннговий (віддалених результатів).

Ефективність контролю під час тренінгового навчання залежить від різних 
аспектів, таких як:

дотримання об'єктивності під час оцінювання; 
достатньої кількості даних для оцінки; 
єдність вимог до оцінювання; 
оптимізація контролю; 
гласність контролю; 
всебічність контролю; 
тематична спрямованість контролю; 
дотримання етичних норм.

До основних критеріїв оцінювання тренінгу можна віднести:
оцінку процесу проведення тренінгу, яка має матрицю для самооцінки й 

оцінки учасниками (активність учасників, регламент, структура, умови проведення, 
організація проведення, атмосфера проведення);

оцінку змісту тренінгу (відповідність тематиці, професійна спрямованість, 
правильність підбора вправ, наявність роздаткового матеріалу);

оцінку роботи тренера (управління аудиторією, злагодженість роботи, 
компетентність);

результативність тренінгу (сформовані компетенції, відповідність між 
отриманими результатами й очікуваннями учасників).

Оцінка успішності учасника тренінгу включає:
знання теоретичного матеріалу дисципліни, здатність його застосовувати, 
професійні вміння.
здатність самостійно діяти (компетенції).

До інструментів контролю та оцінювання умінь, навичок, компетенцій під час 
тренінгового навчання відносять оцінювання за накопиченням балів.

При виборі методики оцінювання учасників при проведенні тренінгу, визначенні 
факторів та критеріїв оцінювання значна увага повинна приділятися розробці шкали 
оцінювання по кожному з критеріїв чи факторів. Також слід враховувати, їх кількість, 
яка повинна бути оптимальною. Таким чином, вибір відповідної методики оцінювання 
тренінгу та результати оцінювання є важливими для вдосконалення програми 
конкретного тренінгу, а також для подальшого планування професійного навчання та 
підготовки компетентних спеціалістів у вищих навчальних закладах.

Загальне оцінювання учасників при проведенні тренінгу, майстер-класу на 
відділенні підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою 
пропонується з урахуванням певних критеріїв, які згруповані за певними видами робіт, 
які виконує учасник тренінгу. До основних видів робот, які важливо оцінити при 
проведенні тренінгу, можна віднести: 

процес тренінгу; 
результат тренінгу;
самостійна робота учасників під час тренінгу.

До кожного виду робіт віднесені певні критерії оцінювання роботи учасника



Кожен з критеріїв мас відповідну вагомість в зазначеному виді робіт. Максимальна 
кількість балів по кожному з критеріїв -5. Кожен з видів робіт також маг певну вагу в 
загальній оцінці учасників. Вагомість видів та критеріїв при оцінювані роботи 
учасників тренінгу наведено в габл. 1.

Комплексна оцінка видів робіт, яки виконують учасники при проходженні 
тренінгу складається з урахуванням значення кожного з критеріїв, а також їх вагомості.
Таблиця 1. Вагомість видів та критеріїв при оцінювані роботи учасників 
тренінгу/майстер-класу

№
з/п

Види робіт Критерії оцінювання роботи студентів

В
аг

ом
іс

ть
кр

ит
ер

іїв

1. Процес тренінгу Відвідування занять 1

Активність 1

Правильність виконання завдань 1

Використання новітніх технологій 0,5
Творчій підхід 0,5
Уважність 1

Разом 5
2. Результат

тренінгу
Презентація групової роботи 1

Участь у презентації результатів групової 
роботи

1

Точність та повнота розрахунків показників 1

Обгрунтування доцільності запропонованих 
результатів

1

Уважність 1
Разом 5

3. Самостійна 
робота 
учасника під

час тренінгу

Самостійність 1

Використані джерела 1

Творчій підхід 1

Ініціативність 1

Уважність 1

Разом 1



Загальна оцінка учасника, що приймали участь у тренінгу може бути 
отримана на основі розрахунку показника, який розраховується шляхом 
підбиття суми всіх отриманих балів під час проведення тренінгу/майстер-класу.

Максимальна кількість балів, які може отримати учасник за тренінг по 
складає 15.

Таким чином, запропонована методика оцінювання учасників при 
проведенні тренінгу або майстер-класу враховує; процес, результат, самостійну 
роботу учасника під час освітнього заходу.

III. Методика оцінювання тренінгу з оволодіння практичними 
навичками, який потребує використання відповідних симуляторів 

та/або навчальних манекенів/електронних манекенів

Існує багато визначень симуляційного тренінгу/тренінгу з оволодіння 
практичними навичками. Симуляція в медичній освіті -  це сучасна методика 
навчання та оцінки практичних навичок, умінь та знань, заснована на 
реалістичному моделюванні, імітації клінічної ситуації або окремо взятої 
фізіологічної системи, для чого можуть використовуватись біологічні, механічні, 
електронні та віртуальні (комп'ютерні) моделі.

Безумовно, симуляційні технології не зможуть замінити досвід, набутий 
біля ліжка хворого, проте симуляційний тренінг надає низку переваг: 
відсутність ризику для пацієнта завдяки клінічному досвіду, набутому у 
віртуальному середовищі;
об'єктивізація оцінки досягнутого рівня майстерності; 
необмежену кількість повторів для відпрацювання навичок; 
відпрацювання дій при рідкісних патологіях та таких, що загрожують життю; 
частина функцій викладача перебирає віртуальний тренажер, підвищує 
доступність освіти;
зниження стресу під час перших самостійних маніпуляцій;
тренінг відбувається незалежно від розкладу роботи клініки та освітнього
закладу;
розвиток індивідуальних умінь та навичок; 
розвиток клінічного мислення; 
розвиток логічного мислення;
розвиток мислення, що базується на принципах доказової медицини.

Тренінги із відпрацюванням практичних навичок, як складова 
симуляційного навчання є найважливішим інструментом сучасної медичної 
освіти. Розвиток імітаційних форм навчання підвищує якість навчання та 
конкурентоспроможність медичної освіти. Симуляційні сценарії можуть значно 
підвищити мотивацію та інтерес медичних працівників до оволодіння 
практичними навичками та їх здатність реалізовувати ці вміння у подальшій 
професійній діяльності.

Пр идбання та закріплення складних моторних навичок відбувається у 
вигляді трьох послідовних стадій: когнітивної, асоціативної та автономної. На 
когнітивній стадії маніпуляція має бути проаналізована та усвідомлена. Учасник 
виробляє когнітивну стратегію -  послідовність дій, поз, рухів задля досягнення



заданого результату. Па наступній, асоціативній стадії відбувається поступове 
поліпшення координації та інтеграція окремих елементів маніпуляції. Заключна, 
автономна стадія, характеризується виробленням можливості виконувати 
маніпуляцію автономно, без усвідомленого контролю над окремими рухами. 
Виконання стає автоматичним, безпомилковим.

Для здійснення послідовного переходу від однієї стадії до іншої в курсі 
практичного тренінгу необхідно забезпечити цілу низку складових.

Важливі етани будь-якого практичного тренінгу незалежно від 
спеціалізації:

1) Надати матеріал, що стосується теми (анатомія, фізіоологія, патологія).
2) Створити покроковий інструктаж з техніки виконання вправи та її 

кінцевої мети.
3) Визначити та проілюструвати поширені помилки.
4) Оцінити засвоєння теорії, щоб переконатися, що учасник має 

когнітивну частину — розуміє сенс виконання вправи, його завдання та 
можливі помилки.

5) Надати для відпрацювання технічного досвіду необхідне симуляційне 
обладнання.

6) Забезпечити негайний (проксимальний) зворотний зв'язок для 
позначення помилок.

7) Здійснити віддалений (завершальний) зворотний зв'язок для аналізу 
помилок.

8) Продемонструвати криву навчання учасника, для продовження 
відпрацювання повторів вправи до вироблення навичок цього рівня.

Компетенція -  інтегральна характеристикаучасника, тобто динамічна 
сукупність знань, умінь та навичок, здібностей та особистісних якостей, яку 
учасник зобов'язаний продемонструвати після завершення частини або всього 
тренінгу, володіння достатнім рівнем знань, умінь та навичок, у тому числі 
комунікативних та технічних, певної галузі, на певних етапах освітнього заходу. 
Такі знання, вміння та навички необхідні для виконання завдань, пов'язаних із 
професійною практикою.

Як, компетентність і знання -  поняття не ідентичні, більше, компетентність 
у сенсі навіть характеризує межі знань індивідуума. Чим більший досвід у 
професіонала, тим важче створити інструмент, за допомогою якого можна було 
б оцінити його рівень розуміння та складність навичок, які йому необхідні при 
виконанні роботи.

Гра, імітація, моделювання, симуляція -  це заміна будь-якої частини 
реальності (об'єкта, суб'єкта) її моделлю. Ці методики дозволяють зрозуміти, 
засвоїти та закріпити виконання складних професійних дій, навчитися 
виконанню маніпуляції та сформувати навички та вміння.

Перший рівень засвоєння -  це усвідомлення, розуміння технології 
виконання процесу, маніпуляції (рівень освоєння -  знати). Потім учасник 
намагається здійснити маніпуляцію самостійно (рівень засвоєння - «вміти»), 
коли дії ще не впевнені, всі рухи супроводжуються їх попереднім осмисленням. 
На цьому рівні учасник уже може продемонструвати "вміння" -  виконати цю 
маніпуляцію, "показати".



Переходячи на наступний, третій рівень освоєння, дії стають 
відпрацьованими до автоматизму (навички). Клінічні компетенції розподіляють 
на рівні таким чином: «знати», «знати як», «вміти показати», «робити» -  тобто 
вищим рівнем освоєння є регулярне виконання цієї дії, запровадження її у 
повсякденну клінічну практику.

Навичка -  це доведена до автоматизму здатність виконувати стандартні 
практичні чи розумові дії, набута багаторазовими повторами.

Характерні ознаки навички:
- керування діями автоматизовано, без участі свідомості;
- економність моторики, об'єднання елементарних рухів у єдине ціле;
- висока швидкість, легкість, точність рухів чи розумових процесів;
- повторюваність моторної чи когнітивної траєкторії.

IV. До нарахування балів за участь в тренінгу з оволодіння 
практичними навичками та/або майстер-класу допускаються 
учасники, які дали 85% правильних відповідей на запитання 

форми оцінювання (задовільний рівень знань за тематики 
тренінгу або майстер-класу) та виконали практичні завдання з 

використанням симуля горів або манекенів, якщо такі 
передбачались за змістом тренінгу/майстер-класу

Зразок алгоритму проведення майстер-класу «Біомеханіка тіла 
медсестри». Даний майстер-клас проводиться для відпрацювання вмінь 
застосування правил біомеханіки при організації робочого місця і в процесі 
діяльності медичної сестри для запобігання розвитку травм хребта та опорно- 
рухового апарату; підняти, підтримати, поетапно перемістити хворого і надати 
йому необхідного зручного положення в ліжку; перемістити пацієнта з ліжка на 
стілець, з ліжка на крісло-каталку; змінити положення хворого в ліжку; 
розмістити хворого в положенні Фаулера, Сімса.

З метою удосконалення техніки виконання навичок з розміщення пацієнта, 
не здатного самостійно змінювати положення тіла, з метою огггимізації 
фізичного навантаження і профілактики порушень біомеханіки тіла медичного 
працівника є надзвичайно важливим знати правила використання здорової 
біомеханіки тіла медичної сестри.

Проведення практичного тренінгу h  учасниками освітнього заходу за методом
«рівн и і/ рівнол 1}’».

І. Правила використання здорової біомеханіки тіла медичної сестри.
У положенні тіла сидячи
1. Для рівномірного розподілення маси тіла та зменшення навантаження на 

поперековий відділ хребта розмістіть коліна трохи вище стегон.
2. Тримайте спину прямо, м’язи живота напруженими, а плечі розпряміть і 

розмістіть симетрично відносно стегон.
3. Для того щоб повернутися в положенні сидячи, повертайтеся одночасно 

усім корпусом, а не тільки грудною кліткою або плечима.
4.1 Іідбір стільця: висота стільця і його глибина підібрані для вашого тіла 

правильно, якщо дві третини довжини ваших стегон на стільці, а стопи без



напруження торкатимуться підлоги. Якщо стілець неможливо підібрати, 
використайте пристосування: тверду подушку або підставку під ноги.

У положенні тіла стоячи
І.Щоб суглоби «рухались» без напруження, розслабте коліна.
Біомеханіка тіла і переміщення пацієнта в ліжку
Подача судна тяжкохворому, перестилання постелі, перекладання пацієнта 

і подібні дії медичної сестри пов'язані зі значним фізичним навантаженням на 
хребет, опорно-руховий апарат, іцо може призвести до травми хребта, колінних 
суглобів. Для запобігання травмам пам'ятайте таке:

1. Перед тим як підняти важкі речі, потрібно зігнути коліна, зберігаючи 
тулуб у вертикальному положенні.

2. Розставити ноги, оскільки широка опора покращує рівновагу.
3. Одна нога повинна бути виставлена вперед. Таке положення ніг 

забезпечує перенесення центру тяжкості при фізичному навантаженні, що 
зменшує затрати сил.

4. Під час піднімання пацієнта його необхідно притиснути до себе.
5. Не робити різких рухів і поворотів.
6. Стати поряд з пацієнтом, якого необхідно підняти, спину тримати прямо, 

не нахиляючись уперед, роботу виконувати за рахунок м'язів стегон, а не спини.
7. Якщо необхідно повернутися при переміщенні пацієнта, то спочатку 

його необхідно підняти, а потім плавно повернутись, не згинаючи тулуба.

ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ (ФЕЛЬДШЕРА, АКУШЕРКИ)
З ПІДНІМАННЯ ПАЦІЄНТА

Піднімання пацієнта в ліжку за допомогою плеча — австралійське піднімання 
(виконують двоє і більше осіб, пацієнт може допомагати)

Показання:
1. піднімання пацієнта у  ліжку;
2. переміщення пацієнта із ліжка на стілець і навпаки.
Протипоказання:
1. пацієнт не може сидіти;
2. ушкодження чи біль у  плечі, грудній тітці, верхній ділянці спини.

Необхідні дії Обгрунтування

1. Пояснити пацієнту хід процедури й отримати згоду на Дотримується право пацієнта на
її проведення інформацію

2. Оцінити стан пацієнта і довколишні умови Гарантується безпека пацієнта

3. Опустити ліжко на висоту, що дорівнює відстані від Гарантується безпека пацієнта
підлоги до середини стегна медичного працівника. забезпечується правильне положення
Закріпити гальма ліжка тіла медичною працівника



4. Допомогти пацієнту сісти: медичний працівник 
підгримує пацієнта, помічник — відкладає подушку в 
узголів’я

Забезт іечується і іравильне ітоложення 
гіга медичного працівника, гарантується 
безпека пацієнта

5. Стати з обох боків ліжка:
-  обличчям один до одного;
-  близько до ;ііжка;
-  на одному рівні зі спиною пацієнта:
-  нога нарізно;
-  нога, що ближче до узголів’я, розвернена у 

напрямку руху;
-  зігнути нога в колінах;
-  гримати спину прямо

Забезпечується правильне положення 
тіла медичного працівника

6. Підвести плече руки, яка ближче до пацієнта у 
пахвову ямку пацієнта. Кисть цієї руки підвести під 
тулуб пацієнта. Пацієнт кладе свої руки на спину 
медичним працівникам. >Ікщо неможчиво підвести 
плече медичного працівника до пахвової ямки 
пацієнта або пацієнт не може покласти руки 
медичному працівнику на спину, медичний працівник 
розміщує свою руку; на спині між тулубом і плечем 
пацієнта. Кисть іншої руки підвести під стегна 
пацієнта

Гарантується безпека пацієнта. 
Зменшується дискомфорт, пов'язаний з 
переміщенням

7. Обіпертися рукою, яка ближче до узголів'я, на ліжко 
позаду пацієнта (лікоть зігнутий). Іншою рукою, що 
під стегнами пацієнта, ближче до сідниць, медичні 
працівники беруть один одного за зап'яст ки

Забезпечується достатня опора, 
гарантується безпека пацієнта

8. Попередити колегу і пацієнта, що на рахунок «3» 
обидва медичні працівники підійматимуть пацієнта

Забезпечується синхронність дій

9. 1 Іідвести пацієнта: випрямляючи ноту , яка ближче до 
ножного кінця ліжка і переносячи масу свого тіла на 
ноіу', яка ближче до узголів'я. Лікоть розігнути

Забезпечується правильне положення 
тіла медичного працівника

10. Підняти пацієнта над ліжком, перемістити його на 
невелику відстань і опустити на постіль, зігнувши ногу 
і руку, що забезпечує опору

Забезпечується правильне положення 
тіла. Виключається тертя як чинник 
розвитку пролежнів

11.Повторювати дії. описані в п. 9-10, переміщуючи 
пацієнта на потрібну відстань

Забезпечується правильне положення 
тіла

12.Забезпечити пацієнту необхідне положення у ліжку Забезпечуєтьея правильне положення 
тіла і комфорт

13. Вимиги і висушити руки Дотримується інфекційна безпека



ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОЇСЕСТРИ (ФЕЛЬДШЕРА, АКУШЕРКИ)
З ПІДТРИМУВАННЯ ПАЦІЄНТА 

Підтримування пацієнта методом «захват через руку»
(виконує один медичний працівник, пацієнт може допомагати). 

Показання: підтримування ззаду і переміщення пацієнта, здатного допомагати 
медичному працівнику.

Необхідні дії Обгрунтування
Е Пояснити пацієнту хід процедури й отримати 

згоду на її проведення
Зберігається право пацієнта на 
інформацію. Забезпечується участь 
пацієнта у підніманні

2. Оцінити стан пацієнта і довколишні умови Гарантується безпека пацієнта
3. Попросити пацієнта, який стоїть чи сидить, 

схрестити руки і при тиснути їх до грудей (якщо 
одна рука ослаблена, пацієнт охоплює зап'ясток 
кволої руки сильнішою)

Забезпечується активна участь 
пацієнта у переміщенні

4. Стати позаду пацієнта (крісла чи стільця, на 
якому він сидить)

Гарантується безпека пацієнта

5. Просунути руки ззаду між руками і грудною 
кліткою пацієнта й обхопити його руки якомога 
ближче до зап’ястків

Гарантується безпека пацієнта, 
забезпечується правильна 
біомеханіка тіла медичного 
працівника

6. Підтримувати або переміщувати пацієн та ззаду Гарантується безпека пацієнта

7. Вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека

Підтримування пацієнта методом «захват з піднятим ліктем» 
(виконує один медичний працівник, пацієнт може допомагати)

Необхідні дії Обгрунтування
1. Пояснити пацієнту хід процедури й отримати 

згоду на її проведення
Дотримується право пацієнта на 
інформацію, забезпечується його 
участь у процедурі

2. Оцінити стан пацієнта і довколишні умови Гарантується безпека пацієнта

3. Стати збоку пацієнта, що сидить на стільці 
(низькому ліжку), обличчям до нього. Одну ногу 
поставити поряд зі стільцем, іншу, дещо 
повернувши стопу, попереду ніг пацієнта, 
фіксуючи своєю ногою його коліна

Гарантується безпека пацієнта за 
рахунок фіксації колін

4. Медичний працівник має переконатися, що він 
зручно стоїть і може вільно переносити масу 
свого тіла з однієї ноги на іншу

Гарантується безпека медичного 
працівника і пацієнта

5. Попросити пацієнта або допомогти йому 
нахилитися вперед гак, щоб його плече, що 
ближче до медичного працівника, спиралося на 
його тулуб

Гарантується безпека медичного 
працівника і пацієнта



6. Нахилитися трохи вперед і міцно через спину 
пацієнта обхопити його за лікті, ніби під
тримуючи їх знизу

Гарантується безпека пацієнта

7. Медичний працівник розташовує своє плече (що
далі від пацієнта) так, щоб його плече (що далі .
від медичного працівника) спиралося на його 
руку

Забезпечується надійна фіксація 
тулуба пацієнта під час переміщення, 
гарантується його безпека. Відсутній 
тиск на голову і шию пацієнта

8. Підтримати і перемістити пацієнта Забезпечується виконання 
процедури

9. Вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека

] Іідтримування пацієнта за пасок 
(виконує один медичний працівник, пацієнт може допомагати) 

Показання: підтримування і переміщення пацієнта, здатного допомогти.

Необхідні дії Обґрунтування
1. Пояснити пацієнту хід процедури й отримати 

згоду на її проведення
Дотримується право пацієнта на 
інформацію, забезпечується його 
участь у процедурі

2. Оцінити стан пацієнта і довколишні умови Гарантується безпека пацієнта

3. Стати обличчям до пацієнта. Одну ногу 
поставити біля його ноги, а іншу -  попереду 
його ніг, фіксуючи коліна

Фіксація колін гарантує безпеку 
пацієнта, знижує ризик падіння

4. Переконатися, що пасок надійно застібнугий Гарантується безпека пацієнта

5. Закласти великі пальці обох рук за пасок штанів 
пацієнта (спідниці пацієнтки) й охопити його 
усією рукою

Забезпечується надійна фіксація, 
гарантується безпека пацієнта під час 
переміщення

6. Попросити пацієнта допомагати підтримувати 
себе, поклавши свої руки на талію медичного 
працівника

Гарантується безпека медичного 
працівника і пацієнта

7. Підтримати і перемістити пацієнта Забезпечується виконання процедури
8. Вимити і висушити руки після процедури Дотримується інфекційна безпека

Підтримування пацієнта підчас ходіння (виконує один медичний працівник) 
Показання: допомога під час ходіння пацієнтові після травми, інсульту тощо.

Необхідні дії Обґрунтування
1. Пояснити пацієнту принцип підтримування під 

час ходіння, отримати його згоду
Забезпечується свідома участь 
пацієнта у процедурі

2. Оцінити стан і можливості пацієнта: що він 
може зробити самостійно; у чому йому необ
хідна підтримка; чи погрібні йом> допоміжні 
засоби (милиці, ходунки, палиці)

Гарантується безпека пацієнта



3. Оцінити довколишні умови (вологість підлоги, 
капці, предмети на підлозі, апаратуру, меблі на 
шляху руху пацієнта). Стати поруч із пацієнтом. 
Застосувати «захват великими пальцями 
долоні»: тримати праву руку пацієнта у своїй 
правій руці (чи ліву в лівій). Рука пацієнта 
випрямлена, спирається долонею на долоню 
медичного працівника, великі пальці стиснуті у 
замок

Гарантується безпека і підтримка 
пацієнта

4. Підтримувати іншою рукою пацієнта під лікоть 
чи пахву або обхопити пацієнта за талію

Гарантується безпека пацієнта

5. Стати якомога ближче до пацієнта, підтри
мувати йото коліна правою ногою, якщо пацієнт 
почувається невпевнено

У такому положенні легше 
утримувати пацієнта від падіння, 
докладаючи мінімум зусиль

6. Пересуватися поруч із пацієнтом до тих пір. 
доки він почувається невпевнено

Гарантується безпека пацієнта

7. Вимити і висушити руки після процедури Дотримується інфекційна безпека

Успішне виконання практичних алгоритмів тренінгу га демонстрація їх 
членам наукового комітету Коледжу під час проведення освітнього заходу 
безперервного професійного розвитку дає можливість видати сертифікат або 
диплом про проходження тренінгу із зазначенням чіткої кількості балів за його 
успішне проходження.

V. Види освітніх заходів та нарахування балів безперервного 
професійного розвитку фахівців охорони здоров’я за них (відповідно до 
критерії, визначених Наказом МОЗ №446, від 22.02.2019р. зі змінами, 

внесеними Наказом МОЗ №74 від 19.01.2021р.) 
на відділенні підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною 

освітою у Полтавському базовому медичному фаховому коледжі

№
з/п

Вид діяльності Кількість балів 
У ПБМФК

Підтвердний
документ

1 2 3 5
1 Підвищення кваліфікації на 

циклах тематичного 
удосконалення в тому числі 
за змішаною (денною та 
дистанційною) формою 
освіти, тривалістю:

посвідчення

1 тиждень; 25

2 і більше тижнів. 50



2 Наукова, науково-практична 
конференція, конгрес, 
симпозіум, з’їзд: 
участь в одноденному заході; 
участь у заході тривалістю 2 
дні та більше; 
стендова доповідь; 
усна доповідь.
Одна й та сама доповідь 
повторно не враховується. 
Рекламні доповіді не 
враховуються

Г  '  ■ —  -  -

5

10

20
ЗО

сертифікат або 
диплом про 
участь в 
конференції. 
Доповідь 
підтверджується 
програмою події 
та/або
публікацією у 
матеріалах заходу

3 Професійний розвиток за 
дистанційною формою 
навчання з використанням 
електронних навчальних 
ресурсів. Кількість балів, що 
враховуються до 
обов’язкового щорічного 
мінімуму, не має 
перевищувати 15 балів

1 бал за 2 години сертифікат

4 Навчання на симуляційних 
тренінгах або тренінгах з 
оволодіння практичними 
навичками, в тому числі під 
час науково-практичних 
конференцій, симпозіумів, 
з’їздів, конгресів: 
одноденний захід;
захід тривалістю 2 дні та 
більше.

15

25

сертифі кат/диплом

5 Проведення симуляційних оригінал програми
тренінгів або тренінгів з заходу, сертифікату
оволодіння практичними тренера,
навичками, в тому числі під запрошення від
час науково-практичних організаторів взяти
конференцій, симпозіумів, участь у заході в
з’їздів, конгресів: якості тренера
одноденний захід; 10
захід тривалістю 2 дні та
більше, (бали нараховуються 15за проведення одного заходу
на рік)



6 Тематичне навчання (фахові 
школи, семінари, майстер- 
класи тощо): 
одноденний захід; 10 сертифікат/диплом

захід тривалістю 2 дні та 
більше. 20

7 Проведення тематичного оригінал
навчання щонайменше на сертифікату тренера
регіональному рівні (фахові 
школи, тренінги, семінар, 
майстер-класи): 
одноденний захід; 
захід тривалістю 2 дні та 
більше. Але не менше ніж 
два бали за годину роботи у

10

та програми заходу

випадку проведення окремих 
сесій (бали нараховуються за

15

проведення одного заходу на 
рік)

Заступник директора з навчальної роботи Наталія ВАХНІ ЛІКО


