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Медыцынская падрыхтоўка
11 клас
(35 г)
Новік, І. М. Медыцынская падрыхтоўка : вучэб. дапам. для 10—11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай
навучання / І. М. Новік, Н. К. Калян, Ж. Э. Мазец. — Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2020.
№
урока
і дата
правядзення

Тэма ўрока,
асноўныя пытанні зместу

Мэты вывучэння
тэмы ўрока

Характарыстыка асноўных
відаў і спосабаў
дзейнасці

Матэрыял
вучэбнага
дапаможніка

1

2

3

4

5

1

Догляд хворых і паражоных. Асноўныя прадметы догляду хворых
— Паняцце догляду хворых і паражоных
— Асноўныя прадметы догляду
хворых, тэхніка іх прымянення

Вывучэнне правіл догляду
хворых; азнаямленне з асноўнымі прадметамі догляду хворых

Уводная гутарка з дэма- § 29
нстрацыяй плакатаў і сродкаў догляду хворых (грэлка, кружка Эсмарха, судны падкладныя, мочапрыёмнік); выкананне заданняў
у сшытках для практычных
работ

2
3

Тэхніка вымярэння асноўных паказчыкаў стану хворага
— Тэрмометр. Вымярэнне тэмпературы цела
— Паняцце «пульс» і яго вымярэнне
— Вызначэнне частаты, рытму і напружання пульсу
— Назіранне за дыханнем хворага
— Падлік дыхальных рухаў
— Паняцце аб артэрыяльным ціску

Фарміраванне практычных
уменняў і навыкаў вымярэння тэмпературы цела, артэрыяльнага ціску; вызначэнне частаты, рытму і напру жання пульсу; падліку
дыхальных рухаў

Тлумачэнне методыкі вы- § 30
мярэння тэмпературы цела,
артэрыяльнага ціску, пульсу і дыхання з дэманстрацыяй плакатаў і танометра;
інструктаж па выкананні
практычных работ; выкананне практычных работ;
адпрацоўка практычных
уменняў і навыкаў па вы-

1

2

3

Агульны догляд хворых і паражоных (13 г)
1

Працяг
— Вымярэнні артэрыяльнага ціску
— Практычная работа № 1
«Вымярэнне тэмпературы цела.
Падлік пульсу, частаты дыхання»
— Практычная работа № 2
«Вывучэнне тэхнікі вымярэння
артэрыяльнага ціску»

4

5

мярэнні тэмпературы цела, пульсу, частаты дыхання і артэрыяльнага ціску;
праца ў парах; выкананне
заданняў у сшытках для
практычных работ

Цеплавыя і халадовыя працэдуры
— Паказанні і супрацьпаказанні
цеплавых і халадовых працэдур
— Паняцце аб кампрэсе, гарчычніках, грэлцы і пузыры з лёдам
— Тэхніка пастаноўкі кампрэсаў
гарчычнікаў, грэлак
— Прымяненне холаду (пузыр з лёдам, прымочкі)
— Практычная работа № 3
«Вывучэнне тэхнікі накладання гарчычнікаў, кампрэсаў, грэлкі, пузыра з лёдам»

Фарміраванне практычных
уменняў і навыкаў па накладанні кампрэсаў, гарчычнікаў,
грэлкі, пузыра з лёдам; вывучэнне асаблівасцей уздзеяння холаду і цяпла на кровазварот чалавека

Тэсціраванне; тлумачэнне § 31
вучэбнага матэрыялу з элементамі дэманстрацыі гарчычнікаў, кампрэсаў, грэлкі, пузыра з лёдам; інструктаж па выкананні практычнай работы; адпрацоўка
тэхнікі накладання гарчычнікаў, кампрэсаў, грэлкі,
пузыра з лёдам; выкананне
практычнай работы; выкананне заданняў у сшытках
для практычных работ

6
7

Шляхі ўвядзення лекавых рэчываў
— Шляхі ўвядзення лекавых сродкаў
— Правілы выканання ін’екцый:
падскурнай, унутрымышачнай
— Магчымыя ўскладненні пры
выкананні ін’екцый: інфільтрат,
абсцэс, інфіцыраванне арганізма,
эмбалія

Вывучэнне методыкі і шляхоў
увядзення лекавых сродкаў;
авалоданне практычнымі
ўменнямі і навыкамі па падскурным і ўнутрымышачным
увядзенні лекавых сродкаў;
вывучэнне магчымых ускладненняў пры выкананні ін’екцый

Тэсціраванне; тлумачэнне § 32
вучэбнага матэрыялу; знаёмства з аснашчэннем для
практычных работ; інструктаж па выкананні практычных работ; выкананне практычных работ, праца ў парах; адпрацоўка практычных навыкаў па падскурным

2

4
5
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і ўнутрымышачным увядзенні лекавых сродкаў
і выкарыстанні аднаразовага шпрыца; выкананне
заданняў у сшытках для
практычных работ

— Практычная работа № 4
«Вывучэнне ўстройства аднаразовага шпрыца, яго падрыхтоўка
і прымяненне»
— Практычная работа № 5
«Набыццё практычных навыкаў па
падскурным і ўнутрымышачным
увядзенні лекавых сродкаў»
Асабістая гігіена хворых
— Паняцце «асабістая гігіена»
— Правілы падрыхтоўкі пасцельнай бялізны
— Замена нацельнай і пасцельнай
бялізны
— Пролежні. Прафілактыка пролежняў
— Гігіена поласці рота, скуры, валасоў
— Прамыванне вачэй, вушэй, носа

Фарміраванне ўяўлення аб
асабістай гігіене хворага; вывучэнне асаблівасцей догляду поласці рота, скуры, валасоў; вывучэнне асаблівасцей
пра мывання вачэй, вушэй
і носа; навучанне спосабам
папярэджання пролежняў

Індывідуальнае апытанне; § 33
гутарка з элементамі дэман страцыі плакатаў;
складанне памяткі па доглядзе скуры, носа, вачэй
і валасоў хворага; адпрацоўка практычных уменняў і навыкаў па папярэджанні пролежняў

9

Гігіена зроку
— Асаблівасці гігіены зроку падлетка
— Правілы гігіены зроку
— Комплекс практыкаванняў для
органа зроку
— Правілы работы за камп’ютарам

Разгляд асаблівасцей гігіены зроку; вывучэнне сутнасці прафілактычных мера прыемстваў пры рабоце
за камп’ютарам; азнаямленне з комплексам практыкаванняў для органа зроку

Вуснае апытанне; тлума- § 34
чэнне вучэбнага матэрыялу аб гігіене вачэй; праца
з рознымі крыніцамі інфармацыі, дэманстрацыя
плакатаў і мадэлі вока;
складанне памяткі «Як захаваць зрок пры рабоце за
камп’ютарам»

1
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3
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Паняцце аб лячэбным харчаванні
хворых
— Рацыянальнае харчаванне
— Лячэбнае харчаванне
— Харчаванне хворых. Віды дыет
— Харчовы рацыён
— Кармленне хворых з лыжкі і паільніка
— Прафілактыка авітамінозаў і гіпавітамінозаў

Фарміраванне ўяўлення аб
рацыянальным і лячэбным
харчаванні; вывучэнне відаў
дыет і асаблівасцей кармлення хворых з лыжкі і паільніка; азнаямленне з мерапрыемствамі па прафілактыцы авітамінозаў і гіпавітамінозаў

Тлумачэнне паняццяў «ра- § 35
цыянальнае харчаванне»
і «лячэбнае харчаванне»
з дэманстрацыяй плакатаў;
рашэнне сітуацыйных задач; самастойная праца
з тэкстам вучэбнага дапаможніка і запаўненне табліцы «Арганічныя і неарганічныя рэчывы»; складанне харчовага рацыёну
для хворага на грып

11

Псіхалогія паводзін хворага
— Псіхалагічныя асаблівасці паводзін хворага
— Узроставыя асаблівасці і фізічны
стан хворых
— Тыпы рэакцыі чалавека на хваробу
— Правілы зносін з хворымі

Фарміраванне ўяўлення аб
псіхалагічных асаблівасцях
паводзін хворага; вывучэнне
ўзроставых асаблівасцей хворых, тыпаў рэакцыі чалавека
на хваробу

Тэсціраванне; тлумачэнне § 36
вучэбнага матэрыялу;
праца ў групах па складанні
пераліку псіхалагічных асаблівасцей паводзін хворага,
адпрацоўка навыкаў зносін
з хворымі; удзел у дыскусіі
па праблемных сітуацыях

12

Арганізацыя аказання медыцынскай
дапамогі ў Рэспубліцы Беларусь
— Гуманітарная дзейнасць, асноватворныя прынцыпы Міжнароднага руху Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца
— Беларускае Таварыства Чырвонага Крыжа, дзейнасць у развіцці
і рэалізацыі гуманітарнага права

Фарміраванне ўяўлення аб
асноватворных прынцыпах
дзейнасці Міжнароднага руху Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца, а таксама Беларускага Таварыства
Чырвонага Крыжа

Дэманстрацыя прэзента- § 37;
цый; дэманстрацыя відэа- паўтарыць
ролікаў аб дзейнасці Між- § 29—36
народнага руху Чырвонага Крыжа і Чырвонага
Паўмесяца, Беларускага
Та варыства Чырвонага
Крыжа

3

8

Працяг
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— Дасягненні медыцыны ў Рэспубліцы Беларусь
13

Абагульненне і сістэматызацыя ве- Праверка ўзроўню засваення Выкананне самастойнай
даў па тэме «Агульны догляд хворых асноўных тэарэтычных работы
і практычных ведаў, уменняў
і паражоных»
і навыкаў, неабходных пры
агульным доглядзе хворых
і паражоных
Першая дапамога пры захворваннях (11 г)
Захворванні: сімптомы і першая дапамога
— Паняцці «першая дапамога»
і «захворванне»
— Мэты, задачы, значэнне першай
дапамогі
— Паняцце аб сімптоме і сіндроме
захворванняў
— Знешнія і ўнутраныя фактары,
якія ўплываюць на ўзнікненне і развіццё захворванняў

Азнаямленне з мэтамі і задачамі першай дапамогі; фарміраванне паняцця аб сімптоме
і сіндроме захворванняў;
фарміраванне ўяўлення аб
знешніх і ўнутраных фактарах, якія ўплываюць на ўзнікненне захворванняў

Тлумачэнне вучэбнага ма- § 38
тэрыялу аб мэтах і задачах
першай дапамогі; выкананне заданняў у сшытку для
практычных работ; складанне пераліку знешніх
і ўнутраных фактараў, якія
ўплываюць на ўзнікненне
і развіццё захворвання

15

Захворванні органаў дыхання
— Асноўныя сімптомы захворванняў органаў дыхання (востры
бранхіт, пнеўманія, бранхіяльная
астма)
— Першая дапамога

Фарміраванне ўяўлення аб
агульных скаргах і сімптомах
захворванняў органаў дыхання; азнаямленне з асаблівасцямі першай дапамогі
і доглядам хворых

Пісьмовае апытанне; дэ- § 39
манстрацыя плакатаў; рашэнне сітуацыйных задач;
самастойная праца з тэкстам вучэбнага дапаможніка і запаўненне табліцы

1
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Працяг
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«Захворванні органаў дыхання»; выкананне заданняў у сшытках для практычных работ

— Асаблівасці догляду хворых
— Прафілактыка захворванняў
органаў дыхання
Захворванні органаў кровазвароту:
ішэмічная хвароба сэрца, інфаркт
міякарда
— Ішэмічная хвароба сэрца (ІХС):
прычыны ўзнікнення, асноўныя
сімптомы, першая дапамога пры
стэнакардыі, асаблівасці догляду
хворых
— Інфаркт міякарда: прычыны
ўзнікнення, асноўныя сімптомы,
першая дапамога, асаблівасці догляду хворых
— Гіпертанічная хвароба: прычыны ўзнікнення, асноўныя сімптомы,
першая дапамога, асаблівасці догляду хворых

Азнаямленне з агульнымі прыметамі захворванняў органаў
кро вазвароту (ішэмічнай
хваробы сэрца, інфаркта міякарда, гіпертанічнай хваробы); вывучэнне прыёмаў аказання першай дапамогі пры
захворваннях органаў кровазвароту; разгляд асаблівасцей
догляду хворых

Тэсціраванне; тлумачэн- § 40
не вучэбнага матэрыялу
з дэманстрацыяй плакатаў
і мадэлі сэрца чалавека;
рашэнне сітуацыйных задач; адпрацоўка практычных уменняў і навыкаў па
аказанні першай дапамогі
пры стэнакардыі, інфаркце
міякарда, гіпертанічным
крызе

17

Інсульт
— Паняцце «непрытомнасць»
— Інсульт: прычыны ўзнікнення,
асноўныя сімптомы, першая дапамога пры стэнакардыі, асаблівасці
догляду хворых
— Прафілактыка сардэчна-сасудзістых парушэнняў

Азнаямленне з сімптомамі
інсульта; вывучэнне прыёмаў аказання першай дапамогі пры інсульце; фарміраванне ўяўлення аб прафілактычных мерапрыемствах
па папярэджанні сардэчнасасудзістых захворванняў

Вусные апытанне; тлума- § 41
чэнне вучэбнага матэрыялу; рашэнне сітуацыйных
задач; адпрацоўка практычных уменняў і навыкаў па
аказанні першай дапамогі
пры інсульце

6
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Захворванні органаў стрававання:
востры гастрыт, язвавая хвароба
страўніка і дванаццаціперснай кішкі
— Асноўныя сімптомы захворванняў органаў сістэмы стрававання
— Востры гастрыт: прычыны ўзнікнення, асноўныя сімптомы, першая дапамога, асаблівасці догляду
хворых
— Язвавая хвароба: прычыны ўзнікнення, асноўныя сімптомы, першая дапамога, асаблівасці догляду
хворых

Азнаямленне з агульнымі
сімптомамі захворванняў органаў стрававання; вывучэнне прыёмаў аказання першай
дапамогі пры захворваннях
органаў стрававання; разгляд
асаблівасцей догляду хворых

Вуснае апытанне; аналіз § 42
экстрэмальных сітуацый;
удзел у гутарцы; самастойная праца з тэкстам вучэбнага дапаможніка і запаўненне табліцы «Хваробы органаў стрававання»

4

5

19

Захворванні органаў стрававання:
вострая пячоначная коліка; прафілактыка захворванняў органаў
сістэмы стрававання
— Вострая пячоначная коліка: прычыны ўзнікнення, асноўныя сімптомы, першая дапамога, асаблівасці догляду хворых
— Прафілактыка захворванняў
органаў стрававання

Азнаямленне з сімптомамі
вострай пячоначнай колікі;
вывучэнне прыёмаў аказання першай дапамогі пры
вострай пячоначнай коліцы;
фарміраванне ўяўлення аб
прафілактычных мерапрыемствах па папярэджанні захворванняў органаў стрававання

Выкананне тэставых за- § 43
данняў; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу; рашэнне
сітуацыйных задач; працяг самастойнай працы па
запаўненні табліцы «Хваробы органаў стрававання» з выкарыстаннем тэксту вучэбнага дапаможніка

20

Захворванні органаў эндакрыннай
сістэмы
— Асноўныя прычыны і сімптомы
цукровага дыябету
— Аказанне першай дапамогі пры
дыябетычнай коме

Фарміраванне ўяўлення аб
асноўных прычынах і сімпто мах цукровага дыябету;
вывучэнне асаблівасцей догляду хворых на цукровы дыябет; разгляд сутнасці пра-

Рашэнне сітуацыйных за- § 44
дач; тлумачэнне вучэбнага
матэрыялу аб асаблівасцях
догляду хворых на цукровы дыябет

1

2

3

Працяг
4

5

— Асаблівасці догляду хворых
філактычных мерапрыемст— Правілы правядзення ін’екцыі ваў цукровага дыябету
інсуліну
— Прафілактыка цукровага дыябету
Захворванні органаў мочавыдзяляльнай сістэмы
— Асноўныя сімптомы захворванняў мочавыдзяляльнай сістэмы
— Захворванні органаў мочапалавой сістэмы: востры піеланефрыт,
нырачная коліка, востры цыстыт
— Першая дапамога
— Асаблівасці догляду хворых
— Прафілактыка захворванняў органаў мочавыдзяляльнай сістэмы

Фарміраванне ведаў аб прыметах і прычынах за хворван няў мочавыдзяляль най
сістэмы; вывучэнне асаблівасцей працякання захворванняў мочавыдзяляльнай
сістэмы; разгляд сутнасці
догляду хворых і азнаямленне з прафілактычнымі мерапрыемствамі пры захворваннях органаў мочавыдзяляльнай сістэмы

Апытанне з выкарыстан- § 45
нем раздатачнага матэрыялу; тлумачэнне з элементамі дэманстрацыі плакатаў і мадэлі «Будова ныркі»; самастойная пра ца
з тэкстам вучэбнага дапаможніка і запаўненне табліцы «Захворванні мочавыдзяляльнай сістэмы»

22

Радыяцыйнае паражэнне
— Паняцце аб радыеактыўнасці
— Біялагічнае дзеянне іанізуючага
выпраменьвання на арганізм чалавека
— Вострая прамянёвая хвароба:
сімптомы, першая дапамога, догляд
паражоных хворых

Фарміраванне ўяўлення аб
радыеактыўнасці; разгляд
сімптомаў вострай прамянёвай хваробы; азнаямленне
з першай дапамогай і правіламі догляду паражоных
хворых

Тэсціраванне; дэманстра- § 46
цыя прэзентацый і плакатаў; адпрацоўка практычных уменняў і навыкаў па
доглядзе паражоных хворых

8
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Анкалагічныя захворванні: рак
малочнай залозы
— Паняцце аб анкалогіі
— Прычыны ўзнікнення
— Асноўныя сімптомы і прынцыпы
дыягностыкі пухлін
— Рак малочнай залозы: асноўныя
сімптомы, першая дапамога, догляд
хворых

Фарміраванне ўяўлення аб
анкалогіі; разгляд асноўных
сімптомаў і прынцыпаў дыягностыкі пухлін; вывучэнне
асаблівасцей догляду хворых

Вуснае апытанне; тлумачэ- § 47
нне вучэбнага матэрыялу
аб анкалагічных захворваннях; праца з рознымі крыніцамі інфармацыі
і тэкстам вучэбнага дапаможніка, запаўненне табліцы «Анкалагічныя захворванні»

24

Анкалагічныя захворванні: рак лёгкіх і рак страўніка
— Рак лёгкіх: асноўныя прычыны
і сімптомы, першая дапамога, догляд хворых
— Рак страўніка: асноўныя прычыны і сімптомы, першая дапамога,
догляд хворых
— Прафілактыка анкалагічных захворванняў

Разгляд прычын, сімптомаў,
асаблівасцей аказання першай дапамогі і догляду хворых на рак лёгкіх, рак страўніка; азнаямленне з прафілактычнымі мерапрыемствамі па папярэджанні анкалагічных захворванняў

Выкананне інды відуаль- § 48
ных заданняў; працяг работы па запаўненні табліцы
«Анкалагічныя захворванні»

25

Эпідэмія, пандэмія, эпідэмічны ачаг, Разгляд сучасных метадаў
і сродкаў барацьбы з інфекэпідэмічны працэс
цыйнымі захворваннямі
— Эпідэмія і пандэмія
— Эпідэмічны ачаг
— Эпідэмічны працэс
— Сучасныя метады і сродкі барацьбы з інфекцыйнымі захворваннямі

9
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Інфекцыйныя захворванні (11 г)
Тэсціраванне; тлумачэнне § 49
вучэбнага матэрыялу аб
сучасных метадах і сродках
барацьбы з інфекцыйнымі
захворваннямі

Працяг
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26

Імунітэт
— Імунітэт, віды імунітэту
— Вакцыны і сывараткі

Сістэматызацыя ведаў аб
іму нітэце; вывучэнне значэння вакцын і сываратак
у барацьбе з інфекцыямі

Самастойная праца з тэк- § 50
стам вучэбнага дапаможніка, запаўненне табліцы
«Параўнальная ха рак тарыстыка вакцыны і сывараткі» і складанне схемы
«Віды імунітэту»; вы кананне заданняў у сшытках
для практычных работ

27

Кішэчныя інфекцыі
— Паняцце «кішэчныя інфекцыі»
— Брушны тыф: асноўныя сімптомы і асаблівасці догляду хворых
— Дызентэрыя: механізм заражэння, крыніцы інфекцыі, асноўныя
сімптомы і асаблівасці догляду хворых
— Вірусны гепатыт (гепатыт А
і вірусны гепатыт В): крыніцы
інфекцый, механізмы заражэння,
асноўныя сімптомы і асаблівасці
догляду хворых
— Прафілактыка кішэчных захворванняў

Фарміраванне ўяўлення аб
кішэчных інфекцыях і шляхах перадачы ўзбуджальнікаў кішэчных інфекцый; вывучэнне сімптомаў кішэчных інфекцый; азнаямленне
з правіламі догляду хворых;
разгляд прафілактычных
мерапрыемстваў па папярэджанні кішэчных інфекцый

Апытанне па картках з за- § 51
даннямі; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу аб кішэчных інфекцыях; рашэнне
сітуацыйных задач; самастойная праца з тэкстам
вучэбнага дапаможніка
і запаўненне табліцы «Кішэчныя інфекцыі»; выкананне заданняў у сшытках
для практычных работ
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28

Паветрана-кропельныя інфекцыі
— Крыніцы паветрана-кропельных
інфекцый
— Шляхі перадачы
— Асноўныя сімптомы паветранакропельнай інфекцыі
— Вострыя рэспіраторныя вірусныя інфекцыі: грып і ангіна
— Асаблівасці догляду хворых
— Прафілактыка паветрана-кропельных інфекцый

Фарміраванне ведаў аб крыніцах паветрана-кропельных інфекцый; вывучэнне
шляхоў перадачы і асноўных
прымет паветрана-кропельных інфекцый; азнаямленне
з асаблівасцямі догляду хворых; разгляд мер па папярэджанні паветрана-кропельнай інфекцыі

Выкананне індывідуаль- § 52
ных заданняў; дэманстрацыя плакатаў, мадэлі гартані і прэзентацый; самастойная праца з тэкстам
вучэбнага дапаможніка
і запаўненне табліц «Інфекцыі дыхальных шляхоў»,
«Догляд хворых і прафілактычныя мерапрыемствы»;
выкананне заданняў у сшытках для практычных работ
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Дзіцячыя інфекцыі
— Паняцце аб дзіцячых інфекцыях
— Крыніцы заражэння адром, ветраной воспай
— Шляхі перадачы і асноўныя сімптомы пры адры і ветраной воспе
— Асаблівасці догляду хворых
— Прафілактыка адру і ветраной
воспы

Фарміраванне ўяўлення аб
дзіцячых інфекцыях — адры
і ветраной воспе; вывучэнне
крыніц інфекцый, шляхоў
перадачы і асноўных сімптомаў захворванняў; азнаямленне з асаблівасцямі догляду
і прафілактыкай інфекцый

Вуснае апытанне; тлума- § 53
чэнне вучэбнага матэры- (с. 217—
ялу аб дзіцячых інфекцыях 219)
(адзёр і ветраная воспа)
з дэманстрацыяй плакатаў;
рашэнне сітуацыйных задач;
выкананне заданняў у сшытках для практычных работ

30

Дзіцячыя інфекцыі (працяг)
— Крыніцы заражэння шкарлятынай і краснухай
— Шляхі перадачы і асноўныя сімптомы пры шкарлятыне і краснусе
— Догляд хворых
— Прафілактыка шкарлятыны і краснухі

Фарміраванне ўяўлення аб
дзіцячых інфекцыях — шкарлятыне, краснусе; азнаямленне з крыніцамі інфекцый,
шляхамі перадачы і асноўнымі
сімптомамі захворванняў; разгляд асаблівасцей догляду хворых і прафілактыкі інфекцый

Тлумачэнне вучэбнага ма- § 53
тэрыялу аб дзіцячых інфе- (с. 219—
кцыях (шкарлятына і кра- 221)
снуха); самастойная праца
з тэкстам вучэбнага дапаможніка і запаўненне табліцы «Дзіцячыя інфекцыі»
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Туберкулёз
— Крыніцы інфекцыі
— Шляхі перадачы і асноўныя
сімптомы туберкулёзу
— Формы туберкулёзу
— Асаблівасці догляду хворых
— Прафілактыка туберкулёзу

Разгляд прычын захворвання на туберкулёз; вывучэнне
форм туберкулёзу; азнаямленне з асаблівасцямі догляду хворых на туберкулёз;
разгляд прафілактычных мерапрыемстваў па папярэджанні захворвання

Тэсціраванне; вучэбная гу- § 54
тарка аб туберкулёзе; самастойная праца з тэкстам
вучэбнага дапаможніка
і складанне схемы «Шляхі
перадачы туберкулёзу»; выкананне заданняў у сшытках для практычных работ

32

Паражэнне скурных покрываў
— Паняцце аб педыкулёзе, каросце,
мікраспарыі
— Крыніцы інфекцыі
— Шляхі перадачы
— Асноўныя сімптомы пры педыкулёзе, каросце, мікраспарыі
— Асаблівасці догляду хворых
— Прафілактыка педыкулёзу, каросты, мікраспарыі

Азнаямленне з крыніцамі
інфекцый, шляхамі перадачы, асноўнымі сімптомамі
пры педыкулёзе, каросце, мікраспарыі; разгляд асаблівасцей догляду хворых і прафілактычных мерапрыемстваў
пры паражэннях скурных покрываў

Выкананне індывідуаль- § 55
ных заданняў; тлумачэнне
вучэбнага матэрыялу аб
прычынах паражэння скурных покрываў з дэманстрацыяй плакатаў; самастойная праца з тэкстам
вучэбнага дапаможніка
і запаўненне табліцы «Захворванні скуры»; выкананне заданняў у сшытках
для практычных работ

33

Крывяныя інфекцыі
— Паняцце аб крывяных інфекцыях
— Крыніцы заражэння, шляхі перадачы, асноўныя сімптомы сыпнога тыфу, клешчавога энцэфаліту,
лейшманіёзу
— Асаблівасці догляду хворых

Вывучэнне крыніц заражэння, шляхоў перадачы, асноўных сімптомаў крывяных
інфекцый; разгляд прыёмаў
догляду хворых і прафілактычных мерапрыемстваў

Тлумачэнне вучэбнага ма- § 56
тэрыялу аб асаблівасцях
крывяных інфекцый; самастойная праца з тэкстам
вучэбнага дапаможніка
і запаўненне табліцы «Характарыстыка крывяных
інфекцый»; складанне па-
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Заканчэнне
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— Прафілактыка крывяных інфекцый

4

5

мяткі аб паводзінах у лесе
з мэтай папярэджання ўкусаў кляшчоў

13

34

Гельмінтозы
— Паняцце аб гельмінтозах
— Крыніцы заражэння, шляхі перадачы, асноўныя сімптомы аскарыдозу, энтэрабіёзу, трыхацэфалёзу
— Прафілактыка гельмінтозаў

Азнаямленне з крыніцамі заражэння, шляхамі перадачы,
асноўнымі сімптомамі гельмінтозаў; разгляд асаблівасцей прафілактыкі гельмінтозаў

Індывідуальнае апытанне;
дэманстрацыя плакатаў
і гутарка з выкарыстаннем пытанняў; выкананне
заданняў у сшытках для
практычных работ; складанне памяткі па папярэджанні заражэння чалавека гельмінтамі

35

Абагульненне і сістэматызацыя ве- Праверка ўзроўню засваендаў за курс 11 класа
ня асноўных тэарэтычных
ведаў і практычных уменняў
па курсе «Медыцынская падрыхтоўка» за 11 клас

Тэсціраванне; выкананне
практычных нарматываў
па аказанні першай дапамогі хворым
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