Перелік обов’язкових практичних навичок до модуля № 2.
І. Вміти показати на фізичному тілі:
1. м`язи поперекової ділянки в медіальному і латеральному відділах;
2. трикутник Пті;
3. ромб Лесгафта-Грінфельта;
4. підреберний судинно-нервовий пучок;
5. клубово-підчеревний і клубово-пахвинний нерви;
6. елементи ниркової ніжки;
7. надниркову залозу та її судини;
8. відділи сечовода;
9. парієтальні і вісцеральні гілки черевної частини аорти;
10. притоки нижньої порожнистої вени;
11. поперековий відділ симпатичного стовбура;
12. гілки поперекового сплетення;
13. гілки внутрішньої клубової артерії;
14. тазову частину сечоводу і його відношення до клубової і маткової артерій;
15. придатки матки;
16. зв'язки матки;
17. маткову артерію і її взаємовідносини з сечоводом;
18. прямокишкові артерії;
19. елементи сім'яного канатика;
20. м`язи сідничної ділянки;
21. над- і підгрушоподібні отвори;
22. верхній сідничний судинно-нервовий пучок;
23. нижній сідничний судинно-нервовий пучок;
24. сідничний нерв;
25. задній шкірний нерв стегна;
26. внутрішню статеву артерію і вену;
27. статевий нерв;
28. м'язи задньої ділянки стегна;
29. лінію Розера-Нелатона;
30. метод Куслика;
31. n.femoralis і його гілки;
32. n.cutaneus femoris lateralis;
33. n.obturatorius;
34. v.saphena magna;
35. nodi lymphatici inguinalis superficialis;

36. м'язи переднього фасціального ложа стегна;
37. м'язи медіального фасціального ложа стегна;
38. lacuna musculorum i її вміст;
39. lacuna vasorum і її вміст;
40. стінки і отвори стегнового каналу;
41. границі стегнового трикутника і його вміст;
42. стегнову артерію і її гілки;
43. стінки і отвори привідного каналу і його вміст;
44. затульний канал і його вміст;
45. v.saphena magna;
46. n.saphenus;
47. канал Пирогова і його вміст;
48. fossa poplitea, її границі і вміст;
49. a.poplitea i її гілки;
50. n.tibialis і його гілки;
51. n.peroneus communis;
52. ямку Жобера і її границі;
53. суглобові поверхні колінного суглоба;
54. медіальний і латеральний меніски;
55. завороти колінного суглоба;
56. зв'язки колінного суглоба;
57. v.saphena parva;
58. n.peroneus superficialis;
59. n.cutaneus surae medialis;
60. n.cutaneus surae lateralis;
61. n.suralis;
62. переднє, зовнішнє і заднє кістково-фіброзні ложа гомілки і їх вміст;
63. канал Грубера, його границі, отвори і вміст;
64. верхній м'язово-малогомілковий канал, його стінки і вміст;
65. нижній м'язово-малогомілковий канал, його стінки і вміст;
66. медіальний кісточковий канал, його стінки і вміст;
67. медіальне, латеральне і серединне ложа підошви і їх вміст;
68. п'ятковий канал, його стінки і вміст;
69. підошовний канал, його стінки і вміст;
70. лінії за Делормом;
71. над- і підостьове і підлопаткове остеофіброзні ложа, їх вміст і сполучення;
72. м'язи, які прикріплюються до лопатки;
73. артерії, які утворюють лопаткове артеріальне коло;
74. передню і задню передлопаткові щілини, їх стінки і сполучення;

75. піддельтоподібний клітковинний простір, його вміст і сполучення;
76. vagina synovialis intertubercularis;
77. зв'язки плечового суглоба;
78. lig. Coracoacromiale;
79. стінки і вміст пахвової ямки;
80. трикутники пахвової ямки і їх вміст;
81. foramen trilaterum і його вміст;
82. foramen quadrilaterum і його вміст;
83. a.axillaris i її гілки;
84. плечову артерію і її гілки;
85. plexus brachialis і його гілки;
86. v.cephalica;
87. v.basilica;
88. переднє фасціальне ложе плеча і його вміст;
89. заднє фасціальне ложе плеча і його вміст;
90. судинно-нервовий пучок передньої ділянки в верхній, середній і нижній третині плеча;
91. canalis humeromuscularis, його стінки і вміст;
92. v.basilica, v.cephalica, v.intermedia cubiti i нерви, що їх супроводжують;
93. sulcus cubitales anteriores lateralis i medialis;
94. медіальне, латеральне і середнє фасціальні ложа ділянки ліктя і їх вміст;
95. м'язи, які обмежують ліктьову ямку;
96. медіальний і латеральний судинно-нервові пучки ділянки ліктя;
97. переднє, латеральне і заднє остеофасціальні ложа передпліччя і їх вміст;
98. sulcus radialis, sulcus medianus i sulcus ulnaris antebrachii;
99. canalis supinatorius і його вміст;
100.

променевий, ліктьовий, серединний і передній міжкістковий судинно-нервові пучки;

101.

rete articulare cubiti;

102.

клітковинний проміжок Пирогова-Парони;

103.

canalis carpi, його стінки, вміст і сполучення;

104.

canalis carpi ulnaris i його вміст;

105.

canalis carpi radialis i його вміст;

106.

"анатомічну табакерку", чим обмежена, вміст;

107.

канали і синовіальні піхви сухожилків розгиначів кисті і пальців;

108.

фасціальні ложа долоні і їх вміст;

109.

клітковинні простори середнього фасціального ложа долоні, їх вміст і сполучення;

110.

поверхневу і глибоку артеріальні дуги;

111.

загальні і власні долонні пальцьові артерії і нерви.

ІІ. Вміти виконувати на фізичному тілі (або теоретично пояснити):
1. люмбальну пункцію;
2. епідуральну і спінальну анестезію;
3. ламінектомію;
4. розрізи Федорова, Бергмана-Ізраеля, Симона, Пирогова, Овнатаняна;
5. паранефральну блокаду за А.В.Вишневським;
6. нефролітотомію;
7. пієлолітотомію;
8. резекцію нирки;
9. нефректомію;
10. нефропексію за Ривоиром-Пителем-Лопаткіним;
11. дренування передміхурового простору за Мак-Уортером-Буяльским і Куприяновим;
12. внутритазову блокаду за Школьніковим-Селівановим;
13. доступ за Пироговим для дренування бокового клітковинного простору таза;
14. пункцію сечового міхура;
15. високу цистотомію;
16. епіцистостомію;
17. аденомектомію;
18. оголювати і перев’язувати внутрішню клубову артерію;
19. операцію при позаматковій вагітності;
20. операцію за Вінкельманом при водянці яєчка;
21. операцію за Іванисевичем при варикоцеле;
22. блокаду сім'яного канатика за Лорином-Епштейном;
23. накладати шви на матку;
24. розріз для розтину підфасціальної флегмони сідничної ділянки;
25. розріз для розтину флегмони заднього фасціального ложа стегна;
26. розріз за Гаген-Торном для оголення судинно-нервових утворень сідничної ділянки;
27. оголювати сідничний нерв на стегні;
28. пункцію кульшового суглоба;
29. артротомію кульшового суглоба, використувуючи доступи Лангенбека, Олльє-Мерфі-Лексера і
Бойчева;
30. резекцію кульшового суглоба;
31. способи пластики грижових воріт при стегнової грижі: Локвуда-Бассіні, Руджі, - Парлавеччо,
Райха;
32. продемонструвати основні етапи операції при защемленій стегновій грижі;
33. розрізи для розтину флегмон переднього і медіального фасціальних лож стегна;
34. пункцію колінного суглоба;
35. артротомію колінного суглоба доступами за Пайєром і Текстором;

36. резекцію колінного суглоба за Текстором і Корневим;
37. розрізи для розтину флегмон переднього, заднього і латерального лож гомілки;
38. розрізи для розтину підапоневротичних флегмон підошви;
39. розтин

для

дренування

флегмон

остеофіброзних

лож,

передлопаткових

щілин

і

піддельтоподібного клітковинного простору;
40. пункцію, артротомію і резекцію плечового суглоба;
41. блокаду плечового сплетення за Куленкампффом;
42. розрізи для розтину флегмон плеча;
43. оголювати променевий нерв у середній третині плеча;
44. оголювати серединний нерв у середній третині плеча;
45. пункцію, артротомію і резекцію ліктьового суглоба;
46. розрізи для розтину флегмон передпліччя;
47. провідникову анестезію за Лукашевичем-Оберстом;
48. провідникову анестезію за Брауном-Усольцевою;
49. провідникову анестезію серединного, ліктьового і променевого нервів;
50. розріз при пароніхії;
51. розрізи при підшкірному панариції;
52. розрізи при сухожилковому панариції;
53. розрізи при флегмонах кисті;
54. розрізи для розкриття простору Пирогова-Парони;
55. розрізи для розтину підфасціальних флегмон ложа тенара і гіпотенара;
56. оголювати і перев'язувати пахвову артерію;
57. оголювати і перев'язувати плечову артерію в верхній, середній і нижній третині плеча;
58. оголювати і перев'язувати променеву артерію;
59. оголювати і перев'язувати ліктьову артерію;
60. оголювати і перев'язувати стегнову артерію в верхній середній і нижній третині стегна;
61. оголювати і перев'язувати підколінну артерію з серединного і медіального доступу;
62. оголювати і перев'язувати передню і задню великогомілкові артерії;
63. накладати судинний шов: Карреля; Морозової; Полянцева; Бріана-Жабуле;
64. пряму і непряму тромбемболектомію;
65. операцію при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок, використовуючи слідуючі методи:
Троянова-Тренделєнбурга, Бабкока, Маделунга, Нарата, Лінтона, Коккета, Шеде-Кохера;
66. ампутацію фаланги пальця;
67. екзартикуляцію ІІ пальця за Фарабефом;
68. екзартикуляцію ІІІ пальця за Люппі;
69. екзартикуляцію І пальця за Мальгенем;
70. ампутацію передпліччя коловим способом з манжеткою;
71. ампутацію плеча з викроюванням двох клаптів;
72. вичленення пальців стопи за Гаранжо;

73. ампутацію стопи за Шарпом;
74. кістково-пластичну ампутацію гомілки за Пироговим і її модифікацію за Гюнтером;
75. тримоментну конусно-колову ампутацію стегна за Пироговим;
76. кістково-пластичну ампутацію стегна за Грітті-Шимановським;
77. епіневральний шов;
78. сухожилковий шов за Ланге, Кюнео, Баннелла.

