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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Програма “Медсестринство в онкології” передбачає підготовку 

медичних сестер, які могли б ефективно поєднувати знання основ теоретичної 
онкології з ґрунтовними практичними навичками щодо здійснення 
медсестринського процесу при онкопатології. 

Мета програми — на основі теоретичних знань механізмів розвитку 
злоякісного процесу, клінічних проявів і перебігу захворювання, профілактики 
і лікування хворих навчити майбутню медичну сестру ефективно 
застосовувати медсестринський процес шляхом оцінювання стану пацієнта, 
діагностування його проблем і встановлення медсестринського діагнозу, 
планувати та виконувати медсестринські втручання (незалежні, залежні та 
взаємозалежні), оцінювати якість медсестринського догляду, знати 
особливості паліативної допомоги. 

У дисципліні “Медсестринство в онкології” значну увагу приділяють 
самостійній роботі студентів з хворими в лікувально-профілактичних 
закладах, опрацюванню додаткової літератури в бібліотеках і вдома, 
практичному тренінгу і вдосконаленню професійних вмінь у тренажерних 
кабінетах. Викладання предмета повинно проводитися з урахуванням 
кваліфікаційної характеристики в тісному зв’язку із раніше вивченими 
предметами та дисциплінами, що вивчаються паралельно. 

На вивчення дисципліни відводиться 81 год, з них 19 — на лекції, 32 — 
на навчальну практику під керівництвом викладача та 30 — на самостійну 
роботу.  

Програму складено відповідно до галузевих стандартів вищої освіти зі 
спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” затверджено МОН і МОЗ 
України в 2011 р. 

Програма передбачає складання диференційованого заліку. 
 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 принципи санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-
профілактичних закладах онкологічного профілю; 

 принципи організації роботи відділень онкологічного профілю; 
 роль і завдання медсестри в лікувально-діагностичному процесі при 

онкологічних захворюваннях; 
 організацію направлення і транспортування онкологічних хворих за 

призначенням; 
 універсальні потреби людини; 
 етіологію, основні клінічні симптоми онкологічних захворювань; 
 методи об’єктивного обстеження, діагностику, принципи лікування 

онкологічних хворих; 
 принципи організації медсестринського процесу за онкологічними 

хворими, методи диспансерного спостереження; 
 тактику медичної сестри в процесі надання екстреної долікарської 

допомоги; 
 принципи медичної етики і деонтології, міжособистісні аспекти 

спілкування; 
 накази та інструктивні листи МОЗ України, які регламентують роботу 

лікувально-профілактичних закладів онкологічного профілю; 
 про моральну та юридичну відповідальність за збереження професійної 

таємниці; 
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 особливості паліативної допомоги. 
 
Студенти повинні вміти: 

 виконувати основні маніпуляції, що застосовуються в онкологічній 
клініці: 

• внутрішньовенне, внутрішньом’язове та підшкірне введення ліків; 
• введення внутрішньовенного та сечового катетера, асистування під час 

катетеризації підключичної вени; 
• асистувати під час діагностичних вишкрібань порожнини матки, 

проведення електроексцизій, цистоскопії; 
• самостійно перев’язувати прооперованих онкологічних хворих; 
• уміти застосовувати хіміопрепарати; 
 готувати пацієнтів до хірургічних втручань; 
 запобігати можливим ускладненням у післяопераційний період та 

внаслідок проведення хіміо- і променевої терапії; 
 виконувати обов’язки операційної, перев’язувальної, процедурної або 

палатної медичної сестри; 
 здійснювати медсестринський процес у відділеннях онкологічного 

профілю; 
 вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною 

діяльністю, володіти навичками професійного спілкування. 
 
Студенти мають бути поінформовані про: 

 основи законодавства України про охорону здоров’я; 
 стан організації медичної допомоги онкологічним хворим в Україні; 
 сучасний стан захворюваності на онкологічні захворювання в регіоні, 

Україні, світі. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 

Загальний 
обсяг Лекції 

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача 

Самостійна 
робота 

1 

Розділ 1. Організація онкологічної допомоги 
в Україні 
Сучасний стан онкологічної служби в Україні. 
Організація онкологічної допомоги. 
Диспансеризація та облік онкологічних 
хворих. Організація та проведення 
профілактичних медоглядів. Аналіз причин 
запущених форм захворювання. Охорона праці 
в галузі 

5 2 - 3 

2 
Реабілітація онкологічних хворих. Медична 
етика і деонтологія. Передпухлинні 
захворювання. Лікарсько-трудова експертиза  

4 1 - 3 

3 

Розділ 2. Основні методи обстеження і 
лікування онкологічних хворих 
Сучасні принципи діагностики злоякісних 
пухлин. Ендоскопічні та цитологічні 
дослідження в діагностиці пухлинних 
захворювань. Рентгенодіагностика пухлин 

9 2 4 3 

4 

Лікування і догляд за хворими під час 
проведення променевої терапії. Променева 
терапія основних локалізацій. Роль 
хіміотерапії в лікуванні онкологічних хворих. 
Правила виписування лікарських засобів  

9 2 4 3 

5 
Розділ 3. Основні онкологічні захворювання 
Рак шлунка, стравоходу, поперечної ободової 
кишки. Рак печінки та підшлункової залози  

9 2 4 3 

6 Рак легенів. Злоякісні захворювання шкіри. 
Рак грудної залози 9 2 4 3 

7 Злоякісні пухлини м’яких тканин і кісток. 
Лімфогранульоматоз 9 2 4 3 

8 Рак шийки і тіла матки. Пухлини яєчників. 
Трофобластична хвороба 9 2 4 3 

9 Пухлини сечової і статевої систем 9 2 4 3 

10 

Розділ 4. Пухлини голови та шиї 
Передпухлинні захворювання та злоякісні 
пухлини губи і слизової оболонки порожнини 
рота. Пухлини гортані, носоглотки, 
приносових пазух, рота, глотки. Рак 
щитоподібної залози 

9 2 4 3 

 Усього 81 19 32 30 
 
Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами 

предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 
з/п Тема Кількість годин 

1 Організація онкологічної допомоги в Україні. Охорона праці в галузі 3 
2 Реабілітація онкологічних хворих  3 
3  Основні методи обстеження і лікування онкологічних хворих 3 
4 Лікування і догляд за хворими під час проведення променевої терапії  3 

5 Рак шлунка, стравоходу, поперечної ободової кишки. Рак печінки та 
підшлункової залози  3 

6 Рак легенів. Злоякісні захворювання шкіри. Рак грудної залози 3 
7 Злоякісні пухлини м’яких тканин і кісток. Лімфогранульоматоз 3 
8 Рак шийки і тіла матки. Пухлини яєчників. Трофобластична хвороба 3 
9 Пухлини сечової і статевої системи 3 

10  Пухлини голови та шиї 3 
 Усього 30 
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ЗМІСТ 
 

Розділ 1. Організація онкологічної допомоги в Україні 
 
Тема 1. Сучасний стан онкологічної служби в Україні. Організація 

онкологічної допомоги. Диспансеризація та облік онкологічних хворих. 
Організація та проведення профілактичних медоглядів. Аналіз причин 
запущених форм захворювання. Охорона праці в галузі 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Історія організації онкологічної допомоги в Україні. Канцерреєстр. 

Статистика та епідеміологія злоякісних пухлин. Структура онкологічної 
служби. Етапи диспансеризації здорового населення. Клінічні групи для 
диспансерного спостереження. Облік онкологічних хворих. Основні форми 
звітності та обліку онкологічних лікувальних закладів. 

Головні завдання онкодиспансерів: чіткий і повний облік онкологічних 
хворих, диспансерне спостереження, аналіз лікування. Підготовка кадрів з онкології. 
Цитологічний скринінг раннього раку шийки матки та раку грудної залози і шкіри. 
Медична профілактика раку. 

Дотримання правил ТБ. Знищення та знезараження предметів, 
забруднених кров’ю, екскретами хворих. Складання плану заходів 
профілактики поширення ВІЛ-інфекції , гепатиту С. охорона праці в галузі. 

 
Тема 2. Реабілітація онкологічних хворих. Медична етика і 

деонтологія. Передпухлинні захворювання. Лікарсько-трудова експертиза 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Фонові процеси (класифікація, діагностика, лікування): фіброміоми 

матки, кісти яєчників, запальні процеси яєчників, кісти грудної залози. 
Дисплазії (визначення поняття, діагностика, лікування). Дисплазії як 
справжній морфологічний передрак. 

Принципи роботи ЛТЕК з онкологічними хворими. Система реабілітації 
онкологічних хворих. Види реабілітації (медична, психологічна, сексуальна, 
соціально-трудова реабілітація, професійна). 

Принципи реабілітації онкологічних хворих (безперервність, 
комплексний характер, індивідуальні програми системи реабілітаційних дій). 
Визначення груп непрацездатності при різних локалізаціях раку. Поняття про 
медичну етику та деонтологію. 

 
Розділ 2. Основні методи обстеження і лікування 

онкологічних хворих  
 

Тема 3. Сучасні принципи діагностики злоякісних пухлин. 
Ендоскопічні та цитологічні дослідження в діагностиці пухлинних 
захворювань. Рентгенодіагностика пухлин 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Цитологічний скринінг (двоетапна програма обстеження в системі 
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профілактики раннього раку). Критерії оцінювання ефекту скринінгу. 
Функціональна діагностика. Біохімічні тести. Імунологічні тести. Поглиблена 
діагностика. 

Лапароскопія, кольпоцервікоскопія, гістероскопія, УЗД в діагностиці 
пухлин. Сканування грудної залози, щитоподібної залози, печінки, нирок. 
Комп’ютерна томографія. 

Цитологічний скринінг (дослідження пунктатів із пухлин, аспіратів, 
зішкрябів з матки, мазків-відбитків розрізу пухлини, випотів з черевної та 
плевральної порожнини). 

Показання, протипоказання, методичні особливості проведення 
гістеросальпінгографії. Особливості проведення рентгенографії кишок. 
Лімфографія в діагностиці метастазів пухлин. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Сучасні принципи лікування злоякісних пухлин: хірургічний, 

променевий, хіміотерапія, поєднана терапія. 
Взяття біоматеріалу для проведення цитологічного скринінгу та 

морфологічного обстеження, біохімічних та імунологічних тестів. 
Участь медичної сестри в лапароскопії, кольпоцервікоскопії та інших 

методах обстеження. Підготовка хворих до різних методів обстеження. 
Підготовки хворих до гістеросальпінгографії, рентгенографії кишок, 

літографії. Здійснення медсестринського процесу під час догляду за хворими. 
 
Практичні навички: 

 взяття біоматеріалу для проведення цитологічного скринінгу та 
морфологічного дослідження, біохімічних та імунологічних тестів; 

 вміти підготувати хворого до проведення різних методів обстеження й 
асистувати лікареві під час процедур; 

 підготовка хворих до проведення обстеження; 
 здійснювати медсестринський процес під час догляду за хворими. 

 
Тема 4. Лікування і догляд за хворими під час проведення 

променевої терапії. Променева терапія основних локалізацій. Роль 
хіміотерапії в лікуванні онкологічних хворих. Правила виписування 
лікарських засобів 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Принципи променевої терапії онкологічних хворих. Променеві 

ускладнення. Загальні і місцеві променеві реакції й ушкодження. Лікування і 
профілактика. Загальні принципи хіміотерапії в онкології. Участь медичної 
сестри в проведенні хіміотерапевтичного лікування. Ускладнення хіміотерапії. 
Правила виписування лікарських засобів онкологічним хворим. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Правила підготовки хворих і проведення променевої терапії. Правила 

запобігання ускладненням. 
Правила підготовки хворих і проведення хіміотерапії. Правила 

запобігання ускладненням. Правила виписування лікарських засобів 
онкологічним хворим. 



 9 

Правила догляду за онкохворими, підготовка до операції та 
післяопераційний догляд. Правила накладання нефростоми, епіцистостоми, 
катетеризації сечового міхура. Здійснення медсестринського процесу при 
онкологічних хворобах. 

 
Практичні навички: 

 вміти підготувати хворих до проведення променевої терапії, 
здійснювати за ними догляд; 

 вміти надати допомогу при ускладненнях променевої терапії; 
 вміти підготувати хворих до проведення хіміотерапії, доглядати за 

хворими; 
 вміти надати допомогу при ускладненнях хіміотерапії; 
 вміти виписати лікарські засоби онкологічним хворим; 
 здійснювати медсестринський процес під час догляду за хворими; 
 здійснювати догляд за нефростомою, епіцистостомою, норицями, 

пролежнями. 
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Розділ 3. Основні онкологічні захворювання 
 
Тема 5. Рак шлунка, стравоходу, поперечної ободової кишки. Рак 

печінки та підшлункової залози 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Захворюваність органів травного каналу. Передракові захворювання 

шлунка. Передракові захворювання поперечної ободової кишки. Прояви 
захворювання. Послідовність методів діагностики. Лікування, радикальні та 
паліативні операції. Диспансерний нагляд, догляд за колостомованими 
хворими. 

Рак печінки: статистика, етіологія, патогенез. Патологічна анатомія. 
Класифікація. Клінічні прояви. Перші симптоми. Правила обстеження печінки 
в дорослих і дітей. Пальпація. Діагностика (лабораторна, інструментальна — 
УЗД, комп’ютерна томографія). Лікування (хірургічне, медикаментозне). 
Метастатичне ураження. Реабілітація хворих на рак печінки. 

Рак підшлункової залози: статистика, етіологія, патогенез. Патологічна 
анатомія. Клінічні прояви хвороби. Скарги. Анамнез. Порядок клінічного 
відстеження хворих. Лабораторна діагностика. Інструментальна діагностика 
(УЗД, КТ, накопичувальні радіоізотопні методи). Лікування (хірургічне, 
медикаментозне, симптоматичне). Прогноз. Реабілітація хворих на рак 
підшлункової залози. 

Механічна жовтяниця: патогенез захворювання. Клінічні прояви: 
скарги, тривалість захворювання, диференціальна діагностика. Лікування. 
Прогноз. Догляд за хворими із жовчними стомами. 

Особливості паліативної допомоги. 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Правила обстеження хворих у разі підозри на рак шлунка, стравоходу, 

поперечної ободової кишки. Правила підготовки хворих до операції та догляд 
у післяопераційний період. Догляд за жовчними норицями. Особливості 
здійснення медсестринського процесу при пухлинах шлунка, стравоходу, 
поперечної ободової кишки, печінки та підшлункової залози. 

 
Практичні навички: 

 вміти підготувати хворих до обстеження в разі підозри на рак шлунка, 
стравоходу, поперечної ободової кишки; 

 вміти підготувати хворих до операції, догляд у післяопераційний 
період; 

 вміти пальпувати лімфатичні вузли у хворого; 
 догляд за хворими після пункційної біопсії лімфатичного вузла; 
 здійснювати медсестринський процес під час догляду за хворими; 
 вміти підготувати хворих до обстеження в разі підозри на рак печінки 

та підшлункової залози. 
 
Тема 6. Рак легенів. Злоякісні захворювання шкіри. Рак грудної 

залози 
 
ЛЕКЦІЯ 
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Рак легенів. Статистика раку легенів. Термінологія раку легенів згідно з 
МКХ-9. Захворюваність на рак легенів. Симптоматика, діагностика та 
стадіювання дрібноклітинного раку легенів. Клініко-анатомічна класифікація 
раку легенів. Міжнародна класифікація раку легенів за системою TNM. Нова 
клінічна класифікація стадій раку легенів (1997). Симптоматика раку легенів. 
Методи первинної діагностики раку легенів. Стандартне лікування хворих на 
недрібноклітинний рак легенів. Хірургічний метод лікування. Променевий 
метод лікування. Метод лікування лікарськими засобами. Реабілітація хворих 
на рак легенів. Особливості паліативної допомоги.  

Рак шкіри: захворюваність на рак шкіри. Клінічна класифікація раку 
шкіри за системою TNM (5-е видання, 1997). Клінічна картина раку шкіри. 
Діагностика раку шкіри: фізикальне обстеження, цитологічна верифікація 
діагнозу, гістологічна верифікація діагнозу. Лікування раку шкіри: хірургічне 
лікування, лікування за допомогою медикаментозних засобів, можливості 
застосування різноманітних фізичних методів — променевої терапії, 
кріотерапії, хімічної рідини. Особливості паліативної допомоги. 

Меланома шкіри: захворюваність на меланому шкіри. Класифікація 
меланоми шкіри за системою TNM (5-е видання, 1997). Клінічні прояви 
меланоми шкіри. Діагностика меланоми шкіри (принципи та правила 
морфологічної верифікації захворювання). Лікування меланоми шкіри 
(хірургічне, хіміо-, імунотерапевтичне). Особливості паліативної допомоги. 

Рак грудної залози. Класифікація раку грудної залози за системою TNM 
(5-е видання, 1997). Клінічні прояви раку грудної залози. Діагностика раку 
грудної залози (фізикальне обстеження грудної залози, правила морфологічної 
верифікації захворювання, цитологічна діагностика). Лікування раку грудної 
залози (хірургічне, променеве, хіміотерапевтичне). Реабілітація хворих на рак 
грудної залози. 

 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Правила обстеження хворих у разі підозри на рак легенів, підготовка 

хворих до операції та догляд у післяопераційний період. 
Демонстрація хворих на рак шкіри. Демонстрація хворих на меланому 

шкіри. Демонстрація передпухлинних захворювань. Демонстрація хворих на 
рак грудної залози. Демонстрація оперативних втручань. Особливості 
застосування медсестринського процесу при пухлинах легенів, шкіри та 
грудної залози. 

 
Практичні навички: 

 уміти підготувати хворих до обстеження в разі підозри на рак легенів; 
 уміти підготувати хворих до обстеження в разі підозри на рак грудної 

залози; 
 готувати хворих до операції, догляд у післяопераційний період; 
 уміти перев’язувати хворих; 
 догляд за хворими після пункційної біопсії лімфатичного вузла; 
 уміти зібрати набір інструментів для відкритої біопсії лімфатичного 

вузла; 
 здійснювати медсестринський процес під час догляду за хворими. 

 
Тема 7. Злоякісні пухлини м’яких тканин і кісток. 

Лімфогранульоматоз 
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ЛЕКЦІЯ 
 
Клінічні прояви злоякісних пухлини м’яких тканин. Диференціальна 

діагностика із доброякісними пухлинами за клінічними проявами. Реабілітація 
хворих на пухлини м’яких тканин. 

Клінічні прояви злоякісних пухлин кісток. Сучасна діагностика пухлин 
кісток. Симптоматична терапія хворих із патологічними переломами. 
Лікування пухлин кісток (хірургічне, спеціальне). Реабілітація хворих на 
пухлини кісток. 

Лімфогранульоматоз у дітей. Етіологія, патогенез. Патоморфологія. 
Локалізація та способи поширення. Діагностика (лабораторна, інвазивні 
методи дослідження). Клінічна симптоматика, прогноз, лікування. Схеми 
лікування та їхня періодичність. 

Лімфогранульоматоз у дорослих. Етіологія, патогенез. Морфологічна 
класифікація. Клінічні прояви за трьома стадіями. Клінічні прояви активізації 
хвороби. Лабораторні ознаки. Діагностика. Лікування. Прогноз. Реабілітація 
хворих. 

Особливості паліативної допомоги. 
 
 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Правила обстеження хворих, підготовка набору інструментів для 

цитологічного та гістологічного обстеження лімфатичних вузлів, правила 
введення хіміопрепаратів хворим на лімфогранульоматоз. Психопрофілактика 
у хворих після хіміотерапії. Особливості застосування медсестринського 
процесу при пухлинах м’яких тканин і кісток, лімфогранульоматозі. 

 
Практичні навички: 

 уміти доглядати за хворими на лімфогранульоматоз; 
 здійснювати медсестринський процес під час догляду за хворими; 
 підготовка хворих до операції, догляд у післяопераційний період; 
 уміти перев’язувати хворих. 

 
Тема 8. Рак шийки і тіла матки. Пухлини яєчників. 

Трофобластична хвороба 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Захворюваність і смертність від раку шийки матки. Фактори ризику 

захворюваності на рак шийки матки. Етіопатогенез — значення вірусу папіломи 
людини у виникненні захворювання. Класифікація. Комплексна діагностика. 
Біологічні особливості мікроінвазивного раку шийки матки. Планування 
лікування раку шийки матки. 

Методи комбінованого та поєднаного лікування раку шийки матки. 
Прогноз. Патогенетичні варіанти раку тіла матки. Класифікація, діагностика. 
Клінічний перебіг, симптоматика та лікування раку тіла матки. Показання до 
хірургічного та променевого лікування. Гормональна терапія. Прогноз. 
Особливості паліативної допомоги. 

Класифікація трофобластичної хвороби. Класифікація 
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трофобластичної хвороби за стадіями (ВООЗ, 1976, 1991, 1995). Фактори 
ризику. Патогенез трофобластичної хвороби. Метастазування. Планування 
лікування. 

Захворюваність і смертність від раку яєчників. Фактори ризику 
захворюваності на рак яєчників. Етіопатогенез. Класифікації. Комплексна 
діагностика. Комбіноване та комплексне лікування. Реабілітація хворих на 
пухлини яєчників. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Обстеження хворих з підозрою на рак шийки і тіла матки та догляд за 

ними. 
Обстеження хворих у разі підозри на рак яєчників, підготовка хворих 

до операції та догляд у післяопераційний період. 
Обстеження хворих у разі підозри на трофобластичну хворобу, 

підготовка хворих до операції та догляд у післяопераційний період. 
Особливості застосування медсестринського процесу при пухлинах матки, 
яєчників, трофобластичній хворобі. 

 
Практичні навички: 

 уміти підготувати хворих до обстеження в разі підозри на рак матки, 
пухлини яєчників, трофобластичну хворобу; 

 уміти підготувати хворих до операції, догляд у післяопераційний 
період; 

 уміти перев’язувати хворих; 
 уміти пальпувати лімфатичні вузли у хворих; 
 здійснювати медсестринський процес під час догляду за хворими. 

 
Тема 9. Пухлини сечової і статевої систем 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Пухлини нирок: статистика, етіологія, патогенез, клінічні прояви. 

Гематурія. Альбумінурія. Діагностика (клінічна, інструментальна — УЗД, КТ, 
ЯМР, рентгенологічна). Лікування (хірургічне, променеве, хіміотерапевтичне, 
симптоматичне). Прогноз. Особливості паліативної допомоги. 

Рак сечового міхура: статистика, етіологія, патогенез, клінічні прояви. 
Діагностика (клінічна, лабораторна, рентгенологічна, УЗД, КТ, ЯМР, 
цистоскопічна, цитологічна, гістологічна). Лікування (хірургічне, променеве, 
хіміотерапевтичне, симптоматичне). Прогноз. Особливості паліативної 
допомоги. 

Рак передміхурової залози: статистика, етіологія, патогенез, клінічні 
прояви, діагностика. Правила обстеження хворих. Цистоскопія. Цистографія. 
УЗД, КТ. Лікування (комбіноване, комплексне, симптоматичне). Прогноз. 
Особливості паліативної допомоги. 

Рак статевого члена: статистика, етіологія, патогенез, клінічні прояви. 
Діагностика (цитологічна, гістологічна). Лікування. Прогноз. 

Особливості паліативної допомоги. 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Правила догляду за нефро- та епіцистостомами. Правила підготовки 
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хворих до операцій, до цистоскопій. Особливості здійснення медсестринського 
процесу при пухлинах сечової та статевої систем. 

 
Практичні навички: 

 догляд за нефростомою, епіцистостомою; 
 правила катетеризації сечового міхура, підготовка цистоскопа до 

роботи; 
 підготовка хворих до екскреторної урографії. 

 
Розділ 4. Пухлини голови та шиї 
 
Тема 10. Передпухлинні захворювання та злоякісні пухлини губи і 

слизової оболонки порожнини рота. Пухлини гортані, носоглотки, 
приносових пазух, рота, глотки. Рак щитоподібної залози 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Передпухлинні захворювання губи. Фактори зовнішнього впливу, які 

відіграють роль у появі раку губи. Діагностика раку губи. Лікування. 
Клінічна картина, діагностика, планування лікування пухлини гортані, 

носоглотки. Прогноз, реабілітація. Клінічні прояви та лікування пухлин 
приносових пазух, рота, глотки. Реабілітація. Прогноз. 

Частота захворювання на рак щитоподібної залози. Загальні принципи 
діагностики. Комплексне лікування та диспансеризація. Прогноз. Реабілітація 
хворих. Особливості паліативної допомоги. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Правила обстеження хворих у разі підозри на злоякісні пухлини губи і 

слизової оболонки порожнини рота; підготовка хворих до операції і догляд у 
післяопераційний період. 

Обстеження хворих за підозри на пухлини гортані, носоглотки. Правила 
підготовки до операції та догляд у післяопераційний період. 

Правила обстеження хворих у разі підозри на рак щитоподібної залози 
та підготовка до операції. Особливості здійснення медсестринського процесу 
при пухлинах губи, слизової оболонки порожнини рота, гортані, носоглотки, 
приносових пазух, щитоподібної залози. 

 
Практичні навички: 

 уміти підготувати до обстеження хворих у разі підозри на злоякісні 
пухлини губи і слизової оболонки порожнини рота; 

 уміти підготувати хворих до операції; 
 догляд за хворими в післяопераційний період; 
 підготовка до обстеження хворих у разі підозри на рак щитоподібної 

залози. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Виявлення ознак пухлинного процесу. 
2. Застосування правил етики та деонтології. 
3. Участь у виконанні лікарських призначень. 
4. Профілактика пролежнів. 
5. Уміти виконувати всі основні маніпуляції, що застосовуються в 

онкологічній клініці: 
• внутрішньовенне, внутрішньом’язове та підшкірне введення ліків; 
• уведення внутрішньовенного та сечового катетера, асистування під 

час катетеризації підключичної вени; 
• асистування при діагностичних вишкрібаннях порожнини матки, 

при проведенні електроексцизій, цистоскопії; 
• самостійне проведення перев’язок прооперованим онкологічним 

хворим; 
• застосування хіміопрепаратів. 

6. Готувати пацієнтів до хірургічних втручань. 
7. Запобігати можливим ускладненням у післяопераційний період та 

внаслідок проведення хіміо- і променевої терапії. 
8. Виконувати обов’язки операційної, перев’язувальної, процедурної або 

палатної медичної сестри. 
9. Надавати невідкладну допомогу хворим.  
10. Здійснювати медсестринський процес в разі онкопатології. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 
ЗАЛІКУ  

 
1. Сучасний стан онкологічної служби в Україні. 
2. Організація онкологічної допомоги. 
3. Дотримання правил ТБ. Знищення та знезараження предметів, 

забруднених кров’ю, екскретами хворих. Складання плану заходів 
профілактики поширення ВІЛ-інфекції, гепатиту С. 

4. Диспансеризація та облік онкологічних хворих. 
5. Організація та проведення профілактичних медичних оглядів. 
6. Аналіз причин запущених форм захворювання. 
7. Реабілітація онкологічних хворих. 
8. Медична етика і деонтологія. 
9. Передпухлинні захворювання. 
10. Лікарсько-трудова експертиза. 
11. Сучасні принципи діагностики та лікування злоякісних пухлин. 
12. Ендоскопічні та цитологічні дослідження в діагностиці пухлинних 

захворювань. 
13. Рентгенодіагностика пухлин. 
14. Принципи променевої терапії онкологічних хворих. 
15. Променева терапія основних локалізацій. 
16. Роль хіміотерапії в лікуванні онкологічних хворих. 
17. Правила виписування лікарських засобів. 
18. Догляд за онкологічними хворими в післяопераційний період. 
19. Рак шлунка, стравоходу, поперечної ободової кишки. 
20. Рак печінки та підшлункової залози. 
21. Рак легенів. 
22. Злоякісні захворювання шкіри. 
23. Рак грудної залози. 
24. Злоякісні пухлини м’яких тканин і кісток. 
25. Лімфогранульоматоз. 
26. Рак шийки і тіла матки.  
27. Пухлини яєчників. 
28. Трофобластична хвороба. 
29. Пухлини сечової і статевої систем. 
30. Передпухлинні захворювання та злоякісні пухлини губи і слизової 

оболонки порожнини рота. 
31. Пухлини гортані, носоглотки, приносових пазух, рота, глотки.  
32. Рак щитоподібної залози. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ КОМПЛЕКСНОГО 
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 
1. Організація онкологічної допомоги в Україні. 
2. Дотримання правил ТБ. Знищення та знезараження предметів, 

забруднених кров’ю, екскретами хворих. Складання плану заходів 
профілактики поширення ВІЛ-інфекції, гепатиту С 

3. Диспансеризація та облік онкологічних хворих. 
4. Організація та проведення профілактичних медоглядів. 
5. Аналіз причин запущених форм захворювання. 
6. Реабілітація онкологічних хворих. 
7. Медична етика і деонтологія. 
8. Передпухлинні захворювання. 
9. Лікарсько-трудова експертиза. 
10. Сучасні принципи діагностики та лікування злоякісних пухлин. 
11. Ендоскопічні та цитологічні дослідження в діагностиці пухлинних 

захворювань. 
12. Рентгенодіагностика пухлин. 
13. Принципи променевої терапії онкологічних хворих. 
14. Променева терапія основних локалізацій. 
15. Роль хіміотерапії в лікуванні онкологічних хворих. 
16. Правила виписування лікарських засобів. 
17. Догляд за онкологічними хворими в післяопераційний період. 
18. Рак шлунка, стравоходу, поперечної ободової кишки. 
19. Рак печінки та підшлункової залози. 
20. Рак легенів. 
21. Злоякісні захворювання шкіри. 
22. Рак грудної залози. 
23. Злоякісні пухлини м’яких тканин і кісток. 
24. Лімфогранульоматоз. 
25. Рак шийки і тіла матки.  
26. Пухлини яєчників. 
27. Трофобластична хвороба. 
28. Пухлини сечової і статевої систем. 
29. Передпухлинні захворювання та злоякісні пухлини губи і слизової 

оболонки порожнини рота. 
30. Пухлини гортані, носоглотки, приносових пазух, рота, глотки.  
31. Рак щитоподібної залози. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програму з дисципліни “Медсестринство в дерматовенерології” для 
вищих медичних навчальних закладів України І—ІІІ рівнів акредитації 
складено для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” напряму 
підготовки 1201 “Медицина”. За навчальним планом 2011 р. “Медсестринство 
в дерматології та венерології” вивчається на третьому році навчання. На 
дисципліну відведено 81 год, з них лекцій — 19, практичних занять — 32, 
самостійної позааудиторної роботи — 30 год. 

Вивчення дисципліни “Медсестринство в дерматології та венерології” 
має велике значення для майбутніх медичних сестер, які працюють самостійно 
і повинні вміти надавати кваліфіковану долікарську медичну допомогу, 
виконувати медичні маніпуляції з діагностичною та лікувальною метою, 
проводити лікувально-профілактичні заходи тощо. 

Головну роль у медсестринському процесі відіграє медична сестра, яка 
в межах своєї компетенції надає медичні послуги, спрямовані на стабілізацію 
та зміцнення здоров’я пацієнта, запобігання захворюванням. Вона працює в 
тісному контакті з пацієнтом для виявлення його потреб, вирішення дійсних і 
супутніх проблем, пов’язаних із патологією. 

Мета дисципліни — оволодіти медсестринським процесом з метою 
лікування шкірних хвороб і хвороб, що передаються статевим шляхом, у такій 
послідовності: 

1. Визначення захворювання. 
2. Етіологія. 
3. Класифікація за клінічними проявами, перебігом, стадіями, 

активністю патологічного процесу, ускладненнями тощо, знання яких 
необхідне для загальної орієнтації медичної сестри. 

4. Етапи медсестринського процесу: 
І — медсестринське обстеження (скарги пацієнта, анамнестичні дані, 

об’єктивно). 
ІІ — медсестринський діагноз (перелічені медсестринські діагнози — 

ознаки захворювання, на які медична сестра може впливати, надавати 
допомогу пацієнтові в межах своєї компетенції). 

ІІІ — планування медсестринських втручань за схемою: 
 підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для 

лабораторних досліджень; 
 підготовка пацієнта до проведення діагностичних тестів; 
 підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження; 
 спостереження за пацієнтом і вирішення його нагальних 

проблем; 
 виконання призначень лікаря; 
 вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта; 
 навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду. 

IV — реалізація плану медсестринських втручань, у якому 
розшифровуються всі пункти ІІІ етапу. 

V — оцінювання результатів медсестринських втручань та коригування 
їх. 

5. Профілактика захворювань — первинна і вторинна. 
 
Медсестринство в дерматовенерології як навчальна дисципліна: 
а) ґрунтується на вивченні студентами таких дисциплін: “Анатомія 

людини”, “Фізіологія”, “Мікробіологія”, “Фармакологія та медична 
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рецептура”, “Основи медсестринства”, “Основи психології та міжособове 
спілкування”, “Основи профілактичної дисципліни”; 

б) інтегрується з такими дисциплінами: “Медсестринство у внутрішній 
медицині”, “Медсестринство в хірургії”, “Медсестринство в педіатрії”, 
“Медсестринство в акушерстві та гінекології”, “Медсестринство в онкології”, 
“Медсестринство в сімейній медицині”, “Медсестринство при інфекційних 
хворобах” тощо. 

Види навчальних занять згідно з навчальним планом: 
 лекції; 
 навчальна практика; 
 самостійна позааудиторна робота студентів. 

Теми лекційного курсу розкривають етіолого-епідеміологічні дані, 
класифікацію, медсестринський процес, принципи профілактики при шкірних 
хворобах і хворобах, що передаються статевим шляхом. 

Навчальна практика передбачає: 
 засвоєння практичних навичок догляду за пацієнтами; 
 виявлення проблем пацієнта, складання та реалізація плану 

медсестринських втручань, оцінювання результатів та коригування їх. 
Самостійна позааудиторна робота студентів спрямована на самостійний 

пошук тематичної літератури, самостійне вивчення фрагментів навчальної 
програми, виконання індивідуальних завдань викладача, саморозвиток 
медичної сестри. 

Засвоєння тем контролюється на практичних заняттях. Для визначення 
рівня підготовки студентів застосовують комп’ютерні тести, розв’язування 
ситуаційних задач, ділові ігри, контроль практичних навичок тощо. 

Предметна (циклова) комісія має право вносити до 15 % змін до 
навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, 
напрямів наукових досліджень, екологічних особливостей регіону, але 
відповідно до кінцевих цілей складових галузевих стандартів вищої освіти 
ОКХ і ОПП (2011 р.) за фахом підготовки та навчальним планом (2011 р.). 

 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 анатомо-фізіологічні особливості шкіри людини, слизових оболонок, 
потових і сальних залоз, волосся, нігтів людини; 

 правила особистої медичної безпеки та профілактичні заходи при 
інфекційних захворюваннях шкіри та венеричних хворобах; 

 визначення, етіологію, класифікацію шкірних та венеричних 
захворювань; 

 етапи медсестринського процесу: 
І — медсестринське обстеження (скарги пацієнта, анамнестичні дані, 

об’єктивно); 
ІІ — медсестринський діагноз (передічені медсестринські діагнози — 

ознаки захворювання, на які медична сестра може впливати, надавати 
допомогу пацієнтові в межах своєї компетенції); 

ІІІ — планування медсестринських втручань за схемою: 
 підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для 

лабораторних досліджень; 
 підготовка пацієнта до проведення діагностичних тестів; 
 підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження; 
 спостереження за пацієнтом і вирішення його наявних проблем; 
 виконання призначень лікаря; 
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 вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта; 
 навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду; 
IV — реалізація плану медсестринських втручань, у якому 

розшифровуються всі пункти ІІІ етапу; 
V — оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція; 
 морально-деонтологічні принципи медичного фахівця; 
 чинні накази та інструктивні листи МОЗ України щодо хвороб 

шкіри та хвороб, що передаються статевим шляхом; 
 правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, 

професійної безпеки в лікувально-профілактичних закладах. 
 
Студенти повинні вміти: 

 збирати дані анамнезу захворювання та епідемічного анамнезу; 
 проводити медсестринське обстеження дерматовенерологічних 

пацієнтів, медсестринську діагностику, планування та реалізацію 
медсестринських втручань з оцінюванням їхніх результатів та 
корекцією медсестринської діяльності відповідно до всіх етапів 
домедсестринського процесу при найпоширеніших дерматологічних і 
венерологічних хворобах; 

 проводити підготовку пацієнтів до взяття біологічного матеріалу для 
лабораторних досліджень та діагностичних тестів; 

 оцінювати результати лабораторних досліджень: норма, патологія; 
 виконувати призначення лікаря; 
 визначати тактильну, больову, температурну чутливість шкіри; 
 оцінювати характер дермографізму; 
 проводити пробу на гідрофільність; 
 володіти навичками очищення ділянки ураження, підготовки шкіри до 

застосування зовнішніх медикаментозних форм; 
 володіти навичками застосування волого-висихаючих, оклюзійних 

пов’язок, дерматологічного компресу, збовтувальних сумішей, паст, 
мазей; 

 характеризувати патологічні елементи висипки на шкірі, слизових 
оболонках; 

 вести медичну документацію; 
 дотримуватися правил морально-етичних і деонтологічних норм в 

дерматології; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час застосування 
основних засобів у медсестринській діяльності та догляду за пацієнтом; 

 знати чинні накази та інструктивні листи МОЗ України щодо хвороб 
шкіри та хвороб, які передаються статевим шляхом; 

 проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань 
профілактичної медицини, пропаганди здорового способу життя. 

 
Студенти мають бути поінформовані про: 

 моральну та юридичну відповідальність за збереження професійної 
таємниці; 

 моральну та юридичну відповідальність за невиконання 
медикаментозних призначень, дезінфекції, стерилізації тощо; 

 правила поведінки медичного персоналу щодо профілактики 
професійних захворювань; 
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 накази та інструктивні листи МОЗ України щодо дерматологічних та 
венерологічних хвороб. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п Тема 

Кількість годин 

Загальний 
обсяг Лекції 

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача 

Самостійна 
робота 

 Розділ 1. Дерматологія     

1 Вступ. Медсестринський процес 
у дерматології  

6 2 4  

 Розділ 2. Хвороби шкіри та її 
придатків 

    

2 Піодермії 6 2 
4 

 

3 Короста. Педикульоз  2 2 
4 Мікози 6 2 4  

5 Дерматит і екзема. Професійні 
дерматози 

6 2 4  

6 Папулосквамозні дерматози 6 2 4  

 Розділ 3. Венерологія     
7 Сифіліс  6 2 4  
8 Гонококова інфекція 6 2 4  

9 Хламідійна інфекція. 
Урогенітальний трихомоніаз 

6 2 

4 

 

10 ВІЛ-інфекції/СНІД.  
Охорона праці в галузі 

1 1 

 Самостійна позааудиторна робота 30   30 
 Усього 81 19 32 30 

 
Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами 

предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ з/п Тема Кількість годин 
1 Історія розвитку вчення про хвороби шкіри. Організація роботи 

дерматовенерологічної служби в Україні 
2 

2 Деонтологічні аспекти  медсестринства в дерматовенерології 2 
3 Принципи лікування пацієнтів з шкірними хворобами 2 
4 Вірусні інфекційні хвороби з ураженням шкіри та слизових оболонок. 

Відпрацювання етапів медсестринського процесу 
2 

5 Туберкульоз шкіри. Медсестринський процес 2 
6 Кропив’янка та еритеми (багатоформна, синдром Стівенса—Джонсона, 

Лайєлла). Проблеми. Медсестринський процес 
3 

7 Міхурник. Герпетиформний дерматит Дюрінга. Проблеми. 
Медсестринський процес 

2 

8 Червоний вовчак. Склеродермія. Медсестринський процес 2 
9 Звичайні вугрі. Проблеми. Медсестринський процес 1 
10 Гніздова алопеція. Проблеми. Медсестринський процес 1 
11 Доброякісні новоутворення шкіри. Медсестринський процес 2 
12 Рак шкіри. Злоякісна меланома шкіри. Проблеми. Медсестринський процес 3 
13 Сечостатевий мікоплазмоз. Медсестринський процес 2 
14 Бородавки (венеричні) анальної ділянки та статевих органів (ГК — 

гострокінцеві кондиломи). Медсестринський процес 
1 

15 Заходи профілактики внутрішньолікарняних заражень ВІЛ-інфекцією 
відповідно наказів МОЗ України № 120 від 25.05.2000 р. та № 580 від 
12.12.2003 р.  

2 

16 Суспільна та особиста профілактика хвороб, які передаються статевим 
шляхом 

1 

 Усього 30 
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ЗМІСТ 
 

Розділ 1. Дерматологія 
 
Тема 1. Вступ. Медсестринський процес у дерматології 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Визначення дерматології, її зміст, завдання, методи. Історія розвитку 

вчення про хвороби шкіри. Анатомія і фізіологія шкіри, потових і сальних 
залоз, волосся, нігтів. Особливості будови й фізіології шкіри, слизових 
оболонок у дитячому та старечому віці. Особливості деонтології в 
дерматовенерології.  

Методи діагностики в дерматології: суб’єктивні, об’єктивні, 
інструментальні, лабораторні тощо. Загальна симптоматологія шкірних 
хвороб. Первинні та вторинні елементи шкірної висипки. 

Медсестринський процес у дерматології. Медсестринське обстеження 
пацієнтів. Значення скарг, анамнезу, медсестринських діагнозів і складання 
плану медсестринських втручань, догляду тощо. Підготовка пацієнта та взяття 
біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. Значення специфічних 
методів досліджень (мікроскопічних, бактеріологічних, серологічних, 
алергологічних, імунологічних тощо). Сучасні методи інструментальної 
діагностики. Лікувально-охоронний режим. Роль медичної сестри в реалізації 
медсестринських втручань та виконанні лікарських призначень.  

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Медсестринський процес у дерматології. Методи діагностики шкірних 

хвороб. Медсестринське обстеження пацієнта: збирання скарг, даних анамнезу 
хвороби та життя, проведення медсестринського об’єктивного обстеження різних 
органів і систем. Визначення наявних симптомів і синдромів у дерматології. 
Виявлення наявних проблем пацієнта, медсестринське оцінювання стану 
пацієнта, встановлення медсестринського діагнозу. Планування медсестринських 
втручань. Участь у реалізації заходів із специфічної лабораторної діагностики. 
Взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (крові, сечі, калу 
тощо). Методика очищення ділянки ураження, підготовка шкіри до застосування 
зовнішніх медикаментозних форм. Застосування волого-висихаючої, оклюзійної 
пов’язок, дерматологічного компресу, збовтувальних сумішей, паст, мазей тощо. 
Дотримання техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму під час 
застосування основних засобів у медсестринській діяльності та догляду за 
пацієнтом. 

 
Практичні навички: 

 збирати анамнез у пацієнтів зі шкірними хворобами; 
 визначати на шкірі пацієнта первинні та вторинні елементи висипки; 
 визначати тактильну, больову, температурну чутливість шкіри; 
 визначати симптом щипка або джгута; 
 проводити проби на гідрофільність; 
 оцінювати характер дермографізму; 
 володіти технікою внутрішньовенних, краплинних, 

внутрішньом’язових, підшкірних та внутрішньошкірних ін’єкцій; 
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 володіти методикою очищення вогнища ураження, підготовкою шкіри 
до застосування зовнішніх медикаментозних форм; 

 володіти методикою застосування волого-висихаючих пов’язок, 
охолоджувальних примочок, дерматологічного компресу, 
збовтувальних сумішей, паст, мазей, накладання оклюзійної пов’язки 
тощо; 

 володіти навичками професійної медичної безпеки, охорони праці, 
протиепідемічного режиму під час застосування основних засобів у 
медсестринській діяльності та догляду за пацієнтом. 

 
Розділ 2. Хвороби шкіри та її придатків 
 
Тема 2. Піодермії 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Піодермії (стафілококовий синдром обпеченої шкіри; імпетиго; 

епідемічний пемфігус новонароджених; фурункул і карбункул; звичайна 
ектима; еритразма). Визначення. Етіологія, епідеміологія. Медсестринський 
процес при піодерміях. Профілактика.  

 
Тема 3. Короста. Педикульоз  
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Короста. Етіологія, епідеміологія. Клінічні форми. Медсестринський 

процес при корості: значення даних анамнезу, медсестринського об’єктивного 
обстеження, визначення проблем пацієнта, встановлення медсестринського 
діагнозу. Планування та реалізація медсестринських втручань. Роль медичної 
сестри у профілактиці корости. 

Педикульоз. Етіологія. Епідеміологія. Класифікація.  
Медсестринське обстеження при педикульозі, визначення проблем 

пацієнта, встановлення медсестринського діагнозу. Планування та реалізація 
медсестринських втручань, виконання призначень лікаря. Вирішення супутніх 
проблем і потреб пацієнта. Профілактика педикульозу. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Здійснення медсестринського процесу в разі піодермій, корости, 

педикульозу. Виконання лікарських призначень із загальної та місцевої терапії 
при піодерміях. Проведення огляду на коросту, педикульоз. Відпрацювання 
навичок у підготовці пацієнта до застосування зовнішніх медикаментозних 
форм за певної патології. Оброблення пацієнта при корості (бензилбензоатом, 
сірчаною маззю, препаратом “Спрегаль”), педикульозі (нітіфор, хігія, ПАРА-
плюс, “Ландау” тощо). Проведення поточної, заключної дезінфекції в 
компетенції медичної сестри. Проведення комплексної профілактики корости, 
педикульозу в організованих колективах (дитячих садках, школах). 
Заповнення повідомлення на виявлення  паразитарних хвороб шкіри (ф. 089-
2/о). Дотримання правил професійної медичної безпеки, охорони праці, 
протиепідемічного режиму під час роботи з інфекційним пацієнтом та 
інфікованим матеріалом. 
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Практичні навички: 
 трактувати патологічні елементи висипки у пацієнтів за цієї патології; 
 обробляти шкіру навколо вогнища піодермії; 
 володіти методикою оброблення мікротравм; 
 володіти методикою епіляції волосся в разі непаразитарного сикозу; 
 накладати на інфільтрат чистий іхтіол; 
 готувати ділянки ураження до застосування місцевого лікування та 

зовнішніх медикаментозних форм; 
 проводити профілактику мікротравм на виробництві та в сільському 

господарстві; 
 брати патологічний матеріал для лабораторної діагностики корости; 
 обробляти шкіру пацієнтів на коросту бензилбензоатом, за методом 

Дем’яновича, маззю Вількінсона, сірчаною маззю та сучасними 
препаратами (“Спрегаль”); 

 проводити огляд на педикульоз; 
 здійснювати дезінфекцію в разі корости: білизни натільної та 

постільної, рушників, постелі пацієнта (ковдри, матрацу, подушки), 
предметів ужитку (посуду, гребінця тощо), приміщення та предметів 
обстановки, ганчірки для прибирання; 

 проводити санітарно-освітню роботу в дитячих і дорослих колективах; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму під час застосування основних засобів у 
медсестринській діяльності та догляду за пацієнтом. 

 
Тема 4. Мікози 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Дерматофітії, кератомікози, кандидоз. Визначення, етіологія, 

епідеміологія. Клінічні різновиди, форми. Медсестринський процес у разі 
мікозів: медсестринське обстеження, виявлення наявних і супутніх проблем 
пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів, планування 
медсестринських втручань; роль медсестринського спостереження, догляду, 
виконання лікарських призначень. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Здійснення медсестринського процесу при мікозах. Виконання лікарських 

призначень із загальної та місцевої терапії. Відпрацювання навичок підготовки 
пацієнта та взяття патологічного матеріалу з місця ураження для лабораторних 
досліджень, проведення люмінесцентної діагностики (стрижка волосся, ручна 
епіляція волосся, видалення кірочок), застосування зовнішніх медикаментозних 
форм. Навчання пацієнта та його оточення санітарно-гігієнічних навичок. Вжиття 
заходів щодо забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму, особистої 
безпеки та охорони праці медперсоналу. 

 
Практичні навички: 

 трактувати патологічні елементи висипки у пацієнтів при мікозах; 
 володіти методикою взяття патологічного матеріалу для лабораторної 

діагностики на наявність грибів; 
 готувати пацієнтів до проведення люмінесцентної діагностики; 
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 володіти навичками проведення йодної проби при кератомікозах; 
 проводити заходи профілактики мікозів: дезінфекція інструментів, 

білизни, шапочок, взуття (при мікозах стоп); 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки при грибкових 
захворюваннях. 

 
 
 

Тема 5. Дерматит і екзема. Професійні дерматози 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Простий та алергійний контактні дерматити, атопічний дерматит, 

екзема, простий хронічний лишай (Відаля).  
Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринське обстеження, 

виявлення наявних і супутніх проблем пацієнта, встановлення 
медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань та 
реалізація їх під час спостереження, догляду за пацієнтом. Виконання 
лікарських призначень. Оцінювання результатів виконання плану 
медсестринських втручань та корекція їх. Санаторно-курортне лікування. 
Профілактика. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Виконання медсестринського процесу при дерматитах, екземі, 

професійних дерматозах, лишаю Відаля. Оцінювання стану пацієнта на основі 
медсестринського обстеження. Взяття біологічного матеріалу для 
лабораторного дослідження, підготовка пацієнта та проведення алергологічних 
тестів. Пояснення пацієнтові та особам з його оточення необхідності 
уникнення чинників, які провокують загострення хвороби, дотримання вимог 
до харчування. Вжиття заходів щодо забезпечення санітарно-
протиепідемічного режиму та особистої безпеки, охорони праці медперсоналу. 

 
Практичні навички: 

 трактувати патологічні елементи висипки у пацієнтів при дерматитах, 
екземі, професійних дерматозах; 

 проведити шкірні тести: краплинним, аплікаційним, 
внутрішньошкірним методами; 

 виконувати медсестринські втручання та опіку пацієнтів відповідно до 
етапів медсестринських процесів; 

 проводити санітарно-освітню роботу з працівниками та керівниками 
установ (підприємств); 

 забезпечувати санітарно-протиепідемічний режим, професійну безпеку, 
охорону праці медперсоналу. 

 
Тема 6. Папулосквамозні дерматози 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Псоріаз. Червоний плоский лишай. Пітиріаз рожевий.  
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Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринський процес за цієї 
патології: медсестринське обстеження, виявлення дійсних проблем пацієнта, 
встановлення медсестринських діагнозів. Планування медсестринських 
втручань: підготовка пацієнта до взяття біологічного матеріалу для 
лабораторних досліджень. Принципи лікування. Санаторно-курортне 
лікування. Профілактика. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Виконання медсестринського процесу при псоріазі, червоному плоскому 

лишаю та пітиріазі рожевому. Оволодіння навичками медсестринського 
обстеження, визначення його дійсних проблем і встановлення медсестринських 
діагнозів. Планування медсестринських втручань та реалізація їх. Відпрацювання 
навичок підготовки пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 
досліджень (крові, сечі, біоптату патологічно зміненої шкіри тощо). Виконання 
лікарських призначень. Роз’яснення пацієнтові та особам з його оточення щодо 
прогнозу захворювання, профілактики рецидивів. Вжиття заходів щодо 
забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму та професійної безпеки, 
охорони праці медперсоналу. 

 
Практичні навички: 

 трактувати патологічні елементи висипки у пацієнтів при 
папулосквамозних дерматозах, хворобах потових і сальних залоз; 

 визначати псоріатичну тріаду; 
 визначати сітку Уїкхема; 
 визначати біодозу ультрафіолетового опромінення; 
 готувати пацієнта до взяття біологічного матеріалу (крові, сечі, 

біоптату патологічно зміненої шкіри тощо); 
 проводити диспансерне спостереження та профілактику при цих 

захворюваннях; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму. 
 

Розділ 3. Венерологія 
 
Тема 7. Сифіліс 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Визначення, етіологія, епідеміологія. Класифікація. Медсестринський 

процес при ранньому, пізньому сифілісі. Значення даних анамнезу, 
медсестринського об’єктивного обстеження, визначення наявних проблем 
пацієнта. Установлення медсестринського діагнозу, планування та реалізація 
медсестринських втручань. Заходи зі специфічної лабораторної діагностики 
(взяття патологічного матеріалу для мікроскопічного дослідження, крові для 
серологічного дослідження). Медсестринське спостереження за загальним 
станом пацієнта, дотримання особистої гігієни та допомога в разі 
ускладненого твердого шанкру. 

Медсестринське спостереження і догляд при природженому сифілісі 
залежно від клінічного періоду. Імовірні та можливі ознаки при природженому 
сифілісі пізньому. Виконання лікарських призначень зі специфічного та 
неспецифічного лікування залежно від періоду захворювання, віку й 
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загального стану пацієнта відповідно до чинних наказів МОЗ України. 
Оцінювання результатів медсестринських втручань та корекція їх. Навчання 
пацієнта та його оточення санітарно-гігієнічних навичок, необхідність 
дотримання правил догляду за хворою дитиною. Принципи профілактики при 
сифілісі та роль жіночих консультацій у профілактиці природженого сифілісу. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Виявлення наявних проблем на різних періодах сифілісу та при 

природженому сифілісі. Критерії оцінювання стану пацієнта після 
медсестринського обстеження. Планування медсестринських втручань та 
реалізація їх. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття 
біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. Виконання лікарських 
призначень. Оброблення шкіри рук медсестри після огляду пацієнта, 
предметів, з якими стикався пацієнт. Навчання пацієнта, його оточення само- 
та взаємодогляду. Поточна дезінфекція у венерологічному відділенні. 
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 
режиму в лікувально-профілактичному закладі. 

 
Практичні навички: 

 володіти навичками підготовки пацієнта та взяття патологічного 
матеріалу для виявлення збудника сифілісу; 

 володіти навичками взяття крові з вени для серологічного дослідження; 
 виконувати лікарські призначення зі специфічного та неспецифічного 

лікування на різних періодах сифілісу; 
 володіти навичками застосування примочок, суспензорію в разі 

ускладненого твердого шанкру; 
 виконувати всі види маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра 

медична”; 
 проводити диспансерне спостереження за пацієнтом та профілактику 

захворювань; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичному закладі. 
 

Тема 8. Гонококова інфекція 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Визначення, етіологія, епідеміологія. Медсестринський процес: 

медсестринське обстеження, визначення наявних і супутніх проблем пацієнта, 
встановлення медсестринських діагнозів. Планування та реалізація 
медсестринських втручань зі специфічної лабораторної діагностики, 
медсестринське спостереження і догляд, виконання лікарських призначень. 

Оцінювання результатів медсестринських втручань та коригування їх. 
Принципи профілактики. 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

 
Здійснення медсестринського процесу в пацієнтів при гонококовій 

інфекції: скарги, збирання даних з анамнезу хвороби, життя, епідеміологічного 
анамнезу. Медсестринське обстеження, виявлення наявних проблем пацієнта, 
встановлення медсестринських діагнозів. Складання плану медсестринських 
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втручань та його реалізація. Забезпечення умов медичної безпеки під час 
роботи з пацієнтом, хворим на гонорею. Здійснення заходів зі специфічної 
лабораторної діагностики. Виконання лікарських призначень зі специфічного 
та неспецифічного лікування. Оцінювання результатів медсестринських 
втручань та коригування їх. Навчання пацієнта та його оточення санітарно-
протиепідемічного режиму. Навчання пацієнта, його оточення само- та 
взаємодогляду при сифілісі, гонококовій інфекції. 

Поточна дезінфекція у венерологічному відділенні. Дотримання правил 
техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму під час роботи з 
інфекційним пацієнтом та інфікованим матеріалом. 

 
Практичні навички: 

 промивати сечівник; 
 виконувати ін’єкції гонококової вакцини; 
 виконувати всі види маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра 

медична”; 
 проводити диспансерне спостереження за пацієнтом та профілактику 

захворювань; 
 брати сечу для 2-склянкової проби; 
 володіти навичками профілактики гонобленореї у новонароджених. 

Допомога лікареві при: 
 взятті патологічного матеріалу із сечівника, каналу шийки матки, стінок 

піхви, промивних вод прямої кишки, за показаннями — виділення із 
кон’юнктивального мішка, інших слизових оболонок, синовіальної 
рідини суглобів для обстеження на гонококову інфекцію; 

 взятті біологічного матеріалу із сечівника, секрету простати, піхви та 
каналу шийки матки для дослідження на трихомонади; 

 проведенні інстиляції у сечівник; 
 дотриманні правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 

режиму під час роботи з інфекційним пацієнтом та інфікованим 
матеріалом. 

 
Тема 9. Хламідійна інфекція. Урогенітальний трихомоніаз  
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Визначення, етіологія, епідеміологія. Медсестринський процес при 

хламідійній інфекції, урогенітальному трихомоніазі: медсестринське 
обстеження, визначення наявних і супутніх проблем пацієнта, встановлення 
медсестринських діагнозів. Планування та реалізація медсестринських 
втручань зі специфічної лабораторної діагностики, медсестринське 
спостереження і догляд, виконання лікарських призначень. Оцінювання 
результатів медсестринських втручань та коригування їх. 

Принципи профілактики. 
 
Тема 10. ВІЛ-інфекція/СНІД 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Короткі історичні відомості. Захворюваність на СНІД у світі, Україні, 

регіоні. Визначення, етіологія, класифікація. Опортуністичні хвороби. 
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Медсестринський процес при ВІЛ-інфекції: значення даних анамнезу, 
медсестринського об’єктивного обстеження, визначення наявних проблем 
пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів. Планування та реалізація 
медсестринських втручань зі специфічної лабораторної діагностики. 
Дерматологічні показання для обстеження пацієнтів на СНІД (абсолютні, 
відносні). Медсестринське спостереження і догляд, виконання лікарських 
призначень залежно від стадії, перебігу та наявності опортуністичних хвороб. 

Оцінювання результатів медсестринських втручань та коригування їх. 
Принципи профілактики. Розширення можливостей доступу населення до 
добровільного консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію, особливо серед 
певних груп підвищеного ризику. Значення санітарно-освітньої роботи, 
пропаганда культури статевих стосунків (“захищений секс”), боротьба з 
наркоманією, проституцією. Проблеми професійного інфікування медичних 
працівників. Профілактика внутрішньолікарняного зараження ВІЛ-інфекцією, 
заходи щодо безпечного донорства, широке забезпечення одноразовими 
медичними інструментами тощо. Заходи та засоби професійної безпеки 
медичних працівників усіх ланок. Охорона праці в галузі. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Забезпечення медсестринського процесу для пацієнтів при 

сечостатевому хламідіозі, сечостатевому трихомоніазі, ВІЛ-інфекції/СНІД: 
скарги, збирання даних з анамнезу хвороби, життя, епідеміологічного 
анамнезу; при ВІЛ-інфекції виялення шляхів інфікування, належності до груп 
ризику. Медсестринське обстеження, виявлення дійсних проблем пацієнта, 
встановлення медсестринських діагнозів. Складання плану медсестринських 
втручань та його реалізація. Забезпечення умов медичної безпеки під час 
роботи з ВІЛ-інфікованим пацієнтом та інфікованим матеріалом, охорони 
праці, протиепідемічного режиму.  

Здійснення заходів зі специфічної лабораторної діагностики. 
Медсестринське спостереження за загальним станом пацієнта, догляд та 
медсестринське спостереження при ВІЛ-інфекції залежно від стадії, перебігу 
та наявності опортуністичних хвороб. Виконання лікарських призначень зі 
специфічного і неспецифічного лікування. Оцінювання результатів 
медсестринських втручань та коригування їх. Навчання пацієнта та його 
оточення санітарно-протиепідемічного режиму. Виховання населення щодо 
питань спілкування та співжиття з ВІЛ-інфікованими. 

 
Практичні навички: 

 володіти навичками медсестринського обстеження для виявлення 
дійсних проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів; 

 планувати медсестринські втручання при захворюваннях з множинними 
шляхами передавання; 

 володіти навичками взяття біологічного матеріалу із сечівника, піхви, 
шийки матки для дослідження на трихомонади та хламідії; 

 виконувати лікарські призначення зі специфічного та неспецифічного 
лікування при урогенітальному трихомоніазі, хламідіозі, ВІЛ-
інфекції/СНІД; 

 володіти навичками застосування індивідуальних засобів захисту; 
 засвоїти заходи постекспозиційної профілактики медпрацівників після 

контакту з ВІЛ-вмісними біологічними рідинами; 
 надавати допомогу медпрацівникам у разі професійних поранень 
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(прокол, поріз використаним медичним інструментом, забруднення 
шкіри слизових оболонок кров’ю та іншими біологічними рідинами 
тощо); 

 виконувати всі види маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра 
медична”; 

 реєструвати професійні медичні аварії в “Журналі реєстрації аварій ...” 
за формою № 108-О; 

 знати правила взяття крові з вени для діагностики ВІЛ-інфекції та 
доставки її в лабораторію; 

 засвоїти деонтологічні аспекти стосунків з пацієнтами, хворими на 
хвороби, що передаються статевим шляхом; 

 володіти формами й методами проведення санітарно-освітньої роботи 
серед населення; 

 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці та 
протиепідемічного режиму під час роботи з інфекційним пацієнтом та 
інфікованим матеріалом. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 
1. Збирати анамнез у пацієнтів зі шкірними та венеричними хворобами. 
2. Виявляти і розрізняти первинні та вторинні елементи висипки на шкірі та 

слизових оболонках пацієнта при шкірних та венеричних хворобах. 
3. Визначати тактильну, больову, температурну чутливість шкіри. 
4. Визначати симптом щипка та джгута. 
5. Проводити пробу на гідрофільність. 
6. Оцінювати характер дермографізму. 
7. Володіти технікою внутрішньовенних, внутрішньом’язових, підшкірних та 

внутрішньошкірних ін’єкцій. 
8. Володіти методикою очищення місця ураження, підготовки шкіри до 

застосування зовнішніх медикаментозних форм при різних дерматозах. 
9. Володіти методикою застосування волого-висихаючих, оклюзійних 

пов’язок, примочок, дерматологічного компресу, збовтувальних сумішей, 
паст, мазей тощо. 

10. Обробляти шкіру навколо ділянки піодермії. 
11. Володіти методикою епіляції волосся при непаразитарному сикозі. 
12. Володіти методикою оброблення мікротравм. 
13. Накладати на інфільтрат чистий іхтіол. 
14. Проводити профілактику мікротравм на виробництві та в сільському 

господарстві. 
15. Володіти методикою взяття біологічного матеріалу для лабораторної 

діагностики на наявність грибів. 
16. Підготувати пацієнта до проведення люмінесцентної діагностики. 
17. Проводити йодну пробу (Бальцера). 
18. Вживати заходів щодо профілактики мікозів: дезінфекція інструментів, 

білизни, шапочок, взуття (при мікозах стоп) тощо. 
19. Відбирати біологічний матеріал для лабораторної діагностики корости. 
20. Обробляти шкіру пацієнтів, хворих на коросту, бензилбензоатом, за 

методом Дем’яновича, сірчаною маззю та сучасними препаратами 
(“Спрегаль”, “Ландау”). 

21. Складати план протиепідемічних заходів в осередку корости та 
педикульозу. 

22. Проводити дезінфекцію в разі корости: білизни натільної та постільної, 
рушників, постелі пацієнта (ковдри, матрацу, подушки), побутових 
предметів і предметів обстановки, приміщення, ганчірок для прибирання. 

23. Визначати симптом Беньє—Мещерського. 
24. Проводити шкірні тести краплинним, аплікаційним, внутрішньошкірним 

методами. 
25. Виконувати внутрішньошкірні ін’єкції протигерпетичної полівалентної 

вакцини. 
26. Визначати псоріатичну тріаду. 
27. Проводити забір мазків-відбитків з дна ерозії для виявлення 

акантолітичних клітин. 
28. Проводити пробу Ядассона (нашкірну і внутрішню). 
29. Підготувати пацієнта для проведення біопсії шкіри. 
30. Здійснювати туалет ротової порожнини, обробляти ділянки уражень 

водними розчинами анілінових барвників. 
31. Проводити забір патологічного матеріалу для виявлення збудника 

сифілісу. 
32. Підготувати пацієнта до пункції регіонарного лімфовузла, взяття 
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спинномозкової рідини. 
33. Проводити взяття крові на реакцію Вассермана, РІФ, РІБТ і мікрореакції. 
34. Обробляти шкіру власних рук після огляду пацієнта та проводити 

дезінфекцію предметів, з якими він стикався. 
35. Проводити поточну дезінфекцію у венерологічному відділенні. 
36. Підготувати пацієнта до взяття біологічного матеріалу із сечівника, 

передміхурової залози, сім’яних міхурців для обстеження на гонококи у 
чоловіків. 

37. Підготувати жінок до взяття біологічного матеріалу із сечівника, каналу 
шийки матки, прямої кишки. 

38. Підготувати дівчаток до взяття матеріалу із сечівника, піхви та прямої 
кишки для виявлення гонококів. 

39. Промивати сечівник. 
40. Проводити інстиляцію в сечівник. 
41. Здійснювати ін’єкції гонококової вакцини. 
42. Підготувати пацієнта до взяття біологічного матеріалу із сечівника, піхви 

та каналу шийки матки для дослідження на трихомонади. 
43. Обробляти шкіру, слизові оболонки при пораненнях, контактах із кров’ю, 

біологічними рідинами та біоматеріалами ВІЛ-інфікованого чи хворого на 
СНІД пацієнта. 

44. Проводити взяття крові на дослідження ВІЛ-інфекції. 
45. Заповнювати первинну документацію шкірно-венерологічного 

диспансеру. 
46. Володіти формами й методами санітарно-освітньої роботи. 
47. Проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань 

профілактичної медицини, пропаганди здорового способу життя, 
співжиття з ВІЛ-інфікованими. 

48. Дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 
режиму в лікувально-профілактичних закладах. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 
ЗАЛІКУ 

 
Дерматологія 

 
1. Будова і функція шкіри, слизової оболонки рота та придатків шкіри. 
2. Зовнішні та внутрішні чинники виникнення шкірних хвороб. 
3. Суб’єктивні та об’єктивні ознаки шкірних хвороб. 
4. Загальні симптоми шкірних і венеричних хвороб. 
5. Медсестринське обстеження пацієнтів при хворобах шкіри. 
6. Принципи загального та місцевого лікування дерматозів. 
7. Дерматит. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес при 

контактних дерматитах. 
8. Еритеми. Токсичний епідермальний некроліз. Етіологія. Класифікація. 

Медсестринський процес при еритемах, синдромі Лайєлла. 
9. Екзема. Етіологія. Класифікація. Медсестринське обстеження та 

спостереження і догляд за пацієнтами.  
10. Кропив’янка. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес при 

кропив’янці. 
11. Атопічний дерматит. Етіологія. Класифікація. Медсестринське 

обстеження, спостереження, догляд.  
12. Професійні дерматози. Медсестринський процес при професійних 

дерматозах. 
13. Папулосквамозні дерматози: псоріаз, червоний плоский лишай, пітиріаз 

рожевий (Жибера). Медсестринське обстеження та реалізація плану 
медсестринських втручань. Профілактика рецидивів. 

14. Бульозні дерматози: міхурник (пемфігус), дерматит герпетиформний 
Дюрінга. Медсестринський процес при цій патології. 

15. Ураження шкіри при хворобах сполучної тканини: червоний вовчак, 
склеродермія. Виконання лікарських призначень, догляд, оцінювання 
результатів, корекція.  

16. Піодермії: стафілококовий синдром обпеченої шкіри; імпетиго; 
епідемічний пемфігус новонароджених; фурункул і карбункул; звичайна 
ектима; еритразма. Медсестринський процес при піодерміях. 

17. Мікози: різнокольоровий пітиріаз, дерматофітії, кандидози. 
Медсестринське обстеження, реалізація плану медсестринських втручань. 
Профілактика. 

18. Короста, педикульоз. Етіологія. Епідеміологія. Медсестринський процес 
при паразитарних хворобах. 

 
Венерологія 

 
19. Сифіліс. Збудник. Джерело та шляхи зараження. Інкубаційний період. 

Імунітет. 
20. Ранній сифіліс: первинний і вторинний сифіліс шкіри та слизових 

оболонок. Медсестринський процес при ранньому періоді сифілісу. 
21. Пізній сифіліс, його класифікація. Клінічні прояви: горбковий і гумозний. 

Медсестринське обстеження. 
22. Природжений сифіліс. Класифікація. Медсестринське обстеження, 

виявлення наявних і супутніх проблем пацієнта, встановлення 
медсестринських діагнозів. 
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23. Лабораторна діагностика сифілісу. 
24. Основні принципи лікування пацієнтів, хворих на сифіліс. 
25. Критерії виліковування пацієнтів, хворих на сифіліс, диспансерний нагляд. 
26. Профілактика у вагітних і новонароджених для запобігання природженому 

сифілісу. 
27. Гонококова інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Класифікація. 

Медсестринський процес при гонококовій інфекції. 
28. Принципи лікування гонококової інфекції та критерії вилікування. 
29. Хламідійна інфекція. Урогенітальний трихомоніаз. Медсестринський 

процес при хламідійній інфекції та урогенітальному трихомоніазі. 
30. Дерматологічні аспекти ВІЛ-інфекції. Етіологія. Медсестринський процес 

при ВІЛ-інфекції/СНІД. Медсестринське спостереження та вирішення 
його дійсних проблем. 

31. Профілактичні та протиепідемічні заходи в осередку хвороб, що 
передаються статевим шляхом. 

32. Методи поточної та заключної дезінфекції в осередку заразних шкірних 
хвороб і хвороб, що передаються статевим шляхом. 

33. Форми й методи проведення санітарно-освітньої роботи, профілактика 
хвороб. 

34. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 
режиму, професійної безпеки в дерматовенерологічному відділенні. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програму з дисципліни “Медсестринство в сімейній медицині” для 
вищих медичних навчальних закладів України І—ІІІ рівнів акредитації 
складено для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” напряму 
підготовки 1201 “Медицина” відповідно до складових галузевих стандартів 
вищої освіти — освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-
професійної програми (ОПП) підготовки медичних сестер молодших 
спеціалістів затверджених МОН і МОЗ України в 2011 р. та навчальних планів 
(2011 р.). 

За навчальним планом “Медсестринство в сімейній медицині” 
вивчають на третьому році навчання. 

“Медсестринство в сімейній медицині” як навчальна дисципліна: 
 ґрунтується на вивченні таких дисциплін, як анатомія людини, 

фізіологія, мікробіологія, основи латинської мови з медичною 
термінологією, основи психології та міжособове спілкування, 
фармакологія та медична рецептура, ріст і розвиток людини, основи 
медсестринства, медсестринство у внутрішній медицині, 
медсестринство в педіатрії, медсестринство в хірургії, медсестринство 
при інфекційних хворобах тощо; 

 інтегрується з такими дисциплінами, як основи профілактичної 
медицини, медична та соціальна реабілітація тощо; 

 закладає фундамент для подальшого засвоєння студентами знань та вмінь 
з циклу “Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативної 
медицини”, “Громадське здоров’я і громадське медсестринство” тощо. 
Навчальним планом для вивчення дисципліни передбачено 135 год, з 

них лекцій — 21, навчальної практики — 58, самостійної позааудиторної 
роботи — 56 год. 

Теми лекцій розкривають загальні принципи організації роботи на 
дільниці, функціональні обов’язки сімейної медичної сестри на 
амбулаторному прийомі та вдома. Матеріал подається посиндромно. Особлива 
увага звертається на вікові аспекти найпоширеніших захворювань, методи 
обстеження пацієнта, диспансеризацію, профілактику, пропаганду здорового 
способу життя, формування та зміцнення здоров’я населення. 

Навчальна практика передбачає проведення медсестринського 
обстеження пацієнта різного віку, виявлення його проблем та членів родини, 
здійснення догляду та опіку над ними відповідно до етапів медсестринського 
процесу, проведення диспансерного спостереження, реабілітаційних заходів, 
профілактичної та протиепідемічної роботи на дільниці. 

Предметна (циклова) комісія має право вносити зміни до навчальної 
програми (15 %) залежно від організаційних і технічних можливостей, 
напрямів наукових досліджень, екологічних особливостей регіону, але 
відповідно до кінцевих цілей ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним 
планом. 

 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на 
дільниці; 

 нормативні документи, які регламентують роботу відділення 
(амбулаторії) сімейної медицини, чинні накази МОЗ України; 

 етіологію, чинники ризику, класифікацію, клінічні ознаки, стандарти 
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лабораторних та інструментальних обстежень, принципи лікування 
нозологічних форм, які найчастіше трапляються в загальній практиці в 
межах медсестринської компетенції; 

 вікові аспекти захворювань; 
 ознаки критичних станів та методику надання невідкладної 

долікарської медичної допомоги; 
 основи медичної етики та деонтології; 
 основи асептики та антисептики; 
 фармакологічну дію найпоширеніших медичних препаратів, методику 

введення та можливі ускладнення; 
 основні принципи диспансеризації, реабілітації та профілактики 

найпоширеніших у практиці сімейної медицини захворювань. 
 

Студенти повинні вміти: 
 проводити медсестринське обстеження пацієнта при найпоширеніших у 

загальній практиці нозологіях; 
 установлювати медсестринський діагноз; 
 виконувати медсестринські втручання та опіку відповідно до етапів 

медсестринського процесу; 
 надавати невідкладну долікарську медичну допомогу у випадку 

критичних станів; 
 володіти прийомами реанімації; 
 проводити профілактичну та протиепідемічну роботу на дільниці; 
 брати активну участь у проведенні диспансеризації та реабілітаційних 

заходів при найпоширеніших захворюваннях; 
 пропагувати медичні та санітарно-гігієнічні знання серед населення 

дільниці; 
 вести передбачену медичну і медсестринську документацію; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки в лікувально-
профілактичних закладах. 

 
Студенти мають бути поінформовані про: 

 основні демографічні показники населення України; 
 основні принципи організації, роботу денного стаціонару, його 

структурних підрозділів; 
 основні функціональні обов’язки менеджера сімейної медицини; 
 законодавство України про охорону праці; 
 основи законодавства України з охорони здоров’я. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ з/п Теми 

Кількість годин 

Загальний 
обсяг Лекції 

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача 

Самостійна 
робота 

1 
Вступ. Сімейна медицина в Україні. 
Загальні принципи організації роботи 
сімейної медичної сестри на дільниці 

6 2 4  

2 Профілактика — основа сімейної медицини 14 2 12  

3 Особливості спостереження за дітьми 
раннього віку в сімейній медицині 6 2 4  

4 
Діагностично-лікувальна робота на 
дільниці, участь сімейної медичної сестри в 
її проведенні 

10 2 8  

5 Гострі хірургічні захворювання органів 
травлення в практиці сімейної медицини 6 2 4  

6 Протиепідемічна робота, участь сімейної 
медичної сестри в її проведенні 6 2 4  

7 
Проблеми надання довготривалої медичної 
допомоги населенню. Артеріальна 
гіпертензія 

6 2 4  

8 Суглобовий синдром у практиці сімейної 
медицини 6 2 4  

9 
Організація диспансерного спостереження 
за пацієнтами з патологією органів 
травлення 

6 2 4  

10 Синдром гіперглікемії, гіпер- або 
гіпотиреозу в практиці сімейної медицини 6 2 4  

11 Захворювання кровотворної системи в 
практиці сімейної медицини. 
Охорона праці в галузі 

7 1 6  

 Самостійна робота 56   56 
 Усього 135 21 58 56 

 
Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами циклові 

методичні комісії навчальних закладів. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 
з/п Тема Кількість 

годин 
1 Основні показники роботи на дільниці. Складання статистичного звіту 2 
2 Егогенія, ятрогенія, причини виникнення, профілактика. Виготовлення санітарного 

бюлетня 
2 

3 Геродієта. Складання меню, залежно від віку пацієнта, стану здоров’я 2 
4 Патронажний візит до дитини з групи ризику. Оцінювання фізичного, 

психомоторного розвитку 
2 

5 Дистрофії. Проведення етапів медсестринського процесу. Відпрацювання 
практичних навичок 

2 

6 Раціональне харчування студента. Складання меню, залежно від стану здоров’я, віку, 
статі 

2 

7 Деонтологічні аспекти спілкування з пацієнтами похилого віку. Виконання етапів 
медсестринського процесу 

2 

8 Особливості перебігу інфаркту міокарда у пацієнтів похилого віку. Виконання етапів 
медсестринського процесу. Проведення реабілітаційних заходів на поліклінічному 
етапі спостереження 

2 

9 Оперізуючий лишай. Відпрацювання практичних навичок 2 
10 Хронічний тонзиліт. Виконання етапів медсестринського процесу, проведення 

заходів вторинної профілактики 
2 

11 Позаматкова вагітність. Відпрацювання практичних навичок 2 
12 Гострий апендицит у дітей раннього віку. Проведення етапів медсестринського 

процесу 
2 

13 Кабінет функціональної діагностики. Відпрацювання практичних навичок 3 
14 Краснуха і вагітність. Проведення бесіди з вагітними 1 
15 Диспансеризація пацієнтів з інфекційною патологією. Заповнення медичної 

документації. Проведення реабілітаційних заходів 
2 

16 Епідемічний паротит. Проведення етапів медсестринського процесу 2 
17 Гастроентероколіт у немовляти. Відпрацювання практичних навичок 2 
18 Нейроциркуляторна дистонія. Відпрацювання практичних навичок. Проведення 

заходів вторинної профілактики 
2 

19 Геморагічні захворюваннях у дітей. Проведення етапів медсестринського процесу. 
Відпрацювання практичних навичок 

2 

20 Амбулаторний прийом з кардіологом. Відпрацювання практичних навичок 2 
21 Суглобовий синдром при подагрі. Виконання етапів медсестринського процесу. 

Проведення реабілітаційних заходів 
2 

22 Ювенільний ревматоїдний артрит. Відпрацювання практичних навичок 2 
23 Цироз печінки. Виконання етапів медсестринського процесу. Проведення 

реабілітаційних заходів 
2 

24 Цукровий діабет у дітей. Відпрацювання практичних навичок. Складання лікувальної 
дієти 

2 

25 Рак щитоподібної залози. Відпрацювання практичних навичок. Проведення заходів 
первинної профілактики 

2 

26 Лімфогранульоматоз. Проведення етапів медсестринського процесу. Відпрацювання 
практичних навичок 

2 

27 Фітотерапія при захворюваннях органів травлення. Виготовлення санітарного 
бюлетеня 

2 

28 Анемія у вагітних. Проведення етапів медсестринського процесу, заходів первинної 
профілактики 

2 

 Усього 56 
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ЗМІСТ 
 

Тема 1. Вступ. Сімейна медицина в Україні. Загальні принципи 
організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Сімейна медицина — нова галузь у системі охорони здоров’я України. 

Концепція сімейної медицини. Основні причини реформування та впровадження 
нових моделей надання медичної допомоги в Україні. Досвід Великої Британії, 
Канади, США, скандинавських країн у галузі сімейної медицини. Переваги 
сімейного принципу надання медичної допомоги населенню. Основні принципи 
та моделі функціонування сімейної медицини. Фінансування, управління галуззю 
сімейної медицини в Україні та світі. Система підготовки кадрів для первинної 
ланки охорони здоров’я. Основні напрями діяльності сімейних медиків: 
профілактична робота, діагностично-лікувальна, протиепідемічна, санітарно-
освітня та соціально-психологічна. Основні проблеми сімейної медицини на 
сучасному етапі. Мета та основні завдання сімейних медиків. 

Нормативні документи із сімейної медицини. Положення про амбулаторію 
(відділення) сімейних лікарів. Чинні накази МОЗ України. Положення про 
сімейну медичну сестру. Кваліфікаційна характеристика медичної сестри із 
спеціальності “Загальна практика — сімейна медицина”. Модель медичної сестри 
сімейного лікаря. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри на робочому 
місці. Організація роботи на амбулаторному прийомі із сімейним лікарем. 
Консультації, орієнтовані на пацієнта, участь сімейної медичної сестри в їх 
проведенні. Медична документація. Законодавство України про охорону праці.  

Основні показники роботи. Денний стаціонар, організація роботи та 
його профілі. Робота сімейної медичної сестри вдома. Ведення домашніх 
стаціонарів, форми та профілі. Види відвідувань удома. Сумка сімейного 
лікаря для відвідувань удома. Комунікація між сімейною медичною сестрою, 
пацієнтом та членами родини. Медична етика та субординація. Деонтологія в 
роботі сімейної медичної сестри. Моральна та правова відповідальність. 
Медична таємниця. Егогенія, ятрогенія, причини їх виникнення. Моральна та 
правова відповідальність сімейної медичної сестри. Види професійних 
порушень, їх вплив на пацієнта. Посадові злочини сімейної медичної сестри та 
запобігання їм. Сімейна медична сестра та закон. Соціально-психологічна 
допомога населенню дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні. 

 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її 

функції, медичний персонал. Денний стаціонар. Функціональні обов’язки 
сімейної медичної сестри на робочому місці. Дотримання техніки безпеки, 
охорони праці при роботі в денному стаціонарі. Сімейні медичні працівники і 
закон. Робота медичної сестри на амбулаторному прийомі із сімейним лікарем 
як його помічника. Встановлення почерговості прийому пацієнтів залежно від 
стану їхнього здоров’я. Ведення медичної і медсестринської документації. 
Виконання діагностичних і лікувальних призначень сімейного лікаря. 
Підготовка пацієнта до проведення лабораторно-інструментальних обстежень. 
Укомплектування сумки сімейного лікаря необхідними медикаментами та 
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засобами. Підготовка даних для складання статистичного звіту. 
Організація та ведення домашнього стаціонару. Комунікація між 

сімейною медичною сестрою, пацієнтом і його родиною. Догляд за пацієнтом 
при конкретних проблемах відповідно до етапів медсестринського процесу. 
Особливості догляду за ВІЛ-інфікованим, умираючим. Навчання членів 
родини навичкам догляду за пацієнтом у домашніх умовах. 

Надання невідкладної долікарської медичної допомоги в домашніх 
умовах у випадку критичних станів. Клінічні протоколи надання невідкладної 
медичної допомоги хворим при критичних станах. 

 
Практичні навички: 

 заповнення, ведення затвердженої медичної та медсестринської 
документації;  

 ведення медичною сестрою амбулаторного прийому разом із сімейним 
лікарем; 

 планування, проведення профілактичних щеплень; 
 підготовка даних для статистичного звіту; 
 виконання всіх видів маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра 

медична”; 
 допомога сімейному лікареві в організації та веденні домашнього 

стаціонару; 
 виконання всіх етапів медсестринського процесу при найпоширеніших 

у загальній практиці нозологіях; 
 надання невідкладної долікарської медичної допомоги у випадку 

критичного стану на догоспітальному етапі; 
 дотримання правил техніки безпеки, охорони праці під час роботи в 

денному стаціонарі. 
 

Тема 2. Профілактика — основа сімейної медицини 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Первинна та вторинна профілактика. Основна мета профілактики. 

Диспансеризація — основа профілактики. Загальна диспансеризація, 
диспансеризація пацієнтів з відхиленням у стані здоров’я. Участь медичної 
сестри в проведенні диспансеризації населення дільниці. Роль загальної 
диспансеризації у ранньому виявленні онкопатології та туберкульозу. Участь 
медичної сестри у формуванні здорового способу життя, профілактиці 
захворювань. Санітарно-освітня робота сімейної медичної сестри.  

Загальнодержавний характер санітарної освіти в Україні. Форми 
санітарної пропаганди: бесіди, лекції, інформаційні листи. Гігієнічне 
виховання дітей і підлітків. Статеве виховання підлітків, підготовка їх до 
статевого життя. Профілактика ВІЛ-інфекції, СНІДу. Актуальність проблем 
профілактики куріння, наркоманії, токсикоманії та алкоголізму серед 
населення. Медико-соціальні аспекти планування сім’ї. Роль сім’ї в соціально-
економічному розвитку суспільства, поліпшенні демографічних процесів у 
країні. Проблеми зміцнення сім’ї, санологія. Сім’я та здоров’я. Роль сімейних 
медиків у формуванні здоров’я сім’ї та її членів. 

Геронтологія як наука. Геронтологічна класифікація. Середня 
тривалість життя. Проблеми пацієнтів похилого та старечого віку. Патронажні 
візити сімейної медичної сестри. Особливості роботи з геріатричними 
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пацієнтами. Вікові зміни органів і систем у процесі старіння (коротка 
інформація). Множинність патології пацієнтів похилого та старечого віку. 
Психосоматичні захворювання, участь сімейної медичної сестри в їх 
профілактиці. Режим, геродієта, основні принципи фармакотерапії. 
Пропаганда активного довголіття. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Профілактика — основа сімейної медицини. Проведення патронажних 

візитів до пацієнтів різного віку. Оцінювання стану здоров’я. Пропаганда 
здорового способу життя. Рекомендації щодо раціонального харчування. 
Виявлення чинників ризику виникнення захворювання. Профілактика стресів, 
гіподинамії, психосоматичних захворювань. Участь сімейної медичної сестри 
в організації та проведенні диспансеризації населення. Роль загальної 
диспансеризації у профілактиці та ранньому виявленні захворювань. 
Профілактика туберкульозу, онкозахворювань на дільниці та участь сімейної 
медичної сестри в їх проведенні. 

Участь сімейної медичної сестри в організації та проведенні 
диспансеризації пацієнтів з відхиленням у стані здоров’я. Ведення 
затвердженої медичної документації. Визначення статистичних показників 
“ефективність диспансеризації”, “ефективність профілактики”. 

Організація роботи з геріатричними пацієнтами. Проблеми. Старість і 
хвороби. Множинність патології пацієнтів похилого та старечого віку. 
Синдром депресії, неспокою, порушення пам’яті. Старість без хвороби. 
Патронажні візити до геріатричного пацієнта. Комунікація між сімейною 
медичною сестрою, пацієнтом та його родиною. Побутові умови і 
геріатричний пацієнт. Рекомендації щодо режиму. Призначення геродієти. 
Харчування та здоров’я. Вплив рухової активності на оздоровлення організму. 
Складання комплексу ЛФК при конкретному захворюванні. Загартування як 
фактор зміцнення здоров’я геріатричного пацієнта. Роль медичної сестри у 
пропаганді активного довголіття. Диспансеризація геріатричного пацієнта, 
участь сімейної медичної сестри в її проведенні. Догляд за тяжкохворим і 
вмираючим пацієнтом похилого (старечого) віку. Психотерапія. Навчання 
членів родини догляду за такими пацієнтами. 

 
Практичні навички: 

 проведення патронажних візитів до пацієнтів різного віку; 
 проведення антропометрії дорослого населення; 
 оцінювання фізичного розвитку пацієнта за отриманими даними; 
 призначання геродієти; 
 виконання етапів медсестринського процесу над геріатричним 

пацієнтом; 
 допомога сімейному лікареві у проведенні загальної диспансеризації; 
 заповнення, ведення медичної та медсестринської документації. 

 
Тема 3. Особливості спостереження за дітьми раннього віку в 

сімейній медицині 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Взаємозв’язок жіночої консультації з поліклінікою (амбулаторією) 
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сімейної медицини. Організація роботи з вагітними на дільниці. Допологові 
патронажі, участь у них сімейної медичної сестри. Організація роботи з дітьми 
раннього віку. Первинний патронаж до новонародженого, патронажні візити 
до немовлят. Особливості спостереження за дітьми з груп ризику. Пропаганда 
грудного вигодовування. Гігієнічне виховання. Профілактика рахіту, анемії, 
дистрофії. Участь сімейної медичної сестри в профілактиці захворювань у 
немовлят. 

Кабінет здорової дитини. “Школа молодої мами”, “Школа молодого 
батька”, участь сімейної медичної сестри в їхньому функціонуванні. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Актуальність проблеми здоров’я немовлят на сучасному етапі. 

Відповідальність сімейних медиків за здоров’я дітей раннього віку. 
Проведення патронажних візитів до новонароджених, немовлят. Оцінювання 
стану здоров’я. Оцінювання фізичного, психомоторного розвитку. 
Рекомендації щодо гігієнічного виховання, вигодовування немовлят. 
Пропаганда грудного вигодовування. Складання меню залежно від виду 
вигодовування, віку. 

Участь сімейної медичної сестри в профілактиці рахіту, анемії, 
дистрофії у немовлят. Антенатальна та постнатальна, неспецифічна і 
специфічна профілактика рахіту. Групи ризику. Немовлята, які часто хворіють. 
Особливості спостереження за ними. Дитяча смертність. Роль сімейної 
медичної сестри в профілактиці захворювань немовлят і зниженні показників 
дитячої смертності. 
 

Практичні навички: 
 проведення патронажних візитів до немовлят; 
 проведення антропометрії дітей різного віку; 
 оцінювання фізичного та психомоторного розвитку дитини; 
 складання меню немовляті залежно від віку, вигодовування; 
 проведення антенатальної та постнатальної профілактики рахіту. 

 
Тема 4. Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь 

сімейної медичної сестри в її проведенні 
 

ЛЕКЦІЯ 
 

Найчастіші причини звертання пацієнта до сімейного лікаря. 
Кашель: визначення, характер, основні причини виникнення. Нозології, 

які супроводжуються кашлем. Гострі респіраторні захворювання. Бронхіт. 
Пневмонія. Туберкульоз легень. Респіраторний алергоз. Патологія серцево-
судинної системи. Вікові аспекти. Перелік лабораторних та інструментальних 
обстежень пацієнта. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем 
пацієнта в домашніх умовах. 

Задишка: визначення, види, основні причини виникнення. 
Захворювання, які супроводжуються задишкою. Бронхіальна астма. 
Обструктивний бронхіт. Стенозувальний ларинготрахеїт. Вроджений стридор. 
Серцева астма. Вікові аспекти. Лабораторні та інструментальні обстеження на 
догоспітальному етапі, участь медсестри в їхньому проведенні. 
Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта в домашніх умовах. 
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Біль у грудній клітці: причини виникнення. Нозології, які 
супроводжуються болем у грудній клітці. Стенокардія. Інфаркт міокарда. 
Плеврит. Перикардит. Міокардит. Невралгія. Вікові аспекти. Біль у грудній 
клітці в дітей і підлітків. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта, 
участь сімейної медичної сестри в їх проведенні. Тактика медичної сестри у 
вирішенні проблем пацієнта. Роль диспансеризації у ранньому виявленні 
ішемічної хвороби серця. Участь сімейної медсестри в проведенні заходів 
первинної та вторинної профілактики. 

Кровохаркання і легенева кровотеча: визначення, найчастіші причини. 
Патологічні стани, які супроводжуються кровохарканням та легеневою 
кровотечею. Пневмонія. Туберкульоз органів дихання. Рак легень. Вікові 
аспекти. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта, участь сімейної 
медичної сестри в їх проведенні. Медсестринський підхід до вирішення 
проблем пацієнта. Невідкладна долікарська медична допомога в разі 
кровохаркання і легеневої кровотечі в домашніх умовах. 

Біль голови: найчастіші причини. Психогенний біль голови. Травми 
мозку. Загальні захворювання. Судинна патологія. Вікові аспекти. Біль голови 
в дітей. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта при 
конкретному захворюванні в домашніх умовах. 

Закрепи: основні причини. Закрепи органічні та функціональні. Вікові 
аспекти. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта на 
догоспітальному етапі та участь сімейної медичної сестри в їх проведенні. 
Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта із закрепами. 

Набряки: найчастіші причини. Набряки місцеві та генералізовані. 
Патологічні стани, які супроводжуються набряками. Серцево-судинні 
захворювання. Патологія нирок. Ендокринні захворювання. Онкологічна 
патологія. Вікові аспекти. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні 
проблем пацієнта при конкретному захворюванні. Клінічні протоколи надання 
медичної допомоги хворим. 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Робота сімейної медичної сестри на амбулаторному прийомі із 

сімейним лікарем, у денному стаціонарі і в домашніх умовах. 
Підготовка кабінету до амбулаторного прийому. Проведення 

медсестринського обстеження пацієнта: вимірювання температури тіла, 
підрахунок частоти дихальних рухів, визначення частоти пульсу, вимірювання 
артеріального тиску тощо. 

Виявлення проблем пацієнта при конкретному захворюванні. 
Планування медсестринських втручань. Реалізація планування 
медсестринських втручань. Ведення передбаченої медичної та 
медсестринської документації. 

Підготовка пацієнта та взяття крові з вени для біохімічного 
дослідження. Підготовка пацієнта до дослідження сечі: загального клінічного, 
за методами Зимницького, Нечипоренка. Загальні показники крові, сечі в 
нормі та у випадку патології. Взяття харкотиння для загального та 
бактеріологічного дослідження. Підготовка пацієнта та взяття калу для 
дослідження на яйця гельмінтів, приховану кров, копрологічне тощо. 

Оволодіння методиками підготовки пацієнта до основних 
інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, ендоскопічних, 
ультразвукових тощо). Методика ЕКГ, спірометрії. Значення цих методів у 
діагностиці захворювань внутрішніх органів. Правила техніки безпеки та 
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охорона праці під час взяття біологічного матеріалу, проведення 
інструментальних обстежень. 

Організація та ведення домашнього стаціонару для пацієнта з 
конкретним захворюванням. Виконання діагностичних і лікувальних 
призначень сімейного лікаря. Планування та реалізація заходів з догляду. 
Виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур. Виконання усіх видів 
медсестринських маніпуляцій. Навчання членів родини навичкам догляду за 
пацієнтом у домашніх умовах та контролю за станом його здоров’я. 

Участь сімейної медсестри у проведенні диспансеризації, 
реабілітаційних заходів при конкретному захворюванні. Оцінювання 
результатів медсестринських втручань та їхня корекція. 

Відпрацювання методики надання невідкладної долікарської медичної 
допомоги при: 

 стенозуючому ларинготрахеїті; 
 гострій дихальній недостатності; 
 кровохарканні; 
 легеневій кровотечі; 
 нападі бронхіальної астми; 
 астматичному статусі; 
 серцевій астмі; 
 зупинці кровообігу; 
 нападі стенокардії; 
 інфаркті міокарда; 
 анафілактичному шоку; 
 травматичному шоку; 
 непритомності; 
 судинному колапсі. 

Клінічні протоколи надання невідкладної медичної допомоги хворим 
при критичних станах. Підготовка даних для написання статистичного звіту. 
 

Практичні навички: 
 проведення медсестринського обстеження пацієнта при 

найпоширеніших у практиці сімейного лікаря захворюваннях; 
 установлення медсестринського діагнозу; 
 володіння мануальною технікою: вимірювання температури тіла, 

підрахунок частоти дихальних рухів, визначення частоти пульсу, 
вимірювання артеріального тису тощо; 

 підготовка пацієнта для лабораторних досліджень; 
 володіння методикою взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень; 
 підготовка пацієнта та асистування сімейному лікареві під час 

обстежень та лікувальних процедур; 
 проведення електрокардіографії, спірометрії; 
 дотримання правил техніки безпеки, охорони праці під час взяття 

біологічного матеріалу, проведенні інструментальних обстежень; 
 виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур; 
 промивання шлунка без зонда та зондовим методом; 
 проведення катетеризації сечового міхура м’яким катетером; 
 володіння методикою проведення клізми: очисної, сифонної, 

послаблювальної, медикаментозної; 



 13 

 проведення оксигенотерапії; 
 володіння методикою проведення реанімації; 
 організація та ведення домашнього стаціонару; 
 виконання всіх видів маніпуляцій; 
 здійснення етапів медсестринського процесу над пацієнтом при 

конкретному захворюванні; 
 допомога сімейному лікареві у проведенні диспансеризації, 

реабілітаційних заходів, профілактики при конкретному захворюванні; 
 навчання пацієнта, його оточення само- та взаємодогляду; 
 надання невідкладної долікарської медичної допомоги в амбулаторних 

умовах в разі критичних станів; 
 заповнення, ведення затвердженої медичної та медсестринської 

документації. 
 

Тема 5. Гострі хірургічні захворювання органів травлення в 
практиці сімейної медицини 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Біль у животі: основні причини. Чинники ризику. Характер болю, 

локалізація, іррадіація, зв’язок із прийманням їжі. Нозологїї, які 
супроводжуються болем у животі. Гострий живіт. Визначення. Класифікація 
нозологій. Гострий апендицит. Гострий холецистит. Гострий панкреатит. 
Перфоративна гастро-дуоденальна виразка. Непрохідність кишки. Вікові 
аспекти. Методи діагностики, участь сімейної медсестри в їхньому проведенні. 
Біль у животі в немовлят. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні 
проблем пацієнта в домашніх умовах. Участь сімейної медичної сестри в 
профілактиці гострих хірургічних захворювань на дільниці. Невідкладна 
долікарська медична допомога у випадку гострого живота на догоспітальному 
етапі. 

Шлунково-кишкові кровотечі: визначення, найчастіші причини. Виразкові 
та невиразкові шлунково-кишкові кровотечі. Вікові аспекти. Оцінювання 
тяжкості стану пацієнта. Постгеморагічний стан. Медсестринський підхід до 
вирішення проблем пацієнта зі шлунково-кишковою кровотечею. Невідкладна 
долікарська медична допомога на догоспітальному етапі. Профілактика 
шлунково-кишкових кровотеч, участь сімейної медичної сестри в її проведенні. 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Основні проблеми пацієнта при гострому животі. Вікові аспекти. 
Робота сімейної медичної сестри на амбулаторному прийомі з сімейним 

лікарем як його помічника. Медсестринське обстеження пацієнта. 
Медсестринська діагностика. Оцінювання стану пацієнта. Підготовка пацієнта 
і взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. Визначення 
групи крові пацієнта і резус-фактора. Проведення проби на біологічну 
сумісність крові донора та реципієнта. Виконання призначень сімейного 
лікаря. Планування та реалізація заходів з догляду. Опрацювання методики 
надання невідкладної долікарської медичної допомоги при гострому животі, 
жовчній коліці, шлунково-кишковій кровотечі. Проведення реабілітаційних 
заходів на амбулаторному етапі спостереження (режим праці та відпочинку, 
лікувальна дієта, фітотерапія, психотерапія, фізіотерапевтичні процедури 
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тощо). Правила техніки безпеки та охорона праці під час взяття біологічного 
матеріалу, проведення інструментальних обстежень. 

Ведення медичної та медсестринської документації. 
 

Практичні навички: 
 проведення всіх етапів медсестринського процесу при гострих 

хірургічних захворюваннях органів травлення; 
 підготовка пацієнта і взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень; 
 підготовка пацієнта до рентгенологічних, ультразвукових, 

радіоізотопних, ендоскопічних обстежень; 
 визначення групи крові і резус-фактора; 
 проведення проби на біологічну сумісність крові донора та реципієнта; 
 надання невідкладної медичної долікарської допомоги при гострому 

животі, жовчній коліці, шлунковій та кишковій кровотечах; 
 виконання всіх видів маніпуляцій; 
 проведення реабілітаційних заходів на амбулаторному етапі 

спостереження; 
 заповнення, ведення медичної та медсестринської документації. 

 
Тема 6. Протиепідемічна робота, участь сімейної медичної сестри в 

її проведенні 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Структура загальної захворюваності на дільниці сімейної медицини та 

місце в ній інфекційної патології. Загальні принципи протиепідемічної роботи, 
роль сімейної медсестри в її проведенні. 

Основні клінічні симптоми і синдроми інфекційних захворювань у 
практиці сімейної медицини. 

Лихоманка: визначення. Основні причини. Класифікація лихоманки за 
показаннями температури тіла, тривалістю, характером температурної кривої. 
Інфекційні захворювання — основна причина лихоманки. Вікові аспекти 
проблем пацієнта при лихоманці. Лихоманка у новонародженого, немовляти. 
Гіпертермічний синдром, фебрильні судоми, участь сімейної медичної сестри 
в їх запобіганні. Методи обстеження. Лабораторне та інструментальне 
обстеження пацієнта, участь сімейної медичної сестри в їх проведенні. Тактика 
сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта з лихоманкою. 
Невідкладна долікарська медична допомога на догоспітальному етапі при 
гіпертермічному синдромі, фебрильних судомах. 

Біль у горлі: класифікація захворювань. Гострий тонзиліт. Дифтерія. 
Епідеміологія. Основні причини виникнення. Чинники ризику. Вікові аспекти 
проблем пацієнта. Обстеження пацієнта на догоспітальному етапі 
спостереження, участь сімейної медичної сестри в їх проведенні. Схема 
повідомлення та протиепідемічні заходи при дифтерії. Особливості роботи з 
контактними. Правила виписування пацієнта в колектив. Особливості догляду 
за пацієнтом з гострим тонзилітом у домашніх умовах. Роль 
імунопрофілактики дифтерії. 

Висипка: причини виникнення. Дитячі екзантематозні інфекції. Кір. 
Скарлатина. Вітряна віспа. Краснуха. Епідеміологія. Основні причини 
виникнення. Проблеми пацієнта при дитячих екзантематозних інфекціях. 
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Основні протиепідемічні заходи в колективі. Особливості догляду за 
пацієнтом у домашніх умовах. Правила виписування пацієнта в колектив. Роль 
профілактичних щеплень у запобіганні кору та краснухи на дільниці. 

Шлунково-кишкові розлади: основні причини, епідеміологія. Кишкові 
інфекції. Дизентерія. Сальмонельоз. Особливо небезпечні інфекції. Холера. 
Основні причини виникнення. Вікові аспекти проблем пацієнта при кишкових 
інфекціях. Протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Схема повідомлення. 
Особливості обстеження контактних. Функціональні обов’язки сімейної 
медичної сестри в осередку особливо небезпечної інфекції. Нормативні 
документи. Накази СЕС. Клінічні протоколи надання медичної допомоги 
хворим з інфекційною патологією. 

Гепатит: визначення. Епідеміологія. Основні причини вірусних 
гепатитів А і В. Актуальність проблеми. Вікові аспекти. Диспансерне 
спостереження за реконвалісцентами. Протиепідемічні заходи в осередку 
інфекції. Спостереження за контактними. Роль сімейної медичної сестри в 
ранній діагностиці, профілактиці вірусного гепатиту на дільниці. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Робота на амбулаторному прийомі із сімейним лікарем, у кабінеті 

профілактики інфекційних захворювань. Дотримання правил техніки безпеки. 
Проведення медсестринського обстеження пацієнта при конкретному 
інфекційному захворюванні. Виявлення проблем пацієнта. Планування 
медсестринських втручань. Реалізація плану медсестринських втручань. 
Підготовка пацієнта і взяття біологічного матеріалу для лабораторних 
досліджень. Взяття сечі на уринокультуру. Взяття калу, блювотних мас для 
бактеріологічного дослідження. Взяття мазка з носоглотки, мигдаликів, 
кон’юктиви для вірусологічного, бактеріологічного дослідження, на BL. 

Ведення затвердженої медичної документації. Опрацювання методики 
обстеження пацієнта у випадку холери. Алгоритм дії медичного працівника в 
осередку особливо небезпечної інфекції. Чинні накази МОЗ України. Порядок 
взяття й транспортування інфекційного біологічного матеріалу для досліджень 
від ВІЛ-інфікованого (або підозрюваного). Заходи і засоби особистої 
професійної безпеки медичних працівників під час надання медичної 
допомоги пацієнтові. 

Організація та ведення домашнього стаціонару для пацієнта з гострим 
тонзилітом, дитячою екзантематозною інфекцією. Виконання діагностичних та 
лікувальних призначень сімейного лікаря. Планування та реалізація догляду за 
пацієнтом у домашніх умовах: призначення обмежувальних заходів, догляду 
за шкірою, ротоглоткою, допомога в дієтичному харчуванні тощо. Навчання 
членів родини (оточення) навичкам догляду за пацієнтом. Спостереження за 
станом пацієнта. Оцінювання результатів медсестринських втручань та їх 
корекція. Опрацювання методики надання невідкладної долікарської медичної 
допомоги при гіпертермічному синдромі, ексикозі, фебрильних судомах. 
Участь у проведенні диспансерного спостереження за пацієнтом з конкретним 
інфекційним захворюванням. Кратність спостереження при вірусному 
гепатиті, гельмінтозі. 

Підготовка відомостей для написання статистичного звіту. 
Імунопрофілактика. Планування профілактичних щеплень населенню дільниці 
сімейної медицини. Туберкулінадіагностика, здійснення контролю за її 
виконанням. Відбір контингенту для ревакцинації БЦЖ-вакциною. Вакцинація 
та ревакцинація проти дифтерії, правцю, кашлюку. Поствакцинальні 
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ускладнення, профілактика їх. Вакцинація протигрипозною вакциною. 
Правила техніки безпеки та охорона праці під час взяття біологічного 
матеріалу, проведення інструментальних обстежень. 

Проведення санітарно-освітніх заходів серед населення з метою 
профілактики інфекційних захворювань. 

 
Практичні навички: 

 проведення медсестринського обстеження пацієнта в разі інфекційних 
захворювань; 

 установлення медсестринських діагнозів; 
 допомога сімейному лікареві в організації та веденні домашнього 

стаціонару; 
 підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для 

бактеріологічного, серологічного досліджень; 
 опрацювання алгоритму дії при особливо небезпечних інфекціях; 
 дотримання особистої професійної безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму під час роботи в кабінеті профілактики 
інфекційних захворювань; 

 планування та виконання профілактичних щеплень; 
 здійснення догляду за пацієнтом з гострим тонзилітом і дитячими 

екзантематозними інфекціями; 
 надання невідкладної медичної долікарської допомоги при 

гіпертермічному синдромі, ексикозі, фебрильних судомах; 
 заповнення, ведення медичної та медсестринської документації. 

 
 
 

Тема 7. Проблеми надання довготривалої медичної допомоги 
населенню. Артеріальна гіпертензія 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Хронічні захворювання. Актуальність проблеми “хронізації” патології у 

підлітків і пацієнтів молодого віку. Роль санології та валеології в профілактиці 
захворювань, формуванні здорового способу життя серед населення. 

Артеріальна гіпертензія: визначення, актуальність проблеми. 
Національна програма з артеріальної гіпертензії, завдання сімейних медиків щодо 
раннього виявлення. Чинники ризику. Класифікація. Пограничні показники 
артеріального тиску. Симптоматична артеріальна гіпертензія. Гіпертонічна 
хвороба. Вікові аспекти. Артеріальна гіпертензія у підлітків, вагітних, 
геріатричних пацієнтів. Методи активного виявлення артеріальної гіпертензії. 
Методи обстеження пацієнта, участь сімейної медичної сестри в їхньому 
проведенні. Ускладнення артеріальної гіпертензії (інфаркт міокарда, інсульт, 
недостатність кровообігу, ниркова недостатність), участь сімейної медичної 
сестри в їхній профілактиці. Етапи реабілітації, участь сімейної медичної сестри в 
її проведенні. Диспансерне спостереження. Періодичність спостереження за 
пацієнтом на дільниці. Особливості догляду в домашніх умовах. Клінічні 
протоколи надання медичної допомоги хворим з артеріальною гіпертензією. Роль 
сімейної медичної сестри в профілактиці артеріальної гіпертензії. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
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Особливості спостереження за пацієнтами різного віку з артеріальною 

гіпертензією в амбулаторних умовах. Робота на амбулаторному прийомі із 
сімейним лікарем і в денному стаціонарі.  

Проведення медсестринського обстеження пацієнта з конкретним 
захворюванням. Виявлення проблем пацієнта. Планування медсестринських 
втручань. Реалізація планування медсестринських втручань. Ведення 
затвердженої медичної документації. Оформлення пацієнтові скерувань на 
діагностичні обстеження. Підготовка пацієнта і взяття крові з вени для 
лабораторних досліджень (біохімічних, імунологічних тощо). Підготовка 
пацієнта до рентгенологічних, ультразвукових, радіоізотопних, ендоскопічних 
обстежень. Проведення запису ЕКГ в кабінеті функціональної діагностики. 
Правила техніки безпеки та охорона праці під час взяття біологічного 
матеріалу, проведення інструментальних обстежень. 

Допомога сімейному лікареві в організації та веденні домашнього 
стаціонару в разі гіпертонічної хвороби. Виконання діагностичних і 
лікувальних призначень сімейного лікаря. Контроль за станом пацієнта в 
процесі лікування. Проведення моніторингу артеріального тиску. Догляд за 
пацієнтом у домашніх умовах. Догляд за вмираючим. Оцінювання результатів 
медсестринських втручань та їхня корекція. 

Опрацювання методики надання невідкладної долікарської медичної 
допомоги при: 

 гіпертонічному кризі; 
 еклампсії; 
 зупинці серця. 

Участь сімейної медичної сестри в проведенні диспансерного 
спостереження за пацієнтом з конкретним захворюванням. Рекомендації щодо 
режиму, лікувальної дієти, раціонального працевлаштування, 
немедикаментозного лікування гіпертонічної хвороби. Участь сімейної 
медичної сестри в оформленні медичної документації для санаторно-
курортного лікування. Підготовка даних для статистичного звіту. 

Визначення статистичних показників “ефективність диспансеризації”, 
“якість диспансеризації”. 

 
Практичні навички: 

 проведення всіх етапів медсестринського процесу при артеріальній 
гіпертензії; 

 володіння мануальною технікою: вимірювання артеріального тиску, 
підрахунок частоти дихальних рухів, пульсу тощо; 

 підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 
досліджень; 

 підготовка пацієнта та асистування лікареві під час обстежень, 
лікувальних процедур; 

 проведення записів електрокардіограми, моніторингу ЕКГ, 
артеріального тиску в домашніх умовах; 

 організація та ведення домашнього стаціонару; 
 навчання членів родини навичкам догляду за тяжкохворим і 

вмираючим пацієнтом у домашніх умовах; 
 виконання усіх видів маніпуляцій; 
 надання невідкладної долікарської медичної допомоги при 

гіпертонічному кризі, еклампсії, гострій серцевій недостатності, 
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зупинці серця; 
 дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, 

протиепідемічного режиму під час взяття біологічного матеріалу, 
проведення інструментальних обстежень; 

 проведення реабілітаційних заходів, диспансеризації при конкретному 
захворюванні; 

 заповнення, ведення медичної та медсестринської документації. 
 

Тема 8. Суглобовий синдром у практиці сімейної медицини 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Суглобовий синдром: визначення. Артрит, арталгія, артроз. 

Класифікація етіопатогенетичних чинників при захворюваннях суглобів. 
Ревматичні захворювання. Класифікація. Методи обстеження пацієнта, участь 
сімейної медичної сестри в їх проведенні. Клінічні протоколи надання 
медичної допомоги хворим з ревматологічною патологією. 

Ревматична хвороба: причини виникнення. Чинники ризику. 
Класифікація. Клінічні синдроми. Вікові аспекти. Перелік додаткових методів 
обстеження. Етапи реабілітації. Комплексний підхід до терапії. Диспансерний 
нагляд. Показання до консультації ревматолога, госпіталізації. Первинна та 
вторинна профілактика, участь сімейної медичної сестри в її проведенні. 
Ефективність диспансеризації і профілактики. Прогноз захворювання. 

Ревматоїдний артрит: чинники ризику. Класифікація. Особливості 
перебігу в пацієнтів різного віку. Ювенільний ревматоїдний артрит у дітей. 
Етапи реабілітації. Сучасні аспекти лікування. Диспансерний нагляд. 
Санітарно-курортне лікування. Участь сімейної медсестри в первинній і 
вторинній профілактиктиці. Прогноз. Ефективність диспансеризації. 

Системний червоний вовчак. Деформівний остеоартроз. Чинники 
ризику. Вікові аспекти. Методи обстеження пацієнта. Реабілітаційні заходи. 
Участь сімейної медичної сестри в диспансеризації та профілактиці. 
Ефективність диспансеризації, ефективність профілактики. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Проведення медсестринського обстеження пацієнта. Постановка 

медсестринських діагнозів. Планування медсестринських втручань. Реалізація 
планування медсестринських втручань. Ведення медсестринської 
документації. 

Підготовка пацієнта і взяття крові з вени для біохімічного, 
імунологічного досліджень. Підготовка пацієнта і взяття сечі для досліджень. 
Проведення запису ЕКГ. Правила техніки безпеки та охорона праці, 
протиепідемічного режиму при взятті біологічного матеріалу, проведенні 
інструментальних обстежень. 

Організація та ведення домашнього стаціонару як помічник сімейного 
лікаря при конкретному захворюванні. Планування, реалізація заходів з 
догляду. Накладання зігрівального компресу. Складання комплексу ЛФК, 
участь сімейної медсестри в його проведенні. Призначення лікувальної дієти. 
Навчання членів родини навичкам догляду за пацієнтом у домашніх умовах, 
контролю за станом його здоров’я. 

Диспансеризація, участь сімейної медичної сестри в її проведенні. 
Реабілітація на амбулаторному етапі спостереження. Значення санаторно-
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курортного лікування. Роль сімейної медсестри в первинній і вторинній 
профілактиці захворювань опорно-рухової системи. 

 
Практичні навички: 

 проведення медсестринського обстеження пацієнта при захворюваннях 
опорно-рухової системи; 

 встановлення медсестринських діагнозів; 
 підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень; 
 підготовка пацієнта до проведення артроскопії, артроцентезу, біопсії 

синовіальної оболонки; 
 проведення запису електрокардіограми; 
 дотримання правил техніки безпеки, охорони праці; 
 допомога сімейному лікареві в організації та веденні домашнього 

стаціонару; 
 проведення всіх етапів медсестринського процесу при захворюваннях 

опорно-рухової системи; 
 виконання медсестринських маніпуляцій; 
 дотримання правил техніки безпеки та охорони праці під час взяття 

біологічного матеріалу, проведення інструментальних обстежень; 
 розведення та введення антибіотиків; 
 проведення реабілітаційних заходів, диспансеризації на амбулаторному 

етапі спостереження; 
 заповнення, ведення медичної та медсестринської документації. 

 
Тема 9. Організація диспансерного спостереження за пацієнтами з 

патологією органів травлення  
 
ЛЕКЦІЯ 
 

Хронічний гастрит. Виразкова хвороба. Хронічний холецистит. 
Хронічний панкреатит. Хронічний коліт. Актуальність проблеми. Сучасні 
погляди на етіологію. Чинники ризику. Класифікація. Особливості перебігу в 
пацієнтів різного віку. Сучасні методи діагностики. Атиповий перебіг 
виразкової хвороби. Ускладнення, їх профілактика. Етапи реабілітації. 
Лікувальне харчування. Диспансеризація. Кратність спостереження за 
пацієнтом сімейним лікарем і сімейною медичною сестрою. Профілактика 
рецидивів. Нетрадиційні методи лікування. Фітотерапія. Санаторно-курортне 
лікування в разі захворювань органів травлення. Первинна та вторинна 
профілактика захворювань, участь сімейної медичної сестри в її проведенні. 
Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з патологією органів 
травлення. 
 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Робота на амбулаторному прийомі із сімейним лікарем. Виконання 

етапів медсестринського процесу. Медсестринська діагностика. Підготовка 
пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. 
Взяття шлункового та дуоденального вмісту для фракційного дослідження. 
Взяття калу на приховану кров, копрологічне дослідження. Підготовка 
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пацієнта до рентгенологічних, ультразвукових, радіоізотопних та 
ендоскопічних обстежень. Правила техніки безпеки та охорона праці, 
протиепідемічний режим під час взяття біологічного матеріалу, проведення 
інструментальних обстежень. 

Методика виявлення Helicobacter pylori. Вирішення проблем пацієнта. 
Виконання діагностичних та лікувальних призначень сімейного лікаря. 
Проведення диспансерного спостереження за пацієнтом. Проведення 
реабілітаційних заходів. Ведення медичної та медсестринської документації. 

 
Практичні навички: 

 проведення медсестринського обстеження пацієнтів у разі 
захворювання органів травлення; 

 підготовка пацієнтів та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 
досліджень; 

 підготовка пацієнта до рентгенологічних, ендоскопічних, 
ультразвукових, радіоізотопних обстежень; 

 проведення фракційного шлункового, дуоденального зондування; 
 виконання медсестринських маніпуляцій; 
 дотримання правил техніки безпеки та охорони праці під час взяття 

біологічного матеріалу, проведення інструментальних обстежень; 
 виконання всіх етапів медсестринського процесу при захворюваннях 

органів травлення; 
 проведення реабілітаційних заходів на амбулаторному етапі 

спостереження; 
 заповнення, ведення медичної та медсестринської документації 

 
 

Тема 10. Синдром гіперглікемії, гіпер- або гіпотиреозу в практиці 
сімейної медицини 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Найчастіша ендокринна патологія в практиці сімейного лікаря. 

Актуальність проблеми. Структура захворюваності ендокринної системи на 
сучасному етапі. 

Гіперглікемія: визначення. Основні причини. Чинники ризику. Класифікація 
захворювань, які супроводжуються гіперглікемією. Епідеміологія цукрового діабету. 
Методи активного виявлення. Вікові аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь 
сімейної медсестри в їх проведенні. Гострі та хронічні ускладенння цукрового діабету. 
Невідкладна долікарська медична допомога під час коми (гіперглікемічній, 
гіпоглікемічній). Етапи реабілітації при цукровому діабеті. Участь сімейної медсестри 
в диспансерному спостереженні за пацієнтом. Соціальна адаптація пацієнта з 
цукровим діабетом. Профілактика, участь сімейної медсестри в її проведенні. Клінічні 
протоколи надання медичної допомоги пацієнтам з ендокринною патологією. 

Гіпер- або гіпотиреоз: визначення. Епідеміологія. Основні причини 
виникнення. Класифікація нозологій, що супроводжуються гіпер- і 
гіпотиреозом. Дифузне тиреотоксичне воло. Ендемічне воло. Аутоімунний 
тиреоїдит. Йододефіцитний стан. Методи активного виявлення. Реабілітація. 
Диспансеризація. Роль сімейної медсестри в проведенні йодної профілактики 
ендемічного вола. 
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НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Робота на амбулаторному прийомі із сімейним лікарем і в денному 

стаціонарі. Медсестринське обстеження пацієнта з конкретним 
захворюванням. Виявлення проблем пацієнта. Планування медсестринських 
втручань. Реалізація медсестринських втручань. Виконання лікувальних і 
діагностичних призначень сімейного лікаря. Підготовка пацієнта та взяття 
біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. Визначення рівня 
глікемії за допомогою тест-смужки, електронного глюкометра. Визначення 
глікемічного профілю. Тест на толерантність до глюкози. Виявлення 
глюкозурії експрес-методом. Глюкозуричний профіль.  

Виконання медсестринських маніпуляцій. Правила техніки безпеки та 
охорона праці, протиепідемічний режим під час взяття біологічного матеріалу, 
проведення інструментальних обстежень. 

Вирішення дійсних і супутніх проблем пацієнта. Надання невідкладної 
долікарської медичної допомоги при гіперглікемічній і гіпоглікемічній комах. 
Навчання пацієнта самоконтролю рівня глюкози за допомогою 
індивідуального глюкометра, тест-смужки. Методика інсулінотерапії. Участь 
сімейної медичної сестри в проведенні диспансеризації, реабілітаційних 
заходів, профілактики. Лікувальна дієта. Фітотерапія. Санаторно-курортне 
лікування. Ведення медичної та медсестринської документації. 

 
Практичні навички: 

 проведення медсестринського обстеження пацієнта в разі ендокринних 
захворюваннь; 

 виявлення проблем пацієнта при конкретному захворюванні; 
 підготовка пацієнтів та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень; 
 підготовка пацієнтів до рентгенологічних, ультразвукових і 

радіоізотопних обстежень; 
 допомога сімейному лікареві у веденні домашнього стаціонару; 
 проведення всіх етапів медсестринського процесу при ендокринних 

захворюваннях; 
 виконання медсестринських маніпуляцій; 
 дотримання правил техніки безпеки та охорони праці під час взяття 

біологічного матеріалу, проведення інструментальних обстежень; 
 надання невідкладної долікарської медичної допомоги при 

гіперглікемічній і гіпоглікемічній комах; 
 проведення реабілітаційних заходів, диспансеризації на амбулаторному 

етапі спостереження; 
 заповнення, ведення медичної та медсестринської документації. 

 
Тема 11. Захворювання кровотворної системи в практиці сімейної 

медицини. Охорона праці в галузі 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Функції гемопоетичної системи. Сучасний погляд на кровотворення. 
Анемії. Визначення, етіологія, класифікація. Постгеморагічна, 

залізодефіцитна, мегалобластна, гіпо- і апластична, гемолітична анемії. Анемія 
хронічної хвороби. Вікові аспекти. Особливості перебігу анемій у немовлят, 
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підлітків, вагітних, пацієнтів похилого віку. Методи активного виявлення. 
Діагностика. Принципи лікування. Реабілітаційні заходи, участь сімейної 
медичної сестри у їхньому проведенні. Диспансерний нагляд. Профілактика. 
Клінічні протоколи надання медичної допомоги гематологічним хворим. 

Гемобластози. Визначення. Актуальність проблеми. Сучасні погляди на 
етіологію. Мієлоїдні та лімфоїдні пухлини. Вікові аспекти. Методи 
діагностики. Основні принципи лікування. Реабілітація. Профілактика. 

Геморагічні захворювання. Визначення. Етіологія. Класифікація. Вікові 
аспекти. Методи діагностики. Реабілітаційні заходи, участь сімейної медичної 
сестри в їх проведенні. Профілактика. Охорона праці в галузі. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Проведення медсестринського обстеження пацієнта. Установлення 

медсестринського діагнозу. Планування медсестринських втручань. Реалізація 
планування медсестринських втручань. Ведення медсестринської документації. 
Підготовка пацієнта та взяття крові з вени для біохімічного, імунологічного 
досліджень. Цитохімічне та цитогенетичне дослідження крові. Стернальна 
пункція, трепанобіопсія клубової кістки, біопсія лімфатичних вузлів. Підготовка 
пацієнта та взяття сечі для досліджень. Підготовка пацієнта та асистування 
сімейному лікареві під час обстежень, лікувальних процедур. Підготовка пацієнта 
до рентгенологічних обстежень. Проведення запису ЕКГ. Правила техніки 
безпеки та охорона праці, протиепідемічний режим під час взяття біологічного 
матеріалу, проведення інструментальних обстежень. 

Допомога сімейному лікареві в організації та веденні домашнього 
стаціонару як помічник сімейного лікаря при конкретному захворюванні. 
Планування, реалізація заходів з догляду. Виконання призначень сімейного 
лікаря. Навчання пацієнта, його оточення само- та взаємодогляду. Надання 
невідкладної долікарської медичної допомоги при геморагічному синдромі. 
Догляд за тяжкохворим та вмираючим. Навчання членів родини догляду за 
такими пацієнтами. Участь сімейної медичної сестри в проведенні 
диспансеризації, реабілітаційних заходів, профілактики. 
 

Практичні навички: 
 проведення всіх етапів медсестринського процесу при захворюваннях 

кровотворної системи; 
 підготовка пацієнтів та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень; 
 підготовка пацієнтів до рентгенологічних, ультразвукових обстежень; 
 проведення запису електрокардіограми; 
 допомога сімейному лікареві в організації та веденні домашнього 

стаціонару; 
 виконання медсестринських маніпуляцій; 
 дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, 

протиепідемічний режим при взятті біологічного матеріалу, проведенні 
інструментальних обстежень; 

 здійснення догляду за тяжкохворим і вмираючим у домашніх умовах 
при конкретному захворюванні; 

 надання невідкладної медичної долікарської допомоги в домашніх 
умовах у разі геморагічного синдрому; 

 проведення реабілітаційних заходів, диспансеризації на амбулаторному 



 23 

етапі спостереження; 
 заповнення, ведення медичної та медсестринської документації. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Виконання етапів медсестринського процесу при конкретному 
захворюванні. 

2. Здійснення антропометрії дитячого та дорослого населення, оцінювання 
фізичного розвитку за отриманими даними. 

3. Вимірювання температури тіла, графічне зображення її. 
4. Підрахунок частоти дихальних рухів. 
5. Визначення пульсу, графічне зображення його. 
6. Вимірювання артеріального тиску, реєстрація даних у температурному 

листку. 
7. Визначення добового діурезу. 
8. Визначення рівня глікемії за допомогою експрес-методів, електронного 

глюкометра. 
9. Проведення тесту на толерантність до глюкози. 
10. Визначення групи крові, резус-фактора, проведення проби на 

біологічну сумісність при переливанні крові. 
11. Підготовка пацієнта до взяття сечі на загальний аналіз, за методами 

Зимницького, Нечипоренка тощо. 
12. Виявлення глюкозурії експрес-методами. 
13. Підготовка пацієнта до взяття калу на приховану кров, копрологію, 

яйця гельмінтів. 
14. Підготовка пацієнта до взяття зскрібка з періанальних складок на 

ентеробіоз. 
15. Підготовка пацієнта до взяття мазків із носоглотки на вірусологічне 

дослідження. 
16. Підготовка пацієнта до взяття мазків із мигдаликів, слизової оболонки носа 

та кон’юнктиви на бактеріологічне дослідження, BL. 
17. Підготовка пацієнта до взяття харкотиння для бактеріологічного та 

загального клінічного дослідження. 
18. Проведення алергійних проб. 
19. Підготовка пацієнта до рентгенологічного, ендоскопічного та інших 

інструментальних обстежень. 
20. Проведення електрокардіографії.  
21. Проведення спірометрії. 
22. Здійснення штучної вентиляції легень та непрямий масаж серця. 
23. Катетеризація сечового міхура м’ягким катетером. 
24. Проведення оксигенотерапії. 
25. Промивання шлунка без зонда і зондовим методом. 
26. Постановка клізм (очисної, сифонної, послаблювальної, 

медикаментозної). 
27. Надання допомоги сімейному лікареві в організації та веденні 

домашнього стаціонару. 
28. Розведення антибіотиків. 
29. Виконання всіх видів маніпуляцій, передбачених за фахом “сестра 

медична”. 
30. Виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (накладання 

зігрівальних компресів, гірчичників, банок, проведення інгаляції 
тощо). 

31. Здійснення диспансерного спостереження за пацієнтом при 
конкретному захворюванні. 
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32. Визначення статистичних показників “ефективність диспансеризації”, 
“якість диспансеризації”. 

33. Проведення самостійного патронажу, візит до вагітної, немовляти, 
пацієнта похилого віку. 

34. Заповнення та ведення медичної та медсестринської документації. 
35. Планування та проведення імунізації дитячого, дорослого населення. 
36. Укомплектування наборів медикаментів, сумки сімейного лікаря для 

надання невідкладної медичної допомоги вдома. 
37. Надавати невідкладну долікарську медичну допомогу при: 

 непритомності; 
 анафілактичному шоку; 
 травматичному шоку; 
 судинному колапсі; 
 гіпертермічному синдромі; 
 фебрильних судомах; 
 стенозуючому ларинготрахеїті; 
 кровохарканні; 
 легеневій кровотечі; 
 шлунковій кровотечі;  
 кишковій кровотечі; 
 нападі бронхіальної астми; 
 астматичному статусі; 
 серцевій астмі; 
 інфаркті міокарда; 
 нападі стенокардії; 
 набряку легень; 
 еклампсії; 
 зупинці серця; 
 зупинці дихання; 
 гіпертонічній кризі; 
 гострому животі; 
 гіпо- і гіперглікемічній комах. 

38. Підготовка необхідних даних для написання статистичного звіту. 
39. Проведення протиепідемічних заходів при інфекційних 

захворюваннях. 
40. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму під час взяття біологічного матеріалу, 
проведення інструментальних обстежень. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 
ЗАЛІКУ ТА КОМПЛЕКСНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 
 

1.Сімейна медицина — нова галузь в системі охорони здоров’я України. 
2. Концепція сімейної медицини. Засади її впровадження в Україні. 
3.Досвід країн Західної Європи та Америки в галузі сімейної медицини. 
4.Переваги сімейного принципу надання медичної допомоги. 
5. Основні принципи та моделі функціонування сімейної медицини. 
6.Основні напрями діяльності сімейних медиків. 
7.Нормативні документи з сімейної медицини. 
8.Основні показники роботи на дільниці сімейної медицини. 
9.Домашні стаціонари, профілі, форми. Денний стаціонар. 
10. Патронажні візити. 
11. Комунікація між сімейною медичною сестрою, пацієнтом, членами 

його родини. 
12. Медична етика та субординація. 
13. Сумка сімейного лікаря для надання невідкладної медичної допомоги 

вдома. 
14. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри на амбулаторному 

прийомі і вдома. 
15. Медична та медсестринська документації сімейної медсестри. 
16. Деонтологія в роботі сімейної медичної сестри. Геріатричний пацієнт, 

особливості роботи з ним. Геродієта. 
17. Моральна та правова відповідальність сімейної медичної сестри. 
18. Медична таємниця. 
19. Ятрогенні захворювання, егогенія. Профілактика. 
20. Види професійних порушень, їх вплив на пацієнта. 
21. Медичні працівники і закон. 
22. Диспансеризація населення дільниці сімейної медицини. Види. 

Участь сімейної медсестри в її проведенні. 
23. Організація профілактичної роботи з немовлятами, пацієнтами 

похилого віку, вагітними. 
24. Профілактика рахіту, анемії, дистрофії на дільниці сімейної 

медицини. 
25. Профілактика онкопатології, туберкульозу, участь сімейної медсестри 

в її проведенні. 
26. Протиепідемічна робота на дільниці, участь сімейної медсестри в її 

проведенні. 
27. Обмежувальні заходи при грипі, дитячих інфекціях. 
28. Організація, проведення імунізації населення дільниці сімейної 

медицини. 
29. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри в осередку 

особливо небезпечних інфекцій. 
30. Кашель. Визначення, характер кашлю, основні причини. Нозології, 

які супроводжуються кашлем. 
31. Гострі респіраторні захворювання.  
32. Бронхіт. Пневмонія. Вікові аспекти. 
33. Туберкульоз легень. Класифікація. Вікові аспекти.  
34. Респіраторні алергози.  
35. Серцева астма. Набряк легенів. Вікові аспекти. 
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36. Підготовка пацієнта з кашлем до лабораторних та інструментальних 
обстежень. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем 
пацієнта в домашніх умовах. 

37. Задишка. Визначення, види задишки, основні причини. 
Захворювання, які супроводжуються задишкою. 

38. Обструктивний бронхіт. Стенозуючий ларинготрахеїт. 
39. Бронхіальна астма. Вікові аспекти.  
40. Вроджений стридор у немовлят.  
41. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта з задишкою на 

догоспітальному етапі, участь сімейної медсестри в їх проведенні. 
Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта в домашніх 
умовах. 

42. Біль у грудній клітці. Причини виникнення. Нозології, які 
супроводжуються болем у грудній клітці. 

43. Стенокардія. Інфаркт міокарда. Проблеми пацієнта. Невідкладна 
терапія, участь сімейної медсестри в її проведенні. 

44. Плеврит.  
45. Невралгія. Оперізувальний лишай. 
46. Біль в грудній клітці у дітей і підлітків. Вікові аспекти.  
47. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта з болем у 

грудях, участь сімейної медсестри в підготовці до них. Тактика 
сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта.  

48. Значення загальної диспансеризації у ранньому виявленні ішемічної 
хвороби серця. Участь сімейної медсестри у проведенні заходів 
первинної та вторинної профілактики. 

49. Біль у животі. Основні причини. Характер болю, локалізація, 
іррадіація, зв’язок з прийомом їжі. Нозологїї, які супроводжуються 
болем у животі. 

50. Гострий живіт.  
51. Гастрит. Виразкова хвороба. Вікові аспекти.  
52. Хронічний холецистит. Хронічний панкреатит. Хронічний коліт. 

Вікові аспекти. 
53. Біль у животі в немовлят. Диспепсії. Гастроентероколіти.  
54. Тактика медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта з болем у 

животі в домашніх умовах.  
55. Невідкладна долікарська медична допомога при гострому животі на 

догоспітальному етапі. 
56. Шлункові та кишкові кровотечі. Визначення, найбільш часті причини.  
57. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з шлунковою 

(кишковою) кровотечею. Невідкладна долікарська медична допомога 
на догоспітальному етапі. 

58. Біль голови. Найбільш часті причини. Психогенний біль голови. 
Травми мозку. Загальні захворювання. Судинна патологія. Вікові 
аспекти. 

59. Біль голови у дітей. Тактика сімейної медсестри у вирішенні проблем 
пацієнта при конкретному захворюванні в домашніх умовах. 

60. Закрепи. Основні причини. Закрепи органічні та функціональні. 
Вікові аспекти. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта 
на догоспітальному етапі, участь сімейної медсестри в їх проведенні. 
Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з закрепами. 

61. Суглобовий синдром. Основні причини. Патологічні стани, які 
супроводжуються болем у суглобах і спині.  
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62. Ревматична хвороба. Вікові аспекти. Профілактика. 
63. Ревматоїдний артрит. Вікові аспекти. Ювенільний ревматоїдний 

артрит. 
64. Системний червоний вовчак. Деформівний остеоартроз. Подагра. 

Вікові аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь сімейної 
медсестри в їх проведенні.  

65. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з болем у 
суглобах та спині. 

66. Артеріальна гіпертензія. Визначення. Актуальність проблеми.  
67. Національна програма з артеріальної гіпертензії, завдання сімейних 

медиків. 
68. Пограничні показники артеріального тиску. Нейроциркуляторна 

дистонія. 
69. Симптоматичні артеріальні гіпертензії.  
70. Ессенціальна артеріальна гіпертензія. Чинники ризику. Вікові 

аспекти.  
71. Артеріальна гіпертензія у підлітків, вагітних, геріатричних пацієнтів. 
72. Методи активного виявлення артеріальної гіпертензії.  
73. Ускладнення артеріальної гіпертензії (інфаркт міокарда, інсульт, 

недостатність кровообігу, ниркова недостатність), участь сімейної 
медсестри в їх профілактиці.  

74. Етапи реабілітації при артеріальній гіпертензії, участь сімейної 
медсестри в її проведенні. Диспансерний нагляд. Періодичність 
спостереження за пацієнтом на дільниці. Особливості догляду в 
домашніх умовах. 

75. Роль сімейної медсестри в профілактиці артеріальної гіпертензії. 
76. Гіперглікемія. Визначення. Основні причини. Чинники ризику.  
77. Класифікація захворювань, які супроводжуються гіперглікемією. 
78. Епідеміологія цукрового діабету. Методи активного виявлення. Вікові 

аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь сімейної медсестри в їх 
проведенні.  

79. Гострі та хронічні ускладнення цукрового діабету.  
80. Невідкладна долікарська медична допомога при діабетичній та 

гіпоглікемічній комах.  
81. Реабілітація при цукровому діабеті. Дієтотерапія. Участь сімейної 

медсестри в диспансерному нагляді за пацієнтом.  
82. Соціальна адаптація пацієнта з цукровим діабетом. Профілактика, 

участь сімейної медсестри в її проведенні. 
83. Гіпер- або гіпотиреоз. Визначення. Основні причини виникнення. 

Класифікація нозологій, які супроводжуються гіпертиреозом.  
84. Дифузне тиреотоксичне воло. Ендемічне воло.  
85. Аутоімунний тиреоїдит. Рак щитоподібної залози. 
86. Йододефіцитний стан. Методи діагностики. Вікові аспекти. Етапи 

реабілітації. Диспансеризація. Роль сімейної медсестри в проведенні 
йодної профілактики. 

87. Функції гемопоетичної системи. Сучасний погляд на кровотворення.  
88. Анемія. Визначення, етіологія, класифікація.  
89. Постгеморагічна, залізодефіцитна, мегалобластна, гіпо- та 

апластична, гемолітична анемії.  
90. Особливості перебігу анемії у немовлят, підлітків, вагітних, пацієнтів 

похилого віку. Діагностика. Принципи лікування. Реабілітаційні 
заходи, участь сімейної медичної сестри їх проведенні. Диспансерний 
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нагляд. Профілактика. 
91. Гемобластоз. Визначення. Актуальність проблеми. Сучасні погляди 

на етіологію. 
92. Класифікація пухлинних захворювань кровотворної і лімфоїдної 

тканин. Вікові аспекти. Мієлоїдні пухлини. Методи діагностики. 
Основні принципи лікування. Реабілітація. Профілактика. 

93. Лімфоїдні пухлини. Визначення. Етіологія. Вікові аспекти. 
94. Медсестринський процес при лімфоїдних пухлинах. Методи 

діагностики. Основні принципи лікування. Профілактика. 
95. Геморагічні захворювання. Визначення. Етіологія. Класифікація. 

Методи діагностики. Вікові аспекти. Реабілітаційні заходи, участь 
сімейної медсестри в їх проведенні. Профілактика. 

96. Лихоманка. Визначення. Основні причини. Класифікація лихоманки 
за висотою температури, тривалістю, характером температурної 
кривої.  

97. Інфекційні захворювання — основна причина лихоманки. Вікові 
аспекти проблем пацієнта при лихоманці. 

98. Лихоманка у новонародженого, немовляти. 
99. Гіпертермічний синдром, фебрильні судоми. Участь сімейної 

медсестри у їх запобіганні. 
100. Методи лабораторних та інструментальних обстежень пацієнта з 

лихоманкою, участь сімейної медсестри у їх проведенні.  
101. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта з 

лихоманкою. 
102. Невідкладна долікарська медична допомога при гіпертермічному 

синдромі, фебрильних судомах. 
103. Біль у горлі. Найчастіші причини.  
104. Гострий тонзиліт. Хронічний тонзиліт. Профілактика. 
105. Дифтерія. Епідеміологія. Основні причини виникнення. Чинники 

ризику. Вікові аспекти проблем пацієнта. Обстеження пацієнта, 
участь сімейної медсестри у його проведенні.  

106. Схема повідомлення, протиепідемічні заходи при дифтерії. 
Особливості роботи з контактними. Правила виписки в колектив.  

107. Особливості догляду за пацієнтом з гострим тонзилітом в домашніх 
умовах. 

108. Роль імунізації в профілактиці дифтерії на дільниці сімейної 
медицини. Епідемічний паротит. Профілактика. 

109. Висипка. Дитячі екзантематозні інфекції. Кір. Скарлатина. Вітряна 
віспа. Краснуха. Епідеміологія. Основні причини виникнення. 

110. Проблеми пацієнта при дитячих екзантематозних інфекціях.  
111. Основні протиепідемічні заходи в колективі при дитячих 

екзантематозних інфекціях. Особливості догляду за пацієнтом в 
домашніх умовах. Правила виписки в колектив. 

112. Роль профілактичних щеплень в профілактиці кору, краснухи, 
епідемічного паротиту на дільниці сімейної медицини. 

113. Шлунково-кишкові розлади. Епідеміологія. Кишкові інфекції. 
Дизентерія. Сальмонельоз. Гастроентероколіт.  

114. Особливо небезпечні інфекції. Холера. Основні причини виникнення. 
Вікові аспекти проблем пацієнта при кишкових інфекціях. 
Протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Схема повідомлення. 
Особливості обстеження контактних.  

115. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри в осередку 
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особливо небезпечної інфекції. Нормативні документи. Накази СЕС. 
Диспансеризація при інфекційній патології. Профілактика. 

116. Гепатит. Епідеміологія. Основні причини вірусного гепатиту А і В. 
Актуальність проблеми. Вікові аспекти. Диспансерне спостереження 
за реконвалісцентами. Протиепідемічні заходи в осередку інфекції. 
Спостереження за контактними. 

117. Роль сімейної медичної сестри в ранній діагностиці та профілактиці 
вірусного гепатиту на дільниці сімейної медицини. 

118. Санітарно-освітня робота, участь сімейної медсестри в її проведенні 
на дільниці сімейної медицини.  

119. Медико-соціальні аспекти планування сім’ї.  
120. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя. 
121. Правила техніки безпеки та охорона праці. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програму з дисципліни “Медсестринство в геронтології, геріатрії та 
паліативній медицині” для вищих медичних навчальних закладів України І—
IІІ рівнів акредитації складено для студентів спеціальності 5.12010102 
“Сестринська справа” напряму підготовки 1201 “Медицина”. За навчальним 
планом 2011 р. дисципліна вивчається на третьому році навчання, на її 
вивчення виділено 81 год., з яких лекцій — 11 год., навчальної практики — 
40 год., самостійної позааудиторної роботи студентів — 30 год. 

Актуальність вивчення дисципліни пов’язана зі швидкими темпами 
постаріння населення в Україні та зростанням кількості геріатричних 
пацієнтів, збільшенням онкологічних захворювань серед населення та висока 
смертність від них, що потребує геріатричної та паліативної/хоспісної 
допомоги.  

Медичні сестри мають бути обізнані з особливостями здійснення 
медсестринського процесу в геріатричній та паліативній медицині, 
особливостями надання медичної допомоги з урахуванням віку пацієнта, 
стадіями захворювання. 

Позалікарняні форми ведення пацієнта з початковими стадіями 
захворювання, організація тривалого догляду вдома (“терапія виходжування, а 
не одужання”), запобігання ятрогенії тощо є основними тенденціями сучасної 
геріатрії. Прогресування захворювання, розвиток неминучої декомпенсації, 
значне погіршення стану геріатричного пацієнта потребує лікування, 
спрямованого на зменшення клінічних проявів захворювання та порушень 
функцій органів і систем — паліативної/хоспісної допомоги. Інтегрований 
підхід до фармакотерапії та опіки над пацієнтом при множинній патології, 
пізніх стадіях невиліковного захворювання варто розглядати як один з 
оптимальних варіантів вирішення проблем кожного пацієнта зокрема. Одним 
із важливих аспектів, що сприятиме успішній профілактичній і лікувальній 
роботі з цими категоріями пацієнтів, є формування вмінь у майбутньої 
медичної сестри щодо встановлення психологічного контакту як із самим 
пацієнтом, так із його родиною. 

Метою дисципліни є оволодіння медсестринським процесом при 
догляді за пацієнтами у похилому і старечому віці та при наданні паліативної 
та хоспісної допомоги. 

Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині як 
навчальна дисципліна:  

а) грунтується на вивченні студентами таких дисциплін: “Анатомія 
людини”, “Фізіологія”, “Мікробіологія”, “Фармакологія та медична 
рецептура”, “Основи медсестринства”, “Основи психології та 
міжособове спілкування”, “Медсестринство в профілактичній 
медицині” тощо; 

б) інтегрується з такими дисциплінами: “Медсестринство у внутрішній 
медицині”, “Медсестринство в хірургії”, “Медсестринство в онкології”, 
“Медсестринство в дерматології та венерології”, “Медсестринство в 
сімейній медицині”, “Медсестринство в оториноларингології”, 
“Медсестринство в офтальмології” тощо. 

 
Види навчальних занять: 

— лекції; 
— навчальна практика під керівництвом викладача; 
— самостійна робота студентів. 
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Теми лекційного курсу розкривають етіолого-епідеміологічні дані, 
класифікацію, особливості здійснення медсестринського процесу при догляді 
за геріатричними пацієнтами, профілактику загострень, принципи 
фармакотерапії в геріатрії. 

Начальна практика під керівництвом викладача передбачає: 
 удосконалення практичних навичок з догляду за пацієнтами 

геріатричних вікових груп з різними нозологічними формами хронічних 
хвороб; 

 набуття практичних навичок з догляду за пацієнтами при здійсненні 
паліативної та хоспісної допомоги; 

 формування умінь щодо виявлення проблем пацієнта, виділення серед 
них пріоритетних та потенційних, складання та реалізація плану 
медсестринських втручань, їх оцінювання та корекція. 
Самостійна позааудиторна робота студентів спрямована на самостійне 

вивчення літератури з питань етико-деонтологічних особливостей спілкування 
з пацієнтами похилого та старечого віку, безнадійно хворими пацієнтами та 
їхніми родичами; виконання індивідуальних завдань викладача з 
відпрацювання вмінь та навичок надання допомоги, зокрема й паліативної, 
пацієнтам та членам їхніх родини. 

Засвоєння тем контролюється викладачем на навчальній практиці. Для 
визначення рівня підготовки студентів застосовуються: комп’ютерне 
тестування, розв’язування ситуаційних задач, ділові ігри, перевірка виконання 
практичних навичок згідно з алгоритмом тощо. 

Предметна (циклова) комісія має право вносити зміни до навчальної 
програми на 15 % залежно від організаційних і технічних можливостей, різних 
науково-дослідницьких напрямів, екологічних особливостей регіону, але 
відповідно до кінцевих цілей складових галузевих стандартів вищої освіти — 
ОКХ і ОПП, затверджених МОН і МОЗ України в 2011 р. та навчальними 
планами (2011 р.). 

 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 вікові анатомо-фізіологічні зміни, що проходять в органах і системах у 
похилому та старечому віці; 

 визначення, етіологію, класифікацію захворювань органів і систем у 
похилому та старечому віці; 

 особливості клінічних проявів захворювань і гострих станів у похилому 
та старечому віці; 

 правила збирання анамнезу та медсестринського обстеження пацієнтів 
похилого та старечого віку; 

 визначення: “паліативна медицина”, “паліативна допомога”, “хоспіс”; 
 філософію паліативної медицини; 
 принципи роботи хоспісу;  
 психологічні аспекти паліативної допомоги; 
 соціальні аспекти паліативної допомоги; 
 духовні аспекти паліативної допомоги; 
 етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійно хворими 

пацієнтами та їхніми родичами; 
 законодавчі та нормативні документи МОЗ України щодо організації та 

надання геріатричної, паліативної та хоспісної допомоги населенню. 
 

Студенти повинні вміти: 
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 забезпечувати лікувально-охоронний, санітарно-протиепідемічний 
режим у структурних підрозділах лікувально-профілактичних і 
соціальних закладах із надання адекватної медичної допомоги особам 
похилого та старечого віку;  

 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі та 
професійної безпеки; 

 виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта; 
 передбачати потенційні проблеми пацієнта від тривалого застосування 

ліків; 
 встановлювати медсестринські діагнози при захворюваннях у похилому 

та старечому віці; 
 складати план медсестринських втручань у разі виявлення геріатричних 

проблем; 
 виконувати призначення лікаря; 
 виконувати всі види маніпуляцій, передбачені для фаху “медична 

сестра”; 
 проводити підготовку пацієнтів та взяття біологічного матеріалу для 

лабораторних досліджень; 
 проводити підготовку пацієнтів до комп’ютерної томографії, 

рентгенологічного, ендоскопічного, УЗД та інших методів обстеження; 
 здійснювати спостереження, моніторування стану окремих органів і 

систем; 
 здійснювати догляд, опіку над пацієнтами похилого та старечого віку; 
 вести медичну документацію; 
 надавати долікарську та невідкладну допомогу при гострих станах; 
 проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань 

профілактичної медицини, пропаганди здорового способу життя, 
спрямованих на продовження життя та профілактику розвитку 
захворювань; 

 здійснювати медсестринський процес при наданні паліативної 
допомоги з синдромом хронічного болю; 

 здійснювати медсестринський процес при наданні паліативної 
допомоги інкурабельним онкологічним хворим; 

 здійснювати медсестринський процес при наданні паліативної 
допомоги хворим із вірусом імунодефіциту та туберкульозу; 

 володіти прийомами профілактики синдрому емоційного вигорання. 
 
Студенти мають бути поінформовані про: 

 структуру захворювань населення України в похилому та старечому 
віці; 

 сучасні теорії старіння; 
 особливості перебігу “хвороб у старості”; 
 теорії довголіття, роль медичних працівників у їхній реалізації; 
 екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, країни; 
 досягнення в галузі паліативної та хоспісної медицини, що втілюються 

в практику охорони здоров’я; 
 нові лікарські засоби і методи їх застосування в паліативній та 

хоспісній медицині; 
 нові методики організації догляду за пацієнтами в галузі паліативної та 

хоспісної медицини. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 

Загальний 
обсяг Лекції 

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача 

Самостійна 
робота 

 Основи геронтології та геріатрії      
1 Вступ. Основи геронтології. Основні 

завдання геріатричної допомоги в Україні. 
Роль медичної сестри в її організації. 
Охорона праці в галузі 

4 2 - 2 

2 Медсестринський процес при 
захворюваннях серцево-судинної системи 
в похилому та старечому віці 

8 2 3 3 

3 Медсестринський процес при 
захворюваннях органів дихання, 
кровотворної, сечової та статевої систем у 
похилому та старечому віці 

8 2 3 3 

4 Медсестринський процес при 
захворюваннях органів травлення в 
похилому та старечому віці 

8 2 3 3 

5 Медсестринський процес при 
захворюваннях ендокринної системи в 
похилому та старечому віці 

8 2 3 3 

6 Медсестринський процес при 
захворюваннях опорно-рухового апарату 
в похилому та старечому віці 

7 1 3 3 

7 Медсестринський процес при 
психоневрологічних захворюваннях, 
хворобах органів слуху, зору та шкіри в 
похилому та старечому віці 

7 - 4 3 

 Основи паліативної медицини     
8 Паліативна та хоспісна допомога. Етико-

деонтологічні особливості спілкування з 
безнадійно хворими пацієнтами та їхніми 
родичами 

6 - 4 2 

9 Паліативна допомога при синдромі 
хронічного болю 

10 - 7 3 

10 Паліативна допомога інкурабельним 
онкологічним хворим 

10 - 7 3 

11 Особливості надання паліативної 
допомоги пацієнтам з вірусом 
імунодефіциту людини. Клінічні ознаки 
наявності ВІЛ-інфекції у хворого на 
туберкульоз 

5 - 3 2 

 Усього 81 11 40 30 

 
Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами 

предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 

№ 
з/п Тема Кількість 

годин 
1 Основні завдання геріатричної допомоги в Україні. Роль медичної сестри в її 

організації. Охорона праці в галузі  
2 

2 Медсестринський процес при захворюваннях серцево-судинної системи в похилому 
та старечому віці. Відпрацювання практичних навичок 

3 

3 Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання, кровотворної, сечової 
та статевої систем у похилому та старечому віці. Відпрацювання практичних навичок 

3 

4 Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення в похилому та 
старечому віці. Відпрацювання практичних навичок 

3 

5 Медсестринський процес при захворюваннях ендокринної системи в похилому та 
старечому віці. Відпрацювання практичних навичок 

3 

6 Медсестринський процес при захворюваннях опорно-рухового апарату в похилому та 
старечому віці. Відпрацювання практичних навичок 

3 

7 Медсестринський процес при психоневрологічних захворюваннях, хворобах органів 
слуху, зору та шкіри в похилому та старечому віці. Відпрацювання практичних 
навичок 

3 

8 Паліативна та хоспісна допомога. Загальні питання та принципи організації 2 
9 Паліативна допомога при синдромі хронічного болю. Відпрацювання практичних 

навичок 
3 

10 Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим. Відпрацювання 
практичних навичок 

3 

11 Особливості надання паліативної допомоги пацієнтам з вірусом імунодефіциту 
людини. Клінічні ознаки наявності ВІЛ-інфекції у хворого на туберкульоз. 
Відпрацювання практичних навичок 

2 

 Усього 30 
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ЗМІСТ 
 

Розділ 1. Основи геронтології та геріатрії 
 
Тема 1. Вступ. Основи геронтології. Основні завдання геріатричної 

допомоги в Україні. Роль медичної сестри в її організації. Охорона праці в 
галузі 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Геронтологія як наука, її складові, завдання. Демографічні, соціальні, 

соціально-гігієнічні питання старості і старіння. Видова та індивідуальна 
тривалість життя людини. Біологічний і календарний вік людини. 
Співвідношення фізіологічних чинників у віковій інволюції. Класифікація 
ВООЗ вікових періодів життя людини. Старість як закономірний заключний 
період вікового розвитку людини.  

Біологія старіння: сучасні теорії, закономірності, механізми, види. Роль 
генетичних чинників при старінні. Популяційна генетика старіння. Прогерії. 
Соматичні мутації і старіння. Репарація ДНК, теломери і теломераза, “межа 
Хейфліка”. Взаємозв’язок між процесами руйнування (старіння) та стабілізації 
(вітаукту) в старіючому організмі.  

Продовження життя людини як досягнення ХХ століття та як чинник 
виникнення й розвитку геронтології. Внесок С. Боткіна, Л. Дворецького, 
Л. Лабезніка, І. Мечнікова, зокрема українських учених — М. Амосова, 
О. Богомольця, М. Стражеско, В. Образцова, В. Фролькіса, Д. Чоботарьова — 
у розвиток геронтології. Теорії довголіття, запобігання передчасному старінню 
(індивідуальні програми оздоровлення, застосування геропротекторів тощо).  

Реалізація Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо розроблення 
державних стратегій розвитку системи геріатричної допомоги населенню, 
програм ВООЗ, чинних законодавчих актів України, Міжгалузевої 
комплексної програми “Здоров’я нації”, Державної комплексної програми 
соціально-медичного забезпечення ветеранів війни тощо. 

Механізми вікової інволюції, виникнення хвороб у похилому та 
старечому віці: уявлення про “хвороби старості”, їх клінічні прояви 
(поліморбідність; атиповість; домінування хронічних процесів; 
метеозалежність, метеолабільність, метеопатичні реакції тощо, порушенням 
харчування, тривалим прийомом ліків), перебіг тощо. 

Організація медико-соціального обслуговування людей похилого та 
старечого віку. Форми організації медичної допомоги пацієнтам похилого та 
старечого віку: позалікарняна (домашній стаціонар, його переваги, здійснення 
спеціалізованими мобільними бригадами геріатричної допомоги); денний 
стаціонар (при поліклініці, лікарні; геріатричний кабінет); лікарняна 
(геронтологічна клініка, геронтологічні відділення тощо). Утримання в 
будинку-інтернаті загального та лікарняного типу, їх оснащення засобами 
догляду. 

Особливості медсестринського процесу при вирішенні медико-
соціальних проблем пацієнта похилого та старечого віку. Участь медсестри у 
медикаментозному лікуванні геріатричного пацієнта: принципи терапії, 
імунотерапія, дієтотерапія, психотерапія, лікувальна фізкультура, фізіотерапія 
і санаторно-курортне лікування. Традиційні й альтернативні методи лікування 
в геронтології. 
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Тема 2. Медсестринський процес при захворюваннях серцево-

судинної системи в похилому та старечому віці 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Вікові зміни серцево-судинної системи. Гіпертонічна хвороба та 

артеріальні гіпертензії, атеросклероз, ішемічна хвороба серця, недостатність 
кровообігу в похилому та старечому віці. Визначення, етіологія, класифікація. 
Клінічні форми гіпертонічної хвороби у похилому та старечому віці: 
ізольована систолічна артеріальна гіпертонія, склеротична систолічна 
гіпертонія. Основні клінічні прояви та особливості стенокардії (еквіваленти 
нападу), інфаркту міокарда, хронічної недостатності кровообігу, ускладнень 
(ураження органів-мішеней). Потенційні проблеми, пов’язані із тривалим 
прийомом ліків (β-адреноблокаторів, ІАПФ, антагоністів кальцію, серцевих 
глікозидів, нітровазодилятаторів), їх впливом на супутню патологію (зокрема 
глаукомою, внутрішньочерепною гіпертензією) тощо. Участь медсестри у 
холтерівському моніторуванні, ЕКГ дослідженні з навантаженням, УЗД серця, 
діагностика псевдогіпертензії (тест Ослера) тощо. Медикаментозне лікування 
артеріальної гіпертензії, ІХС та супутньої патології в похилому та старечому 
віці, надання допомоги геріатричним пацієнтам з недостатністю кровообігу. 
Профілактика ускладнень. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Медсестринське обстеження: виявлення дійсних і супутніх проблем 

пацієнтів при атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, ІХС, недостатності 
кровообігу. Визначення стану пацієнта та встановлення медсестринських 
діагнозів за даними медсестринського обстеження. Планування 
медсестринських втручань та їх реалізація: підготовка пацієнтів до 
лабораторних досліджень крові та інструментальних методів обстеження 
(холтерівського моніторування, добового моніторування артеріального тиску, 
ЕКГ із навантаженням, УЗД серця, рентгенографії органів грудної клітки 
тощо). Реалізація медсестринського процесу в умовах домашнього 
стаціонару / лікарні: участь у лікуванні, догляді за пацієнтом. Навчання 
пацієнта та оточуючих його осіб спостереженню за основними 
функціональними показниками організму, само- та взаємодогляду. Організація 
домашнього стаціонару. 

Гострі кардіологічні стани: кризи при артеріальній гіпертонії 
(гіпертонічний, неускладнений та ускладнений енцефало- та кардіопатією; 
гіпоангіотензивний), серцева астма, набряк легень, напад стенокардії, інфаркт 
міокарда, ортостатичний колапс, раптова зупинка серця, аритмії. Визначення, 
етіологія, класифікація. Медсестринський процес при захворюваннях серцево-
судинної системи в похилому та старечому віці. 

Дотримування правил техніки безпеки, охорони праці, 
протиепідемічного режиму, професійної безпеки. 

 
Практичні навички: 

 реалізація медсестринського процесу при захворюваннях серцево-
судинної системи у пацієнтів похилого та старечого віку; 

 виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнта; 
 установлення медсестринських діагнозів; 
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 визначення стану здоров’я пацієнта за показаннями медсестринського 
обстеження; 

 планування медсестринські втручання при захворюваннях серцево-
судинної системи; 

 підготовка пацієнта до загального клінічного та біохімічного аналізів 
крові; 

 підготовка пацієнта до проби з фізичним навантаженням при ішемічній 
хворобі серця; 

 асистування лікареві під час інструментальних обстежень 
геріатричного пацієнта (рентгенографії, УЗД серця, холтерівського 
моніторування тощо); 

 медсестринське спостереження за основними функціональними 
показниками організму, зокрема добове моніторування артеріального 
тиску; 

 виконання призначень лікаря; 
 виконання всіх видів маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра 

медична”; 
 організація домашнього стаціонару: навчання пацієнта та членів його 

родини спостереженню за основними функціональними показниками 
організму, раціонального харчування, само- та взаємодогляду; 

 надання долікарської медичної допомоги вдома (виконання алгоритму); 
 надання невідкладної допомоги в лікарні (виконання алгоритму); 
 дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки при здійсненні 
медсестринського процесу в разі захворювань серцево-судинної 
системи; 

 оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корегування; 
 ведення медичної документації. 

 
Тема 3. Медсестринський процес при захворюваннях органів 

дихання, кровотворної, сечової та статевої систем у похилому та 
старечому віці 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Вікові зміни, особливості захворювань органів дихання, їх перебіг в 

похилому та старечому віці: бронхіт (гострий, хронічний), бронхіоліт, 
пневмонія, ХОЗЛ, емфізема, туберкульоз (загострення “туберкульозного 
архіву”). Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринський процес при 
захворюваннях органів дихання. Передбачення потенційних проблем, 
пов’язаних із побічною дією сульфаніламідних препаратів, нескоригованою 
дозою антибіотиків та інших препаратів тощо. Підходи до лікування: переваги 
лікування вдома, показання до госпіталізації, значення догляду, комплайєнсу. 
Участь медичної сестри у медикаментозному лікуванні. Сходинкова 
антибактеріальна терапія, система інгаляційної доставки препаратів у легені. 
Оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань, їх 
корекція. Профілактика. 

Вікові зміни, особливості захворювань кровотворної системи, їх перебіг у 
похилому та старечому віці. Анемії (залізодефіцитна, анемія при хронічних 
хворобах, гіпо- та апластична, мегалобластна). Визначення, етіологія, 
класифікація. Медсестринське обстеження: виявлення проблем пацієнта. 
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Передбачення потенційних проблем пацієнта, пов’язаних із тривалим прийомом 
ліків (цитостатиків, антибіотиків тощо). Встановлення медсестринських діагнозів. 
Планування медсестринських втручань. Вирішення дійсних, супутніх проблем і 
потреб пацієнта. Участь медичної сестри в лікуванні геріатричних пацієнтів. 
Оцінювання результатів, виконання плану медсестринських втручань, його 
корекція. Роль медичної сестри в профілактиці анемій у пацієнтів похилого та 
старечого віку. 

Вікові зміни, особливості захворювань сечової системи, їх перебіг у 
похилому та старечому віці. Інфекція сечових шляхів, старечі пієлонефрити та 
гломерулонефрити (гострі, хронічні), діабетична та медикаментозна 
нефропатія, старечий амілоїдоз нирок, нефротичний синдром, доброякісна 
гіперплазія, рак передміхурової залози. Визначення, етіологія, класифікація. 
Значення рефлюкс-нефропатії, постійного сечового катетеру для розвитку 
старечого пієлонефриту та інфекції сечових шляхів. Основні клінічні прояви, 
потенційні проблеми пацієнта, пов’язані з прийомом антибактеріальних 
засобів бактеріостатичної дії (тетрациклінів, сульфаніламідів, лінкоміцину 
тощо). Фітотерапія як засіб тривалого лікування захворювань. Участь 
медичної сестри у медикаментозному лікуванні, догляді, наданні допомоги 
геріатричним пацієнтам. 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання у 

похилому та старечому віці: бронхіті, бронхіоліті, пневмонії, ХОЗЛ, емфіземі 
легень, раку легень. Медсестринське обстеження. Планування 
медсестринських втручань: підготовка пацієнтів до лабораторних (харкотиння 
на загальний клінічний аналіз, бактеріологічне дослідження, 
антибіотикограма) та інструментальних (рентгенографія, бронхоскопія тощо) 
методів обстеження. Реалізація медсестринського процесу в умовах 
домашнього стаціонару/лікарні: участь медсестри в лікуванні, догляді, наданні 
допомоги, навчанні пацієнта та членів його родини само- та взаємодогляду. 
Надання невідкладної долікарської допомоги при задишці, ядусі, легеневій 
кровотечі. 

Здійснення медсестринського процесу при захворюваннях системи 
крові. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнтів при 
даній патології, визначення проблем. Встановлення медсестринських 
діагнозів. Планування медсестринських втручань (підготовка пацієнта до 
інструментальних і лабораторних досліджень, асистування лікареві під час 
стернальної пункції тощо), їх реалізація, оцінювання та корекція. Догляд за 
пацієнтом. Навчання пацієнта та членів його родини само- та взаємодогляду. 

Медсестринська діагностика захворювань сечової системи. Складання 
плану медсестринських втручань: підготовка пацієнта до лабораторних 
досліджень (загального аналізу сечі, за Нечипоренком, Зимницьким, 
бактеріологічного тощо), участь в інструментальних обстеженнях (УЗД, 
рентгенологічному тощо). Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, 
протиепідемічного режиму, професійної безпеки при виконанні 
медсестринських втручань. Реалізація, оцінювання та корекція плану 
медсестринських втручань, що здійснюються вдома, у лікарні. Профілактика. 
Догляд за пацієнтами з нетриманням і затримкою сечі. 
 

Практичні навички: 
 реалізація медсестринського процесу при захворюваннях органів 
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дихання, кровотворної та сечової і статевої систем у пацієнтів похилого 
та старечого віку; 

 виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнтів похилого та старечого 
віку; 

 встановлення медсестринських діагнозів; 
 визначення стану здоров’я пацієнта за показаннями медсестринського 

обстеження; 
 планування медсестринських втручань при захворюваннях органів 

дихання; 
 підготовка пацієнта до загального та бактеріологічного дослідження 

харкотиння, газового складу крові, плевральної пункції тощо; 
 асистування лікареві під час інструментальних обстежень 

геріатричного пацієнта (фібробронхоскопії, рентгенографії, 
пікфлоуметрії, спірометрії тощо); 

 проведення медсестринського спостереження за основними 
функціональними показниками організму, зокрема моніторування 
пікової швидкості видиху; 

 виконання призначень лікаря; 
 виконання всіх видів маніпуляцій; 
 організація домашнього стаціонару: навчання пацієнта та членів його 

родини спостереженню за основними функціональними показниками 
організму, дихальній гімнастиці (статичній, динамічній), само- та 
взаємодогляду, користуванню небулайзером, спейсером, інгалятором 
тощо; 

 надання долікарської допомоги вдома та невідкладної допомоги в 
лікарні при задусі, ядусі, легеневій кровотечі;  

 планування медсестринських втручань при захворюваннях сечової, 
статевої та кровотворної систем: 

 підготовка пацієнта до дослідження крові (загального клінічного та 
біохімічного аналізів, простатоспецифічного антигену сироватки), сечі 
(загального аналізу, за методами Зимницького, Нечипоренка); 

 асистування лікареві під час інструментальних обстежень (стернальної 
пункції, оглядової урорентгенографії, УЗД нирок і передміхурової 
залози з визначенням залишкової сечі в міхурі та взяття біоптату тощо); 

 організація домашнього стаціонару: навчання пацієнта та членів його 
родини спостереженню за основними функціональними показниками 
організму (добовим діурезом, водним балансом, артеріальним тиском 
тощо), само- та взаємодогляду при нетриманні та затримці сечі, 
раціонального харчування; 

 оцінювання, коригування медсестринської діяльності;  
 дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 

режиму, професійної безпеки при здійсненні медсестринського процесу 
в разі захворювань органів дихання, кровотворної, сечової та статевої 
систем; 

 ведення медичної документації. 
 

Тема 4. Медсестринський процес при захворюваннях органів 
травлення в похилому та старечому віці 

 
ЛЕКЦІЯ 
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Вікові зміни та особливості захворювань органів травлення в похилому 
та старечому віці: гастрити (гострий, хронічний типу А, В), виразкова (стара, 
пізня, стареча), дивертикулярна, рефлюксгастроезофагальна, жовчнокам’яна 
хвороби, ішемічна хвороба кишок (гостра та хронічна мезенеріальна ішемія), 
токсичний (медикаментозний) гепатит, цироз печінки. Визначення, етіологія, 
класифікація. Роль Неlicobacter pylori, нераціонального харчування, 
надмірного вживання алкоголю, тривалого вживання ліків, супутньої патології 
у виникненні хвороб. Медсестринський процес: медсестринське обстеження, 
діагностика. Потенційні проблеми, пов’язані з тривалим прийманням 
обволікальних, послаблювальних та інших ліків. Планування медсестринських 
втручань, участь у медикаментозному лікуванні при онкологічних процесах в 
органах травлення. Роль медичної сестри у профілактиці розвитку 
захворювань, ускладнень. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 

Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення в 
похилому та старечому віці: гастритах, раку шлунка, виразковій, 
рефлюксгастроезофагальній, дивертикулярній, жовчнокам’яній хворобах, 
ішемічній хворобі кишок, гепатиті, цирозі печінки. Оволодіння навичками 
медсестринського обстеження, визначення дійсних і супутніх проблем. 
Встановлення медсестринських діагнозів. Планування медсестринських 
втручань (підготовка та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 
досліджень, підготовка пацієнтів до інструментальних досліджень, 
особливості здійснення геріатричного догляду залежно від умов перебування 
пацієнта, виконання призначень лікаря), їх реалізація. Надання невідкладної 
допомоги при шлунково-кишковій кровотечі, перфорації виразки та 
дивертикулу, гострому животі, кровотечі із розширених вен стравоходу, 
профілактика зневоднення. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 
режиму, професійної безпеки. 

 
Практичні навички: 

 реалізація медсестринського процесу при захворюваннях органів 
травлення в пацієнтів похилого та старечого віку; 

 виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнтів похилого та старечого 
віку;  

 встановлення медсестринських діагнозів; 
 визначення стану здоров’я пацієнта при гострих станах за показниками 

медсестринського обстеження; 
 планування медсестринських втручань у разі захворювання органів 

травлення; 
 підготовка пацієнта до проведення діагностичних процедур та взяття 

біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (уреазного тесту, 
шлункового та дуоденального вмісту, калу на приховану кров тощо); 

 асистування лікареві під час інструментальних обстежень 
геріатричного пацієнта (рентгенографії, ФГДС із біопсією, 
колоноскопії, УЗД органів черевної порожнини, інтрагастральної рН-
метрії тощо); 

 проведення медсестринського спостереження за основними 
функціональними показаннями організму; 

 виконання призначень лікаря; 



 15 

 виконання всіх видів маніпуляцій; 
 організація домашнього стаціонару: навчання пацієнта та членів його 

родини спостереженню за основними функціональними показниками 
організму, раціональному харчуванню, само- та взаємодогляду; 

 надання долікарської допомоги вдома та невідкладної допомоги в 
лікарні при кровотечі з органів травлення, пенетрації, перфорації, 
блюванні тощо; 

 дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 
протиепідемічного режиму, професійної безпеки при обстеженні 
пацієнтів похилого та старечого віку із захворюваннями органів 
травлення; 

 оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція; 
 ведення медичної документації. 

 
Тема 5. Медсестринський процес при захворюваннях ендокринної 

системи в похилому та старечому віці 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Вікові зміни, особливості захворювань ендокринної системи, їх перебіг 

у похилому та старечому віці. Цукровий діабет типу 2: визначення, етіологія, 
класифікація, чинники ризику. Медсестринський процес: медсестринське 
обстеження дійсних і супутніх проблем пацієнта. Медсестринські діагнози. 
Планування медсестринських втручань: підготовка пацієнта до проведення 
лабораторних досліджень (загального клінічного, біохімічного аналізу крові, 
глюкозотолерантного тесту, добової сечі на глюкозу тощо) та 
інструментальних методів обстеження. Основні ознаки та невідкладна 
допомога при комах (гіперглікемічній, гіпоглікемічній), особливості надання у 
похилому та старечому віці. Гіперосмолярна, гіперлактатцидемічна коми. 
Участь медичної сестри у медикаментозному лікуванні, дієтотерапії. 
Профілактика розвитку ускладнень. Навчання правилам догляду за шкірою у 
пацієнтів з ангіопатіями, діабетичною стопою тощо. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

 
Медсестринський процес при цукровому діабеті типу 2. Виявлення та 

вирішення дійсних, супутніх проблем та потреб пацієнта. Планування 
медсестринських втручань. Невідкладна допомога при коматозних станах 
(гіперглікемічній, гіпоглікемічній комах). Навчання пацієнта та членів його 
родини правилам раціонального харчування, догляду, користування 
глюкометром тощо. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 
режиму, професійної безпеки. 
 

Практичні навички: 
 реалізація медсестринського процесу при захворюваннях ендокринної 

системи в пацієнтів похилого та старечого віку: 
 виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнтів похилого та старечого 

віку; 
 встановлення медсестринських діагнозів; 
 визначення стану здоров’я пацієнта за показаннями медсестринського 
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обстеження; 
 планування медсестринських втручань при захворюваннях ендокринної 

системи; 
 підготовка пацієнта до лабораторних досліджень (загального 

клінічного, біохімічного аналізу крові, глюкозотолерантного тесту, 
добової сечі на глюкозу тощо); 

 проведення медсестринського спостереження за основними 
функціональними показниками організму, зокрема моніторування рівня 
глюкози в крові; 

 виконання призначень лікаря; 
 виконання всіх видів маніпуляцій; 
 організація домашнього стаціонару: навчання пацієнта та членів його 

родини спостереженню за основними функціональними показниками 
організму, користуванню глюкометром, раціональному харчуванню, 
дозованому фізичному навантаженню, само- та взаємодогляду, зокрема 
при ангіопатіях; 

 дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 
режиму, професійної безпеки при захворюваннях ендокринної системи; 

 оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція; 
 ведення медичної документації. 

 
Тема 6. Медсестринський процес при захворюваннях опорно-

рухового апарату в похилому та старечому віці 
 

ЛЕКЦІЯ 
 

Вікові зміни, особливості захворювань опорно-рухового апарату, їх 
перебіг у похилому та старечому віці: остеопороз. Визначення, етіологія, 
класифікація. Медсестринський процес при захворюваннях опорно-рухового 
апарату: виявлення проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів. 
Планування медсестринських втручань. Сучасна діагностика (ультразвукова та 
рентгенологічна денситометрія, виявлення маркерів кісткового метаболізму). 
Вирішення дійсних і супутніх проблем, потреб пацієнта вдома, у лікарні. Участь 
медичної сестри в лікуванні. Оцінювання результатів виконання плану 
медсестринських втручань та їх корекція. Роль медичної сестри в профілактиці 
розвитку остеопорозу у даної групи пацієнтів. Передбачення потенційних 
проблем пацієнта, пов’язаних із тривалим прийомом нестероїдних 
протизапальних препаратів, глюкокортикостероїдів і супутньою патологією. 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 

Медсестринське обстеження та діагностика остеопорозу. Складання 
плану медсестринських втручань, його реалізація, оцінювання результатів та 
корекція. Догляд за тривало лежачими пацієнтами з переломом шийки 
стегнової кістки, вирішення супутніх проблем (атонії кишок, пневмонії тощо), 
профілактика пролежнів. Роль медичної сестри в медичній і соціальній 
реабілітації геріатричних пацієнтів з цією патологією. Навчання самостійному 
ходінню, стоянню, користуванню милицями, ходунками тощо. Профілактика 
побутового травматизму. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 
режиму, професійної безпеки при захворюваннях опорно-рухового апарату. 
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Практичні навички: 

 реалізація медсестринського процесу при захворюваннях опорно-
рухового апарату в пацієнтів похилого та старечого віку; 

 виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнтів похилого та старечого 
віку;  

 встановлення медсестринських діагнозів; 
 визначення стану здоров’я пацієнта за показниками медсестринського 

обстеження; 
 планування медсестринських втручань при захворюваннях опорно-

рухового апарату; 
 підготовка пацієнта до загального клінічного та біохімічного аналізів 

крові, виявлення маркерів кісткового метаболізму; 
 асистування лікареві під час інструментальних обстежень пацієнта 

(ультразвукової, рентгенологічної денситометрії); 
 виконання медсестринського спостереження за основними 

функціональними показниками організму; 
 виконання призначень лікаря; 
 виконання всіх видів маніпуляцій; 
 дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 

режиму, професійної безпеки при захворюваннях опорно-рухового 
апарату; 

 організація домашнього стаціонару: навчання пацієнта та членів його 
родини спостереженню за основними функціональними показниками 
організму, раціонального харчування, само- та взаємодогляду, 
самостійному ходінню, стоянню, користуванню милицями тощо; 

 оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція; 
 ведення медичної документації. 

 
Тема 7. Медсестринський процес при психоневрологічних 

захворюваннях, хворобах органів слуху, зору та шкіри в похилому та 
старечому віці 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 

Медсестринське обстеження, діагностика психоневрологічних 
захворювань (хвороба Альцгеймера, Паркінсона; делірії; депресії; розлади сну; 
соматоформні розлади), старече вивертання та завертання повіки, атонія 
сльозових шляхів, стареча катаракта, ретинопатія, глаукома; вікова 
туговухість, вестибулярні порушення та падіння в старості; доброякісні 
(папілома, стареча кератома, шкірний ріг, гемангіома) та злоякісні (базілома, 
меланома тощо) пухлини шкіри у пацієнтів похилого та старечого віку. 
Встановлення медсестринських діагнозів. Складання плану медсестринських 
втручань, його реалізація, оцінювання результатів, корекція. Роль медичної 
сестри в медичній і соціальній реабілітації геріатричних пацієнтів з цією 
патологією. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 
протиепідемічного режиму, професійної безпеки при захворюваннях 
психоневрологічної сфери, хворобах органів слуху, зору та шкіри в похилому 
та старечому віці. 
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Практичні навички: 
 реалізація медсестринського процесу при захворюваннях 

психоневрологічної сфери, хворобах органів слуху, зору та шкіри в 
пацієнтів похилого та старечого віку; 

 виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнтів похилого та старечого 
віку;  

 встановлення медсестринських діагнозів; 
 планування медсестринських втручань при захворюваннях 

психоневрологічної сфери, хворобах органів слуху, зору та шкіри; 
 визначення психоневрологічного стану пацієнта похилого та старечого 

віку, адекватності виконання ним лікувальних призначень; 
 виконання призначень лікаря; 
 виконання всіх видів маніпуляцій;  
 дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 

режиму, професійної безпеки при захворюваннях психоневрологічної 
сфери, хворобах органів слуху, зору та шкіри; 

 організація домашнього стаціонару: навчання членів його родини 
спостереженню за психічним станом; 

 оцінювання результатів медсестринських втручань та коригування їх; 
 ведення медичної документації. 

 
Тема 8. Паліативна та хоспісна допомога. Етико-деонтологічні 

особливості спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми 
родичами 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 

Паліативна медицина. Історія розвитку паліативної допомоги і 
медицини. Філософія паліативної допомоги. Роль медичної сестри в 
паліативній допомозі. Порівняльний аналіз паліативної та радикальної 
медицини. Міждисциплінарний підхід до надання паліативної допомоги. 
Основні принципи діяльності хоспісів. Контингент хворих і критерії їх 
відбору. Форми організації паліативної допомоги. Профілактика професійного 
та емоційного «вигорання» персоналу хоспісів. Співробітництво медичної 
сестри з безнадійно хворим пацієнтом та його родичами: підтримка, співчуття, 
розуміння, повага. Особливості спілкування. Навчання родичів елементам 
догляду за пацієнтом. 
 

Практичні навички: 
 проведення порівняльного аналізу паліативної та радикальної 

медицини; 
 вміння вирішувати дійсних та потенційних проблем пацієнта; 
 обстеження паліативних пацієнтів; 
 оцінювання та аналіз симптомів; 
 оцінювання етичних методів прийняття рішень; 
 вміння вирішувати етичні проблеми, запобігати розвитку конфліктів; 
 уміння спілкуватися з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми 

родичами з урахуванням етико-деонтологічних аспектів паліативної 
медицини; 

 вміння заохотити пацієнта чи членів родини до спілкування; 
 контроль своєї поведінки і стилю спілкування; 
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 використання стандартних планів навчання та догляду за пацієнтом; 
 психологічний захист з метою профілактики професійного та 

емоційного “вигорання”. 
 

Тема 9. Паліативна допомога при синдромі хронічного болю 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 

Фізіологічна роль болю. Типи болю. Причини болю. Принципи 
контролю за болем. Методи усунення болю. Загальні принципи 
медикаментозного лікування больового синдрому. Знеболювальні ступені 
ВООЗ. 

Синдром хронічного болю. Використання стандартів медсестринських 
маніпуляцій під час догляду за пацієнтами в разі наявності болю: 

 СД-І; стандартний план догляду за наявності болю (у дорослого 
пацієнта); 

 протокол проведення первинної та поточної оцінки до плану СД-І; 
 лінійка зі шкалою для визначення інтенсивності болю; 
 шкала для оцінювання визначення болю пацієнтом; 
 шкала для вербального та невербального оцінювання послаблення 

болю. 
Порядок і терміни призначення наркотичних засобів у медичній 

практиці. Знеболювальні ступені ВООЗ. Тактика знеболювальної терапії при 
легкому, середньому та сильному болю. Способи введення анальгетиків. 
Седація і когнітивні порушення при терапії наркотичними анальгетиками. 
Ад’юванти та симптоматичні засоби у комплексній знеболювальній терапії.  

 
Практичні навички: 

 оцінювання болю; 
 володіння навичками медикаментозного знеболювання (ступені ВООЗ); 
 використання оптимальних способів введення анальгетиків; 
 запобігання розвитку ускладнень при застосуванні анальгетиків та 

надання допомоги при їх виникненні; 
 застосування немедикаментозних методик знеболення. 

 
Тема 10. Паліативна допомога інкурабельним онкологічним 

хворим  
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 

Загальні принципи лікування онкологічних хворих. Паліативна 
допомога в клінічній онкології. Особливості здійснення медсестринського 
процесу при догляді за невиліковними хворими. Профілактика та лікування 
пролежнів. Закреп і діарея у інкурабельних хворих.  

Роль медичної сестри у забезпеченні гігієни пацієнтів. Чинники, які 
впливають на гігієну порожнини рота.  

Можливі проблеми пацієнта, наприклад: порушення дихання,  гідроторакс, 
порушення свідомості, нудота, блювання, діарея, порушення функції сечової 
системи,  кровотеча тощо. 

Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли. 
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Практичні навички: 
 визначення ступеня ризику розвитку пролежнів у кожного пацієнта; 
 здійснення заходів з профілактики пролежнів; 
 оброблення шкіри за наявності пролежнів; 
 допомога онкологічним хворим при:  

• порушенні дихання; 
• нудоті та під час блювання; 
• закрепі; 
• діареї; 
• непрохідності кишок; 
• асциті; 
• гідротораксі; 
• нориці;  
• порушенні функцій органів сечової системи; 
• шкірному свербежі; 
• кровотечах;  
• порушеннях свідомості; 
• втомі. 

 
Тема 11. Особливості надання паліативної допомоги пацієнтам з 

вірусом імунодефіциту людини. Клінічні ознаки наявності ВІЛ-інфекції у 
хворого на туберкульоз 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 

ВІЛ-інфекція і пов’язані з нею хвороби. Найпоширеніші ознаки 
порушення загального стану при симптоматичній ВІЛ-інфекції. Клінічні 
ознаки наявності ВІЛ-інфекції у хворого на туберкульоз. 

Завдання медичної сестри та родичів при наданні паліативної допомоги 
вдома. Захисна ізоляція. Паліативна допомога та догляд у термінальній стадії. 
Ізольований медсестринський догляд. Принципи. Типи ізольованого 
медсестринського догляду. Загальні принципи ізольованого медсестринського 
догляду. 

Медичний аспект паліативної допомоги хворим на СНІД та 
туберкульоз. 

Запобігання поширенню ВІЛ-інфекції в лікувальних закладах. 
Симптомокомплекси, що вимагають обов’язкового обстеження на 
туберкульоз. Клінічні признаки наявності ВІЛ-інфекції у хворого на 
туберкульоз.  

Завдання медичної сестри та родичів при наданні паліативної допомоги 
вдома. Захисна ізоляція. Паліативна допомога та догляд у термінальній стадії. 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.06.2010 № 483 «Примірне 
Положення про лікарню “Хоспіс” (відділення, палату паліативного лікування) 
для хворих на туберкульоз». 
 

Практичні навички: 
 дотримання техніки безпеки при роботі з біологічними рідинами; 
 оброблення рук до і після виконання будь-якої маніпуляції; 
 оброблення рук, слизових оболонок при контакті з біологічними 

рідинами; 
 використання захисних пристосувань (маска, халату, окуляри, шапочка, 
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фартух). 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Здійснення етапів медсестринського процесу при захворюваннях 
органів і систем у похилому та старечому віці. 

2. Проведення медсестринського обстеження та визначення стану 
здоров’я геріатричного пацієнта за одержаними показниками. 

3. Вимірювання артеріального тиску, проведення тесту Ослера. 
Оцінювання одержаних показників. 

4. Підраховування частоти дихання та серцевих скорочень, оцінювання 
одержаних показників. 

5. Організація домашнього стаціонару, здійснення спостереження та 
моніторування стану геріатричного пацієнта вдома. 

6. Організація та забезпечення багаторазового прийому ліків геріатричним 
пацієнтом. 

7. Підготовка пацієнта до взяття біологічного матеріалу для лабораторних 
досліджень. 

8. Підготовка пацієнта до функціональних та інструментальних методів 
обстеження (рентгенологічних, комп’ютерної томографії, 
ендоскопічних, УЗД, ЕКГ з навантаженням тощо). 

9. Виконання всіх видів медсестринських маніпуляцій. 
10. Здійснення підготовки пацієнта до користування небулайзером, 

пікфлоуметром, дозованим інгалятором, глюкометром. 
11. Складання раціону дієтичного харчування. 
12. Догляд за тривало лежачими пацієнтами.  
13. Проведення профілактики пролежнів. 
14. Надання долікарської та невідкладної допомоги при кризах 

(гіпертензивному, гіпоангіотензивному), ортостатичному колапсі, 
нападі стенокардії, інфаркті міокарда, аритміях, раптовій зупинці серця, 
набряку легень, серцевій астмі, задишці, ядусі, кровотечах із легень, 
органів травлення тощо. 

15. Забезпечення лікувально-охоронного та санітарно-протиепідемічного 
режиму, дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в 
лікувально-профілактичних закладах і закладах колективної форми 
надання геріатричної допомоги людям похилого та старечого віку. 

16. Заповнення медичної документації. 
17. Проведення порівняльного аналізу паліативної та радикальної 

медицини.  
18. Вирішування дійсних та потенційних проблем пацієнта. 
19. Обстеження паліативних пацієнтів. 
20. Оцінювання та аналіз симптомів. 
21. Оцінювання етичних методів прийняття рішень. 
22. Вирішування етичних проблем, запобігання розвитку конфліктів. 
23. Спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми родичами з 

урахуванням етико-деонтологічних аспектів паліативної медицини. 
24. Уміння заохотити пацієнта чи членів родини до спілкування. 
25. Контроль своєї поведінки і манери спілкування. 
26. Використання стандартних планів навчання та догляду за пацієнтом. 
27. Володіння навичками психологічного захисту з метою профілактики 

професійного та емоційного вигорання. 
28. Оцінювання болю. 
29. Володіння навичками медикаментозного знеболювання (ступені 

ВООЗ). 
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30. Використання оптимальних способів введення анальгетиків. 
31. Запобігання розвитку ускладнень при застосуванні анальгетиків та 

наданні допомоги при їх виникненні. 
32. Застосовування немедикаментозних методик знеболювання. 
33. Визначення ступеня ризику розвитку пролежнів у кожного пацієнта. 
34. Здійснення заходів з профілактики пролежнів. 
35. Оброблення шкіри за наявності пролежнів. 
36. Допомога онкологічним хворим при:  

 порушенні дихання; 
 нудоті та під час блювання; 
 закрепі; 
 діареї; 
 непрохідності кишок; 
 асциті; 
 гідротораксі; 
 нориці;  
 порушенні функцій органів сечової системи; 
 шкірному свербіжі; 
 кровотечах;  
 порушеннях свідомості; 
 втомі. 

37. Дотримання техніки безпеки при роботі з біологічними рідинами. 
38. Оброблення рук до і після виконання будь-якої маніпуляції. 
39. Оброблення рук, слизових оболонок при контакті з біологічними 

рідинами. 
40. Використання захисних пристосувань (маски, халату, окулярів, 

шапочки, фартуха). 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО 
КОНТРОЛЮ 

 
1. Геронтологія як наука, основні поняття. 
2. Біологія старіння: теорії, закономірності, механізми, види (природне, 

фізіологічне); сповільнене (ретардоване); патологічне (прискорене); 
передчасне (прогерія) у дітей та дорослих. 

3. Календарний і біологічний вік людини, їх показники для визначення 
швидкості старіння. 

4. Метеопатичні реакції в похилому та старечому віці. 
5. Організація профілактичної та лікувальної допомоги геріатричним 

пацієнтам, обов’язки медичної сестри щодо їх виконання. Лікувально-
профілактичні заклади геріатричного типу. 

6. Геріатрія. Особливості перебігу хвороб у старечому віці. 
7. Метаболізм ліків та особливості фармакотерапії в старіючому 

організмі. 
8. Психологічні особливості стосунків медичної сестри і пацієнтів 

похилого та старечого віку. 
9. Методика медсестринського обстеження геріатричного пацієнта. 
10. Особливості організації геріатричного догляду за пацієнтами похилого 

та старечого віку, принципи їх реабілітації. 
11. Вікові зміни серцево-судинної системи та формування захворювань на 

тлі інволютивних змін. 
12. Артеріальна гіпертензія в похилому та старечому віці. Визначення, 

етіологія, класифікація. Особливі форми артеріальної гіпертензії: 
ізольована систолічна, склеротична. Псевдогіпертензія. 
Медсестринська діагностика. Значення добового моніторування 
артеріального тиску. Медсестринський процес. 

13. Кризи при артеріальній гіпертензії (гіпертонічний, гіпоангіотензивний). 
Невідкладна медсестринська допомога при них. 

14. Симптоматичні артеріальні гіпертензії. Медсестринське обстеження. 
Участь у медикаментозному лікуванні. 

15. Атеросклероз, ішемічна хвороба серця у похилому та старечому віці. 
Особливості клінічних проявів стенокардії (клінічні еквіваленти 
приступу), інфаркту міокарда при супутній патології в похилому та 
старечому віці (артеріальна гіпертензія, цукровий діабет тощо). 
Медсестринська діагностика, надання допомоги на догоспітальному 
етапі. 

16. Медсестринський процес при хронічній недостатності кровообігу у 
пацієнтів похилого та старечого віку. Медсестринське обстеження та 
діагностика. Участь у лікуванні. Профілактика. 

17. Аритмії у похилому та старечому віці (миготлива, екстрасистолія, 
блокади тощо). Визначення, етіологія, класифікація. Невідкладна 
допомога на догоспітальному етапі. Участь медичної сестри у 
медикаментозному лікуванні. 

18. Потенційні проблеми пацієнтів із патологією серцево-судинної 
системи, пов’язаних із тривалим прийомом ліків (серцевих глікозидів, 
ІАПФ, сечогінних, вазодилятаторів, антагоністів кальцію тощо) та 
супутньою патологією. 

19. Вікові зміни органів дихання та формування захворювань на тлі 
інволютивних змін. 
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20. Пневмонія, бронхіт, бронхіоліт, ХОЗЛ, рак легень. Визначення, 
етіологія, класифікація. Медсестринська діагностика. Медсестринський 
процес при цих захворюваннях. Переваги лікування вдома (домашній 
стаціонар), показання до госпіталізації. 

21. Емфізема легень у похилому та старечому віці. Медсестринська 
діагностика. 

22. Потенційні проблеми пацієнтів із патологією органів дихання, пов’язані 
з тривалим прийомом ліків (антибіотиків, сульфаніламідів тощо) та 
супутньою патологією. 

23. Вікові зміни системи травлення та формування захворювань на фоні 
інволютивних змін. 

24. Гастрити (гострий та хронічний типу А, В), рак шлунка. Особливості 
клінічних проявів, перебігу в похилому та старечому віці. 
Медсестринський процес. Участь медсестри в медикаментозному 
лікуванні. Профілактика зневоднення. 

25. Виразкова хвороба (пізня, стара, стареча). Особливості клінічних 
проявів, перебігу в похилому та старечому віці. Медсестринське 
обстеження, участь у лікуванні. Профілактика. 

26. Медсестринський процес при рефлюксгастроезофагальній хворобі. 
27. Медсестринський процес при ішемічній хворобі кишок. 
28. Жовчнокам’яна хвороба, токсичний (медикаментозний) гепатит, цироз. 

Особливості клінічних проявів, перебіг. Медсестринська діагностика. 
Медсестринські втручання. 

29. Дивертикулярна хвороба кишок у похилому та старечому віці. 
Медсестринський процес. 

30. Закрепи у похилому та старечому віці. Визначення, етіологія, 
класифікація, клінічні прояви. Медсестринський процес. 

31. Потенційні проблеми пацієнтів, пов’язані з тривалим прийомом ліків 
(обволікальних, проносних тощо) та супутньою патологією. 

32. Вікові особливості нирок і сечових шляхів та формування захворювань 
на тлі інволютивних змін. 

33. Особливості перебігу старечого хронічного пієлонефриту. Особливості 
гострого пієлонефриту. Значення рефлюкс-нефропатії. 
Медсестринський процес, основні принципи лікування. 

34. Гломеронефрит у похилому та старечому віці, діабетична нефропатія. 
Медсестринський процес. 

35. Старечий амілоїдоз нирок, нефротичний синдром. Визначення, 
етіологія, класифікація. Медсестринський процес. Сучасні підходи до 
лікування та профілактики. 

36. Інфекція сечових шляхів. Визначення, етіологія, класифікація. 
Медсестринська діагностика, догляд. Участь медсестри у 
медикаментозному лікуванні. Фітотерапія як засіб тривалого лікування. 

37. Доброякісна гіперплазія, рак передміхурової залози у старечому віці. 
Прояви. Медсестринський процес. 

38. Нетримання та затримка сечі. Причини, клінічні прояви. 
Медсестринський процес. Сучасні підходи до лікування. Значення 
догляду. 

39. Потенційні проблеми пацієнтів із захворюваннями сечової і статевої 
систем, пов’язані з тривалим прийманням ліків (антибіотиків із 
цитостатичною дією, сульфаніламідних препаратів тощо) та супутньою 
патологією. 

40. Вікові зміни системи кровотворення, виникнення захворювань на тлі 
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інволютивних змін. 
41. Етіологія, клінічні прояви, діагностика анемій в похилому віці 

(залізодефіцитна, анемія при хронічних захворюваннях, гіпо- та 
апластична анемії). Медсестринський процес. 

42. Гемобластози у похилому та старечому віці. Медсестринський процес. 
43. Геморагічний синдром у похилому та старечому віці, зв’язок із 

тривалим прийомом ліків. Медсестринський процес. 
44. Потенційні проблеми, пов’язані з тривалим прийманням ліків 

(антибіотиків, цитостатиків тощо) та супутньою патологією. 
45. Вікові зміни ендокринної системи та формування захворювань на тлі 

інволютивних змін. 
46. Цукровий діабет типу 2 у похилому та старечому віці. Визначення, 

етіологія, класифікація, чинники ризику. Медсестринська діагностика. 
Медсестринські втручання: підготовка пацієнтів до лабораторних та 
інструментальних досліджень, догляд при діабетичних мікро- і 
макроангіопатіях. Принципи лікування, участь медсестри в 
медикаментозному лікуванні, дієтотерапії. Фітотерапія як засіб 
тривалого лікування. 

47. Ускладнення цукрового діабету типу 2: розвиток, перебіг, особливості 
надання допомоги при гіперглікемічній, гіпоглікемічній комах. 

48. Поняття про гіперосмолярну, гіперлакцидемічну кому в похилому та 
старечому віці. 

49. Захворювання щитоподібної залози у похилому та старечому віці. 
Медсестринський процес. 

50. Потенційні проблеми, пов’язані з тривалим прийманням ліків 
(бігуанідами, тетраполісахаридами, препаратами сульфанілсечовини 
тощо) та супутньою патологією. 

51. Вікові зміни психоневрологічної сфери та формування захворювань на 
тлі інволютивних змін. 

52. Деменції пізнього віку: хвороби Альцгеймера, Паркінсона. Визначення, 
етіологія, класифікація. Медсестринський процес. 

53. Сплутаність (делірій). Визначення, етіологія, класифікація. Потенційні 
проблеми при тривалому застосуванні антигістамінних, 
протаритмічних (хінідін), антидепресантів, антипаркінсонічних, 
гіпотензивних (клофелін), антиспастичних (атропін, скополамін), 
протисудомних (фіналепсин), психотропних (препарати літію, аміназин 
тощо) препаратів, серцевих глікозидів, стероїдів. Медсестринський 
процес. 

54. Порушення сну. Медсестринський процес. 
55. Соматоформні розлади. Визначення. Тактика медичної сестри. 
56. Депресії в похилому та старечому віці. Причини. Медсестринський 

процес. 
57. Вікові зміни опорно-рухового апарату та формування захворювань на 

тлі інволютивних змін. 
58. Медсестринський процес при остеопорозі, деформівному артрозі. 
59. Потенційні проблеми пацієнтів із патологією опорно-рухового апарату, 

пов’язаних із тривалим прийманням ліків і супутньою патологією. 
60. Вікові зміни органа зору та виникнення захворювань на тлі 

інволютивних змін. 
61. Клінічні прояви, перебіг, прогноз старечої катаракти, глаукоми, 

ретинопатії. Підходи до лікування. Медсестринський процес. 
Профілактика. 
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62. Клінічні прояви при старечому вивертанні, завертанні повіки, атонії 
сльозових шляхів. Підходи до лікування. Медсестринський процес. 
Профілактика. 

63. Вікові зміни органа слуху та формування захворювань на тлі 
інволютивних змін. 

64. Клінічні прояви та медсестринський процес при віковій туговухості, 
вестибулярних порушеннях у старості. Профілактика падінь. 

65. Вікові зміни шкіри та формування захворювань на тлі інволютивних 
змін. 

66. Доброякісні (папілома, стареча кератома, шкірний ріг, гемангіома) та 
злоякісні (базаліома, меланома тощо) пухлини шкіри у похилому та 
старечому віці. Медсестринський процес. 

67. Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, 
професійної безпеки при соматичних захворюваннях у пацієнтів 
похилого та старечого віку. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма з дисципліни “Медсестринство в неврології” для вищих 
медичних навчальних закладів України І—ІІІ рівнів акредитації складена для 
спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” напряму підготовки 1201 
“Медицина” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — 
освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної 
програми (ОПП) підготовки молодших спеціалістів, затверджених МОН і МОЗ 
України в 2011 р. і навчальним планом (2011 р.). 

У зв’язку з реорганізацією системи охорони здоров’я в Україні гостро 
постає питання про якісно нову підготовку медичних сестер. Як найближчий 
помічник лікаря в його повсякденній роботі медична сестра повинна мати 
високу фундаментальну освіту. 

Реформування додипломної медичної освіти відбувається у світлі вимог 
Болонської декларації. 

Реформа медсестринства в Україні передбачає не тільки виконання 
медичною сестрою залежних та взаємозалежних функцій (виконання 
призначень лікаря, робота медичної сестри в бригаді), а й незалежних 
функцій — сестринського процесу — висококваліфікованого догляду та 
допомоги пацієнту. 

Мета сестринського процесу полягає в тому, щоб підтримувати 
здоров’я, запобігати захворюванням, сприяти поліпшенню стану, одужанню та 
відновленню здоров’я пацієнта. 

За навчальним планом предмет “Медсестринство в неврології” 
вивчають на третьому році навчання. 

Ця дисципліна підготовки медичних сестер передбачає навчити 
студентів умінню правильно клінічно мислити, правильно оцінювати стан 
пацієнта, досконало володіти технікою сестринських маніпуляцій, складати 
план медсестринського догляду за пацієнтом, оцінювати його результати, 
орієнтуватися в патології нервової системи, вибрати правильну тактику під час 
надання невідкладної долікарської допомоги в неврології, проводити 
профілактичні заходи, пропагувати здоровий спосіб життя. 

Ураховуючи те, що в практичній роботі медична сестра працює 
самостійно, для формування навичок самостійного навчання в тематичному 
плані передбачена самостійна робота (робота з літературою в бібліотеці, 
вдома, читальному залі, відпрацювання практичних навичок у стаціонарі, 
поліклініці тощо). 

Для проведення лекцій, навчальної практики необхідно 
використовувати досягнення сучасної медичної науки, проблемні ситуації, 
графологічні структури, ділові ігри, технічні засоби навчання, сучасні методи 
контролю знань. 

Особлива увага приділяється практичним навичкам, вихованню у 
студентів спостережливості, відповідальності, чуйності, співчуття, милосердя, 
тактовності — необхідних якостей для спілкування з пацієнтом. 

Навчальна практика під керівництвом викладача повинна проводитися 
в умовах стаціонарних відділень та поліклінічних кабінетів, які відповідають 
сучасним вимогам проведення навчального процесу, де студенти братимуть 
участь у роботі медичних сестер на постах, у палатах інтенсивної терапії, 
невідкладної допомоги, у маніпуляційних, під час підготовки пацієнтів до 
проведення досліджень та маніпуляцій, вестимуть догляд за хворими і т. ін.  

Програма передбачає закріплення знань з анатомії і фізіології нервової 
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системи, вивчення клінічних проявів захворювань, ознайомлення з 
додатковими та новими методами діагностики, лікування і профілактики. 

Сучасні вимоги до рівня освіти медичної сестри передбачають культуру 
мислення, уявлення про роль наукового пізнання, знання основ психології, 
етики, деонтології, володіння комунікативними навичками. 

Знання та вміння студенти засвоюють з позицій ролі та завдань медичної 
сестри в лікувально-діагностичному процесі, а також універсальних потреб 
людини згідно з моделлю Верджінії Хендерсон. 

На вивчення дисципліни відводиться 81 год, з них 11 — на лекції, 40 — 
на навчальну практику і 30 — на самостійну роботу. Методи вивчення та 
форми підсумкового контролю визначаються навчальним планом. Програма 
передбачає складання диференційованого заліку. 

 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 роль і місце неврологічної науки серед інших наук медичної галузі; 
 анатомо-фізіологічні особливості нервової системи;  
 роль нервової системи в діяльності організму та її основні функції; 
 сучасні клінічні дані про нозологічні форми неврологічних 

захворювань; 
 основні та додаткові методи обстеження неврологічних хворих; 
 основні принципи лікування пацієнтів неврологічного профілю; 
 основні аспекти спостереження за пацієнтом з метою запобігання або 

виявлення неврологічної патології на ранніх стадіях розвитку; 
 основні аспекти надання долікарської медичної допомоги при гострих і 

хронічних захворюваннях нервової системи, первинної і вторинної 
профілактики та запобігати рецидивам; 

 соціально-реадаптаційні, трудові аспекти та норми захисту прав та 
інтересів неврологічних пацієнтів; 

 основні законодавчі акти та нормативні документи під час роботи з 
пацієнтами неврологічного профілю.  

 
Студенти повинні вміти: 

 застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи 
його потреби; 

 здійснювати сестринський процес у неврології; 
 документувати всі етапи сестринського процесу; 
 оцінювати результати догляду за пацієнтом; 
 володіти технікою сестринських маніпуляцій; 
 надавати долікарську допомогу при невідкладних станах; 
 володіти навичками міжособового спілкування; 
 вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною 

діяльністю. 
 

Студенти мають бути поінформовані про: 
 значення неврологічної науки серед інших медичних наук; 
 сучасний науковий підхід до вивчення захворювань нервової системи; 
 сучасні методи обстеження та лікування (консервативного та 

хірургічного) пацієнтів неврологічного профілю; 
 основні принципи догляду та нагляду за пацієнтами неврологічного 

профілю; 
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 гарантії соціального захисту пацієнтів неврологічного профілю, 
значущість яких зростає разом із демократизацією українського 
суспільства; 

 оптимальні варіанти правомірної поведінки в своїй роботі. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Теми 

Кількість годин 

Загальний 
обсяг Лекції 

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача 

Самостійна 
робота 

 Розділ 1. Вступ до клініки нервових хвороб     

1 

Історія розвитку неврології як науки. 
Організація неврологічної служби. 
Особливості роботи м/с неврологічного 
профілю згідно з Етичним кодексом 
медичної сестри України. Функціональна 
анатомія та фізіологія нервової системи. 
Сестринський процес. 
Загальна симптоматика нервових хвороб. 
Основні принципи обстеження, діагностики 
та лікування хворих неврологічного 
профілю. Догляд та нагляд за хворими 
неврологічного профілю 

10 2 4 4 

 Розділ 2. Спеціальна неврологія     

2 

Хвороби периферичної нервової системи. 
Інфекційні хвороби нервової системи. 
Ураження нервової системи у хворих на 
СНІД 

14 2 8 4 

3 
Порушення мозкового кровообігу (ПМК). 
Об’ємні процеси ЦНС. Травми головного та 
спинного мозку 

16 2 8 6 

4 

Спадково-дегенеративні хвороби нервової 
системи. Хромосомні синдроми. 
Хвороби нервової системи в 
новонароджених. Демієлінізувальні 
захворювання нервової системи. Прогресивні 
хвороби нервової системи 

16 2 8 6 

5 
Захворювання вегетативної нервової 
системи. Інтоксикації нервової системи. 
Невідкладні стани в неврології 

16 2 8 6 

6 

Медсестринський процес у догляді за пацієнтами, 
які відчувають біль. Інфекційна безпека медичної 
сестри на робочому місці. Накази та ГОСТ. 
Планування та обсяг роботи медичної сестри. 
Охорона праці в галузі. Застосування 
фізіотерапії, лікувальної фізкультури, 
масажу в клініці нервових хвороб. 
Голкорефлексотерапія. Бальнеологія. 
Курортологія. Психотерапія 

9 1 4 4 

 Усього 81 11 40 30 
 

Примітка. Години самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні 
(циклові) комісії навчальних закладів. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ з/п Теми Кількість годин 
1 Неврологія та невропатологія як наука. Предмет їх вивчення 4 
2 Особливості проведення хірургічних методів лікування при захворюваннях 

ЦНС 
2 

3 Профілактика інфекційних уражень ЦНС 2 
4 Особливості догляду та поради близьким пацієнтів з порушенням 

мозкового кровообігу 
2 

5 Симптоми ураження спинного мозку при травмах хребта та об’ємних 
процесах 

4 

6 Шляхи передачі спадкової інформації 2 
7 Внутрішньоутробні ураження ЦНС та під час пологів 4 
8 Особливості догляду за пацієнтами при прогресивних та 

демієлінізувальних хворобах ЦНС 
2 

9 Поради пацієнтам із захворюваннями ЦНС 2 
10 Речовини-антидоти 2 
11 Охорона праці та інфекційна безпека медичної сестри на робочому місці 2 
12 Больові синдроми в неврології 2 
13 Застосування загально-зміцнювальних методів лікування в неврологічній 

практиці 
2 

 Усього 32 
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ЗМІСТ 
 

Розділ 1. Вступ до клініки нервових хвороб 
 

Тема 1. Історія розвитку неврології як науки. Організація 
неврологічної служби. Особливості роботи медичної сестри 
неврологічного профілю згідно з Етичним кодексом медичної сестри 
України. Функціональна анатомія та фізіологія нервової системи. 
Медсестринський процес. Загальна симптоматика нервових хвороб. 
Основні принципи обстеження, діагностики та лікування хворих 
неврологічного профілю. Догляд та спостереження за хворими 
неврологічного профілю 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Історичні віхи розвитку вітчизняної неврологічної науки. Визначення 

понять “неврологія” та “невропатологія”. Предмет вивчення цих наук. 
Система організації неврологічної служби в Україні: 

 поліклінічна допомога; 
 стаціонарна допомога; 
 неврологічна допомога сільському населенню; 
 швидка неврологічна допомога; 
 реабілітація хворих неврологічного профілю; 
 диспансеризація хворих неврологічного профілю.  

Роль медичної сестри в організації неврологічної допомоги. 
Особливості роботи медичної сестри в неврологічному відділенні, на прийомі 
в поліклініці, під час догляду за пацієнтами неврологічного профілю вдома. 

Робота медичної сестри в неврологічному відділенні. Основні правила 
деонтології, етичні категорії та принципи моралі медичних працівників. 
Поняття про обов’язок. Спілкування з пацієнтами згідно з Етичним кодексом 
медичної сестри України. 

Здоров’я медичної сестри й безпека на робочому місці. Правила 
підготовки медичної сестри до початку руху пацієнта. 

Біомеханіка тіла:  
 у положенні сидячи; 
 у положенні стоячи; 
 під час піднімання ваги. 

Запобігання травмам пацієнта (аспекти, пов’язані з організацією 
безпеки пацієнта в лікувальній установі). Охорона праці на робочому місці. 

Роль нервової системи в життєдіяльності організму. Нервова клітина — 
нейрон (нейроцит). Нервові волокна. Відділи нервової системи: центральна, 
периферична, вегетативна. 

Центральна нервова система. Головний мозок. Гемісфери, частки 
мозку та їхні функції, борозни, закрутки, кора. 

Гіпоталамус. Відділи стовбура та ядра, їхні функції: регуляція дихання, 
серцево-судинної системи, фонація, артикуляція вимови, рефлекси, пози. 

Спинний мозок. Сіра та біла речовини, передні та задні роги (рухові та 
чутливі), сегменти та їхні функції. Стовщення мозку. 

Оболони мозку. Ліквор та ліквородинаміка. 
Мозочок. Півкулі та черв’як, ніжки мозочка. Функції рівноваги, 

координація рухів, регуляція м’язового тонусу. 
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Периферична нервова система та її структури: відростки, корінці, 
вузли, нерви, сплетення. 

Черепно-мозкові та спинно-мозкові нерви. 
Вегетативна (автономна) нервова система. Центральне та периферичне 

представництва. Симпатичні та парасимпатичні волокна, їхні функції: 
збуджувальні та пригнічувальні. 

Кровопостачання головного та спинного мозку. 
Оцінювання загального стану пацієнта. 
Характеристика чутливості та її порушення: екстероцептивна 

(поверхнева), пропріоцептивна (глибока), інтероцептивна (із внутрішніх 
органів), складна. 

Поверхнева: больова, температурна, тактильна. 
Глибока: м’язово-суглобова, вібраційна, відчуття ваги, тиску. 
Складна: стереогнозис, двомірно-просторова, дискримінаційна. 
Види та клінічні типи порушень чутливості. Біль (локальний, 

проекційний, іррадіюючий, фантомний, каузальгія). 
Рухи та розлади їх. Пірамідна система. Поняття про рефлекси: прості, 

складні, набуті, спадкові, безумовні, умовні. Топіко-діагностичне значення 
безумовних рефлексів у клінічній практиці: поверхневі, глибокі (сухожилкові, 
періостальні), патологічні (Россолімо, Бабінського, Штрюмпеля, Бехтєрєва, 
Жуковського, Марінеску—Радовичі, хоботковий рефлекс). 

Трофічні порушення. Розлади функцій тазових органів. 
Поняття про паралічі та парези. Моноплегія. Параплегія. Геміплегія. 

Тетраплегія (тетрапарез). Ознаки центрального та периферичного паралічу. 
Екстрапірамідна система. Симптоми порушення: синдром 

паркінсонізму, тремор, міоклонії, хорея, атетоз, торсійна дистонія, тик. 
Мозочкова система: статико-локомоторна атаксія, динамічна атаксія. 
Дослідження: пальце-носова проба, п’ятково-колінна, діадохокінез, 

ністагм. 
Розлади мови: брадилалія, скандована мова. Розлади письма: 

макрофагія. 
Симптоми ураження черепно-мозкових нервів (ЧМН). 
Вегетативні розлади та їх дослідження: дермографізм, піломоторні 

рефлекси, потовиділення, температура шкіри тощо. 
Загальномозкові та вогнищеві симптоми, симптомами на відстані. 
Патологічні синдроми: менінгеальний, бульбарний, поліневритичний, 

синдром підвищеного лікворного тиску, паркінсонізму. 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 

Принципи обстеження неврологічних пацієнтів: оцінювання 
загального стану пацієнта (сестринське розпитування, загальний та 
неврологічний огляд, фізичний стан, лабораторні дані). 

Медсестринське розпитування: паспортні дані, основні скарги, історія 
проблеми (як розвивалася теперішня проблема). Анамнез, історія сім’ї. 
Загальний та неврологічний огляд: що собою являє пацієнт, обстеження 
систем, обстеження неврологічного статусу, підсумок. 

Медсестринська діагностика: аналіз даних, їх синтез, визначення 
проблеми та підтвердження її існування пацієнтом. 
 
Додаткові методи діагностики в неврології. 
Підготовка пацієнта до процедури 
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Проведення додаткових методів обстеження пацієнтів неврологічного 
профілю:  

1) дослідження спинномозкової рідини; 
2) нейрофізіологічні методи: ЕЕГ, реоенцефалографія, електроміографія, 

термографія; 
3) ультразвукові методи: ехоенцефалографія, допплєрографія; 
4) нейрорентгенологічні: краніографія, спондилографія; 
5) нейровізуалізаційні: церебральна ангіографія, рентгено-комп’ютерна 

томографія, магнітно-резонансна томографія, позитронна емісійна 
томографія; 

6) контрастні нейрорентгенологічні методи: пневмоенцефалографія, 
вентрикулографія, церебральна ангіографія, мієлографія. 
Принципи лікування пацієнтів неврологічного профілю: 

1. Індивідуалізований підхід до лікування пацієнта. 
2. Етіопатогенетична терапія. 
3. Симптоматична терапія (консервативна або хірургічне втручання). 
4. Фізіотерапевтичне лікування. 
5. Психотерапія. 
6. Реабілітація (дієтотерапія, кінезотерапія, фітотерапія, кліматолікування, 

вітамінотерапія). Перелічені методи досить часто поєднують із 
призначенням медикаментів та фізпроцедур. 

7. Дбайливе виконання обов’язків медичною сестрою; ретельне виконання 
лікарських призначень; дбайливий догляд за хворими. 

8. Поєднання інтелектуальних, міжособистісних, технічних навичок. 
Загальні принципи догляду за пацієнтами неврологічного профілю: 

1. Загальноприйняті заходи: 
 годування; 
 контроль функцій тазових органів; 
 догляд за пацієнтами з порушеннями мовлення. 

2. Догляд за пацієнтами з руховими порушеннями: 
 профілактика та лікування пролежнів; 
 профілактика пневмонії; профілактика контрактур. 

3. Догляд за пацієнтами під час проведення люмбальної пункції. 
4. Догляд за пацієнтами в коматозному стані. 
5. Догляд за пацієнтами похилого і старечого віку. 
6. Особливості догляду в реабілітаційному відділенні. 

Ознайомлення зі структурою і порядком роботи неврологічного 
відділення, кабінету. Документація (історія хвороби пацієнта, стаціонарний 
журнал, медична картка амбулаторного пацієнта тощо). Спілкування з 
пацієнтом згідно з Етичним кодексом медичної сестри України. 

Основні принципи обстеження хворих неврологічного профілю, 
основні та додаткові методи діагностики в неврології та участь медичної 
сестри в їх проведенні. 

Основні принципи лікування хворих неврологічного профілю. 
Відпрацювання методів оцінювання загального стану та неврологічного 

статусу пацієнта, встановлення його проблеми. Планування дій медичної 
сестри для здійснювання догляду за пацієнтом неврологічного профілю, 
упровадження плану в дію, оцінювання роботи. 

Ведення медичною сестрою документації та звітності: система 
оцінювання загального стану пацієнта та його неврологічного статусу, план 
сестринського догляду, листок оцінювання результатів догляду. Здійснення 
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догляду за пацієнтами неврологічного профілю. Санітарно-освітня робота. 
 
Практичні навички: 

 уміти вести медичну документацію (правильність та відповідність 
записів); 

 уміти підготувати пацієнта до проведення основних та додаткових 
методів обстеження; 

 оцінювати загальний стан та неврологічний статус пацієнта; 
 установлювати проблеми пацієнта; 
 планувати дії медичної сестри для здійснення догляду за пацієнтом 

(план сестринського догляду); 
 міжособистісні навички: слухати, заспокоювати, спілкуватися, впливати 

тощо; 
 технічні навички: повертати хворого в ліжку, терти, масажувати, тренувати, 

маніпулювати, промивати, рухати з місця; 
 застосовувати методи психотерапії: аутогенне тренування, раціональна 

психотерапія. 
 

Розділ 2. Спеціальна неврологія 
 

Тема 2. Хвороби периферичної нервової системи. Інфекційні 
хвороби нервової системи. Ураження нервової системи у хворих на СНІД 

 
ЛЕКЦІЯ 

 
Етіологія захворювань периферичної нервової системи, роль 

провокативних чинників: переохолодження, фізичне навантаження, побутові і 
професійні інтоксикації тощо. 

Мононевропатії: неврит лицевого нерва; невралгія трійчастого нерва 
(центрального та периферичного ґенезу). 

Поліневрити (поліневропатії), радикуліти, радикулопатії, гангліоніти, 
плексити. 

Неврологічні ускладнення остеохондрозу хребта:  
 поперекові рефлекторні синдроми; 
 поперекові компресійні синдроми. 

Лікування вертеброгенних неврологічних ускладнень. 
Медсестринський догляд за пацієнтами з хворобами периферичної 

нервової системи. 
Невідкладна допомога при невралгії трійчастого нерва. Тактика 

медичної сестри при дифтерійній полінейропатії. 
Загальна характеристика інфекційних уражень нервової системи. 

Етіологія, патогенез. Клінічні етапи розвитку інфекційних хвороб. Симптоми, 
синдроми, ускладнення, діагностика, принципи лікування. 

Менінгіти: гнійні, серозні. Церебральний арахноїдит. Енцефаліти: 
первинні, вторинні (пара- і постінфекційні). Мієліт. Поліомієліт. 

Ураження нервової системи при сифілісі: ранній нейросифіліс, пізній 
нейросифіліс. 

Ураження нервової системи при СНІДі. 
Догляд за пацієнтами. Профілактика інфекційних уражень нервової 

системи. Особливості встановлення контакту з пацієнтами, їхніми родичами та 
близькими. 
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НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Оцінювання загального стану та неврологічного статусу пацієнтів з 

хворобами периферичної нервової системи, оцінювання потреб пацієнта. 
Встановлення проблеми пацієнта. Планування дій медичної сестри для 
здійснення догляду за пацієнтами неврологічного профілю за темою заняття. 
Впровадження плану в дію, оцінювання роботи медичної сестри. 

Невідкладна допомога пацієнтам з хворобами периферичної нервової 
системи: біль при остеохондрозі хребта з корінцевим синдромом, при невралгії 
трійчастого нерва. 

Особливості введення анальгіну, пірабутолу, диклофенаку та інших 
препаратів. Можливі побічні дії. 

Правила підготовки пацієнта до рентгенографії хребта. Особливості догляду 
за пацієнтами з руховими розладами (плегії, парези). 

Оцінювання загального стану пацієнта та неврологічного статусу з 
інфекційними хворобами нервової системи, оцінювання потреб пацієнта. 
Встановлення проблеми пацієнта. Планування дій медичної сестри для 
здійснення догляду за пацієнтом (план сестринського догляду) за темами 
заняття. Впровадження плану в дію, оцінювання роботи. 

Удосконалення технічних навичок: профілактика пролежнів і лікування 
пацієнтів з ними. Проведення катетеризації сечового міхура, сифонна клізма, 
використання грілки при розладах температурної чутливості. Підготовка 
пацієнтів та інструментарію до спинномозкової пункції, допомога лікареві під 
час її проведення. 

Особливості уведення антибіотиків, можливі побічні дії. Застосування 
специфічної терапії.  
 

Практичні навички: 
 оцінювати загальний стан та неврологічний статус пацієнта; 
 установити проблеми пацієнта; 
 планувати дії медичної сестри для здійснення догляду за пацієнтом 

(план сестринського догляду); 
 міжособистісні навички: слухати, заспокоювати, спілкуватися, впливати 

тощо; 
 технічні навички: підготувати пацієнта до рентгенографії хребта, 

профілактика пролежнів при тетраплегії (поліневрити, полінейропатії), 
введення анальгетиків для зняття болю, косинкова пов’язка (плечовий 
плексит), проведення кінезотерапії, профілактика контрактур у 
паралізованих кінцівках; підготовка пацієнта та інструментарію для 
проведення спинномозкової пункції; профілактика пролежнів та 
лікування пацієнтів з ними; катетеризація сечового міхура; 
профілактика застійних явищ у легенях; катетеризація сечового міхура; 
проведення кінетотерапії; 

 застосовувати методи психотерапії: аутогенне тренування, раціональна 
психотерапія. 

 
Тема 3. Порушення мозкового кровообігу (ПМК). Об’ємні процеси 

ЦНС. Травми головного та спинного мозку 
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ЛЕКЦІЯ 
 

Загальна характеристика захворювань. Місце їх серед іншої патології. 
Етіологія, фактори ризику, що спричиняють ПМК. Класифікація ПМК. 
Клінічні прояви, ускладнення, методи діагностики, лікування. Догляд за 
пацієнтами. 

Гострі порушення мозкового кровопостачання: церебральні 
гіпертонічні кризи; минущі порушення; інсульти: геморагічні, ішемічні. 

Наслідки перенесеного інсульту. 
Повільно-прогресивні порушення кровопостачання мозку: 

дисциркуляторна енцефалопатія. 
Невідкладна допомога при інсультах. Відновлювальне лікування. 

Особливості догляду за пацієнтами в коматозному стані, в гострий період, 
період реабілітації. 

Роль медичної сестри, сім’ї в профілактиці порушень мозкового 
кровообігу. 

Об’ємні процеси в ЦНС: пухлини головного і спинного мозку, абсцес 
головного мозку, паразитарні ураження головного мозку (ехінококоз, 
цистицеркоз, токсоплазмоз). 

Пухлини головного мозку: загальномозкові і вогнищеві симптоми, 
додаткові методи діагностики, зміни в цереброспінальній рідині, принципи 
лікування і догляду за хворими. 

Пухлини спинного мозку: внутрішньомозкові (інтрамедулярні) і 
позамозкові (екстрамедулярні): основні симптоми, лікування, догляд. 

 Закриті черепно-мозкові та спінальні травми. Травми головного мозку 
— струс, забій, здавлення речовини мозку. Травми спинного мозку: клінічні 
симптоми, методи діагностики. Іммобілізація та транспортування хворих. 

Невідкладна допомога при черепно-мозковій травмі, ранні та пізні 
ускладнення при всіх видах травм, лікування пацієнтів, реабілітація 
порушених функцій, догляд.  
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 

Вміння медичної сестри визначити стан пацієнта, його потреби. 
Встановлення міжособистісних стосунків між медичною сестрою і пацієнтом, 
його рідними й близькими. 

Проведення медсестринської діагностики виходячи з даних загального 
стану пацієнта. Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за 
пацієнтами з ПМК. 

Упровадження плану в дію здійснюються відповідно до потреб 
пацієнта. Удосконалення інтелектуальних, міжособистісних та технічних 
навичок. 

Лікування пацієнтів з ПМК: знання особливостей уведення 
медикаментів, які частіше використовуються для невідкладної допомоги та 
лікування (еуфілін, кавінтон, пірацетам, актовегін, енцефабол, лазикс, 
антикоагулянти, гемостатики). 

Особливості догляду за пацієнтами похилого віку. Встановлення 
міжособистісних стосунків із пацієнтами, їхніми родичами та близькими. 

Ведення медичною сестрою санітарно-освітньої роботи. 
Оцінювання загального стану та неврологічного статусу пацієнта з 

об’ємними процесами нервової системи, оцінювання потреб пацієнта. 
Встановлення проблеми пацієнта. Планування дій медичної сестри для 
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здійснення догляду за пацієнтом (план сестринського догляду) за темою 
заняття. Впровадження плану в дію, оцінювання роботи. Оцінювання 
загального стану та неврологічного статусу пацієнта з травмами головного і 
спинного мозку, оцінювання потреб пацієнта. Встановлення проблеми 
пацієнта. Планування дій медичної сестри для здійснювання догляду за 
пацієнтом (план сестринського догляду) за темами заняття. Упровадження 
плану в дію, оцінювання роботи. 

Участь у наданні невідкладної допомоги пацієнтам із травмою нервової 
системи. 

Удосконалення технічних навичок: профілактика пролежнів і лікування 
пацієнтів з ними, застійних явищ у легенях. Проведення катетеризації сечового 
міхура, сифонна клізма. Особливості транспортування хворих. Реабілітаційні 
заходи. 

Підготовка пацієнтів та інструментарію до спинномозкової пункції, 
допомога лікареві під час її проведення. 

Удосконалення технічних навичок, інтелектуальних та міжособистісних 
стосунків. Догляд за післяопераційними хворими. 
 

Практичні навички 
 оцінювання загального стану та неврологічного статусу пацієнта; 
 установлення потреб та формулювання проблеми пацієнта; 
 планування дій медичної сестри для здійснювання догляду за пацієнтом 

(план сестринського догляду); 
 міжособистісні навички: слухати, заспокоювати, спілкуватися, впливати 

тощо; 
 технічні навички: правильне положення пацієнта в ліжку; 

відсмоктування слизу з порожнини рота; укладання паралізованих 
кінцівок; профілактика пролежнів та лікування пацієнтів з ними; 
профілактика застійних явищ у легенях; катетеризація сечового міхура; 
очисні клізми; харчування і годування пацієнта, прикутого до ліжка; 
підготовка пацієнта та інструментарію для проведення спинномозкової 
пункції; профілактика пролежнів та лікування пацієнтів з пролежнями; 
катетеризація сечового міхура; профілактика застійних явищ у легенях; 
догляд за пацієнтом із блюванням, з порушенням свідомості; правила 
догляду за тяжкохворим пацієнтом: повертати, масажувати, вмивати, 
маніпулювати тощо; 

 надання негайної допомоги при черепно-мозковій та спінальній травмі;  
 інтелектуальні навички: уміння медсестри своєчасно прийняти 

правильне рішення при змінах стану здоров’я пацієнта; 
 ведення медсестринської документації; 
 проведення психотерапевтичних заходів. 

 
Тема 4. Спадково-дегенеративні хвороби нервової системи. 

Хромосомні симптоми та синдроми. Хвороби нервової системи у 
новонароджених. Демієлінізувальні захворювання нервової системи. 
Прогресивні хвороби нервової системи 

 
ЛЕКЦІЯ 

 
Короткі відомості про спадково-дегенеративні хвороби нервової та 

м’язової систем. Етіологія, клініка, лікування спадкових хвороб нервової 
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системи. Нервово-м’язові хвороби: первинні м’язові дистрофії (міопатії); 
вторинні м’язові дистрофії, міастенія, міотонія; пароксизмальна міоплегія. 
Хвороби з переважним ураженням мозочкової системи (спадкові атаксії). 
Хвороби з переважним ураженням екстрапірамідної системи. Хромосомні 
синдроми. Основні клінічні симптоми. Лікування та догляд за пацієнтами. 

Загальна характеристика хвороб нервової системи в новонароджених 
(перинатальні хвороби), зумовлених дією патологічних факторів у 
передпологовий період, під час пологів і в перші дні життя: хвороби матері, 
плода, пологові травми. Клінічні прояви. 

Гіпоксія плода і немовляти. Пологова черепно-мозкова травма. 
Хребетно-мозкова грижа. Акушерські паралічі: верхній параліч Дюшена—
Ерба; нижній параліч Дежеріна—Клюмпке; тотальний параліч. Дитячий 
церебральний параліч (ДЦП).  

Кефалогематома. 
Вторинні аномалії розвитку нервової системи. Черепно-мозкова кила. 

Спинномозкова грижа. Мікроцефалія. Гідроцефалія. 
Догляд за пацієнтами. 
Загальна характеристика демієлінізувальних та прогресивних хвороб 

нервової системи. 
Етіологія, клінічні прояви. Особливості лікування.  
Розсіяний склероз. Гострий розсіяний енцефаломієліт. 
Сирингомієлія. Бічний аміотрофічний склероз. Міастенія. 
Догляд за хворими. Вміння спілкуватися з пацієнтами та їхніми 

рідними. 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Оцінювання загального стану та неврологічного статусу пацієнта за 

темою. Оцінювання потреб та встановлення проблеми пацієнта. Планування 
дій медичної сестри для здійснення догляду за пацієнтом (план сестринського 
догляду) за темою заняття. Упровадження плану в дію, оцінювання роботи. 

Удосконалення технічних, інтелектуальних та міжособистісних 
навичок. Уміння спілкуватися з рідними пацієнта. Виконання лікарських 
призначень, ведення документації. 

Оцінювання загального стану та неврологічного статусу 
новонародженої дитини. Оцінювання потреб та встановлення проблеми 
пацієнта. Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за 
новонародженим пацієнтом (план сестринського догляду) за темою заняття. 
Впровадження плану в дію. Оцінювання роботи. 

Проведення медсестринської діагностики виходячи з даних загального 
стану пацієнта. Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за 
пацієнтами з демієлінізувальними та прогресивними хворобами нервової 
системи. Впровадження плану в дію відповідно до потреб пацієнта. 

Удосконалення технічних, інтелектуальних та міжособистісних 
навичок. Уміння спілкуватися з рідними пацієнта. Виконання лікарських 
призначень, ведення документації. 
 

Практичні навички: 
 оцінювання загального стану та неврологічного статусу пацієнта; 
 установлення потреб та формулювання проблеми пацієнта; 
 планування дій медичної сестри для здійснення догляду за пацієнтом 

(план сестринського догляду); 
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 оцінювання загального стану та неврологічного статусу 
новонародженого; 

 установлення потреб та формулювання проблеми пацієнта; 
 планування дій медичної сестри для здійснення догляду за 

новонародженим пацієнтом (план сестринського догляду); 
 інтелектуальні, міжособистісні навички: слухати, заспокоювати, 

спілкуватися, впливати тощо; 
 особливості спілкування з рідними та близькими новонародженого; 
 догляд за хворими. 
 інтелектуальні, міжособистісні навички: слухати, заспокоювати, 

спілкуватися, впливати тощо; 
 особливості спілкування з хворими та їхніми рідними; 
 догляд за хворими. 
 

Тема 5. Захворювання вегетативної нервової системи. Інтоксикації 
нервової системи. Невідкладні стани в неврології 
 

ЛЕКЦІЯ 
 

Основні етіологічні фактори захворювань вегетативної нервової 
системи, клінічні прояви та особливості лікування. Типи перебігу 
захворювань. 

Набряк Квінке. Мігрень. Вегето-судинна дистонія. Хвороба Рейно. 
Хвороба Меньєра. Вібраційна хвороба. Гіпоталамічний синдром. 

Особливості догляду за пацієнтами з хворобами вегетативної нервової 
системи. Загальна характеристика ендогенних та екзогенних інтоксикацій: 
промислових, побутових, сільськогосподарських, військових, 
медикаментозних, харчових та ботулізму. 

Клінічна картина, надання невідкладної допомоги при токсичних 
ураженнях нервової системи. Особливості догляду за пацієнтами. Речовини — 
антидоти. 

Уміння надавати невідкладну допомогу — безумовна потреба 
медичного працівника незалежно від його спеціалізації. Уміння виділити 
найважливішу інформацію, необхідну молодшому медичному персоналу. 

Нічний суєтний неспокій старих людей: поява безсоння, суєтності, 
бормотливої, нав’язливої мови. 

Делірій в інфекційних хворих: поява боязкості, суєтності, об’єктивних 
ознак галюцинацій, неповної орієнтації в навколишньому середовищі. 

Алкогольний делірій (“біла гарячка”): поява упацієнта, який перебуває в 
стані алкогольної абстиненції, страху, боязкості; посилення тремору; 
об’єктивні ознаки галюцинацій, неповна орієнтація в просторі. 

Судомний напад: судома, піна з рота; відсутність свідомості, 
прикушування язика; мимовільне сечовипускання. 

Епілептичний статус: судомні напади, які виникають один за одним, 
відсутність прояснення свідомості між нападами. 

Гострий невралгічний синдром (біль): гострий біль у шийному, 
грудному або поперековому відділах хребта, який посилюється під час рухів; 
іррадіація болю в ногу при попереково-крижовому остеохондрозі або в плече, 
лопатку, руку — при шийному остеохондрозі. Анамнестичні дані про 
остеохондроз хребта. 

Напад мігрені (болю голови): пульсивний біль тільки в одній половині 
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голови; зорові порушення, які передують болю: спалахи, мерехтіння в очах 
тощо; анамнестичні дані про мігренозний біль у минулому. 

Гіпертензійний синдром: біль голови, запаморочення, нудота, блювання 
без полегшення, судоми, наростаюче пригнічення свідомості, зв’язок із 
набряком мозку. У разі погіршення стану пацієнта, появи симптомів ГПМК — 
дії відповідно до стандарту. 

Гостре порушення мозкового кровообігу: гостре порушення свідомості 
(сопор, кома) або наростаюче пригнічення свідомості; нудота, блювання без 
полегшення; короткочасні судоми або інші гіперкінези; пульс — зміни частоти 
пульсу (брадикардія, тахікардія), дихання шумне; артеріальний тиск — 
підвищення або зниження АТ; вогнищеві неврологічні симптоми: паралічі, 
парези, порушення чутливості, мовлення, ковтання. У разі погіршення 
стану — зупинка дихання. 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Уміння медичної сестри визначити стан пацієнта, його потреби. 

Встановлення міжособистісних стосунків між медичною сестрою і пацієнтом. 
Проведення медсестринської діагностики, виходячи з даних загального 

стану пацієнта. Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за 
пацієнтами з хворобами вегетативної нервової системи. Впровадження плану в 
дію відповідно до потреб пацієнта. 

Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за пацієнтами 
з отруєннями нервової системи. Впровадження плану в дію. 

Надання невідкладної допомоги. Використання антидотів. Оцінювання 
роботи. 

Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за пацієнтами, 
які потребують невідкладної допомоги;  

Підготовка апаратури та інструментів. 
Удосконалення інтелектуальних, міжособистісних і технічних навичок. 
Виконання лікарських призначень, ведення документації. Оцінювання 

роботи. 
 
Практичні навички: 

 оцінювання загального стану та неврологічного статусу пацієнта; 
 установлення потреб та формулювання проблеми пацієнта; 
 планування дій медичної сестри для здійснення догляду за пацієнтом 

(план сестринського догляду); 
 інтелектуальні, міжособистісні навички: слухати, заспокоювати, 

спілкуватися, впливати тощо; 
 особливості спілкування з хворими; 
 виконання призначень лікаря, догляд за пацієнтами;  
 надання невідкладної допомоги при вегетативно-судинному кризі, 

набряку Квінке, нападу мігрені; 
  надання невідкладної допомоги в разі інтоксикацій нервової системи; 

підготовлення апаратури та інструментів: шприців, голок, зондів; 
 застосування методів психотерапії: аутогенне тренування, раціональна 

психотерапія 
 

Тема 6. Медсестринський процес у догляді за пацієнтами, які 
відчувають біль. Інфекційна безпека медичної сестри на робочому місці. 
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Накази та ГОСТ. Планування та обсяг роботи медичної сестри. Охорона 
праці в галузі. Застосування фізіотерапії, лікувальної фізкультури, 
масажу в клініці нервових хвороб. Голкорефлексотерапія. Бальнеологія. 
Курортологія. Психотерапія 

 
ЛЕКЦІЯ 

 
Короткий огляд болю. Визначення. Етіологія і патогенез болю. 

Етіологія болю. Типи та види болю. Реакції на біль. Лікування болю. 
Обстеження пацієнта, догляд за пацієнтом, який страждає від болю. 
Особливості медсестринського процесу в призначенні наркотичних 

анальгетиків пацієнтам з болем. 
Особливості медсестринського догляду за дітьми, які страждають від 

болю. 
Характеристика поняття інфекційного контролю. Вивчення чинних 

наказів з контролю якості медикаментів. Склад аптечки. 
Вивчення чинних наказів щодо вивчення анаеробних інфекцій. 

Профілактика ВІЛ—СНІДу. Карантинні інфекції. Призначення протичумного 
костюма. Взяття матеріалу для аналізів. Вивчення ГОСТу 42-21-2-85. 
Профілактика гепатиту А, В, С. Профілактика кров’яних інфекцій. Вивчення 
чинних наказів. Короткий огляд фізіотерапевтичних методів лікування хворих 
неврологічного профілю, лікувальної фізкультури, масажу, 
голкорефлексотерапії, бальнеології, курортології, психотерапії.  

Види фізіотерапії, електролікування, водо-, теплолікування, масажу. 
Основні методи лікувальної фізкультури. Поняття про голкорефлексотерапію. 
Показання та протипоказання до призначення фізіотерапевтичних процедур, 
лікувальної фізкультури, масажу та голкорефлексотерапії хворим 
неврологічного профілю. 

Характеристика бальнеологічних та кліматичних курортів. Показання 
до лікування хворих неврологічного профілю. 

Психотерапевтичні методи: аутогенне тренування, раціональна 
психотерапія: індивідуальна та групова гіпнотерапія. Показання та 
протипоказання до її використання у хворих неврологічного профілю. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Уміння медичної сестри визначити стан пацієнта, його потреби. 

Встановлення міжособистісних стосунків між медичною сестрою і пацієнтом. 
Проведення медсестринської діагностики, виходячи з даних загального 

стану пацієнта. Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за 
пацієнтами, які відчувають біль. Упровадження плану в дію відповідно до 
потреб пацієнта. Удосконалення інтелектуальних, міжособистісних та 
технічних навичок. Охорона праці в галузі. 

Планування дій медичної сестри для здійснення фізіотерапевтичних 
методів лікування, ЛФК, масажу пацієнтам з хворобами нервової системи. 

Виконання лікарських призначень. Підготовка апаратури та 
інструментів. Ведення документації. Оцінювання роботи. 

Планування та обсяг роботи медичної сестри. Посадова інструкція 
медичних сестер неврологічного профілю. Критерії оцінювання якості роботи 
медичних сестер. Організація лікувально-діагностичного процесу. 
 

Практичні навички: 
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 оцінювання загального стану пацієнта та його неврологічного статусу; 
 установлення потреб та формулювання проблеми пацієнта; 
 планування дій медичної сестри для надання допомоги пацієнтам, які 

відчувають біль, здійснення догляду за пацієнтом (план 
медсестринського догляду); 

 інтелектуальні, міжособистісні навички: слухати, заспокоювати, 
спілкуватися, впливати тощо; 

 особливості спілкування з хворими; 
 виконання призначень лікаря; 
 підготовлення апаратури та інструментів: шприців, голок, зондів; 
 застосування методів психотерапії: аутогенне тренування, раціональна 

психотерапія; 
 надання невідкладної допомоги пацієнтам; 
  направлення пацієнтів для проведення фізіотерапевтичних методів 

лікування, лікувальної фізкультури, масажу, голкорефлексотерапії та 
ін.; 

 участь у проведенні різних видів фізпроцедур; 
 опанування основними прийомами масажу, ЛФК; 
 складання плану оцінювання якості роботи медичної сестри; 
 складання плану організації лікувально-діагностичного процесу; 
  застосування методів психотерапії: аутогенне тренування, раціональна 

психотерапія. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Оцінювання загального стану пацієнта. 
2. Установлення проблеми пацієнта. 
3. Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за пацієнтом. 
4. Інтелектуальні навички: вміння критично мислити, вирішувати проблему, 

приймати рішення, найефективніші для ситуації. 
5. Міжособистісні навички: слухати, заспокоювати, спілкуватися, 

інформувати, впливати, направляти, повідомляти і т.ін. 
6. Технічні навички: 

 укладання пацієнта в ліжко; 
 перестилання білизни тяжкохворим; 
 догляд за шкірою; 
 гігієна порожнини рота та дихальних шляхів; 
 запобігання пролежням та лікування їх; 
 запобігання контрактурам; 
 запобігання флебітам і тромбофлебітам та лікування їх;  
 накладання зігрівального компресу; 
 особливості годування тяжкохворих; 
 постановка гірчичників; 
 постановка очисної клізми; 
 підготовка хворого до рентгенографії попереково-крижового 

відділу хребта; 
 підготовка хворого та інструментів для проведення 

спинномозкової пункції; 
 підготовка та допомога лікареві під час проведення 

новокаїнових блокад; 
 підготовка ліжка зі щитом; 
 методика витягнення хребта при дискогенному попереково-

крижовому радикуліті.  
7. Надання долікарської допомоги при: 

 черепно-мозковій травмі; 
 гострому порушенні мозкового кровообігу; 
 спинномозковій травмі; 
 гіпоталамічному кризі; 
 нічному суєтному неспокої старих людей; 
 делірії у інфекційних хворих; 
 нападі мігрені (головного болю); 
 судомному нападі; 
 епілептичному статусі; 
 гострому невралгічному синдромі; 
 гіпертензивному синдромі; 
 істеричному нападі. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 
ЗАЛІКУ ТА КОМПЛЕКСНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 
 

1. Роль неврологічної науки в системі охорони здоров’я. Принципи 
організації неврологічної допомоги. 

2. Будова і функції центральної і периферичної нервової системи. 
3. Будова і функції спинного мозку. Провідні шляхи спинного мозку, 

симптоми їх ураження. Поняття про центральний і периферичний 
параліч. 

4. Будова і функція головного мозку. Мозковий стовбур. Півкулі мозку. 
Кора великого мозку. Симптоми ураження часток головного мозку. 

5. Будова і функція мозочка, симптоми його ураження. 
6. Черепні нерви, їхні анатомічні особливості, функція. 
7. Основні симптоми ураження черепних нервів. 
8. Автономна нервова система: її будова, функції, симптоми ураження. 

Порушення функції тазових органів. 
9. Цереброспінальна рідина. Зміни в складі цереброспінальної рідини при 

різній патології нервової системи. 
10. Кровопостачання головного і спинного мозку. Поняття про 

вертебробазилярний і каротидний судинний басейни. 
11. Екстрапірамідна система, її роль. Симптоми ураження 

екстрапірамідної системи. 
12. Розлад чутливості: об’єктивні, суб’єктивні. Синдроми порушення 

чутливості. 
13. Вищі кіркові функції, порушення їх: апраксія, агнозія, афазія. 

Порушення емоційно-психічної сфери. 
14. Бульбарний і псевдобульбарний параліч: основні симптоми; догляд за 

пацієнтами. 
15. Методика обстеження хворих неврологічного профілю. 
16. Додаткові методи обстеження в неврології. 
17. Основні принципи лікування неврологічних хворих та догляду за 

ними. 
18. Робота середнього медичного персоналу в неврологічних відділеннях.  
19. Охорона праці в неврології. 
20. Основні методи лікування неврологічних хворих. Поняття про 

психотерапію. 
21. Розлади сприймання, пам’яті і мислення. 
22. Психопатологія емоцій, свідомості та рухово-вольової сфери. 
23. Поняття про неврит, невралгію, невропатію. Загальні принципи 

лікування та догляду за пацієнтами з ураженням периферичної 
нервової системи. 

24. Невралгія трійчастого нерва: етіологія, основні симптоми, лікування, 
догляд за пацієнтами. 

25. Мононеврит лицевого нерва: основні причини, клініка, лікування, 
догляд за пацієнтами. 

26. Мононеврит нервів верхньої і нижньої кінцівок: основні причини, 
симптоми, лікування, догляд за пацієнтами. 

27. Остеохондроз хребта. Вертеброгенний попереково-крижовий 
радикуліт: основні симптоми, лікування. Методи витягання хребта при 
остеохондрозі. 
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28. Шийний остеохондроз: клінічні симптоми, основні принципи 
лікування, догляд за пацієнтами. 

29. Гангліоніт (оперізувальний лишай): етіологія, клініка, лікування. 
30. Поліневрит (первинний і вторинний), поліневропатія: основні клінічні 

симптоми, лікування. 
31. Первинний менінгококовий менінгіт: етіологія, епідеміологія. 

Менінгеальний симптомокомплекс. Зміни в цереброспінальній рідині. 
Лікування, догляд за пацієнтами. 

32. Вторинний гнійний менінгіт: основні причини, клініка, лікування, 
догляд за пацієнтами. 

33. Вторинний серозний менінгіт (туберкульозний і сифілітичний): 
основні симптоми, лікування. Роль молодших медичних працівників у 
профілактиці сифілісу, туберкульозу. 

34. Арахноїдит: етіологія, клініка, лікування. 
35. Епідемічний (летаргійний) енцефаліт, гостра і хронічна форми 

(паркінсонізм): етіологія, основні симптоми, лікування. 
36. Кліщовий (весняно-літній) енцефаліт: епідеміологія, основні 

симптоми, лікування, профілактика. 
37. Грипозний енцефаліт: основні симптоми, лікування, профілактика. 
38. Ревматичний енцефаліт: клінічні форми. Мала хорея, основні 

симптоми, лікування і догляд за пацієнтами. 
39. Мієліт: основні причини, клініка. Ускладнення та запобігання їм; 

лікування і догляд за пацієнтами. 
40. Поліомієліт: етіологія, основні клінічні періоди, лікування, 

профілактика, терміни вакцинації. 
41. Розсіяний склероз: етіологія, патогенез, основні симптоми, лікування, 

догляд за пацієнтами. 
42. Основні причини порушень мозкового кровообігу: патогенез, 

класифікація. 
43. Геморагічний інсульт: етіологія, патогенез, основні клінічні форми, 

ознаки, невідкладна допомога. 
44. Субарахноїдальний крововилив: етіологія, патогенез, основні 

симптоми. Зміни цереброспінальної рідини. Лікування та догляд за 
пацієнтами. 

45. Ішемічний інсульт: етіологія, патогенез, клініка, принципи 
диференційованого лікування, догляд за пацієнтами. 

46. Емболія судин мозку: патогенез, основні клінічні симптоми залежно 
від рівня емболії, лікування, догляд за пацієнтами. 

47. Пухлини головного мозку: загальномозкові і вогнищеві симптоми, 
додаткові методи діагностики, зміни в цереброспінальній рідині, 
принципи лікування і догляду за пацієнтами. 

48. Пухлини спинного мозку: внутрішньомозкові (інтрамедулярні) і 
позамозкові (екстрамедулярні): основні симптоми, лікування, догляд 
за пацієнтами. 

49. Закриті черепно-мозкові травми: струс, забій, здавлення головного 
мозку. Основні симптоми. Невідкладна допомога при травмах 
головного мозку. Догляд за пацієнтами. Ускладнення та лікування їх. 

50. Переломи черепа. Перелом склепіння та основи черепа, основні 
клінічні симптоми, догляд за пацієнтами. 

51. Травми спинного мозку: класифікація, патогенез, основні клінічні 
симптоми, ускладнення. Правила транспортування. Лікування і догляд 
за пацієнтами з травмами спинного мозку. Транспортування пацієнтів 
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з переломами хребта. 
52. Первинна прогресивна м’язова дистрофія (міопатія): етіологія, 

патогенез, основні симптоми, лікування, догляд за пацієнтами. 
53. Сирингомієлія: етіологія, патогенез, клінічні форми, особливості 

лікування. 
54. Міастенія та бічний аміотрофічний склероз: етіологія, патогенез, 

клініка, основні принципи лікування і догляду за пацієнтами. 
55. Спадкові хвороби обміну та системні дегенерації: види, основні 

симптоми, лікування. 
56. Хвороби нервової системи новонароджених: гіпоксія плода, 

внутрішньочерепна пологова травма, акушерський параліч. Дитячий 
церебральний параліч: патогенез, діагностика, лікування. 

57. Хвороби автономної нервової системи: вібраційна хвороба. Мігрень, 
ангіоневротичний набряк (набряк Квінке). Основні клінічні симптоми, 
лікування. 

58. Вегетативно-судинна дистонія: форми, етіологія, клінічні прояви. 
Невідкладна допомога при симпатикоадреналовому і 
парасимпатичному (вагоінсулярному) кризі. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма з дисципліни “Медсестринство в психіатрії та наркології” для 
вищих медичних навчальних закладів України І—ІІІ рівнів акредитації 
складена для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” напряму 
підготовки 1201 “Медицина” відповідно до освітньо-кваліфікаційної 
характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки 
фахівців, затверджених МОН і МОЗ України в 2011 р. та навчальних планів 
2011 р. 

У зв’язку з реорганізацією системи охорони здоров’я в Україні гостро 
постає питання про якісно нову підготовку медичних сестер. Як найближчий 
помічник лікаря в його повсякденній роботі, медична сестра повинна мати 
глибокі фундаментальні знання.  

Реформа медсестринства в Україні передбачає не тільки виконання 
медичною сестрою залежних і взаємозалежних функцій (виконання 
призначень лікаря, робота медичної сестри в бригаді), а й незалежних функцій 
— медсестринського процесу — висококваліфікованого догляду та допомоги 
пацієнту. 

Мета медсестринського процесу полягає в тому, щоб підтримувати 
здоров’я, запобігати захворюванню, сприяти поліпшенню стану, одужанню та 
відновленню здоров’я пацієнта. 

За навчальним планом дисципліна “Медсестринство в психіатрії та 
наркології” вивчають на третьому році навчання. 

Медичні сестри психіатричних закладів мають значний потенціал для 
суттєвого підвищення якості догляду та спостереження за пацієнтами, 
професійного і компетентного виконання багатьох медичних завдань під час 
надання спеціалізованої допомоги пацієнтам з психічними розладами. 
Медична сестра серед інших працівників медичного закладу найбільше часу 
проводить з пацієнтом, досконало знає його переживання, що пов’язані як із 
хворобою, так і соціальними та іншими проблемами. 

Цей курс підготовки медичних сестер передбачає оволодіння основами 
клінічного мислення, засвоєння вміння оцінювати стан пацієнта, досконале 
оволодіння технікою медсестринських маніпуляцій, складання плану 
медсестринського догляду за пацієнтом, оцінювання його результатів, 
орієнтування в патології нервової системи, уміння вибрати правильну тактику 
при наданні невідкладної долікарської допомоги в психіатрії та наркології, 
проводити профілактичні заходи, пропагувати здоровий спосіб життя. 

Для формування навичок самостійного навчання в тематичному плані 
передбачена самостійна робота (робота з літературою в бібліотеці, вдома, 
читальному залі, відпрацювання практичних навичок у стаціонарі, поліклініці 
тощо). 

Для проведення лекцій, навчальної практики необхідно 
використовувати досягнення сучасної медичної науки, проблемні ситуації, 
графологічні структури, ділові ігри, технічні засоби навчання, сучасні методи 
контролю знань. 

Особлива увага приділяється оволодінню практичними навичками, 
необхідними для майбутньої фахової діяльності, вихованню у студентів 
спостережливості, відповідальності, чуйності, співчуття, милосердя, 
тактовності — необхідних якостей для спілкування з пацієнтом. 

Навчальна практика під керівництвом викладача повинна проводитись 
в умовах стаціонарних відділень і поліклінічних кабінетів, які відповідають 
сучасним вимогам проведення навчального процесу, де студенти 
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працюватимуть на медсестринських постах, у палатах інтенсивної терапії, в 
маніпуляційних, здійснюватимуть підготовку пацієнтів до проведення 
досліджень і маніпуляцій, догляд за пацієнтами та спостереження. 

Програма передбачає закріплення знань з анатомії і фізіології нервової 
системи, психології, неврології, вивчення клінічних проявів захворювань, 
ознайомлення з додатковими та новими методами діагностики, принципами 
медикаментозного та немедикаментозного лікування, участю медичних сестер 
у профілактиці психічних хвороб. 

Сучасні вимоги до рівня освіти медичної сестри передбачають 
формування вміння спілкуватися, володіння комунікативними навичками, 
знання основ психології, етики, деонтології. 

Знання та вміння студенти засвоюють з позицій ролі та завдань 
медичної сестри в лікувально-діагностичному процесі, а також універсальних 
потреб людини згідно з моделлю Вірджінії Хендерсон. 

При розробленні цієї програми враховано сучасні тенденції 
медсестринської справи в галузі охорони психічного здоров’я нації, 
рекомендації ВООЗ і зарубіжних колег. Враховано формування нового 
законодавства у психіатрії та наркології. 

На вивчення дисципліни відводиться 135 год, з них 87 — на лекції, 52 
— на навчальну практику і 56 — на самостійну роботу. Методи вивчення та 
форми підсумкового контролю визначаються навчальним планом. Програма 
передбачає складання диференційованого заліку. 

 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 систему організації психіатричної та наркологічної допомоги; 
 роль і місце психіатрії та наркології серед інших наук медичної галузі; 
 анатомо-фізіологічні особливості нервової системи та основи вищої 

нервової діяльності;  
 роль психіки в діяльності організму; 
 сучасні клінічні дані про нозологічні форми психічних захворювань; 
 основні та додаткові методи обстеження, що стосуються пацієнтів з 

психічними хворобами; 
 принципи лікування пацієнтів психіатричного та наркологічного 

профілю; 
 основні аспекти спостереження та догляду за пацієнтами з психічною 

патологією на ранніх стадіях їх розвитку; 
 основи надання долікарської медичної допомоги при гострих і 

хронічних психічних порушеннях, первинної і вторинної профілактики 
рецидивів; 

 соціально-реадаптаційні, трудові аспекти та норми захисту прав та 
інтересів психічнохворих; 

 основні законодавчі акти та нормативні документи, що стосуються 
пацієнтів з психічними хворобами; 

 принципи медичної етики та деонтології. 
 

Студенти повинні вміти: 
 застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи 

його потреби; 
 здійснювати медсестринський процес у психіатрії та наркології; 
 документувати всі етапи медсестринського процесу; 
 володіти навичками спілкування з пацієнтами; 
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 вести спостереження за пацієнтом та оцінювати його результати; 
 володіти технікою медсестринських маніпуляцій; 
 надавати долікарську допомогу; 
 володіти навичками міжособистісного спілкування; 
 проводити психотерапевтичні заходи; 
 вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною 

діяльністю. 
 

Студенти мають бути поінформовані про: 
 місце психіатрії та наркології серед інших медичних наук; 
 сучасний науковий підхід до вивчення психічних захворювань; 
 сучасні методи обстеження та лікування (медикаментозного, 

біологічного, психотерапевтичного та хірургічного) психічнохворих; 
 гарантії соціального захисту психічнохворих і законодавчі акти в галузі 

психіатрії та наркології; 
 охорону праці в наркології; 
 оптимальні варіанти правомірної поведінки медичної сестри у своїй 

практичній роботі. 



 6 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 

Загальний 
обсяг Лекції 

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача 

Самостійна 
робота 

 Розділ 1. Загальні питання психіатрії     
1 Історія психіатрії. Учення про вищу 

нервову діяльність (ВНД). Психіка. 
Класифікація і типи перебігу психічних 
хвороб 

6 2 2 2 

2 Методи обстеження психічнохворих. 
Загальна психопатологія (проблеми 
пізнання, відчуттів та сприйняття, 
пам’яті та уваги, емоцій, рухово-
вольової сфери та потягів, мислення, 
свідомості, інтелекту та поведінки у 
психічнохворих) 

8 2 2 4 

3 Організація психіатричної служби. 
Принципи догляду, спостереження та 
лікування в умовах стаціонару та 
психоневрологічного диспансеру. 
Експертиза в психіатрії. Робота з 
пацієнтами, які становлять небезпеку. 
Види лікувального режиму 

6 2 2 2 

4 Невідкладна долікарська допомога. 
Профілактика екстремальних і 
кризових станів у психіатрії. Прогноз. 
Експертиза. Принципи реабілітації 
психічнохворих 

8 2 2 4 

 Розділ 2. Здійснення 
медсестринського процесу в 
психіатрії 

    

5 Порушення психічної діяльності при 
інфекційних і соматичних 
захворюваннях. Післяпологові психози. 
Порушення психіки під час клімаксу. 
Психічні порушення при 
травматичному ушкодженні головного 
мозку. Екологічна психіатрія. 
Проблеми пацієнтів із шизофренією, 
маніакально-депресивним психозом 
(МДП) 

16 2 6 8 

6 Церебральний атеросклероз. 
Інволюційні психози. Психози 
сенільного і пресенільного віку. 
Епілепсія. Розумова відсталість. 
Прогноз. Експертиза 

9 2 3 4 

7 Психогенні хвороби. Невротичні 
розлади. Неврози. Неврастенії. Істерії. 
Психопатії. Основні питання дитячої 
психіатрії. Розлади особистості і 
поведінки. Акцентуації 

9 2 3 4 

 Розділ 3. Загальні аспекти наркології      
8 Наркологія та основні етапи її 

розвитку. Медичні та соціальні аспекти 
наркологічних захворювань. 
Організація наркологічної служби. 
Лікувально-профілактична робота 

14 2 8 4 

9 Проблеми пацієнтів з алкоголізмом. 
Клінічні прояви та лікувальні аспекти 
хронічного алкоголізму. Роль 
середнього медперсоналу в 

10 2 4 4 
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спостереженні за пацієнтами та 
профілактиці алкоголізму. Прогноз. 
Експертиза 

10 Проблеми пацієнтів з алкогольними 
психозами. Терапія алкогольних 
психозів. Нагляд за пацієнтами. 
Прогноз. Експертиза 

10 2 4 4 

 Розділ 4. Здійснення 
медсестринського процесу в 
наркології 

    

11 Проблеми пацієнтів з наркоманіями.  
Особливості утримання та лікування. 
Прогноз. Експертиза. Диспансерний 
облік  

10 2 4 4 

12 Токсикоманії та проблеми пацієнтів з 
токсикоманіями. Прогноз. Експертиза. 
Нормативні акти МОЗ про строки 
лікування. Прогноз. Експертиза. 
Диспансерний облік. Роль медичної 
сестри в профілактиці токсикоманій 

10 2 4 4 

13 Тютюнокуріння. Клінічна картина 
абстинентного синдрому. Профілактика 
та диспансеризація пацієнтів з 
токсикоманіями 

10 2 4 4 

14 Обов’язки молодшого медичного 
персоналу наркологічної служби 
(стаціонару, наркологічного кабінету, 
фельдшерського наркологічного 
пункту). Безпека життєдіяльності. 
Охорона праці в галузі 

9 1 4 4 

 Усього 135 27 52 56 
 
Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами 

предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів 



 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 
з/п 

Теми Кількість 
годин 

1 Психіатрія як наука. Предмет її вивчення 2 
2 Вклад вітчизняних учених у розвиток психіатрії як науки 2 
3 Позалікарняна психіатрична допомога. Робота психіатричного кабінету, 

психоневрологічного диспансеру 
2 

4 Законодавство в психіатрії. Умови та порядок надання психіатричної допомоги 2 
5 Надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (госпіталізація, 

лікування, нагляд) 
2 

6 Етичні норми і деонтологія в психіатрії. Професійний кодекс медичних сестер 2 
7 Потреби людини. Фактори, що впливають на потреби людини, та засоби їх 

задоволення 
2 

8 Догляд (загальний та індивідуальний) і спостереження за психічнохворими 2 
9 Документація в сестринській роботі та її функції 2 

10 Види та способи ведення бесід з пацієнтами в психіатричній практиці 2 
11 Охорона праці та безпека медичної сестри на робочому місці 2 
12 Особливості надання інформації про пацієнта лікарю, іншим спеціалістам, рідним 

і близьким 
2 

13 Створення терапевтичного середовища та мікроклімату в психіатричному 
відділенні. Спостереження за пацієнтами 

2 

14 З’ясування того, що залишається не ураженим хворобою пацієнта 2 
15 Особливості спілкування пацієнтів з іншими людьми 2 
16 Організація лікувально-охоронного режиму у відділенні 2 
17 Профілактика екстремальних і кризових ситуацій. Дії медсестри  2 
18 Основні групи препаратів, що застосовуються в психіатрії 2 
19 Особливості вживання медикаментів. Відповідальність медичної сестри. 

Юридичний аспект обліку лікарських засобів 
2 

20 Свідома згода пацієнта на лікування, оформлення згоди. Лікування без згоди 
хворого 

2 

21 Правильність видавання медикаментів, реєстрація. Обставини, за яких їх не 
видають 

2 

22 Види немедикаментозного лікування, що можуть здійснювати медичні сестри: 
психотерапія, креативна, музична, соціальна, поведінкова терапія, психодрама 
тощо 

2 

23 Організація харчування. Допомога пацієнтові під час споживання їжі 2 
24 Супроводження пацієнтів. Нагляд поза межами стаціонару 2 
25 Робота з відвідувачами. Регламентування візитів 2 
26 Переведення хворих в інші відділення чи лікарні. Виписування з лікарні 2 
27 Особисті речі хворого. Їх зберігання та огляд. Соціальна допомога пацієнтам 2 
28 Опікунство. Працевлаштування. Підхід до сімейних взаємовідносин 2 
 Усього 56 
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ЗМІСТ 
 
Розділ 1. Загальні питання психіатрії 

 
Тема 1. Історія психіатрії. Учення про вищу нервову діяльність 

(ВНД). Психіка. Класифікація і типи перебігу психічних хвороб 
 

ЛЕКЦІЯ 
 

Поняття про психіатрію як медичну науку. Основні етапи розвитку 
психіатрії. Заслуги вітчизняних учених. ВНД — це вчення про процеси 
гальмування, збудження та аналізаторно-рефлекторні функції кори 
головного мозку. Поняття про аналізатори, їх види та будова. Загальні 
відомості про етіологію, патогенез і класифікації психічних хвороб. 
Характеристика психозів, межових психічних станів, затримка 
(дезонтогенез) психічного розвитку. Поняття про непсихотичні та 
психотичні порушення психічної діяльності. Первинна і вторинна 
профілактика психічних захворювань. 

Роль нервової системи в життєдіяльності організму. Основи медичної 
психології, етики та деонтології. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 
 
Відмінності психіки людини від психіки тварин. Характеристика 

розладів психічних станів: страху, тривоги, підвищеної дратівливості тощо. 
Структура і порядок роботи психіатричного відділення. Особливості 

поведінки та роботи медичного персоналу в психіатричних лікувальних 
закладах. Окремі поняття медичної психології. Надання психіатричної 
допомоги в добровільному та недобровільному порядку. Відмова пацієнта від 
надання допомоги, можливість примусу в психіатрії та критерії його 
застосування. Робота мультидисциплінарної та сестринської бригад. 
Документація (історія хвороби пацієнта, журнал спостережень та ін.). 

Етичні норми і деонтологія в психіатрії. Професійний кодекс 
медичних сестер 

 
Практичні навички: 

 спостереження за поведінкою і висловлюваннями пацієнтів, 
записування їх у журналі; 

 особливості спілкування з пацієнтами на основі принципів етики та 
деонтології; 

 ознайомлення із веденням медичної документації (правильність і 
відповідність записів); 

 уміти підготувати пацієнта до проведення основних і додаткових 
методів обстеження; 

 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу; 
 виявлення проблеми пацієнта; 
 планування дій медичної сестри для здійснення догляду за пацієнтом 

(план сестринського догляду); 
 міжособистісні навички: слухати, заспокоювати, спілкуватися, 

впливати тощо; 
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 технічні навички: повертати хворого в ліжку, розтирати його, 
масажувати, тренувати, маніпулювати, промивати, рухати з місця; 

 застосування методів психотерапії: аутогенне тренування, 
раціональна психотерапія. 

 
Тема 2. Методи обстеження психічнохворих. Загальна 

психопатологія (проблеми пізнання, відчуттів і сприйняття, пам’яті та 
уваги, емоцій, рухово-вольової сфери та потягів, мислення, свідомості, 
інтелекту та поведінки у психічнохворих) 

 
ЛЕКЦІЯ 

 
Порушення пізнавальної діяльності. Розлади відчуття: гіперестезія, 

гіпестезія, анестезія, сенестопатія. Розлади сприйняття: ілюзії, галюцинації, 
псевдогалюцинації. 

Синдром Кандинського—Клерамбо. Патологія уваги, пам’яті. 
Антеро- і ретроградна амнезія. Конфабуляції і псевдоремінісценції. 

Синдром Корсакова. 
Розлади мислення: за темпом, систематизованістю, продуктивністю і 

цілеспрямованістю. Маячні ідеї та їхні види. Надцінні ідеї. Обсесії. 
Недоумкуватість (природжена і набута). Патологія емоційної діяльності: 
ейфорія, депресія; характеристика маніакального і депресивного синдрому. 
Дисфорія, апатія, афект, страх, емоційна тупість. 

Рухово-вольові розлади: рухове збудження (маніакальне, 
гебефренічне, кататонічне). 

Ступорозний стан (кататонічний, психогенний, депресивний). 
Судомні напади: істеричні та епілептичні. Розлади вольової сфери: 
інстинкту самозбереження, харчового інстинкту, перверзії статі. 
Клептоманія. Піроманія. Дромоманія. Розлади свідомості: непродуктивні і 
продуктивні. Амбулаторні автоматизми.  

 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 
 
Ознайомлення з основними принципами і методами обстеження 

психічнохворих. Демонстрація хворих з різною психічною патологією. 
Оцінювання загального стану, психічного статусу та встановлення проблеми 
пацієнта. Нагляд і спостереження за поведінкою та висловлюваннями 
психічнохворих, правильний запис їх у журналі спостереження. Складання 
плану догляду за пацієнтами з потьмаренням свідомості, депресивним 
станом (суїцид). 

Особливості нагляду за психічнохворими; тактика молодшого 
медичного персоналу в разі відмови хворих від їжі. Участь у годуванні 
хворих через зонд. Догляд за соматично ослабленими хворими. 

 
Практичні навички: 

 нагляд, спостереження за поведінкою і висловлюваннями пацієнтів, 
записування їх у журналі; 

 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу; 
 виявлення проблеми пацієнта; 
 складання плану догляду та допомоги пацієнтам; 
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 методи фіксації пацієнта в ліжку під час психомоторного збудження; 
 методика амітал-кофеїнового розгальмування; 
 підготовка пацієнта і поживних сумішей, катетерів, лійки для 

штучного годування через зонд; 
 техніка штучного годування пацієнтів у разі відмови їх від їжі. 

 
Тема 3. Організація психіатричної служби. Принципи догляду, 

спостереження та лікування в умовах стаціонару та 
психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Робота з 
пацієнтами, які становлять небезпеку. Види лікувального режиму 

 
ЛЕКЦІЯ 

 
Організація психіатричної допомоги в Україні. Позалікарняна 

психіатрична допомога. Робота психіатричного кабінету, 
психоневрологічного диспансеру. Стаціонарна психіатрична допомога. 
Проміжні форми психіатричної допомоги. 

Законодавство в психіатрії. Умови та порядок надання психіатричної 
допомоги. Надання психіатричної допомоги в примусовому порядку 
(госпіталізація, лікування, нагляд). Експертиза, її види. Роль медичної 
сестри в підготовці пацієнтів до проведення експертизи.  

Типи режимів у психіатричних стаціонарах. Групи хворих, які 
підлягають цілодобовому нагляду. Особливості роботи з пацієнтами, які 
становлять небезпеку. 

Лікувально-охоронний режим та його організація. 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 
 
Амбулаторна, стаціонарна та соціально-реадаптаційна (трудова) 

психіатрична служба. Ознайомлення з основними відділеннями та структурою 
психіатричної лікарні та психоневрологічного диспансеру. Робота молодшого 
медичного персоналу стаціонару. Диспансерне спостереження за 
психічнохворими. Спеціальний нагляд у групах спеціального обліку. Здійснення 
нагляду за психічнохворими та ведення документації (журнал нагляду, 
оформлення документації для проведення експертизи). 

Розгляд основних принципів реабілітації психічнохворих. 
Ознайомлення з роботою лікувально-трудових майстерень. Демонстрація 
хворих на різних етапах процесу реабілітації. 

 
Практичні навички: 

 особливості спілкування з пацієнтами на основі етики та деонтології; 
 організація диспансерного спостереження за психічнохворими; 
 проведення реабілітаційних заходів; 
 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу; 
 виявлення проблеми пацієнта; 
 планування дій медичної сестри щодо догляду за пацієнтом та 

впровадження його в дію; 
 ведення щоденника нагляду; 
 спілкування з членами родини з метою допомоги у вирішенні 

проблеми пацієнта; 
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 робота медичної сестри щодо підготовки пацієнтів до проведення 
експертизи. 
 
Тема 4. Невідкладна долікарська допомога. Профілактика 

екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз. Експертиза. 
Принципи реабілітації психічнохворих 

 
ЛЕКЦІЯ 

 
Уміння надавати невідкладну допомогу — безумовна прерогатива 

медичного працівника незалежно від його спеціалізації. Значний обсяг цієї 
інформації потребує вміння виділити найважливіші її положення, які 
пропонуються для оволодіння середнім медичним персоналом. 

Найчастішим з екстрених станів, небезпечних для пацієнта та 
оточення, що потребують невідкладної медичної допомоги, є гостре 
психомоторне збудження. Види психомоторного збудження: 
галюцинаторно-маячне, делірійне, маніакальне, меланхолічний вибух, 
кататонічне, гебефренічне збудження, епілептичне збудження, афект, 
патологічний афект. 

Високий ризик суїциду або гомоциду. Високий ризик спрямованого 
на себе насилля, самоушкоджень, травмування. Невідкладна допомога при 
конвульсивних нападах. Відмова (або неможливість) від споживання їжі. 
Відмова від вживання ліків. Надання допомоги при колапсі на фоні 
парантерального введення нейролептиків.  

Запобігання небезпечним діям хворих під час галюцинацій, маячних 
ідей, тривожних станів, переживання страху. Порушення формули сну.  

Надання допомоги при болю різної етіології: спазмах 
непосмугованих м’язів, серцево-судинних розладах, болю в животі, 
посттравматичних станах, болю в шийному, грудному, попереково-
крижовому відділах хребта. 

Патологічна реакція горя. Істеричні напади. 
Прогноз. Експертиза. Реабілітація. Роль медичної сестри у їх 

проведенні. 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 
 
Уміння медичної сестри визначити стан пацієнта, його потреби, 

встановлення міжособистих відносин між медичною сестрою і пацієнтом. 
Визначення екстремальних станів, небезпечних для пацієнта та 

оточення: психомоторного збудження, депресії. Демонстрація хворих з 
різними невідкладними станами. 

Проведення медсестринської діагностики згідно із загальним станом 
пацієнта. Планування дій медичної сестри для здійснення догляду та 
спостереження за пацієнтами, які потребують невідкладної допомоги, та 
втілення його на практиці. Удосконалення інтелектуальних, міжособистісних і 
технічних навичок. 

Вплив тривалого перебування в лікарні, відрив від рідних і близьких 
на психіку пацієнта. Навчати студентів доброзичливому, теплому, 
турботливому ставленню до пацієнтів. 

Суть та методи кризового втручання. Дії медичної сестри в 
екстремальних і кризових ситуаціях. Психологічне втручання. 
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Медикаментозне втручання.  
Виконання лікарських призначень. Підготовка апаратури та 

інструментів. Ведення документації. Оцінювання роботи. Організація 
лікувально-охоронного режиму. 

 
Практичні навички: 

 спілкування з пацієнтами на основі принципів етики та деонтології; 
 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу; 
 виявлення проблеми пацієнта; 
 складання плану догляду та допомоги пацієнтам, що перебувають у 

невідкладному стані (план сестринського догляду); 
 відпрацювання методики бесіди з пацієнтами: слухати, 

заспокоювати, впливати тощо; 
 виконання призначень лікаря; 
 підготовка апаратури й інструментів: шприців, голок, зондів, 

медикаментів; 
 застосування методів психотерапії; 
 надання невідкладної допомоги пацієнтам. 

 
Розділ 2. Здійснення медсестринського процесу в 

психіатрії 
 
Тема 5. Порушення психічної діяльності при інфекційних і 

соматичних захворюваннях. Післяпологові психози. Порушення психіки під 
час клімаксу. Психічні порушення при травматичному ушкодженні 
головного мозку. Екологічна психіатрія. Проблеми пацієнтів із 
шизофренією, маніакально-депресивним психозом (МДП) 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Визначення поняття “інфекційні психози”. Їх причини, патогенез, 

класифікація. Психотичні та непсихотичні розлади при інфекційних 
хворобах. 

Розлади свідомості при гострих інфекційних хворобах, симптоми, 
особливості догляду. Психози при нейроінфекціях. Нейросифіліс. 

Зміни особистості при хронічних інфекційних хворобах. Астенічний 
симптомокомплекс, психозоподібні форми поведінки. Надцінні 
іпохондричні та паранойяльні ідеї. Симптоми цих станів, особливості 
догляду за хворими. 

Психічні розлади в разі тривалого перебігу соматичних хвороб: 
ревматизму, інфаркті міокарда, хронічних хвороб печінки, нирок, травного 
тракту. Зміни психіки при ендокринних хворобах: гіпотиреоз (мікседема), 
дифузний токсичний зоб (базедова хвороба), цукровий діабет. Порушення 
психіки при СНІДі. 

Психічні розлади в жінок у період біологічних змін: післяпологовий 
психоз, клімактеричний синдром. Лікування. Роль медичної сестри у 
профілактиці цих станів.  

Травматичне ушкодження головного мозку — поширена патологія, 
що становить майже 20 % від кількості механічних травм за мирного часу. 
За даними психіатричних служб, травматичні ушкодження головного мозку 
під час локальних військових конфліктів становили 10 % загальної кількості 
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осіб, які перебували на диспансерному обліку. 
Психічні порушення, що виникають унаслідок черепно-мозкової 

травми (ЧМТ), різноманітні, мають широкий діапазон — від легких 
астенічних розладів до недоумства. 

Етіологія, патогенез, поширення психічних порушень при ЧМТ. 
Психічні порушення в початковий і гострий періоди. Психічні порушення 
під час реконвалесценції та у віддалений період. 

Травматичні психози (гострі та періодичні). Травматична 
церебростенія. Травматична енцефалопатія. Травматичне недоумство. 
Психоорганічний синдром. Епілептиформні напади. Травматичне 
недоумство. Вплив травматичного ушкодження головного мозку на 
структуру особистості. Прогноз. Експертиза. 

Екологічна психіатрія як новий розділ психіатрії. Вивчення 
психічних розладів і охорона психічного здоров’я в умовах впливу 
природних чинників та антропогенного забруднення біосфери. 

Нейропсихічні прояви гострої та хронічної променевої хвороби. 
Психічні розлади, пов’язані з наслідками аварії на ЧАЕС.  

Нейропсихічні прояви наслідків впливу струмів високої та 
надвисокої частоти, електромагнітних полів, ультрафіолетового та 
інфрачервоного променів, інтенсивного звуку, ультра-, інфразвуку та впливу 
клімато-, метеорологічних умов. Принципи та методи психіатричної 
допомоги при екологічних катастрофах, терористичних актах. 

Стисла історія розвитку вчення про шизофренію. Етіологія і 
патогенез. Основні клінічні синдроми. Основні клінічні форми і типи 
перебігу шизофренії. Особливості клінічної картини хвороби в підлітковому 
і літньому віці. Поняття про дефект психіки і наслідки хвороби. Види 
ремісій. Особливості догляду і нагляду при різних формах шизофренії. Види 
лікування хворих на шизофренію: інсулінокоматозне, пірогенне, 
електроконвульсивне, розвантажувально-дієтичне, психотерапія. Соціально-
реадаптаційні заходи щодо хворих на шизофренію. Прогноз. 

Маніакально-депресивний психоз (МДП). Етіологія. Типи перебігу: 
циркулярний, монофазний. Маніакальний стан, основні симптоми. 
Депресивний стан, симптоми. Особливості догляду і нагляду за хворими. 
Лікування хворих з МДП. Прогноз. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 
 
Демонстрація хворих з неврозоподібною і психопатичною 

симптоматикою в інфекційних і соматичних лікарнях. Ознайомлення 
студентів з різними психотичними порушеннями: іпохондрична та 
неврозоподібна симптоматика, тривожно-іпохондричний стан, паранойяльні 
ідеї, психопатичні форми поведінки. Специфіка симптомів. 

Нав’язливі стани. Фобії (страхи). Післяпологові психози та 
психотичні стани в період лактації. Диференціальна діагностика із 
шизофренією. 

Тривожно-депресивні стани, неврозоподібні симптоми, афективні 
коливання під час клімаксу. 

Особливості догляду за пацієнтами. Бесіди з пацієнтами для 
виявлення симптомів порушення психіки.  

Демонстрація хворих з неврозоподібною і психопатичною 
симптоматикою в початковий і гострий період травми ЦНС, з порушеннями 
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психіки у віддалений період. Посттравматичний розвиток особистості. 
Ознайомлення студентів з різними психотичними порушеннями: 

іпохондрична та неврозоподібна симптоматика, тривожно-іпохондричний 
стан, фобії (страхи), церебрастенія, психопатичні форми поведінки, 
афективні розлади, травматична енцефалопатія, деменція. Специфіка 
симптомів. 

Медсестринський процес за цих станів: медсестринське обстеження, 
визначення дійсних і супутніх проблем пацієнта, встановлення 
медсестринських діагнозів. 

Ознайомлення з дегідратуючими методами лікування. Планування 
медсестринських втручань та їх реалізація. 

Бесіди з пацієнтами для виявлення симптомів порушення психіки. 
Особливості спілкування та догляду пацієнтів з психічними 

розладами, пов’язаними з наслідками аварії на ЧАЕС, екологічними 
катастрофами, терористичними актами. 

Роль медичної сестри в профілактиці психічних порушень унаслідок 
дії екологічних факторів: електричного струму, електромагнітних полів, 
ультрафіолетового й інфрачервоного променів, інтенсивних звуків, ультра-, 
інфразвуків та впливу клімато-, метеорологічних умов. 

Демонстрація хворих з різними типами перебігу шизофренії і різними 
формами клінічної симптоматики. Ознайомлення з дефектами психіки і 
наслідками хвороби. Засоби впливу в разі відмови хворих від їжі 
(переконання, призначення засобів, що збуджують апетит, барбаміл-
кофеїнове розгальмування, годування через зонд). 

Методи зняття психомоторного збудження. Робота медичного 
персоналу в палаті спостереження. Дії медичної сестри при суїцидальних 
намірах, агресії з боку пацієнтів. Демонстрація хворих на маніакально-
депресивний психоз. Медсестринський процес при цих станах. Правила 
ведення щоденника нагляду. Заповнення документації для здійснення опіки 
над пацієнтом. Ведення документації з патронажу. Виконання призначень 
лікаря. Форми трудотерапії. 

 
Практичні навички: 

 спілкування з пацієнтами на основі принципів етики та деонтології; 
 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу; 
 виявлення проблеми пацієнта; 
 планування медсестринських втручань при інфекційних і соматичних 

захворюваннях, післяпологових психозах, клімактеричних розладах 
психіки; 

 планування медсестринських втручань та їхня реалізації для пацієнтів з 
травматичним ушкодженнями мозку та психічними порушеннями 
внаслідок дії екологічних факторів; 

 підготовка апаратури й інструментів: шприців, голок, зондів, 
медикаментів; 

 планування медсестринських втручань та їхня реалізації при 
шизофренії та МДП; 

 техніка зняття психомоторного збудження; 
 допомога лікареві під час проведення інсулінотерапії, ЕСТ, барбаміл-

кофеїнового розгальмування; 
 нагляд, спостереження за поведінкою і висловлюваннями пацієнтів, 

записування їх у журналі; 
 відпрацювання методики бесіди з пацієнтами: слухати, 
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заспокоювати, впливати тощо; 
 виконання призначень лікаря; 
 застосування методів психотерапії; 
 спостереження за поведінкою і висловлюваннями пацієнтів, 

записування їх у журналі; 
 уміння доброзичливо, турботливо, тепло ставитися до пацієнтів. 

 
Тема 6. Церебральний атеросклероз. Інволюційні психози. 

Психози сенільного і пресенільного віку. Епілепсія. Розумова 
відсталість. Прогноз. Експертиза 

 
 
ЛЕКЦІЯ 

 
Церебральний атеросклероз, фактори, що його зумовлюють. 

Порушення психіки на різних етапах хвороби. Атеросклеротичні психози. 
Гострі судинні психози. Профілактичні заходи і лікування. Особливості 
догляду за хворими. Зміни психіки при гіпертонічній хворобі та 
артеріальній гіпотензії. 

Підвищена емоційна лабільність і афективність пацієнтів із 
судинними ураженнями головного мозку. Дотримання деонтологічних 
принципів під час догляду за пацієнтами. Прогноз. 

Пресенільні психози. Класифікація психічних розладів пізнього віку. 
Психічні розлади при атрофічних захворюваннях головного мозку. 

Інволюційна депресія, параноїд. Ажитована меланхолія. Перебіг та основні 
симптоми. Особливості догляду за хворими з депресією. Методи лікування 
деменції пресенільного віку. Хвороба Піка, Альцгеймера. Хорея 
Гентінгтона. Основні симптоми перебігу, наслідки. Особливості догляду. 
Синільні психози. Клінічна картина прогресуючої старечої недоумкуватості. 
Фізичний і психічний маразм. Особливості догляду за хворими. 

Етіологія. Патогенез. Справжня епілепсія та епілептиформний синдром. 
Форми епілепсії. Великий епілептичний напад, провісники, аура. Судомні фази. 
Епілептичний стан, перша допомога. Малий епілептичний напад. Безсудомні 
форми епілепсії. Еквіваленти судомних нападів. Епілептична зміна особистості. 
Лікування пацієнтів, хворих на епілепсію. Прогноз. Експертиза. 

Судомні стани в дитячому віці (спазмофілія, гіпертермія), лікування. 
Працевлаштування хворих. 
Розумова відсталість. Основні критерії олігофренії. Причини 

(ендогенні та екзогенні фактори). Ступені олігофренії — дебільність, 
імбецильність, ідіотія. Прогноз. Соціальна адаптація хворих на олігофренію. 
Медсестринський процес при цих станах. Прогноз. Профілактика 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 
 
Демонстрація хворих з різними стадіями церебрального 

атеросклерозу, гіпертонічною хворобою (післяінсультні стани). 
Медсестринський процес при цих станах. 

Демонстрація хворих з пресенільною депресією і параноїдом. 
Ознайомлення з особливостями догляду за хворими з депресією і маячною 
ідеєю переслідування. Ознайомлення з деменцією пресенільного і 
сенільного віку. 
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Диференціально-діагностичні критерії. Особливості догляду та 
нагляду за пацієнтами. 

З’ясування проблеми пацієнта та планування дій медичної сестри 
щодо реалізації цього плану (опікунство, соціальна захищеність, 
експертиза). 

Критерії хворобливих станів (розлади свідомості, напади, зміни 
особистості). Демонстрація пацієнтів, що хворіють на епілепсію, на 
початкових етапах хвороби, з вираженими змінами особистості та 
еквівалентами судомних нападів (в анамнезі). Тактика молодшого 
медичного персоналу і особливості догляду за хворими під час 
епілептичного нападу, епілептичного статусу та після них (при розладах 
свідомості, амбулаторних автоматизмах, дисфоріях). Впровадження 
медсестринського процесу за цих станів. 

Демонстрація хворих з розумовою відсталістю. Особливості 
спілкування з родичами та близькими. Роль медичної сестри у проведенні 
заходів соціальної адаптації хворих на олігофренію, проведенні експертизи. 

 
Практичні навички: 

 спілкування з пацієнтами на основі принципів етики та деонтології; 
 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу. 

Виявлення проблем пацієнта; 
 складання плану догляду та допомоги пацієнтам з психічними 

порушеннями на фоні судинної патології мозку, сенільної та 
пресенільної патології психіки; 

 відпрацювання методики співбесіди з родичами пацієнтів та 
допомога у здійсненні заходів соціального захисту; 

 складання плану догляду та допомоги пацієнтам при епілепсії та 
розумовій відсталості; 

 надання невідкладної допомоги під час епілептичного нападу, 
епілептичного статусу та після них; 

 особливості введення медикаментів при епілептичному статусі; 
 методика введення хлоралгідрату в пряму кишку; 
 нагляд, спостереження за поведінкою і висловлюваннями пацієнтів, 

записування їх у журналі; 
 техніка зняття психомоторного збудження; 
 годування хворих у разі відмови від їжі та підготовка харчової 

суміші; 
 нагляд і спостереження за пацієнтами. Ведення журналу нагляду; 
 уміння доброзичливо, турботливо, тепло ставитися до пацієнтів; 
 виконання призначень лікаря. 

 
Тема 7. Психогенні хвороби. Невротичні розлади. Неврози. 

Неврастенії. Істерії. Психопатії. Основні питання дитячої психіатрії. 
Розлади особистості і поведінки. Акцентуації 

 
ЛЕКЦІЯ 

 
Загальне поняття про психогенні чинники. Поняття про емоційний 

стрес.  
Неврози. Визначення. Неврастенії, нав’язливі стани (обсесії). 

Істеричний невроз, депресивні неврози, системні неврози. Особливості 
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вегетативно-соматичних розладів при неврозах. Характеристика симптомів 
кожного з видів неврозів. Розлади поведінки у хворих із тривожно-
фобічними розладами. 

Роль психотерапії в комплексному лікуванні пацієнтів з неврозами. 
Неврози в дітей. Клінічні особливості. Догляд. Профілактика і лікування. 

Реактивні психози. Реактивна депресія, реактивний параноїд, 
реактивно-істеричні психози (пуерилізм, псевдодеменція). Основні 
симптоми. Диференціальна діагностика реактивних депресій і параноїду зі 
схожими ендогенними хворобами. Догляд і спостереження. Лікування. 

Критерії психопатій. Ядерні і крайові психопатії. Характерологічні і 
патохарактерологічні реакції. Систематика психопатій: збудливі, гальмівні і 
змішані. Клінічні особливості. Патологія потягів. 

Суїцид. Суїцидальні висловлювання та наміри. Суїцидальна спроба. 
Фактори ризику суїциду. 

Поведінка молодшого медичного персоналу з хворими на психопатії. 
Лікування хворих на психопатії: медикаментозне, психо-, трудотерапія. 
Прогноз. Експертиза. 

Психопатоподібні розлади в дітей і підлітків. Реакції протесту, 
імітації, дромоманії. Заходи медико-психологічного і педагогічного 
характеру. Особливості догляду за дітьми та медсестринський процес при 
цих розладах. 

Розлади особистості (дисоціальні, шизоїдні, емоційно-нестійкі) та 
поведінки. Типи поведінки і стану. Обсесивно-компульсивні, тривожні 
розлади. Акцентуації.  

Особливості ставлення медичного персоналу до пацієнтів. Соціальна 
спрямованість роботи медичної сестри при розладах поведінки та 
особистості. 

Значення психотерапії в лікуванні психогенних хвороб. Прогноз. 
Сестринські діагнози та втручання. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 
 
Демонстрація пацієнтів із різними невротичними розладами. 

Оцінювання загального стану, визначення потреб і проблем пацієнта. 
Побудова взаємовідносин медичної сестри і хворих з тривожнофобічними 
розладами. 

Аналіз карток стаціонарних хворих. Основні принципи та 
особливості догляду і лікування. Дотримання медичним персоналом правил 
медичної етики і деонтології. Розв’язування ситуаційних задач. 

Демонстрація психотерапевтичних методів. Основи сестринської 
психотерапії: зовнішній впевнений вигляд, спокійний і тактовний тип 
поведінки, грамотне мовлення, лагідне ставлення до пацієнтів, високий 
професіоналізм у темпі і якості виконання роботи, забезпечення охоронного 
режиму, підтримка віри в одужання або поліпшення стану, проведення 
раціональних психотерапевтичних бесід тощо. 

Демонстрація хворих з розладами поведінки та особистості, 
психопатіями. Оцінювання загального стану, визначення потреб і проблем 
пацієнтів. 

Особливості поведінки та спілкування медичної сестри з хворими на 
психопатію, розладами особистості та їх родичами для вирішення 
соціальних проблем пацієнта. 
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Аналіз карток стаціонарних хворих. Агресія та насильство у хворих 
на психопатію. Фактори ризику. Значення психотерапевтичного 
середовища. Запобігання проявам насильства. Основні принципи й 
особливості догляду і лікування. Дотримання медичним персоналом правил 
медичної етики і деонтології. Розв’язування ситуаційних задач. Показ 
психотерапевтичних методів. 

Навчитися виявляти ранні ознаки погіршення стану хворих, які 
перебувають за межами стаціонару. Поширені медсестринські діагнози та 
втручання. 

 
Практичні навички: 

 спілкування з пацієнтами на основі принципів етики та деонтології; 
 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу. 

Виявлення проблеми пацієнта; 
 складання плану догляду та допомоги пацієнтам при епілепсії та 

розумовій відсталості; 
 відпрацювання методики бесіди з пацієнтами: слухати, 

заспокоювати, впливати тощо; 
 проведення самостійної медичної практики щодо догляду та 

здійснення протирецидивної терапії; 
 навчитися виявляти ранні ознаки погіршення стану пацієнтів з 

психічною патологією, а в разі їх виявлення негайно повідомляти 
лікаря-психіатра; 

 оволодіння основами сестринської психотерапії; 
 виконання призначень лікаря; 
 роль медичної сестри в проведенні трудотерапії. 

 
 
 
 
Розділ 3. Загальні аспекти наркології 
 
Тема 8. Наркологія та основні етапи її розвитку. Медичні та 

соціальні аспекти наркологічних захворювань. Організація 
наркологічної служби. Лікувально-профілактична робота 

 
ЛЕКЦІЯ 

 
Наркологія — наука про сон. Медичні та соціальні аспекти 

наркологічних захворювань. Алкоголізм і металкогольні психози як 
соціальна проблема.  

Виникнення, поширення та епідеміологія алкоголізму і алкогольних 
психозів. 

Організація психіатричної та наркологічної служби:  
 амбулаторна медична психіатрична допомога; 
 стаціонарна медична психіатрична допомога; 
 соціально-реадаптаційна медична психіатрична допомога. 

Етіологія та патогенез алкоголізму. Значення трьох основних груп 
факторів в етіології алкоголізму — соціальних, психологічних, 
індивідуальних біологічних (фізіологічних, біохімічних). Алкоголізм та його 
відмінність від побутового пияцтва. 
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Фармакологічна дія алкоголю. 
Патогенетична основа алкоголізму. Роль нейрохімічних порушень 

функцій ЦНС у механізмах формування основних симптомів алкоголізму 
(патологічного потягу до алкоголю, алкогольного абстинентного синдрому, 
зміни толерантності до алкоголю). 

Картина простого алкогольного сп’яніння. Методи об’єктивного 
визначення стадії сп’яніння. Патологічне сп’яніння. Експертиза 
алкогольного сп’яніння, методи. Роль молодшого медичного персоналу в 
проведенні експертизи. 

Гостре отруєння алкоголем. 
Лікувально-профілактична робота в наркології. Роль медичної сестри 

в проведенні профілактики наркологічних захворювань. Принципи 
проведення антиалкогольної боротьби. 

 
 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
ВИКЛАДАЧА 

 
Ознайомлення з лікувально-профілактичними закладами 

наркологічного профілю (наркологічні відділення психіатричних лікарень, 
наркологічні диспансери, ЛТП). 

Особливості амбулаторної та стаціонарної наркологічної служби. 
Диспансерне спостереження та взяття на облік хворих наркологічного 
профілю. Особливості роботи медичної сестри в амбулаторній 
наркологічній службі. Роль медичної сестри в профілактиці алкогольних і 
наркотичних зривів. Адміністративний, законодавчий і медико-соціальний 
аспекти в системі загальнодержавних заходів профілактики пияцтва та 
алкоголізму, наркоманій і токсикоманій, тютюнокуріння. 

Робота фельдшера-нарколога з педагогічними колективами шкіл, 
середніх і вищих навчальних закладів з питань профілактики алкоголізації 
населення, виявлення осіб, що мають схильність до зловживання алкоголем, 
наркотичними та токсичними речовинами. 

Патронажна робота медичної сестри. 
Особливості поведінки медичного персоналу під час роботи з 

хворими наркологічного профілю. 
Роль медичної сестри в проведенні експертизи алкогольного 

сп’яніння та показання до її проведення. 
Алкогольне отруєння. Медсестринська допомога в разі гострого 

отруєння алкоголем. 
 
Практичні навички: 

 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу; 
 виявлення проблеми пацієнта; 
 особливості роботи молодшого медичного персоналу в 

наркологічному диспансері та медсестринський процес; 
 документація в медсестринській роботі; 
 планування медсестринських втручань та їхня реалізація; 
 взаємовідносини поміж медичною сестрою та пацієнтом; 
 проведення дезінтоксикаційних заходів; 
 приведення до тверезості при простому алкогольному сп’янінні; 
 психотерапевтична робота медичної сестри; 
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 санітарно-освітня робота. 
 
Тема 9. Проблеми пацієнтів з алкоголізмом. Клінічні прояви та 

лікувальні аспекти хронічного алкоголізму. Роль середнього медичного 
персоналу в спостереженні за пацієнтами та профілактиці алкоголізму. 
Прогноз. Експертиза 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Клінічна картина алкоголізму. Основні симптоми: патологічний 

потяг до алкоголю, його клінічні варіанти. Фактори, що сприяють 
актуалізації потягу до алкоголю. Симптом втрати кількісного та 
ситуаційного контролю. 

Алкогольний абстинентний синдром, його клінічна картина. 
Зміна толерантності; форми сп’яніння; зловживання алкоголем, його 

клінічна динаміка.  
Клінічні прояви алкоголізму: стадії, їх диференційно-діагностичні 

критерії. 
Порушення емоційно-вольової сфери, пам’яті, уваги, мислення та 

інтелекту. 
Клінічна картина змін особистості при алкоголізмі (невротизація, 

психотизація, деградація). 
Соматичні та неврологічні зміни при алкоголізмі. 
Особливості алкоголізму на фоні інших психічних захворювань 

(шизофренії, епілепсії, психопатій).  
Алкоголізм у жінок, клінічні особливості, прогноз.  
Вікові аспекти алкоголізму — алкоголізм у підлітково-юнацькому 

віці та у людей літнього віку. 
Ремісії та рецидиви при алкоголізмі (спонтанні, ранні та пізні 

рецидиви).  
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 
 
Демонстрація хворих із різними стадіями алкоголізму. Встановлення 

проблем пацієнта. Принципи та методи лікування алкоголізму. 
Демонстрація абстинентного синдрому. Етапність у лікуванні. 

Завдання І етапу — переривання запою, зняття абстинентного 
синдрому, дезінтоксикаційна та загальнозміцнювальна терапія. 

ІІ етап — антиалкогольне лікування, сенсибілізувальна терапія. 
Психофармакологічна терапія. Фізіотерапія (електросон, гідролікування, 
ЛФК, масаж). 

Зняття патологічного потягу до алкоголю. Психотерапія і 
деонтологія. Трудотерапія. 

Роль фельдшера-нарколога як помічника лікаря-нарколога під час 
проведення психотерапевтичного процесу. 

ІІІ етап — підтримувальна протирецидивна терапія. 
Правила поведінки молодших медичних працівників. Участь у 

проведенні лікування хворих на алкоголізм. Планування дій медичної 
сестри по догляду. 

Зняття психомоторного збудження. 
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Практичні навички: 
 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу; 
 виявлення проблеми пацієнта; 
 особливості роботи молодшого медичного персоналу в 

наркологічному диспансері; 
 документація в сестринській роботі; 
 планування медсестринської допомоги; 
 взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом; 
 проведення дезінтоксикаційних заходів; 
 методика приведення до тверезості при простому алкогольному 

сп’янінні; 
 психотерапевтична робота медичної сестри; 
 санітарно-освітня робота. 

 
Тема 10. Проблеми пацієнтів з алкогольними психозами. Терапія 

алкогольних психозів. Нагляд за пацієнтами. Прогноз. Експертиза 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Алкогольні психози. Класифікація. Клінічна картина. Різновиди 

алкогольного делірію: класичний, змішаний, пролонгований, тяжкі форми 
делірію.  

Алкогольні енцефалопатії — гострі та хронічні, клінічна картина, 
прогноз. 

Алкогольні галюцинози: гострі, змішані, хронічні, апатичні. Клінічна 
картина, прогноз. 

Алкогольні маячні психози. Клінічна картина. Патогенез алкогольних 
психозів.  

Основні принципи лікування алкоголізму та алкогольних психозів: 
безперервність і тривалість, індивідуальний підхід залежно від клінічних і 
мікросоціальних факторів, комплексне, етапне лікування.  

Співвідношення медикаментозного та психотерапевтичного 
лікування алкоголізму. 

Психотерапія і деонтологія. Роль молодшого медичного персоналу як 
помічника лікаря у проведенні психотерапевтичного процесу. 

Правила поведінки молодшого медичного персоналу в лікувально-
профілактичних закладах наркологічного профілю. 

Роль молодшого медичного персоналу у виявленні й усуненні 
патологічного потягу до алкоголю. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 
 
Демонстрація хворих із різними видами алкогольних психозів. 

Встановлення проблем пацієнта. Принципи та методи лікування 
алкогольних психозів та особливості утримання і нагляду за пацієнтами. 

Демонстрація абстинентного синдрому. Етапність у лікуванні. 
Правила поведінки молодших медичних працівників. Участь у 

проведенні лікувальних заходів. Планування дій медичної сестри з догляду 
та нагляду. 

Патогенетичне лікування алкогольних психозів. 
Зняття психомоторного збудження, синдромів розладів свідомості. 
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Практичні навички: 

 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу; 
 виявлення проблеми пацієнта; 
 особливості роботи молодшого медичного персоналу у відділенні 

інтенсивної терапії наркологічного диспансеру; 
 документація в сестринській роботі; 
 планування медсестринської допомоги; 
 взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом; 
 проведення дезінтоксикаційних заходів; 
 методика зняття психомоторного збудження;  
 санітарно-освітня робота. 

 
Розділ 4. Здійснення медсестринського процесу в 

наркології 
 
Тема 11. Проблеми пацієнтів з наркоманіями. Особливості 

утримання та лікування. Прогноз. Експертиза. Диспансерний облік  
 
ЛЕКЦІЯ 

 
Визначення понять “наркоманія”, “токсикоманія”, “полінаркоманія”, 

“ускладнена наркоманія”. Сучасна класифікація наркотичних речовин, які 
зумовлюють пристрасть. Поняття про наркологічні речовини, наркологічні 
лікувальні засоби з медико-соціальних і медико-юридичних позицій. 

Причини розвитку наркоманій. 
Епідеміологія наркоманій. 
Форми наркоманій. 
Опійні наркоманії. Клінічна картина. Ознаки наркотичного сп’яніння, 

абстинентного синдрому. 
Клінічна картина барбітуроманії. Ознаки барбітуратового сп’яніння, 

абстинентного синдрому. 
Клінічна картина гашишизму. Ознаки гашишного сп’яніння, 

абстинентного синдрому. 
Ефедронова (та інші стимулятори) наркоманія. Клінічна картина, 

ознаки наркотичного сп’яніння, абстинентного синдрому. Інші наркоманії. 
Полінаркоманії: поєднання хронічного алкоголізму з морфінізмом, 

барбітуроманією та ін. 
Роль медичної сестри в проведенні експертизи наркотичного 

сп’яніння. 
Методи віднімання наркотичних речовин. 
Невідкладна допомога при наркотичному отруєнні. 
Етапність лікування хворих на наркоманії. Піротерапія. 

Психофармакотерапія. Атропін-коматозна терапія. Інсулінотерапія, 
загальнозміцнювальне лікування, фізіотерапія. Основні принципи замісної 
терапії. Підтримувальна протирецидивна терапія.  

Допомога медичної сестри під час проведення різних видів лікування 
наркоманій. 

Облік, зберігання, використання, знешкодження ампул з-під 
використаних наркотичних речовин. 

Облік використання і списання використаних медичних шприців для 
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ін’єкцій.  
Принципи профілактичного спостереження та облік осіб, схильних 

до немедичного вживання наркотичних речовин. 
Робота фельдшера-нарколога з педагогічними колективами шкіл 

вищих і середніх навчальних закладів з метою виявлення осіб, що мають 
схильність до зловживання наркотичними речовинами.  

Профілактична та санітарно-освітня робота. 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 
 
Клінічна картина морфінізму, гашишизму. Демонстрація хворих. 

Полінаркоманії. 
Ознаки гострої інтоксикації морфієм, гашишем; роль медичної 

сестри в діагностиці цих станів. 
Принципи лікування наркоманій. Синдром відміни наркотичних 

речовин. Методи та засоби, що їх застосовують для зняття абстинентного 
синдрому. Тактика медичного персоналу щодо хворих на наркоманію, які 
перебувають в абстинентному стані. Запобігання таємному вживанню 
наркотиків. 

Участь медичної сестри в лікуванні пацієнтів з наркоманічною та 
токсикоманічною залежностями. Особливості та види режимів 
наркологічних стаціонарів. Прогноз. 

 
Практичні навички: 

 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу; 
 виявлення проблеми пацієнта; 
 особливості роботи молодшого медичного персоналу в 

наркологічному диспансері; 
 документація в сестринській роботі; 
 медсестринський процес при наркоманіях; 
 взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом; 
 проведення дезінтоксикаційних заходів; 
 методика приведення до тверезості при простому алкогольному 

сп’янінні; 
 психотерапевтична робота медичної сестри; 
 санітарно-освітня робота. 

 
Тема 12. Токсикоманії та проблеми пацієнтів з токсикоманіями. 

Прогноз. Експертиза. Нормативні акти МОЗ про строки лікування. 
Прогноз. Експертиза. Диспансерний облік. Роль медичної сестри в 
профілактиці токсикоманій 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Визначення поняття “токсикоманії” та проблеми пацієнтів з 

токсикоманіями. Поняття про токсичні речовини з медико-соціальних та 
медико-юридичних позицій. 

Причини розвитку токсикоманій. Епідеміологія токсикоманій. Види 
токсикоманій. 

Токсикоманії снодійними препаратами і транквілізаторами. Клінічна 
картина стану сп’яніння, абстинентного синдрому, диференційно-
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діагностичні критерії. Політоксикоманії. 
Роль медичної сестри в проведенні експертизи наркотичного 

сп’яніння. 
Невідкладна допомога при токсичному отруєнні. 
Етапність лікування хворих на токсикоманії. Піротерапія. 

Психофармакотерапія. Атропін-коматозна терапія. Інсулінотерапія, 
загальнозміцнювальне лікування, фізіотерапія. Підтримувальна 
протирецидивна терапія.  

Допомога медичної сестри під час проведення різних видів лікування 
токсикоманій. 

Облік, зберігання, використання, знешкодження ампул з-під 
використаних токсичних речовин. 

Облік використання і списання використаних медичних шприців для 
ін’єкцій.  

Принципи профілактичного спостереження та обліку осіб, схильних 
до немедичного вживання токсичних речовин. 

Робота фельдшера-нарколога з педагогічними колективами шкіл, 
вищих і середніх навчальних закладів з метою виявлення осіб, що мають 
схильність до зловживання токсичних речовин.  

Санітарно-освітня робота. 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 
 
Клінічна картина барбітуроманії. Демонстрація хворих. 

Полінаркоманії. 
Ознаки гострої інтоксикації барбітуратами; роль медичної сестри в 

діагностиці цих станів. 
Принципи лікування токсикоманій. Синдром відміни токсичних 

речовин. Зняття абстинентного синдрому. Тактика медичного персоналу 
щодо хворих на токсикоманію та їх близьких. Запобігання таємному 
вживанню токсичних речовин. 

Участь медичної сестри в лікуванні пацієнтів із залежністю від 
токсичних речовин. Експертиза. Прогноз. Профілактика токсикоманій. 

 
Практичні навички: 

 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу; 
 виявлення проблеми пацієнта; 
 особливості роботи молодшого медичного персоналу в 

наркологічному диспансері; 
 документація в сестринській роботі; 
 медсестринський процес при токсикоманіях; 
 взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом; 
 проведення дезінтоксикаційних заходів; 
 психотерапевтична робота медичної сестри; 
 санітарно-освітня робота; 
 особливості спілкування та поради рідним і близьким 

токсикозалежних пацієнтів.  
 

Тема 13. Тютюнокуріння. Клінічна картина абстинентного 
синдрому. Профілактика та диспансеризація пацієнтів з 
токсикоманіями 
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ЛЕКЦІЯ 

 
Тютюнокуріння. Хворобливі розлади, що виникають в організмі під 

дією нікотину. Вплив нікотину на психіку та внутрішні органи. 
Характеристика абстинентного нікотиноманічного синдрому. 

Роль медичних працівників у боротьбі з тютюнокурінням. Методи 
доказової медицини, що характеризують залежність від нікотину 
(підвищений ризик виникнення раку дихальних шляхів, горла, легенів, 
гіпертонічної хвороби, облітеруючого ендартеріїту, гангрени кінцівок). 

Організація роботи наркологічного кабінету, обов’язки фельдшера 
кабінету. Групи профілактичного обліку. Особливості роботи підліткового 
наркологічного кабінету. Організація лікувально-профілактичної роботи з 
різними групами хворих. Роль молодшого медичного персоналу в 
проведенні лікувально-профілактичних заходів. 

Роль молодшого медичного працівника в наркологічних закладах 
Міністерства внутрішніх справ (ЛТП, лікування у відділеннях закритого 
типу за рішеннями суду). Законодавчі акти, спрямовані на боротьбу з 
наркоманіями. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 
 
Роль медичних працівників у боротьбі з тютюнокурінням. Методи 

доказової медицини, що характеризують залежність від нікотину 
(підвищений ризик виникнення раку дихальних шляхів, горла, легенів, 
гіпертонічної хвороби, облітеруючого ендартеріїту, гангрени кінцівок). 

Організація роботи наркологічного кабінету, обов’язки фельдшера 
кабінету. Групи профілактичного обліку. Особливості роботи підліткового 
наркологічного кабінету. Організація лікувально-профілактичної роботи з 
різними групами хворих. Роль молодшого медичного персоналу в 
проведенні лікувально-профілактичних заходів. 

Роль молодшого медичного працівника в наркологічних закладах 
Міністерства внутрішніх справ (ЛТП, лікування у відділеннях закритого 
типу за рішеннями суду). Законодавчі акти, спрямовані на боротьбу з 
наркоманіями. 

 
Практичні навички: 

 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу; 
 виявлення проблеми пацієнта; 
 особливості роботи молодшого медичного персоналу в 

наркологічному диспансері; 
 документація в сестринській роботі; 
 планування медсестринської допомоги; 
 взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом; 
 проведення дезінтоксикаційних заходів; 
 методика приведення до тверезості при простому алкогольному 

сп’янінні; 
 психотерапевтична робота медичної сестри; 
 санітарно-освітня робота. 
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Тема 14. Обов’язки молодшого медичного персоналу 

наркологічної служби (стаціонару, наркологічного кабінету, 
фельдшерського наркологічного пункту). Безпека життєдіяльності. 
Охорона праці в галузі 

 
ЛЕКЦІЯ 

 
Особливості прийому хворих наркологічного профілю на лікування. 

Оформлення документації. Проведення бесіди молодшими медичними 
працівниками з пацієнтами: вступна бесіда, бесіда з метою поради, бесіда 
про погану новину, освітня бесіда тощо. 

Уміння надати інформацію про пацієнта лікареві, іншим 
спеціалістам, родичам пацієнта. Вимоги щодо таких повідомлень. Догляд: 
загальний, індивідуальний. Спостереження, ведення журналу спостереження 
(мета, поведінка хворого, виявлення того, що хворий бажає приховати від 
медперсоналу, збирання інформації про пацієнта, визначення ситуацій, при 
якій змінюється поведінка пацієнта). 

Участь пацієнта в спілкуванні з іншими людьми: як поводиться 
пацієнт у групових заходах; чи здатний він обговорювати свої проблеми і 
почуття; чи може відстоювати свої інтереси; які зміни відбулися в психіці 
пацієнта відтоді, як він був госпіталізований. 

Організація лікувально-охоронного режиму у відділенні. 
Профілактика екстремальних і кризових станів. Дії медичної сестри за цих 
ситуацій. Охорона праці в галузі. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 
 
Види немедикаментозного лікування, що можуть здійснюватися 

медичними сестрами: психотерапія колективна та індивідуальна; когнітивна 
терапія; креативна (відновна) терапія — малювання, ліплення, плетіння, 
виготовлення іграшок, макраме, штучні квіти; музична терапія (можливість 
виразити себе через спів або музику); соціальна терапія, повернення до 
соціального середовища, до нормального життя; поведінкова; психодрама 
(розігрування життєвих ситуацій, у які потрапляють пацієнти); 
психомоторна терапія; ЛФК; трудотерапія. 

Організація харчувального процесу. Розклад споживання їжі. 
Надання допомоги пацієнтові під час споживання їжі. 

Супроводження пацієнтів. Нагляд за стаціонарними пацієнтами поза 
межами стаціонару. 

Відвідувачі. Години відвідування хворих і регламентування візитів. 
Робота з відвідувачами. 

Переведення хворих в інші відділення чи лікарні. Виписування 
хворих. 

Особисті речі хворого, їх зберігання. Проведення огляду особистих 
речей хворого та особливості контакту з пацієнтами, які не дають згоди на 
огляд своїх речей. 

Сестринська допомога пацієнтам, які вмирають у лікарні. 
Питання соціальної допомоги. Опікунство. Робота з 

працевлаштування хворих психіатричних закладів. Роль молодшого 
медичного персоналу в сімейних взаємовідносинах пацієнтів. Сімейне 
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консультування. Особливості медсестринської допомоги в амбулаторних 
умовах. Планування, звітність. 

Особливості роботи медичного персоналу в психіатричних закладах. 
Особливі випадки роботи зі збудженими хворими та такими, що є 

небезпечними для себе та оточення. Нагляд і оснащення кабінетів для 
утримання таких хворих.  

Охорона праці в галузі. 
 

Практичні навички: 
 оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу; 
 виявлення проблеми пацієнта; 
 особливості роботи молодшого медичного персоналу в 

наркологічному диспансері; 
 охорона праці в наркології; 
 документація в сестринській роботі; 
 планування медсестринської допомоги; 
 взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом; 
 проведення дезінтоксикаційних заходів; 
 методика приведення до тверезості в разі простого алкогольного 

сп’яніння; 
 психотерапевтична робота медичної сестри; 
 санітарно-освітня робота. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Оцінювання загального стану пацієнта. 
2. Встановлення проблеми пацієнта. 
3. Планування дій медичної сестри по догляду за пацієнтом. 
4. Інтелектуальні навички: вміння критично мислити, вирішувати 

проблему, приймати рішення, найефективніші в тій чи тій ситуації. 
5. Міжособистісні навички: слухати, заспокоювати, спілкуватися, 

інформувати, впливати, направляти, повідомляти та ін. 
6. Технічні навички: краплинне введення лікарських речовин 

(підшкірне, внутрішньовенне, через пряму кишку). 
7. Уведення хлоралгідрату через пряму кишку. 
8. Методи фіксації пацієнта в ліжку у випадку психомоторного 

збудження. 
9. Правила транспортування збуджених хворих. 
10. Надання невідкладної допомоги при епілептичному нападі, 

епілептичному статусі. 
11. Особливості годування пацієнтів з порушенням психіки. 
12. Підготовка поживних сумішей, катетерів, лійки для штучного 

годування через зонд. 
13. Техніка штучного годування пацієнтів у разі відмови від їжі. 
14. Методика лікування інсуліном (під наглядом лікаря). 
15. Визначення алкогольного та наркотичного сп’яніння. 
16. Оволодіння навичками роботи з приладами для визначення пари 

спирту у видихуваному повітрі та з хроматографічним аналізатором. 
17. Надання долікарської допомоги при гострій алкогольній 

інтоксикації. 
18. Визначення та зняття алкогольного (похмільного) абстинентного 

синдрому. 
19. Техніка проведення сенсибілізуючої терапії. 
20. Надання допомоги при алергійній реакції на сенсибілізатори. 
21. Визначення абстинентного синдрому при морфінізмі, 

барбітуроманії, гашишизмі. 
22. Надання долікарської медичної допомоги при гострих отруєннях 

наркотиками та іншими токсичними речовинами. 
23. Зняття абстинентного синдрому при наркоманіях. 
24. Оформлення документації стаціонару, наркологічного кабінету, 

наркопункту. 
25. Організіція та проведення патронажу. 
26. Санітарно-освітня робота. Організація та здійснення контактів з 

медичними та суспільними організаціями. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 
ЗАЛІКУ ТА КОМПЛЕКСНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 
 

1. Історія розвитку психіатрії як науки. Її роль у системі охорони 
здоров’я. 

2. Організація психіатричної допомоги в Україні.  
3. Науковий внесок вітчизняних фізіологів І.М. Сєченова та 

І.П. Павлова у вчення про вищу нервову діяльність. 
4. Робота молодшого медичного персоналу в психіатричній лікарні та 

психоневрологічному диспансері. Охорона праці в психіатрії. 
5. Принципи догляду, спостереження та лікування психічнохворих. 
6. Експертиза в психіатрії, її види. 
7. Психотерапія як один з основних методів лікування психічнохворих. 

Основи медсестринської психотерапії. 
8. Розлади свідомості, сприймання, пам’яті, мислення у 

психічнохворих. 
9. Психопатологія емоцій, уваги та рухо-вольової сфери. 
10. Поширені медсестринські діагнози. 
11. Етико-деонтологічні принципи спілкування з пацієнтами. 
12. Психічні розлади при соматичних неінфекційних та інфекційних 

хворобах, інтоксикаціях: причини, симптоми. Порушення психіки 
при СНІДі, нейросифілісі. 

13. Проблеми пацієнтів, хворих на шизофренію. Етіологія, патогенез, 
основні клінічні форми, принципи лікування. Характеристика 
дефектів особистості. 

14. Проблеми пацієнтів з маніакально-депресивним психозом. Етіологія, 
основні клінічні симптоми маніакальної та депресивної фаз, 
принципи лікування і нагляду за хворими. 

15. Порушення інтелекту (природжені — олігофренії, набуті — 
деменції). Етіологія, види, основні симптоми, лікування і нагляд за 
хворими. 

16. Роль медичної сестри в проведенні соціальної адаптації при різних 
психічних розладах: шизофренії, МДП, порушеннях інтелекту. 

17. Епілепсія. Етіологія, патогенез, основні прояви: великий судомний 
напад, безсудомні напади, дисфорії, потьмарення свідомості. 
Особливості нагляду, прогноз. 

18. Невідкладна допомога при великому судомному нападі та 
епілептичному статусі. 

19. Розлади психіки на фоні судинної патології головного мозку: 
атеросклерозу судин головного мозку, гіпертонічної хвороби, 
гіпотонічної хвороби. 

20. Стареча недоумкуватість: етіологія, патогенез, клінічні прояви. 
Догляд та нагляд за пацієнтами. Роль медичної сестри в проведенні 
соціального захисту пацієнтів. 

21. Пресенільні деменції (хвороба Піка, Альцгеймера): етіологія, 
патогенез, клінічна картина, лікування. Прогноз. 

22. Психічні розлади при черепно-мозковій травмі — ранні та віддалені. 
Основні клінічні прояви, принципи лікування, догляду та нагляду за 
пацієнтами. 

23. Екологічна психіатрія. Розлади психіки внаслідок природних 
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катаклізмів, радіації, вібрації і звуку, несприятливих клімато-
метеорологічних умов, змін атмосферного тиску і газового 
середовища, екзогенних інтоксикацій. 

24. Психічні розлади, пов’язані з наслідками аварії на ЧАЕС, 
екологічними катастрофами, терористичними актами. 

25. Неврози: патофізіологічні механізми виникнення, їх види, клінічна 
характеристика. Особливості лікування та нагляду. 
Диспансеризація. 

26. Реактивні психози: механізм виникнення, клінічні форми. 
Особливості догляду та нагляду. Експертиза. Прогноз. 

27. Психопатії: основні критерії, роль сімейного виховання у виникненні 
психопатій. Клінічні типи, особливості лікування. Профілактика. 

28. Розлади особистості та поведінки. Акцентуації особистості. 
29. Наркологія та основні етапи її розвитку. Медичні та соціальні 

аспекти наркологічних захворювань. 
30. Організація наркологічної служби. Лікувально-профілактична робота 

медичного персоналу. Охорона праці в наркології. 
31. Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Їхні 

види. 
32. Терапія алкогольних психозів. Прогноз. Експертиза. 
33. Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Етапи 

лікування. Прогноз. Експертиза. 
34. Нормативні акти МОЗ про строки лікування хворих наркологічного 

профілю. 
35. Тютюнокуріння. Клінічна картина абстинентного синдрому. 

Профілактика та диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями. 
36. Обов’язки молодшого медичного персоналу наркологічної служби: 

наркологічного кабінету, стаціонару, фельдшерського 
наркологічного пункту. Безпека життєдіяльності. 

37. Сучасна концепція медсестринського діагнозу. Найпоширеніші 
медсестринські діагнози. 

38. Невідкладні стани в психіатрії та наркології. Основні принципи й 
алгоритми медсестринської допомоги. 

39. Поняття про госпіталізм. Роль медичної сестри в запобіганні й 
подоланні його серед психічнохворих. 

40. Роль медичної сестри у виявленні агравації, симуляції та дисимуляції. 
41. Основи психогігієни та психопрофілактики. Профілактика психічних 

захворювань. 
42. Охорона праці в наркології. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Програма з дисципліни “Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство” для вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів 
акредитації складена для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” 
напряму підготовки 1201 “Медицина” відповідно до освітньо-кваліфікаційної 
характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки 
фахівців і навчального плану, затверджених Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту та Міністерством охорони здоров’я України в 2011 р. і 
навчальних планів (2011 р.). 

Дисципліна “Громадське здоров’я та громадське медсестринство” 
вивчається на третьому році навчання. Навчальним планом передбачено 54 
год, з них: лекцій — 10 год, навчальної практики — 20 год і самостійної 
позааудиторної роботи студентів — 24 год. 

Актуальність вивчення дисципліни “Громадське здоров’я та громадське 
медсестринство” пов’язана з тим, що світова спільнота і медичні організації 
все більше уваги приділяють формуванню, збереженню та зміцненню здоров’я 
здорових людей, а не лише діагностиці та лікуванню пацієнтів. 

Працюючи на педіатричних, терапевтичних чи сімейних 
територіальних дільницях, амбулаторно-поліклінічних закладах системи 
первинної медико-санітарної допомоги, громадські медичні сестри разом з 
лікарями не лише надають лікувально-профілактичну допомогу, а й сприяють 
збереженню та зміцненню здоров’я здорових людей різних вікових груп. Вони 
активно проводять первинну та вторинну профілактику найпоширеніших 
захворювань серед дорослих і дітей. Усе це сприяє формуванню громадського 
здоров’я територіальних громад і підвищенню якості життя людей. 

Мета викладання цієї дисципліни — надати можливість студентам 
вивчити основні проблеми, які стосуються формування, збереження і 
зміцнення здоров’я здорових людей та профілактики найпоширеніших 
захворювань серед дорослого населення і дітей. 

“Громадське здоров’я та громадське медсестринство” як навчальна 
дисципліна: 

 ґрунтується на вивченні студентами таких дисциплін: “Анатомія 
людини”, “Фізіологія”, “Патоморфологія та патофізіологія”, 
“Мікробіологія”, “Основи профілактичної медицини”, “Основи 
психології та міжособове спілкування”, “Фармакологія та медична 
рецептура”, “Ріст і розвиток людини” тощо; 

 інтегрується з такими дисциплінами: “Медсестринство у внутрішній 
медицині”, “Медсестринство в педіатрії”, “Медсестринство в 
акушерстві та гінекології”, “Основи медсестринства”, “Медсестринство 
в інфектології” тощо. 
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

 лекції; 
 навчальна практика; 
 самостійна позааудиторна (індивідуальна) робота студентів. 

Теми лекційного курсу розкривають засоби і механізми формування, 
збереження і зміцнення здоров’я здорових людей, чинники ризику виникнення 
захворювання, методи їх активного виявлення і класифікацію, стандарти 
обстеження пацієнтів, діагностичні критерії захворювань у межах компетенції 
медсестри, диспансерне спостереження, комплексну первинну і вторинну 
профілактику та ефективність профілактичних заходів. 
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Навчальна практика передбачає практичну роботу в кабінетах сімейних 
лікарів чи дільничних терапевтів і педіатрів та проведення медсестринського 
обстеження здорових людей під час профілактичних оглядів, проведення 
медсестринської діагностики стану здоров’я, валеометричних досліджень, 
встановлення рівня здоров’я, а також медсестринське обстеження хронічних 
пацієнтів, діагностику, опрацювання комплексних заходів з первинної та 
вторинної профілактики захворювань, чинники ризику, які виявлені під час 
обстеження. 

Засвоєння тематичного матеріалу контролюється під час навчальної 
практики. При цьому застосовуються як комп’ютерні тестові завдання, так і 
ситуаційні, аналіз результатів обстеження пацієнтів, опрацювання 
комплексних профілактичних заходів тощо. 

Самостійна позааудиторна робота студентів спрямована на самостійний 
пошук тематичної літератури, самостійне вивчення фрагментів навчальної 
програми, виконання індивідуальних завдань викладача тощо. 

Предметна (циклова) комісія має право вносити до 15 % змін до 
навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, 
появи нових наукових напрямів і технологій, екологічних особливостей 
регіону, однак відповідно до кінцевих цілей ОКХ і ОПП за фахом підготовки 
та навчальним планом. 

 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 основні визначення та поняття (валеологія, валеометрія, громадське 
здоров’я тощо); 

 основні методи та етапи диспансеризації, групи здоров’я; 
 основні методи діагностики вагітності; 
 патронаж новонароджених у домашніх умовах; 
 методику грудного, змішаного, штучного вигодовувань; 
 основні етапи введення прикормів; 
 календар профілактичних щеплень; 
 суть захворювань, основні клінічні форми та їх прояви, перебіг, 

медсестринська діагностика, ускладнення; 
 методи первинної та вторинної профілактики; 
 принципи медичної деонтології та етики, необхідні в повсякденній 

фаховій, валеологічній і профілактичній діяльності громадської 
медичної сестри; 

 правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного 
режиму, професійної безпеки в практичній діяльності. 

 
Студенти повинні вміти: 

 формувати, зберігати і зміцнювати індивідуальне та громадське 
здоров’я; 

 формувати комплекси валеологічних заходів для конкретних здорових 
людей різного віку на основі діагностики рівня здоров’я (валеометрії); 

 збирати анамнестичні дані щодо з’ясування рівня здоров’я здорових і 
визначення чинників ризику виникнення певних захворювань у 
здорових людей та дітей; 

 проводити медсестринське обстеження здорових людей та хворих; 
 проводити медсестринську діагностику рівня здоров’я здорових, 

планування та реалізацію медсестринських втручань з оцінюванням їх 
результативності та корекцією; 
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 володіти методикою проведення практичних навичок валеометрії та 
медсестринської діагностики захворювань; 

 проводити вторинну профілактику з метою збереження певного рівня 
здоров’я та підвищення якості життя пацієнтів на хронічні недуги з 
використанням залишкового рівня здоров’я;  

 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 
протиепідемічного режиму, професійної безпеки в практичній 
діяльності. 

 
Студенти мають бути поінформовані про: 

 захворюваність населення в Україні та регіоні відповідно до віку 
пацієнтів; 

 накази, стандарти та інші нормативні документи, які регламентують 
роботу сестри медичної в лікувально-профілактичних закладах; 

 сучасні підходи діагностики, лікування та профілактики захворювань; 
 екологічний та санітарно-епідеміологічний стан України, регіону та їх 

вплив на формування здоров’я населення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ з/п Тема 

Кількість годин 

Загальний 
обсяг Лекції 

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача 

Самостійна 
робота 

1 Медична валеологія та громадське 
медсестринство 

2 2 —  

2 Роль правильного вигодовування 
дітей першого року життя у 
формуванні здоров’я та профілактиці 
захворювань 

2 2 —  

3 Здорова вагітність. Здорова дитина 4 — 4  
4 Профілактика рахіту, анемії, 

гіпотрофії в дітей грудного та 
раннього віку. Профілактика 
інфекційних захворювань у дітей. 
Щеплення 

4 — 4  

5 Роль раціонального і лікувально-
профілактичного харчування у 
збереженні та зміцненні здоров’я 

2 2 —  

6 Профілактика бронхіальної астми, 
гіпертонічної хвороби та ішемічної 
хвороби серця 

10 2 8  

7 Профілактика захворювань 
ендокринної системи. Техніка 
безпеки та охорона праці 

6 2 4  

 Самостійна робота 24   24 
 Усього 54 10 20 24 

 
Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами 

предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

1 Планування сім’ї 2 
2 Сексуально-репродуктивна сфера чоловіка та жінки 2 
3 Профілактика абортів серед підлітків 2 
4 Методи контрацепції 2 
5 Профілактика раку молочної залози. Складання санбюлетня 2 
6 Роль громадської медсестри в диспансеризації. Робота денних і домашніх 

стаціонарів у поліклініці. Відпрацювання практичних навичок 
2 

7 Скласти комплекс заходів щодо профілактики хронічного бронхіту 2 
8 Профілактика ревматичної хвороби. Відпрацювання практичних навичок щодо 

вторинної профілактики 
2 

9 Скласти раціон харчування пацієнтів з виразковою хворобою шлунка та 
дванадцятипалої кишки 

2 

10 Скласти алгоритм надання медсестринської допомоги при нападі жовчнокам’яної 
коліки 

2 

11 Скласти план заходів первинної та вторинної профілактики при хронічному 
гломерулонефриті та пієлонефриті 

2 

12 Оформлення обліково-звітної, статистичної медичної документації 2 
 Усього 24 
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ЗМІСТ 
 
Тема 1. Медична валеологія та громадське медсестринство 

 
ЛЕКЦІЯ 

 
Історичні аспекти розвитку медичної валеології. Визначення поняття, 

предмет і об’єкт впливу медичної валеології.  
Загальні принципи й основні завдання. Індивідуальне та громадське 

здоров’я. Формування, збереження і зміцнення здоров’я здорових людей і 
вплив різних чинників на ці процеси. Здоровий спосіб життя людини як 
універсальний та найефективніший чинник її здоров’я. Роль санітарної освіти 
у формуванні здоров’я. 

Формування здоров’я сучасної людини. Критичні періоди розвитку 
людини під час внутрішньоутробного розвитку. Патогенні чинники, що 
впливають на розвиток плода. Основні принципи формування фізичного 
здоров’я людини на внутрішньоутробному етапі та в дитячому віці. 
Визначення рівня здоров’я дорослої здорової людини. Валеометрія. 

Показники психічного здоров’я здорової людини. Природжені чинники 
психічного здоров’я. Темперамент і характер. Типи акцентуйованих 
характерів. Найважливіші чинники, що впливають на стан психічного здоров’я 
впродовж життя.  

Особливості психіки дорослих чоловіків і жінок. Роль чоловіка і жінки 
в сім’ї. Роль медичних сестер у формуванні, збереженні та зміцненні здоров’я 
здорових людей різних вікових груп і здоров’я сім’ї. 
 

Тема 2. Роль правильного вигодовування дітей першого року 
життя у формуванні здоров’я та профілактиці захворювань 

 
ЛЕКЦІЯ 

 
Вплив харчування на життєдіяльність організму дитини, стійкість до 

різноманітних несприятливих чинників довкілля. Правильна організація 
вигодовування дитини з перших днів її життя — основа комплексу 
профілактичних заходів. 

Переваги природного вигодовування немовлят за нерегламентованим 
режимом. Склад грудного молока, його захисні властивості. Визначення 
потрібної кількості їжі для немовляти. Роль прикормів і регламентація їх 
введення. 

Змішане та штучне вигодовування дитини. Показання. Харчові молочні 
суміші: прості, кисломолочні, лікувальні. Адаптовані молочні суміші, які 
використовуються для вигодовування дітей першого року життя.  

Принципи збалансованого харчування дітей. Потреба дітей першого 
року життя в основних харчових інгредієнтах. Фізіологічне значення основних 
компонентів їжі. 

Дотримання протиепідемічного режиму, особистої гігієни під час 
вигодовування немовлят. 

 
Тема 3. Здорова вагітність. Здорова дитина 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
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Вагітність як фізіологічний процес. Перебудова ендокринної системи та 

обміну речовин. Діагностика вагітності. Сумнівні, ймовірні та достовірні 
ознаки. Тести на вагітність. Організація диспансерного нагляду за вагітними. 
Оформлення статистичної облікової документації при першому допологовому 
огляді. Загальний огляд вагітної, комплекс лабораторних обстежень, повторні 
відвідування жіночої консультації. 

Робота школи відповідального батьківства в консультації. Допологовий 
та післяпологовий патронаж. Рекомендації медсестри сімейного лікаря для 
поліпшення стану вагітної та запобігання абортам під час першої та наступної 
вагітностей. 

Особливості спостереження за новонародженими в домашніх умовах. 
Перше відвідування новонародженої дитини: визначення зрілості дитини, 
статодинамічних рефлексів тощо. 

Перший огляд новонародженої дитини в поліклініці. Оцінювання стану 
здоров’я дитини. Розподіл дітей за групами здоров’я, віковими групами. 
Принципи диспансерного нагляду за дітьми: першого року життя, віком 2—3 
років та 3—6 років. Показники нервово-психічного розвитку дітей перших 
трьох років життя. 

Дотримання правил професійної безпеки при огляді вагітних, 
новонароджених, дітей різного віку, школярів, підлітків, юнаків допризовного 
віку та призовників. Обстеження здорової дитини першого року життя, методи 
визначення її добового раціону та режиму харчування: об’ємний, 
енергетичний. Методики нерегламентованого годування немовлят. 

Складання раціону харчування для дітей різних вікових груп, які 
перебувають на природному вигодовуванні. Перший, другий, третій прикорми, 
їх склад і спосіб уведення. 

Визначення показань для змішаного вигодовування дитини. 
Діагностика гіпогалактії, захворювань матері, які спричинюють необхідність 
переведення дитини на змішане чи штучне вигодовування впродовж першого 
року життя. 

Характеристика основних сумішей: прості, адаптовані, кисломолочні, 
лікувальні. Розрахунок об’єму їжі дітям першого року життя, які перебувають 
на штучному вигодовуванні. 

Роль медичної сестри в диспансеризації школярів, підлітків, юнаків 
допризовного віку та призовників. 

Оформлення облікової та звітної статистичної документації про стан 
здоров’я дитячого населення дільниці сімейного лікаря. 
 

Практичні навички: 
 володіти методами діагностики вагітності; 
 організувати диспансерний нагляд за вагітними, новонародженими, 

школярами, підлітками, юнаками допризовного віку та призовників; 
 проводити загальний огляд вагітної, підготувати до комплексу 

лабораторних обстежень; 
 проводити допологовий та післяпологовий патронаж; 
 розподілити дітей за групами здоров’я, віковими групами; 
 складати раціон харчування для дітей різних вікових груп, які 

перебувають на природному, штучному та змішаному вигодовуванні; 
 розрахувати потрібний об’єм їжі дітям першого року життя, які 

перебувають на штучному вигодовуванні; 
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 оформляти обліково-звітну, статистичну документацію; 
 дотримуватися правил професійної безпеки під час огляду вагітних, 

новонароджених, дітей різного віку, школярів, підлітків, юнаків 
допризовного віку та призовників. 

 
Тема 4. Профілактика рахіту, анемії, гіпотрофії в дітей грудного та 

раннього віку. Профілактика інфекційних захворювань у дітей. 
Щеплення 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Обстеження здорових дітей. Обстеження дітей з рахітом, анемією на 

прийомі сімейного лікаря в поліклініці чи лікаря-педіатра в дитячій 
консультації. Збирання скарг, виявлення наявних проблем, вигодовування, 
догляд за дитиною. Медсестринське оцінювання стану здоров’я дитини, 
формулювання медсестринського діагнозу. Планування медсестринських 
втручань та їх реалізація. Участь у реалізації заходів із первинної та вторинної 
профілактики з урахуванням поведінки дітей, їх вигодовування та 
медикаментозних засобів корекції (вітаміну D3, препаратів заліза тощо). 

Спостереження за дитиною грудного віку: частоти оглядів медичною 
сестрою та лікарем у домашніх умовах і поліклініці, критеріїв ефективності 
профілактичних заходів та методів корекції профілактичних комплексів при їх 
малій ефективності. 

Екзогенні, ендогенні антенатальні та постнатальні чинники ризику 
щодо розвитку гіпотрофії у дітей раннього віку. З’ясування соціального стану 
батьків, збалансоване та раціональне харчування жінки під час вагітності, 
наявності шкідливих звичок, умов праці, побуту та відпочинку. 
Екстрагенітальна патологія. 

Порушення режиму дня дитини, раннє змішане та штучне 
вигодовування. Травма в пологах, незрілість плода. Аномалії розвитку. 
Інфекційні захворювання. Синдром первинного і вторинного порушення 
всмоктування в кишках. Спадкові аномалії обміну речовин. Імунодефіцитні 
стани. 

Обстеження дітей з гіпотрофією, методи активного виявлення 
гіпотрофії. Стандарти обстеження, діагностичні критерії. Диспансерний нагляд 
за дітьми, хворими на гіпотрофію. Антенатальна та постнатальна профілактика 
гіпотрофії. Профілактика, лікування гіпогалактії. Профілактика інфекційних 
захворювань, гельмінтозів. Особливості профілактики гіпотрофії у 
недоношених дітей, дітей-двійнят. Оцінювання ефективності диспансеризації 
дітей з гіпотрофією залежно від ступеня тяжкості гіпотрофії. Критерії 
ефективності лікувально-профілактичних заходів. Показники якості 
диспансеризації дітей раннього віку, хворих на гіпотрофію. 

Визначення специфічної та неспецифічної профілактики інфекційних 
захворювань. Препарати, що використовуються для створення активного і 
пасивного імунітету. Види вакцин для імунізації дітей. Особливості 
календарного плану профілактичних щеплень дітей, затвердженого наказом 
МОЗ України. Організація, основні принципи роботи кабінету щеплень 
поліклініки. Особливості складання плану вакцинації дітей на дільниці. 
Щеплення дітей за наявності протипоказань у недекретовані терміни. 
Поствакцинальні реакції та ускладнення. Групи ризику з розвитку 
поствакцинальних реакцій, ускладнень. Профілактика реакцій, ускладнень 
після щеплень, лікувальні заходи. Заповнення облікової та звітної 
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документації. Методи оцінювання епідеміологічної ефективності щеплень. 
Техніка безпеки, охорона праці. Правила протиепідемічного режиму, 

професійної безпеки під час виконання періодичних профілактичних щеплень. 
 

Практичні навички: 
 визначати чинники ризику виникнення рахіту, анемій та гіпотрофій у 

дітей першого року життя; 
 участь у реалізації заходів щодо первинної профілактики рахіту, анемій 

та гіпотрофій у дітей першого року життя; 
 володіти навичками медсестринського обстеження дітей з метою 

виявлення ранніх ознак рахіту, анемії та гіпотрофії; 
 підготувати немовлят до взяття біологічного матеріалу для 

лабораторних досліджень; 
 проводити планові медсестринські втручання; 
 проводити щеплення дітей згідно з календарем щеплень; 
 надавати долікарську медичну допомогу дітям у разі виникнення 

поствакцинальних реакцій; 
 вести документацію відповідно до наказів та інструктивних листів МОЗ 

України з профілактичної роботи серед дітей; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки при виконанні 
періодичних профілактичних щеплень. 

 
Тема 5. Роль раціонального і лікувально-профілактичного 

харчування у збереженні та зміцненні здоров’я 
 

ЛЕКЦІЯ 
 

Визначення поняття раціонального харчування та загальні вимоги до 
нього. Енергетичні витрати організму, енергетична цінність їжі. Потреби 
людини в енергії залежно від статі, віку, професії тощо. Роль білків, жирів, 
вуглеводів, вітамінів і мінеральних речовин у харчуванні здорової людини. 
Режим харчування.  

Забруднювачі харчових продуктів. Шляхи надходження ксенобіотиків в 
організм людини, методи запобігання. Поняття про генетично модифіковані 
організми (ГМО). Профілактика гострих кишкових захворювань і харчових 
отруєнь. Запобігання професійним захворюванням за допомогою лікувально-
профілактичного харчування. Організація лікувально-профілактичного 
харчування. 

Правила протиепідемічного режиму, особистої гігієни в процесі 
приготування їжі. 

 
Тема 6. Профілактика бронхіальної астми, гіпертонічної хвороби та 

ішемічної хвороби серця 
 

ЛЕКЦІЯ 
 
Визначення понять бронхіальної астми, гіпертонічної хвороби та 

ішемічної хвороби серця. Екзогенні, ендогенні чинники ризику. Класифікація. 
Стандарти медсестринського обстеження пацієнтів. Діагностичні критерії. 
Роль медичної сестри в диспансеризації пацієнтів. Первинна і вторинна 
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профілактика. Роль харчування в профілактиці цих захворювань. Ефективність 
профілактичних заходів. 

Техніки безпеки, охорона праці. Правила протиепідемічного режиму, 
особистої гігієни під час виконання інструментальних методів обстеження. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

 
Профілактика бронхіальної астми, гіпертонічної хвороби та ішемічної 

хвороби серця. 
Збирання скарг, з’ясування анамнезу захворювання і життя. Екзогенні, 

ендогенні чинники ризику розвитку бронхіальної астми. Обстеження хворих і 
здорових людей, які мають чинники ризику. Визначення провідних симптомів 
і синдромів. Медсестринське опікування стану здоров’я пацієнта, формування 
медсестринського діагнозу. Планування медсестринських втручань. Участь у 
реалізації заходів з первинної чи вторинної профілактики бронхіальної астми. 

Стандарти обстеження. Діагностичні критерії. Диспансерне 
спостереження. Роль харчування в первинній та вторинній профілактиці. 
Медикаментозне та санаторно-курортне профілактичне лікування пацієнтів на 
бронхіальну астму. Прогноз захворювання і критерії ефективності 
профілактичних заходів. 

Обстеження здорових людей, які мають чинники ризику виникнення 
гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця. З’ясування проблем пацієнта, 
скарг анамнезу захворювання і життя. Визначення провідних симптомів і 
синдромів гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця. Формулювання 
медсестринського діагнозу. 

Планування медсестринських втручань та реалізація їх. Участь у 
реалізації заходів з первинної профілактики гіпертонічної хвороби та 
ішемічної хвороби серця. Диспансеризація хворих. Визначення показників 
ефективності профілактичних заходів. 

Техніка безпеки, охорони праці. Правила протиепідемічного режиму, 
професійної безпеки під час виконання маніпуляцій, інструментальних методів 
обстеження. 

 
Практичні навички: 

 визначати чинники ризику виникнення названих патологій; 
 проводити обстеження відповідно до медсестринських стандартів та 

встановлювати медсестринські діагнози; 
 планувати медсестринські втручання та реалізовувати їх при 

бронхіальній астмі, гіпертонічній хворобі, ішемічній хворобі серця; 
 надавати медсестринську допомогу при невідкладних станах; 
 проводити диспансерний нагляд за пацієнтами; 
 проводити заходи з первинної чи вторинної профілактики названих 

захворювань; 
 оформляти обліково-звітну, статистичну документацію; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 

режиму, професійної безпеки під час виконання маніпуляцій, 
інструментальних методів обстеження тощо. 

 
Тема 7. Профілактика захворювань ендокринної системи. Техніка 

безпеки та охорона праці 
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ЛЕКЦІЯ 
 

Визначення суті ендемічного зобу, цукрового діабету й ожиріння. 
Епідеміологія. Ендогенні й екзогенні чинники ризику. Методи активного 
виявлення. Класифікація. Критерії діагностики ендемічного зобу, цукрового 
діабету та ожиріння. Диспансеризація пацієнтів і пацієнтів з чинниками 
ризику. Первинна та вторинна профілактика. Роль способу життя і харчування 
людини в профілактиці ендемічного зобу, цукрового діабету та ожиріння. 
Визначення ефективності профілактичних заходів і роль громадської медичної 
сестри у формуванні, збереженні, зміцненні та відновленні здоров’я пацієнтів 
на цукровий діабет та ожиріння. 

Техніка безпеки та охорона праці. Правила протиепідемічного режиму, 
професійної безпеки під час виконання маніпуляцій, підготовки пацієнта до 
лабораторних, інструментальних методів обстеження тощо. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

 
Профілактика ендемічного зобу, цукрового діабету та ожиріння. 
Епідеміологія ендемічного зобу. Екзогенні, ендогенні чинники ризику. 

Методи раннього виявлення. Класифікація. Стандарти медсестринського 
обстеження пацієнтів. Діагностичні критерії. Диспансерний нагляд за 
пацієнтами. Первинна і вторинна профілактика. Ефективність профілактичних 
заходів. 

Обстеження здорових людей, які мають чинники ризику виникнення 
ендемічного зобу, цукрового діабету та ожиріння. З’ясування скарг, анамнезу 
захворювань і життя. Визначення провідних симптомів і синдромів. 
Медсестринське оцінювання стану здоров’я пацієнта. Планування 
медсестринських втручань та їх реалізація. Участь у реалізації заходів з 
первинної та вторинної профілактики. 

Техніка безпеки та охорона праці. Правила протиепідемічного режиму, 
професійної безпеки під час інструментальних методів обстеження, виконання 
медсестринських маніпуляцій тощо. 

 
Практичні навички: 

 визначати чинники ризику виникнення названих патологій; 
 проводити обстеження відповідно до медсестринських стандартів та 

встановлювати медсестринські діагнози; 
 планувати медсестринські втручання та реалізовувати їх при 

ендемічному зобі, цукровому діабеті та ожирінні; 
 надавати медсестринську допомогу при невідкладних станах; 
 проводити заходи з первинної чи вторинної профілактики названих 

захворювань; 
 оформляти обліково-звітну, статистичну документацію; 
 дотримуватися правил протиепідемічного режиму, техніки безпеки та 

охорони праці. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Організація робочого місця дільничної медичної сестри. 
2. Планувати медсестринський нагляд за диспансерними хворими. 
3. Проводити санітарно-освітню роботу, спрямовану на первинну і 

вторинну профілактику найпоширеніших захворювань. 
4. Проводити обстеження здорової людини під час профілактичного 

огляду і визначати рівень її фізичного здоров’я. 
5. Проводити обстеження хворої людини. 
6. Проводити спостереження за станом здоров’я пацієнта, своєчасна 

діагностика його погіршення. 
7. Підготувати матеріали для лікарів з первинного обстеження пацієнтів і 

попередньо визначити групи здоров’я на долікарському етапі. 
8. Виконувати всі види маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра 

медична”. 
9. Вести затверджену медичну та медсестринську документацію, 

підготувати дані для складання статистичного звіту. 
10. Розраховувати та аналізувати статистичні показники ефективності 

диспансеризації. 
11. Встановлювати медсестринські діагнози. 
12. Опанувати обов’язками медичної сестри. 
13. Обчислювати основні показники роботи денного і домашнього 

стаціонарів поліклініки. 
14. Визначати групи енерговитрат людини залежно від інтенсивності 

професійної діяльності. 
15. Оцінювати стан здоров’я людини залежно від її харчування. 
16. Складати раціон здорової людини залежно від віку, статі, умов праці та 

відпочинку. 
17. Визначати показання для одержання робітниками лікувально-

профілактичного харчування на роботі. 
18. Проводити медсестринське обстеження і оцінювання стану здоров’я 

людини. 
19. Забезпечувати належний догляд за новонародженою дитиною в 

домашніх умовах. 
20. Здійснювати взяття біологічного матеріалу від дитини для 

лабораторного дослідження. 
21. Визначати антропометричні показники дитини першого року життя. 
22. Проводити профілактичні щеплення. 
23. Надавати невідкладну допомогу дітям з поствакцинальними 

алергійними реакціями. 
24. Проводити санітарно-освітню роботу з батьками щодо щеплень дітей. 
25. Визначити добовий раціон їжі та режим вигодовування дитини першого 

року життя. 
26. Коригувати харчування дитини першого року життя на природному 

вигодовуванні. 
27. Визначати раціон харчування матері-годувальниці. 
28. Складати індивідуальне меню для дітей першого року життя при 

змішаному та штучному вигодовуванні.  
29. Виявляти чинники ризику і ранні ознаки рахіту, анемії та гіпотрофії у 

дітей грудного віку та проводити їх медсестринське обстеження. 
30. Визначати харчові продукти та дієтичні добавки, якими слід збагачувати 

раціон дітей першого року життя при загрозі виникнення рахіту, анемії 
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та гіпотрофії. 
31. Проводити санітарно-освітню роботу з батьками щодо профілактики 

рахіту, анемії та гіпотрофії у дітей першого року життя. 
32. Визначити чинники ризику виникнення хронічного бронхіту, 

бронхіальної астми, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, 
ревматизму, хронічного гастриту, виразкової хвороби шлунка та 
дванадятипалої кишки, хронічного гепатиту, жовчокам’яної хвороби, 
хронічного панкреатиту, хронічного коліту, ендемічного зобу, 
цукрового діабету, ожиріння, хронічного пієлонефриту тощо. 

33. Підготовка пацієнта до лабораторних методів дослідження. 
34. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження. 
35. Проводити комплекс профілактичних заходів з первинної та вторинної 

профілактики найпоширеніших захворювань. 
36. Дотримуватися правил техніки безпеки і охорони праці, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час виконання 
медсестринських втручань, обстеження пацієнтів тощо. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 
ЗАЛІКУ ТА КОМПЛЕКСНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 
 

1. Поняття “індивідуальне здоров’я”, “громадське здоров’я”, збереження і 
зміцнення здоров’я здорової людини, здоровий спосіб життя, санітарна 
освіта, медико-санітарні переконання. 

2. Основні завдання медичної валеології, загальні принципи та проблеми. 
3. Визначення рівня здоров’я здорової людини (валеометрія). Експрес-

діагностика фізичного здоров’я.  
4. Чинники формування психічного здоров’я: психічний код, чинники 

внутрішньоутробного розвитку, темперамент і характер, психічний стрес 
і психотравма. 

5. Особливості психічної поведінки чоловіків і жінок. 
6. Психологічна сумісність подружньої пари. 
7. Сексуально-репродуктивна сфера чоловіка і жінки. 
8. Роль чоловіка та жінки в сім’ї. 
9. Діагностика вагітності: сумнівні, ймовірні та достовірні ознаки, 

діагностичні тести на вагітність. 
10. Найважливіші чинники, що впливають на формування здоров’я плода 

під час вагітності. 
11. Диспансерне спостереження за вагітними: перший допологовий візит до 

лікаря, комплекс лабораторного обстеження вагітної, повторні 
відвідування лікаря, оптимальна кількість відвідувань протягом 
вагітності, ультразвукові обстеження вагітної, допологовий та 
післяпологовий патронажі, ведення медичної документації на вагітну. 

12. Рекомендації медичної сестри сімейного лікаря вагітній відносно одягу, 
догляду за сосками, харчування, режиму поведінки тощо. 

13. Заходи медичної сестри сімейного лікаря під час першого патронажу 
новонародженої дитини вдома. 

14. Патронажі до новонародженої дитини вдома впродовж першого місяця 
життя дитини. 

15. Основні переваги грудного вигодовування малят. 
16. Розподіл їжі за енергетичною цінністю для дітей віком 3—7 років на 

сніданок, обід, підвечірок і вечерю (у відсотках). 
17. Призначення профілактичних заходів проти рахіту доношеній 

одномісячній дитині, яка перебуває на природному вигодовуванні. 
18. Харчування та профілактичне лікування дитини віком 9 міс., яка 

перебуває на штучному вигодовуванні та страждає на залізодефіцитну 
анемію середнього ступеня тяжкості. 

19. Добові потреби заліза для дітей грудного віку.  
20. Клінічні ознаки постнатальної набутої гіпотрофії аліментарного 

походження першого ступеня тяжкості, прогресуючого перебігу в 
дитини віком 10 міс. 

21. Лікувально-профілактичний комплекс заходів для восьмирічної дитини, 
яка страждає на аліментарну гіпотрофію І ступеня. 

22. Планові профілактичні щеплення здоровому дитячому населенню.  
23. Суть диспансеризації. 
24. Мета диспансеризації здорових і хворих та її етапи. 
25. Диспансерні групи (групи здоров’я). 
26. Критерії ефективності диспансеризації. 
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27. Форми і методи діяльності денних стаціонарів поліклінік. 
28. Організація роботи домашніх стаціонарів з централізованою та 

децентралізованою формами надання допомоги пацієнтам. 
29. Загальні показання та протипоказання до лікування хворих у денних і 

домашніх стаціонарах. 
30. Раціональне і лікувально-профілактичне лікування. Роль білків, жирів і 

вуглеводів у раціональному і лікувально-профілактичному лікуванні. 
31. Енергетична цінність їжі. 
32. Режим харчування здорової людини. 
33. Хронічний бронхіт: методи активного виявлення, стандарти 

медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика, ефективність 
профілактичних заходів. 

34. Бронхіальна астма: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність.  

35. Гіпертонічна хвороба: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

36. Ішемічна хвороба: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

37. Ревматична хвороба: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

38. Хронічний гастрит: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

39. Виразкова хвороба: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

40. Хронічний гепатит: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

41. Жовчнокам’яна хвороба: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

42. Хронічний панкреатит: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

43. Хронічний коліт: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

44. Ендемічний зоб: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

45. Цукровий діабет: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

46. Ожиріння: методи активного виявлення, стандарти медсестринського 
обстеження, критерії діагностики, диспансеризація хворих, первинна і 
вторинна профілактика та її ефективність. 



 18 

47. Хронічний гломерулонефрит: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

48. Хронічний пієлонефрит: методи активного виявлення, стандарти 
медсестринського обстеження, критерії діагностики, диспансеризація 
хворих, первинна і вторинна профілактика та її ефективність. 

49. Правила техніки безпеки і охорони праці, протиепідемічного режиму, 
професійної безпеки при виконанні медсестринських втручань, 
обстеженні пацієнтів тощо. 
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від 10 жовтня 2011 р.) та рекомендовано до затвердження опорною циклової 
комісією ВМ(Ф)НЗ І—ІІІ рівнів акредитації МОЗ України (протокол № 1 від 
26 жовтня 2011 р.). 

 
Рецензенти:  

 
З.Б. Алтинбекова — канд. мед. наук, викладач-методист вищої 

категорії, викладач основ медсестринства та загального догляду 
Севастопольського медичного коледжу ім. Жені Дерюгіної; 

Т.М. Павлова — викладач-методист, викладач вищої категорії, голова 
циклової комісії сестринської справи Житомирського інституту 
медсестринства; 

П.С. Бебешко — викладач-методист, викладач вищої категорії, директор 
Уманського медичного коледжу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© МОЗ України, 2011 
© ВСВ “Медицина”, 2011 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програму “Медсестринська етика та деонтологія” для вищих медичних 
навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації України складено для 
спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” напряму підготовки 1201 
“Медицина” відповідно до ГСВО (2011) та навчальних планів (2011). 

Мета дисципліни “Медсестринська етика та деонтологія” полягає в 
підготовці медичної сестри до спілкування з пацієнтом і встановлення їхньої 
ефективної взаємодії. Медсестринська справа належить до соціономічних 
професій, що ґрунтується на системі людина—людина та потребують 
дотримання конфіденційності при здійсненні фахових завдань. У медицині та 
медсестринській справі зокрема виникає багато етичних проблем, що 
стосуються народження, смерті, трансплантації, клонування, репродуктивного 
здоров’я тощо, у зв’язку з чим знання етики і деонтології залишаються для 
медичної сестри актуальними. 

Програмою передбачені лекції, навчальна практика та самостійна 
позааудиторна робота студентів. 

Заняття проводяться з використанням різних форм роботи (ділові ігри, 
розв’язування ситуаційних завдань і клінічних ситуацій, тестових завдань 
тощо). На лекціях доцільно ознайомити студентів із сучасним станом розвитку 
медсестринства, а саме: реформуванням медсестринської освіти та практики, 
наказами Міністерства охорони здоров’я України, Етичним кодексом медичної 
сестри України. 

За навчальним планом дисципліну “Медсестринська етика та 
деонтологія” вивчають на третьому році навчання. 

“Медсестринська етика та деонтологія” як навчальна дисципліна: 
 інтегрується з такими дисциплінами, як основи психології та 

міжособистісне спілкування, основи медсестринства, основи права та 
законодавства в охороні здоров’я, ріст і розвиток людини, 
репродуктивне здоров’я; 

 закладає основи вивчення студентами медсестринства в хірургії, 
внутрішній медицині, педіатрії, акушерстві, гінекології, онкології, при 
інфекційних хворобах, медицині катастроф. 
Програма розрахована на вивчення дисципліни протягом одного 

семестру. Загальний обсяг — 54 год, з них 18 — на лекції, 12 — на навчальну 
практику і 24 — на самостійну роботу студента. 

Програма передбачає складання диференційованого заліку. 
 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 основні принципи медичної етики та деонтології; 
 основні етичні категорії; 
 Етичний кодекс медичної сестри України; 
 особливості спілкування медичної сестри з пацієнтами різного віку; 
 типи діяльності медичної сестри; 
 особливості поведінки медичної сестри залежно від типу пацієнта; 
 види ятрогеній та методи профілактики їх; 
 біоетичні проблеми народження та смерті; 
 як дотримуватися принципів конфіденційності; 
 як дотримуватися професійної таємниці. 

 
Студенти повинні вміти: 
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 керуватися в своїй діяльності основними етичними категоріями: 
обов’язком, гідністю, совістю, честю, відповідальністю; 

 створити колегіальні взаємовідносини в медичному колективі; 
 дотримуватися морально-етичних норм у своїй роботі; 
 використовувати нормативно-правову документацію в професійній 

діяльності; 
 дотримуватися професійної таємниці; 
 аналізувати професійні помилки та їх порушення; 
 запобігати виникненню конфліктних ситуацій; 
 вирішити конфлікт; 
 запобігати виникненню ятрогеній; 
 визначати термінальні стани; 
 надавати психологічну підтримку вмираючому пацієнтові, родичам 

умираючого (померлого); 
 застосовувати ефективні етичні та деонтологічні підходи у вирішенні 

біоетичних проблем сучасної медицини. 
 

Студенти мають бути поінформовані про: 
 сучасний стан розвитку медсестринства; 
 реформування медсестринської освіти та практики; 
 проект Закону України “Про права пацієнтів в Україні”; 
 чинні накази та інструкції МОЗ України, Головних управлінь охорони 

здоров’я обласних державних адміністрацій і АР Крим. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 

Загальний 
обсяг Лекції 

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача 

Самостійна 
робота 

1 
Основні принципи та поняття про медичну 
етику та деонтологію. Професійна поведінка 
медичної сестри  

7 2 2 3 

2 Етичні категорії. Етичний кодекс медичної 
сестри України 8 2 4 2 

3 Помилки в професійній діяльності медичних 
працівників та етичне оцінювання їх 4 2 — 2 

4 Взаємовідносини медичних працівників 5 2 — 3 
5 Етичні та деонтологічні проблеми сучасної 

медичної науки. Сучасні уявлення про 
хворобу та проблеми медсестринської етики 
й деонтології 

7 4 — 3 

6 Психологічні основи спілкування медичної 
сестри та пацієнта 8 2 2 4 

7 Збереження професійної таємниці та 
інформування пацієнта 7 2 2 3 

8 Біоетичні проблеми в сучасній медицині 8 2 2 4 
 Усього 54 18 12 24 

 
Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами 

предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 
з/п Тема Кількість 

годин 
1 Етика взаємовідносин медичної сестри в лікувально-профілактичних закладах різного 

профілю 
3 

2 Сучасні етико-нормативні документи 2 
3 Психологічні варіанти взаємовідносин медичної сестри і пацієнта 2 
4 Психологічний захист медичної сестри як засіб профілактики емоційного “згорання” 3 
5 Психологічні варіанти взаємовідносин медичної сестри і пацієнта 3 
6 Особливості спілкування з пацієнтам різного віку. Особливості етико-деонтологічної 

роботи з пацієнтами геронтологічних відділень 
4 

7 Право пацієнта на інформацію. Роль медичної сестри в профілактиці ятрогеній 3 
8 Особливості етико-деонтологічної роботи з пацієнтами паліативних відділень і 

хоспісів 
4 

 Усього 24 
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ЗМІСТ 
 

Тема 1. Основні принципи та поняття про медичну етику та 
деонтологію. Професійна поведінка медичної сестри 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Історія етичних концепцій і вчень. Поняття про медичну етику, її 

основні завдання. Медична деонтологія як розділ медичної етики, її основні 
завдання. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Дотримання правил внутрішньої культури поведінки: ставлення до 

праці, дотримання дисципліни, колегіальність, емпатія. Дотримання правил 
зовнішньої культури поведінки: делікатність, тактовність, ввічливість і 
відповідний вигляд (охайність, відсутність надмірної кількості прикрас, 
косметики тощо). Правила етикету. 

 
Практичні навички: 

 дотримуватися правил внутрішньої культури поведінки; 
 вміти створити колегіальні взаємовідносини на робочому місці; 
 дотримуватися правил зовнішньої культури поведінки; 
 дотримуватися деонтологічних принципів поведінки. 

 
Тема 2. Етичні категорії. Етичний кодекс медичної сестри України 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Основні етичні категорії: обов’язок, гідність, совість, честь, 

відповідальність. Поняття про обов’язок медичної сестри. Почуття гідності, 
честі і відповідальності — невід’ємна риса характеру медичної сестри.  

Етичний кодекс медичної сестри України, значення морально-етичних 
норм в охороні здоров’я населення, роль медичної сестри в дотриманні 
етичних норм. 
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Основні етичні категорії: обов’язок, гідність, совість, честь, 

відповідальність. 
Складові Етичного кодексу медичної сестри України: загальні 

положення, медична сестра і пацієнт, медична сестра та її професія, медична 
сестра та суспільство, професійні медсестринські організації тощо. 
Відповідальність за  порушення норм Етичного кодексу та порядок його 
перегляду.  

 
Практичні навички: 

 керуватися в своїй діяльності такими основними етичними категоріями: 
обов’язок, гідність, совість, честь, відповідальність; 

 дотримуватися морально-етичних норм у своїй роботі; 
 вміти працювати в складі медико-санітарної бригади. 
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НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Клятва Гіппократа. Клятва Ф. Найтінгейл. Права пацієнтів. Проект 

Закону України “Про права пацієнтів в Україні”. Важливість отримання згоди 
пацієнта на проведення медсестринських втручань. 

 
Практичні навички: 

 вміти отримати згоду пацієнта на проведення медсестринських 
втручань; 

 керуватись у професійній діяльності основними положеннями клятви 
Ф. Найтінгейл; 

 використовувати нормативно-правову документацію у фаховій 
діяльності. 

 
Тема 3. Помилки в професійній діяльності медичних працівників та 

етичне оцінювання їх 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Об’єктивні і суб’єктивні причини виникнення помилок у роботі 

медичної сестри. Порушення медичною сестрою своїх професійних обов’язків: 
технічні, тактичні, діагностичні. Проступки медичних сестер: цивільні, 
адміністративні, дисциплінарні. 

Відповідальність медичних сестер за скоєні проступки: цивільна, 
адміністративна, дисциплінарна. Кримінальна відповідальність медичних 
сестер за скоєння злочинів.  

 
Тема 4. Взаємовідносини медичних працівників 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Колегіальність у медичному колективі як один із наріжних принципів 

регулювання стосунків між співробітниками. Медицина в кращих своїх 
моральних зразках і намаганнях. Концептуальні принципи та засади 
професійної колегіальності. Фахова взаємоповага, порозуміння та 
вимогливість до практичної роботи медичних працівників заради інтересів 
пацієнта. 

Етика взаємовідносин медичної сестри в лікувально-профілактичних 
закладах різного профілю (стаціонар, поліклініка, відділення 
медсестринського догляду, хоспіс, амбулаторії сімейної медицини тощо). 
Робота медичної сестри в медико-санітарній бригаді. 

 
Тема 5. Етичні та деонтологічні проблеми сучасної медичної науки. 

Сучасні уявлення про хворобу та проблеми медсестринської етики й 
деонтології 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Переживання та емоції пацієнтів під час перебування в лікувально-

профілактичному закладі. Особливості психоемоційного стану пацієнтів, які 
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вперше захворіли, і у випадку хронічного захворювання. Реакції пацієнтів, що 
формуються під час хвороби. Значення етико-деонтологічних принципів 
поведінки медичної сестри для якісного здійснення медсестринського процесу. 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Психологічні варіанти взаємовідносин медичної сестри і пацієнта. 

Особливості психотерапевтичного підходу до пацієнта за методом І. Харді 
(1973). Типи діяльності медичних сестер. 

Міжособистісні стосунки між медичною сестрою, пацієнтом та його 
родиною. Практична взаємодовіра як морально-психологічна категорія. 
Створення доброзичливих, довірливих взаємовідносин — запорука 
ефективності медсестринського процесу. 

 
Тема 6. Психологічні основи спілкування медичної сестри й 

пацієнта 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Особливості спілкування медичної сестри й пацієнта. Проблеми в 

повсякденній діяльності медичної сестри, пов’язані з доглядом за пацієнтом. 
Профілактика виникнення конфліктних ситуацій і роль медичної сестри в їх 
вирішенні. Психогенні фактори та їхній вплив на пацієнтів. Клінічна 
класифікація типів пацієнта. Тактика медичної сестри залежно від типу 
пацієнта.  

Ставлення суспільства, громади, пацієнтів до медичної сестри. 
 
 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Слово — фактор психологічного впливу. Місце слова в арсеналі 

медичної сестри. Мовлення — важливий психотерапевтичний засіб впливу на 
пацієнта. Вербальна та невербальна підтримка пацієнта. Делікатність, 
тактовність і увага — базові принципи дотримання конфіденційності в роботі 
медичної сестри. 

 
Практичні навички: 

 поважати права пацієнта на отримання інформації; 
 дотримуватися принципів конфіденційності; 
 вміти ефективно спілкуватися з пацієнтом. 

 
Тема 7. Збереження професійної таємниці та інформування пацієнта 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Поняття про професійну таємницю. Збереження інформації особистого, 

інтимного та медичного характеру.  
 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Поняття про ятрогенні захворювання. Роль психіки у виникненні 
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ятрогеній. Фактори, що зумовлюють виникнення ятрогенних захворювань. 
Види ятрогеній залежно від причини їх розвитку. Профілактика ятрогеній. 
 

Практичні навички: 
 дотримуватися професійної таємниці; 
 запобігати виникненню конфліктних ситуацій; 
 вирішувати конфлікти; 
 запобігати виникненню ятрогеній. 

 
Тема 8. Біоетичні проблеми в сучасній медицині 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Біоетичні проблеми народження: штучне запліднення, переривання 

вагітності, сурогатне материнство, клонування. 
Етичні проблеми вмирання, реанімації і смерті. Ставлення пацієнта до 

смерті. 
Біоетичні проблеми смерті: автопсія, смерть мозку, евтаназія. 

Трансплантація органів і тканин. 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Поведінка медичної сестри щодо вмираючого пацієнта. Поведінка 

медичної сестри щодо родичів вмираючого (померлого) пацієнта. 
Психологічний захист медичної сестри як засіб профілактики емоційного 
“згорання”. 

 
Практичні навички: 

 визначати термінальні стани; 
 надавати психологічну підтримку вмираючому пацієнтові, родичам 

умираючого (померлого); 
 застосовувати ефективні етичні та деонтологічні підходи під час 

вирішення біотичних проблем сучасної медицини. 



ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Дотримуватися правил внутрішньої культури поведінки. 
2. Вміти створити колегіальні взаємовідносини на робочому місці. 
3. Дотримуватися правил зовнішньої культури поведінки. 
4. Керуватися в своїй діяльності такими основними етичними категоріями: 

обов’язок, гідність, совість, честь, відповідальність. 
5. Дотримуватися деонтологічних принципів поведінки. 
6. Дотримуватися морально-етичних норм у своїй роботі. 
7. Використовувати нормативно-правову документацію в професійній 

діяльності. 
8. Уміти працювати в медико-санітарній бригаді. 
9. Уміти дотримуватися професійної таємниці. 
10. Дотримуватися принципів конфіденційності. 
11. Поважати права пацієнта на отримання інформації. 
12. Уміти отримати згоду пацієнта на проведення медсестринських втручань. 
13. Уміти аналізувати професійні помилки та етичне оцінювання їх. 
14. Уміти запобігати виникненню конфліктних ситуацій. 
15. Уміти вирішувати конфлікти. 
16. Уміти ефективно спілкуватися з пацієнтом. 
17. Уміти запобігати виникненню ятрогеній. 
18. Уміти визначати термінальні стани. 
19. Уміти надати психологічну підтримку вмираючому пацієнту, родичам 

умираючого (померлого). 
20. Уміти застосовувати ефективні етичні та деонтологічні підходи під час 

вирішення біотичних проблем сучасної медицини. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО 
КОНТРОЛЮ  

 
1. Медична етика, її завдання. 
2. Медична деонтологія, її завдання. 
3. Етичний кодекс медичної сестри України. 
4. Основні етичні категорії, визначення понять. 
5. Об’єктивні і суб’єктивні помилки в роботі медичного працівника. 
6. Цивільні, адміністративні і дисциплінарні проступки в діяльності 

медичних працівників і відповідальність за них.  
7. Кримінальна відповідальність у діяльності медичного працівника. 
8. Колегіальність у медичному колективі як один із наріжних принципів 

регулювання стосунків між співробітниками. 
9. Психологічні варіанти взаємовідносин медичної сестри і пацієнта. 
10. Типи медичної сестри. 
11. Особливості спілкування медичної сестри і пацієнта. 
12. Класифікація типів пацієнтів. 
13. Поняття професійної таємниці. 
14. Клятва Гіппократа. 
15. Клятва Ф. Найтінгейл. 
16. Поняття про ятрогенні захворювання. 
17. Роль психіки у виникненні ятрогеній.  
18. Фактори, що зумовлюють виникнення ятрогенних захворювань. 
19. Види ятрогеній залежно від причини їх розвитку. 
20. Профілактика ятрогеній. 
21. Поведінка щодо вмираючого. 
22. Поведінка щодо родичів умираючого (померлого). 
23. Біоетичні проблеми народження. 
24. Біоетичні проблеми смерті.  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма з дисципліни “Медична та соціальна реабілітація” для вищих 
медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації України складена для 
спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” напряму підготовки 1201 
“Медицина” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — 
освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) і освітньо-професійною 
програмою (ОПП) підготовки молодших спеціалістів, затверджених 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та міністерством 
охорони здоров’я в 2011 р. і навчальних планів (2011 р.). Термін навчання — 3 
роки. 

На дисципліну передбачено 135 год; з них: лекцій — 21 год, навчальної 
практики — 58 год, самостійної позааудиторної роботи — 56 год. 

За навчальним планом вивчення основ реабілітації здійснюється на 
третьому році навчання. 

“Медична та соціальна реабілітація” як навчальна дисципліна: 
 базується на попередньо вивчених дисциплінах: “Анатомія людини”, 

“Фізіологія”, “Основи психології та міжособове спілкування”, 
“Фармакологія та медична рецептура”, “Основи медсестринства”; 

 інтегрується з такими дисциплінами: “Основи профілактичної 
медицини”, “Медсестринство у внутрішній медицині”, 
“Медсестринство в педіатрії”, “Медсестринство в хірургії”; 

 закладає студентам фундамент для подальшого засвоєння ними знань та 
вмінь з циклу “Медсестринство в сімейній медицині”, “Медсестринство 
в геріатрії та геронтології”, “Громадське здоров’я та громадське 
медсестринство” тощо. 
 
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

 лекції; 
 навчальна практика; 
 самостійна позааудиторна (індивідуальна) робота студентів. 

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних 
розділів дисципліни “Медична та соціальна реабілітація”. 

Навчальна практика передбачає: 
 засвоєння техніки та методик проведення електропроцедур, лікувальної 

фізкультури, масажу тощо; 
 вирішення проблем пацієнта, складання та реалізація плану 

медсестринських втручань, повернення здоров’я і працездатності, 
зниження до мінімуму випадків інвалідності тощо. 
Засвоєння тем контролюється на навчальній практиці. Для визначення 

рівня підготовки знань студентів застосовуються: тестові теоретичні завдання, 
комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, ділові ігри, контроль 
практичних навичок тощо. 

Cамостійна робота студентів передбачає вивчення нових напрямів 
реабілітації, співпрацю з громадськими організаціями, розвиток санаторно-
курортної служби в Україні, окремі сучасні напрями фізіотерапії.  

Предметна (циклова) комісія має право вносити до 15 % змін до 
навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, 
появи нових наукових напрямків і технологій, екологічних особливостей 
регіону, але відповідно до кінцевих цілей ОКХ і ОПП за фахом підготовки та 
навчальним планом. 
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Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного 
режиму, професійної безпеки у реабілітаційних відділеннях і при роботі 
з фізіотерапевтичною апаратурою. Заходи безпеки при роботі з 
електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з 
газом; 

 права та обов’язки медичних сестер профільних відділень; 
 техніку та методику проведення електропроцедур; 
 фізіологічну та лікувальну дію на організм фізичних чинників; 
 покази та протипокази до призначення фізіотерапевтичних процедур; 
 критерії вибору пацієнтів для санаторно-курортного лікування; 
 основні засоби та форми лікувальної фізичної культури; 
 основні та допоміжні прийоми класичного масажу; 
 засоби та заходи соціальної, педагогічної, професійної, психологічної 

реабілітації; 
 чинні накази та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність 

медичної сестри відділення реабілітації та фізіотерапії. 
 

Студенти повинні вміти: 
 дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки у реабілітаційних 
відділеннях і при роботі з фізіотерапевтичною апаратурою, апаратами, 
що працюють під тиском,балонами з газом; 

 проводити медсестринське обстеження пацієнтів терапевтичного, 
хірургічного, неврологічного, педіатричного, геріатричного профілів, 
які підлягають реабілітації; 

 оцінювати стан здоров’я пацієнта для призначення електропроцедур, як 
реабілітаційного чинника; 

 надавати невідкладну допомогу пацієнтам при ураженні електричним 
струмом; 

 проводити медсестринське обстеження пацієнтів для визначення 
показів та протипоказів до гідропатичних процедур; 

 володіти методиками проведення водо- та теплолікувальних процедур; 
 призначати мінеральні лікувальні води при різних захворюваннях; 
 проводити медсестринське обстеження та оцінювати стан пацієнта для 

визначення показів та протипоказів до реабілітації в санаторіях; 
 використовувати засоби лікувальної фізкультури для фізичної 

реабілітації пацієнтів; 
 складати комплекс вправ залежно від захворювання та ступеня втрати 

функціональної здатності; 
 проводити заняття лікувальної фізкультури з пацієнтом;  
 оцінювати реакцію організму на фізичне навантаження; 
 проводити масаж; 
 виконувати обов’язки медичної сестри реабілітаційного відділення всіх 

рівнів і профілів; 
 проводити санітарно-освітню роботу в реабілітаційному відділенні та з 

окремими пацієнтами, їх рідними та близькими; 
 вести затверджену та медсестринську документацію у відповідності до 

вимог діючих наказів МОЗ України. 



 5 

 
Студенти мають бути поінформовані про: 

 сучасні методи, засоби та форми медичної реабілітації; 
 стан здоров’я населення регіону, України; 
 сучасні системи та програми реабілітації; 
 екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, України. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 

Загальний 
обсяг Лекції 

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача 

Самостійна 
робота 

1 Основи реабілітації. Електричний струм 
низької напруги постійного напряму: 
гальванізація та електрофорез 

10 2 8  

2 Імпульсний електричний струм низької 
частоти, постійного та змінного напряму 

6 2 4  

3 Електричний струм високої напруги і 
частоти 

6 2 4  

4 УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія. 
Лікування ультразвуком 

6 2 4  

5 Світлолікування. Аерозольтерапія 6 2 4  
6 Водолікування. Пелоїдотерапія 5 1 4  
7 Основи лікувальної фізичної культури. 

Засоби та форми ЛФК 
6 2 4  

8 Основи лікувального масажу 6 2 4  
9 Реабілітація пацієнта із захворюваннями 

внутрішніх органів і систем 
6 2 4  

10 Реабілітація пацієнта з хірургічними та 
неврологічними захворюваннями 

10 2 8  

11 Відновне лікування та реабілітація 
пацієнтів у педіатрії та геріатрії 

10 2 8  

12 Охорона праці в галузі 2  2  
 Самостійна робота 56   56 
 Усього 135 21 58 56 

 
Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами 

предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ 

 
№ 
з/п Теми Кількість 

годин 
1 Проведення трьохфазного укутування. Відпрацювання практичних навичок 2 

2 Проведення таласотерапії при функціональних розладах ЦНС. Відпрацювання 
практичних навичок 2 

3 Кюветно-аплікаційна методика грязелікування при попереково-крижовому радикуліті. 
Відпрацювання практичних навичок 2 

4 Грязелікування при захворюваннях статевих органів. Відпрацювання практичних 
навичок 3 

5 Скласти комплекс вправ ЛФК для пацієнта з інсультом на другому етапі реабілітації 2 
6 Проведення масажу при сколіозі. Відпрацювання практичних навичок 2 
7 Скласти комплекс вправ ЛФК при бронхіальній астмі на першому етапі реабілітації 2 

8 Скласти комплекс вправ ЛФК для пацієнтів з хронічними обструктивними 
захворюваннями легень 2 

9 Скласти комплекс вправ ЛФК для пацієнтів з патологією опорно-рухового апарату 2 

10 Методика проведення гідрокортизон-електрофорезу. Відпрацювання практичних 
навичок 2 

11 Проведення електростимуляції при нічному енурезі. Відпрацювання практичних 
навичок 2 

12 Проведення ультрафонофорезу при хронічному тонзиліті. Відпрацювання практичних 
навичок 2 

13 Проведення магнітотерапії при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату. 
Відпрацювання практичних навичок 2 

14 Лазеротерапія в хірургічній практиці. Методики проведення 2 

15 Техніка проведення лазеротерапії при ревматичних захворюваннях. Відпрацювання 
практичних навичок 2 

16 Техніка проведення аерозольтерапії на ультразвукових апаратах при хронічних 
обструктивних захворюваннях легень. Відпрацювання практичних навичок 2 

17 Практичне застосування фізіопрофілактики у медичній реабілітації. Скласти 
алгоритми 2 

18 Техніка проведення ультрафіолетовим опроміненням рефлексогенних ділянок. 
Відпрацювання практичних навичок 2 

19 Методика проведення фракційного опромінення при бронхіальній астмі. 
Відпрацювання практичних навичок 2 

20 Хронічне обструктивне захворювання легень 2 

21 Скласти індивідуальну програму медико-соціальної реабілітації для пацієнтів із 
тривалою втратою працездатності 2 

22 Скласти індивідуальну програму реабілітації для пацієнтів, що перенесли гострий 
інфаркт міокарда в домашніх умовах 2 

23 Скласти індивідуальну програму реабілітації для пацієнтів після порушення мозкового 
кровообігу на третьому етапі реабілітації 2 

24 Скласти індивідуальну програму реабілітації для пацієнтів з травмою грудної клітки, 
кінцівок на другому та третьому етапах реабілітації 2 

25 Скласти індивідуальну програму реабілітації для дітей раннього віку з дитячим 
церебральним паралічем на різних етапах 2 

26 Оформити медичну документацію для пацієнта з урологічною патологією на всіх 
етапах реабілітації 2 

27 Скласти індивідуальну програму реабілітації при гінекологічних захворюваннях: ерозії 
шийки матки, неповному та повному випадінні матки, безплідді тощо 3 

 Усього 56 
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ЗМІСТ 
 

Тема 1. Основи реабілітації. Електричний струм низької напруги 
постійного напряму: гальванізація та електрофорез 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Реабілітація, її визначення. Види реабілітації, її завдання. Фізична 

реабілітація, її засоби, форми, режими рухової активності. Особливості 
використання при різних захворюваннях. Роль “лікувального середовища” у 
відновному лікуванні. Основні принципи реабілітації. 

Реабілітаційні установи, що реалізують програми медико-соціальної 
реабілітації. Медико-соціальні експертні комісії, їх функції. 

Принципи організації роботи відділень реабілітації. Документація, 
устаткування, організація та правила роботи. Медична етика та деонтологія. 

Класифікація фізичних чинників лікування, механізм дії. Вплив 
фізичних чинників на організм людини. Загальні та місцеві реакції — 
відповідь організму. 

Види струмів та їх фізична характеристика. Здатність тканин організму 
людини проводити електричний струм. Реакції, що виникають в організмі під 
його впливом. Постійний струм низької малої сили. Фізіологічна дія.  

Сучасні апарати гальванізації та медикаментозного електрофорезу. 
Принципи будови апаратів. Додаткові приналежності, необхідні для 
гальванізації: струмонесучі проводи, затискачі, електроди, гідрофільні 
прокладки. Види, вимоги, їх фіксація. 

Методики накладання електродів при гальванізації. 
Ускладнення, їх причини. Дозування величини струму. Показання та 

протипоказання до гальванізації. 
Медикаментозний електрофорез. Визначення методу. Теоретичне 

обґрунтування його застосування. Методика оброблення прокладок. “Буферні 
розчини”. Таблиці полярності. Особливості та переваги електрофорезу. 
Показання та протипоказання.  

Правила техніки безпеки, охорона праці, професійна безпека в 
реабілітаційних відділеннях та під час роботи з апаратурою. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Принципи організації роботи відділень реабілітації. Ознайомлення з 

обладнанням, документацією, оснащенням відділень реабілітації. Загальні 
правила проведення процедур. Обов’язки медичних сестер профільних 
відділень реабілітаційних закладів. Організація процесу медико-соціальної 
реабілітації комісіями лікувально-профілактичних закладів. Індивідуальна 
програма реабілітації пацієнтів із втратою працездатності. Правила поведінки 
пацієнтів під час проведення реабілітаційних заходів. 

Ознайомлення з апаратурою для гальванізації “Поток-1”; ІОН; “Мета-
1”; ГР-1; “Радіус 01”;. Обов’язки медичного персоналу. Види електродів для 
гальванізації, вимоги, фіксація (бинти: еластичні, гумові, мішечки з піском). 
Методики розміщення електродів. Дозування величини струму при 
гальванізації, розрахунок за густиною струму та площею меншого електрода. 

Засвоєння окремих методик гальванізації та електрофорезу. Реалізація 
етапів медсестринського процесу при відпусканні процедур: 
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 складання плану медсестринських втручань, його реалізація; 
 виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнта; 
 оцінювання стану пацієнта. 

Дотримання черговості вмикання та вимикання апаратів. Спеціальні 
методики гальванізації та електрофорезу: гальванізація та електрофорез 
хребта, гальванічний комір за методом Щербака, загальна гальванізація та 
електрофорез за методом Вермеля, чотирьохкамерна гальванічна ванна. 
Особливості проведення гальванізації та електрофорезу у дітей. Розрахунок 
медикаментів при електрофорезі. 

Профілактика ускладнень, долікарська допомога в разі електротравми, 
опіків. Спостереження за пацієнтом. Виконання лікарських призначень. 
Оцінювання результатів медсестринських втручань та корекція їх. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної 
безпеки під час роботи з апаратурою, відпускання процедур. 

 
Практичні навички: 

 оцінити стан здоров’я пацієнта перед призначенням електропроцедур; 
 ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення 

фізіотерапевтичних процедур; 
 підготувати гідрофільні прокладки та електроди для проведення 

гальванізації та електрофорезу; 
 провести: 

• розрахунок лікарської речовини для проведення електрофорезу; 
• повздовжню гальванізацію хребта; 
• гальванізацію та електрофорез (за методом Вермеля); 
• гальванізацію та електрофорез слизової оболонки носа (за методами 

Кассіля і Гращенкова); 
• гальванізацію та електрофорез суглобів, грудної клітки, внутрішніх 

органів; 
 надати невідкладну допомогу в разі ураження електричним струмом; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, професійної 

безпеки під час роботи з апаратурою, відпускання процедур. 
 
Тема 2. Імпульсний електричний струм низької частоти, постійного 

та змінного напряму 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Характеристика імпульсних струмів. Види імпульсних струмів. 

Фізіологічна дія імпульсних струмів залежно від виду струму.  
Правила техніки безпеки та охорони праці. Медсестринський процес 

під час виконання процедур. 
Електросон. Визначення. Фізична характеристика струму, який 

використовується для електросну: апаратура, техніка, методика проведення 
процедур. Механізм фізіологічної та лікувальної дії. Показання, 
протипоказання. 

Електростимуляція м’язів. Види струму, що використовуються для 
цього методу. Апарати для електростимуляції. Техніка та методика. 
Показання, протипоказання.  

Діадинамотерапія. Фізична характеристика діадинамічних струмів. 
Фізіологічна дія, лікувальна дія різновидів діадинамічних струмів. Апарати 



 10 

для діадинамотерапії. Техніка та методика проведення. Показання, 
протипоказання. 

Синусоїдальні модульовані струми. Фізична характеристика. 
Фізіологічна дія. Апарати ампліпульстерапії. Техніка та методика процедур. 
Показання та протипоказання.  

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Електросон, діадинамотерапія, ампліпульстерапія. Реалізація етапів 

медсестринського процесу під час відпускання процедур: 
 складання плану медсестринських втручань, його реалізація; 
 виявлення дійсних і супутніх проблем пацієнта; 
 оцінювання стану пацієнта. 

Електросон. Апарати для електросну: “Електросон 10-5”, “Мета-1”, ЄС-
2, ЄС-3, ЄС-4Т. Особливості будови електродів для електросну, вимоги для 
гідрофільних прокладок. Методика проведення електросну. Вимоги до 
кабінету електросну. 

Діадинамічні струми. Апарати для лікування діадинамічними струмами 
“СНИМ-1”, “Біопульсар”, “Тонус-1”, BTL 05. Вимоги до гідрофільних 
прокладок, електродів, їх фіксація. Методика накладання електродів, 
дозування величини струму при діадинамотерапії. 

Синусоїдальні модульовані струми. Апарати для ампліпульстерапії: 
“Апмліпульс-3”, “Ампліпульс-4”. “ЕТЕР”, “Радіус 01”. Вимоги до 

гідрофільних прокладок та електродів, дозування струму, методика 
проведення. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної 
безпеки під час роботи з апаратурою.  

 
Практичні навички: 

 оцінити стан здоров’я пацієнта перед призначенням електропроцедур; 
 ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення 

фізіотерапевтичних процедур; 
 підготувати гідрофільні прокладки, розмістити та закріпити електроди 

для електросну; 
 провести розрахунок величини струму за площею меншого електрода; 
 провести процедури електросну, діадинамотерапії та ампліпульстерапії 

в разі: 
• гіпертонічної хвороби І та ІІ стадії; 
• виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки; 
• попереково-крижового радикуліту; 
• артриту плечового суглоба; 
• мігрені; 
• захворювання матки та її придатків; 
• захворювання нирок та сечовивідних шляхів; 
 надати невідкладну допомогу при ураженні електричним струмом; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 

професійної безпеки під час роботи з апаратурою, відпускання 
процедур. 

 
Тема 3. Електричний струм високої напруги і частоти 
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ЛЕКЦІЯ 
 
Класифікація електричних струмів високої напруги і частоти.  
Дарсонвалізація. Характеристика струму. Визначення методу. Апарати 

для місцевої дарсонвалізації. Особливості будови електродів. Фізіологічна та 
лікувальна дія струмів Дарсонваля. Техніка безпеки під час роботи з 
апаратурою. Сумісність з іншими лікувальними методами. Показання та 
протипоказання. 

Індуктотермія. Визначення. Апарати та індуктори для проведення 
процедури. Індуктор з настроєним контуром, що приєднується до портативних 
УВЧ-апаратів. Фізіологічна та лікувальна дія. Показання та протипоказання. 

Франклінізація. Визначення. Фізіологічна дія. Апарати. Фізична 
характеристика. Основні правила та техніка безпеки, охорони праці під час 
експлуатації апаратів. Методика загальної та місцевої франклінізації. 
Показання та протипоказання. 

Правила техніки безпеки, охорона праці в галузі, професійна безпека в 
реабілітаційних відділеннях і під час роботи з апаратурою. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Франклінізація, дарсонвалізація, індуктотермія. Реалізація етапів 

медсестринського процесу під час відпускання процедур: 
— складання плану медсестринських втручань, його реалізація; 
— виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнта; 
— оцінювання стану пацієнта. 

Дарсонвалізація. Апарати “Іскра-1”, “Іскра-2”, “Корона”, “Ультрадар”. 
Особливості будови електродів, оброблення їх перед та після процедури. 
Методики проведення дарсонвалізації: контактна, порожнинна, дистанційна. 
Окремі методики. Дозування. 

Індуктотермія. Апарати: “ДКВ-1”, “ДКВ-2”, “ИКВ-4”. Електроди-
індуктори, види індукторів. Техніка та методика проведення, повітряний 
проміжок. Дозування. 

Франклінізація. Апарати “УФ-3”, “АФ-2”, “ФА 50-5”. Методика 
загальної, місцевої франклінізації. 

Дотримання правил техніки безпеки та охорони праці під час 
експлуатації апаратів, відпускання процедур. 

 
Практичні навички: 

 оцінити стан здоров’я пацієнта перед призначенням електропроцедур; 
 ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення 

фізіотерапевтичних процедур; 
 підготувати, розмістити та закріпити електроди для проведення 

дарсонвалізації, франклінізації, індуктотермії; 
 провести дарсонвалізацію за допомогою контактної та дистанційної 

методики; 
 провести дарсонвалізацію шкіри голови, обличчя, комірцевої ділянки, 

хребта; 
 провести дарсонвалізацію під час лікування гіпертонічної хвороби, 

трофічних виразок; 
 провести індуктотермію нирок, органів малого таза, хребта; 
 обробити електроди після проведення процедур; 
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 надати невідкладну допомогу при ураженні електричним струмом; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 

професійної безпеки під час роботи з апаратурою, відпускання 
процедур. 
 
Тема 4. УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія. Лікування 

ультразвуком 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Визначення та фізіологічна дія електричного поля ультрависокої 

частоти (УВЧ-терапія): апарати різної потужності, конденсаторні пластини, 
їхня форма, розміри, особливості використання. Методики розташування 
електродів. Повітряний проміжок, його величина. Дозування. Техніка 
проведення УВЧ-терапії. Показання та протипоказання. 

Імпульсне поле УВЧ. Апарати. Показання, протипоказання. 
Лікування електромагнітним полем надвисокої частоти (мікрохвильова 

терапія). Використання сантиметрових та дециметрових електромагнітних 
хвиль. Апарати. Фізіологічна та лікувальна дія дециметрової та сантиметрової 
терапії. Показання та протипоказання. 

Визначення та фізична характеристика ультразвуку. Механізм дії. 
Сучасна апаратура. Методика і техніка проведення процедури на різних 
ділянках тіла, особливість проведення. Показання і протипоказання.  

Техніка безпеки, охорона праці в галузі, професійна безпека в 
реабілітаційних відділеннях та під час роботи з апаратурою. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія. Лікування ультразвуком. 

Реалізація етапів медсестринського процесу під час відпускання процедур: 
 складання плану медсестринських втручань, його реалізація; 
 з’ясування дійсних та супутніх проблем пацієнта; 
 оцінювання стану пацієнта. 

Електричне поле ультрависокої частоти. Апарати: “УВЧ-30”, “УВЧ-66”, 
“УВЧ-50”. Заходи охорони праці медичних працівників під час роботи з 
електричним полем УВЧ, екранізуючи кабіни. Конденсаторні пластини, методики 
їх розміщення,значення величини повітряного проміжку, настроювання в 
резонанс. Техніка та методика проведення УВЧ-терапії, особливості проведення 
дітям. Дозування. 

Імпульсне поле УВЧ. Апарати “Імпульс-2”, “Імпульс-3”. Окремі 
методики. 

Мікрохвильова терапія. Апарати СМХ-терапії: “Луч-58”, “Луч-2”, “Луч-
3”; ДМХ-терапії: “Ромашка”, “Волна-2”. Випромінювачі до апаратів. 
Методики проведення (дистанційна, контактна, порожнинна). Дозування. 

Лікування ультразвуком. Ознайомлення із сучасним ультразвуковим 
обладнанням. Перевірка наявності ультразвукових хвиль. Черговість вмикання 
та вимикання апаратів. Контактні середовища, їхня роль, методика проведення 
ультразвукової терапії: контактної, провідної. Дозування. Дотримання правил 
техніки безпеки, охорони праці під час роботи з апаратурою та відпускання 
процедур. 

 
Практичні навички: 



 13 

 оцінити стан здоров’я пацієнта перед призначенням електропроцедур; 
 ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення 

фізіотерапевтичних процедур; 
 підготувати, розмістити та закріпити електроди для проведення УВЧ- 

та НВЧ-терапії, терапії ультразвуком; 
 провести УВЧ-терапію при риніті, захворюваннях придаткових пазух 

носа(гайморит,синуси), бронхіті; 
 провести мікрохвильову терапію при цукровому діабеті, захворюваннях 

органів малого таза у жінок; 
 обробити електроди після проведення процедур; 
 провести ультразвукову терапію при попереково-крижовому радикуліті, 

артрозі колінного суглоба, п’ятковій шпорі тощо. 
 надати невідкладну допомогу при ураженні електричним струмом; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 

професійної безпеки під час роботи з апаратурою, відпускання 
процедур. 

 
Тема 5. Світлолікування. Аерозольтерапія 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Класифікація та фізична характеристика світлового спектра. Механізм 

дії інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового випромінювання. 
Визначення біодози. Показання та протипоказання до світлолікування. 
Фізіотерапевтична апаратура для проведення процедур світлолікування. 
Техніка та методика місцевого та загального ультрафіолетового опромінення 
(за схемами). Правила техніки безпеки під час роботи з лазерним, 
інфрачервоним та ультрафіолетовим випромінюванням. 

Аерозольтерапія. Визначення методу. Класифікація та характеристика 
аерозолів. Механізм дії аерозольтерапії. Апаратура для проведення 
аерозольтерапії. 

Показання та протипоказання. Види інгаляцій. Методики проведення 
аерозольтерапії. 

Правила техніки безпеки та охорони праці під час роботи з 
випромінювачами, інгаляторами. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Світлолікування. Ознайомлення з апаратурою світлолікувальних 

кабінетів і правилами роботи з нею. Дотримання правил техніки безпеки під 
час роботи з апаратурою. Методика визначення біодози біодозиметром 
Горбачова. Техніка й методика місцевого та загального опромінення за 
схемами. Опромінювання ділянок тіла пацієнта. Профілактика опіків. 
Медсестринське спостереження та медсестринська діагностика. 

Оцінювання результатів медсестринських втручань та профілактика 
ускладнень. 

Аерозольтерапія. Механізм дії аерозольтерапії. Ознайомлення з 
апаратурою. Визначення показань та протипоказань до проведення процедури. 
Техніка та методика проведення інгаляцій на стаціонарних та портативних 
апаратах.  

Дотримання правил техніки безпеки та охорони праці під час роботи з 
випромінювачами, аерозолями.  
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Практичні навички: 

 оцінити стан здоров’я пацієнта перед призначенням світлолікувальних 
процедур; 

 ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення 
світлолікування та аерозольтерапії; 

 підготувати, розмістити та закріпити світлові випромінювачі для 
проведення інфрачервоного та ультрафіолетового опромінювання; 

 визначити біодозу для проведення ультрафіолетового опромінювання; 
 провести місцеве та загальне УФ-опромінювання; 
 провести опромінювання інфрачервоними променями лампою 

“Солюкс”; 
 приготувати інгаляційні розчини та суміші для аерозольтерапії; 
 провести парові, тепловологі, порошкові та олійні інгаляції; 
 надати невідкладну допомогу при опіках та алергії; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 

професійної безпеки, протиепідемічного режиму під час роботи з 
апаратурою, відпусканням процедур. 
 
Тема 6. Водолікування. Пелоїдотерапія 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Водолікування. Фізіологічна дія води, температурні режими, механізм 

дії. Процедури водолікування (ванни, душі, компреси, кишкові промивання, 
обливання, обтирання тощо). Класифікація, механізм лікувальної дії, 
особливості проведення радонових і вуглекислих ванн. Душі, класифікація їх, 
фізіотерапевтична дія на організм. Показання та протипоказання до 
процедури. Поєднання водолікувального чинника з іншими методами 
фізіотерапії. 

Правила техніки безпеки, охорона праці в галузі, протиепідемічний 
режим, професійна безпека в бальнеологічних відділеннях. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Водолікування. Пелоїдотерапія. Реалізація етапів медсестринського 

процесу при відпусканні процедур: 
 складання плану медсестринських втручань, його реалізація; 
 виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнта; 
 оцінювання стану пацієнта. 

Водолікування: ознайомлення з оснащенням водолікувальних відділень, 
технікою безпеки, методикою приготування різних типів ванн. Обов’язки 
медичних сестер при проведенні водолікувальних процедур. Гігієнічне 
оброблення ванн, методика відпускання хвойної, скипидарної, гірчичної 
ванни. 

Методика відпускання душу Шарко, циркулярного, струменевого, 
висхідного, дощового. Методика обливання, обтирання, укутування. 

Грязелікування: зберігання, регенерація, нагрівання. Техніка 
проведення грязелікувальних процедур, особливості приготування грязьових 
(піхвових, ректальних) тампонів та застосування їх. Методика проведення 
лікувальних процедур озокеритом, парафіном. Ускладнення. Медсестринське 
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спостереження та медсестринська діагностика. 
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці та 

протиепідемічного режиму під час проведення процедур. 
 

Практичні навички: 
 оцінити стан здоров’я пацієнта перед призначенням водо- та 

теплолікувальних процедур; 
 ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час лікування водою та 

пелоїдами; 
 провести гігієнічне оброблення ванни; 
 підготувати емульсії, розчини та порошки для відпущення 

медикаментозних ванн; 
 провести загальне та часткове обливання, обтирання, укутування; 
 провести озокерито- та парафінолікування за допомогою кюветно-

аплікаційної та серветкової методик; 
 надати невідкладну допомогу при виникненні опіків та алергії; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 

професійної безпеки, протиепідемічного режиму під час роботи з водою 
та пелоїдами, відпускання процедур. 
 
Тема 7. Основи лікувальної фізичної культури. Засоби та форми 

ЛФК 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Основні розділи та організація медичного контролю, функціональні 

обов’язки медичного персоналу. 
Поняття про лікувальну фізичну культуру. Класифікація фізичних 

вправ. Засоби та форми лікувальної фізичної культури.  
Антропометричні дослідження і функціональні проби, що застосовуються 

під час вивчення стану нервової, серцево-судинної, дихальної, травної систем 
опорно-рухового апарату. Визначення та оцінювання фізичного розвитку і стану 
здоров’я людей. Спостереження за пацієнтами під час занять лікувальною 
фізичною культурою. 

Основні педагогічні принципи побудови занять з лікувальної фізичної 
культури. Показання та протипоказання до занять лікувальною фізичною 
культурою. Загальні вимоги до методики проведення занять за різних 
захворювань. 

Правила техніки безпеки, охорона праці, протиепідемічний режим, 
професійна безпека під час проведення лікувальної фізкультури. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Організація роботи кабінету лікувальної фізкультури. Оснащення 

кабінету ЛФК необхідним обладнанням. Ознайомлення з особливостями 
методики лікувальної фізичної культури при різних захворюваннях: органів 
травлення, гінекологічних захворюваннях, патології нервової, серцево-
судинної, дихальної системи, опорно-рухового апарату тощо. 

Основні антропометричні дослідження: визначення показників росту, 
маси тіла, окружності грудної клітки тощо. 

Визначення життєвої ємності легень (спірометрія), ручна та станова 
динамометрія, визначення життєвого індексу Кетле. 
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Вимірювання кутів руху при малорухомості суглобів. Проведення 
окремих функціональних проб нервової, серцево-судинної, дихальної систем. 

Реалізація етапів медсестринського процесу під час проведення 
лікувальної фізкультури: 

 складання плану медсестринських втручань, його реалізація; 
 з’ясування дійсних і супутніх проблем пацієнта; 
 оцінювання стану пацієнта. 

Проведення орієнтовних комплексів ранкової гігієнічної та лікувальної 
гімнастики пацієнтам при різних захворюваннях. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці та 
протиепідемічного режиму під час проведення медичного контролю та 
лікувальної фізкультури.  

 
Практичні навички: 

 оцінити стан здоров’я пацієнта перед призначенням комплексу вправ 
ЛФК; 

 провести антропометричні вимірювання; 
 визначити показники спірометрії, динамометрії, життєвого індексу, 

індексу Кетле; 
 провести функціональні проби для оцінювання стану нервової, серцево-

судинної (проба Руфьє) та дихальної систем; 
 ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення 

медичного контролю та ЛФК; 
 скласти комплекс вправ лікувальної фізкультури залежно від 

захворювання та ступеня втрати функціональної здатності; 
 надати невідкладну долікарську допомогу в разі знепритомлення, 

гіпервентиляції тощо; 
 оформити індивідуальну карту пацієнта відділення лікувальної 

фізкультури (форма № 042/о); 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 

професійної безпеки, протиепідемічного режиму під час проведення 
медичного контролю та лікувальної фізкультури. 
 
Тема 8. Основи лікувального масажу 
 
ЛЕКЦІЯ  
 
Поняття про масаж. Механізми фізіологічної дії на організм людини. 

Основні види, засоби, прийоми та правила масажу. Окремі методики. 
Показання і протипоказання. Особливості масажу окремих ділянок тіла в 
дорослих та дітей. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Ознайомлення з оснащенням кабінету і функціональними обов’язками 

масажиста. Вивчення основних та допоміжних прийомів масажу при різних 
захворюваннях. Підготовка пацієнта до масажу. 

Техніка проведення основних прийомів масажу за методом Вербова. 
Прогладжування, розтирання, розминання, вібрація. Додаткові прийоми 

масажу. Загальний масаж. Техніка проведення масажу окремих ділянок тіла 
(голови, шиї, обличчя, грудей, живота, верхніх та нижніх кінцівок). 
Відпрацювання прийомів масажу та реалізація етапів медсестринського 
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процесу під час проведення масажу: 
 складання плану медсестринських вручань, його реалізація; 
 з’ясування дійсних та супутніх проблем пацієнта; 
 оцінювання стану пацієнта. 

Особливості проведення масажу в дітей. 
Дотримання правил професійної безпеки, охорони праці під час 

виконання процедури масажу.  
 
Практичні навички: 

 оцінити стан здоров’я пацієнта перед проведенням масажу; 
 ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення 

масажу; 
 підготувати робоче місце для проведення масажу; 
 провести класичний масаж, використовуючи техніки прогладжування, 

розтирання, розминання та вібрації; 
 підготувати апаратуру та провести апаратний, вібраційний та 

вібраційно-вакуумний масаж; 
 надати невідкладну долікарську допомогу в разі виникнення 

ускладнень під час проведення процедури масажу;  
 дотримання правил професійної безпеки, охорони праці та під час 

виконання процедури масажу; 
 оформити індивідуальну карту пацієнта відділення реабілітації. 

 
Тема 9. Реабілітація пацієнта із захворюваннями внутрішніх 

органів і систем 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Основні принципи та методики реабілітації пацієнта на різних етапах. 

Роль фізичних факторів у комплексі лікувально-профілактичних заходів. 
Застосування фізіотерапевтичних методів, ЛФК та масажу в лікуванні та 
профілактиці пацієнтів із патологією органів дихання, кровообігу, травлення, 
сечовиділення, ендокринної системи та професійними захворюваннями. 

Взаємозв’язок соціально-психологічних факторів і соматичних 
показників у процесі трудової адаптації. Застосування скоординованих 
призначень медичних, соціальних та професійних засобів з метою 
пристосування пацієнта до нового способу життя. 

Правила техніки безпеки, охорона праці, протиепідемічний режим, 
професійна безпека під час роботи з пацієнтами. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Медсестринське обстеження та оцінювання стану здоров’я пацієнта для 

визначення комплексу реабілітаційних заходів при інфаркті міокарда, 
гіпертонічній хворобі, ішемічній хворобі серця, пневмонії, бронхіальній астмі, 
гастриті, виразковій хворобі, гломерулопієлонефриті, цукровому діабеті, 
пневмоконіозах із врахуванням показань та протипоказань. 

Складання, демонстрація та проведення індивідуальних програм 
реабілітації. Обґрунтування використання фізіотерапевтичних і гідропатичних 
процедур, лікувальної фізкультури, масажу на всіх етапах реабілітації при 
перерахованих вище захворюваннях.  
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Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 
режиму під час проведення реабілітаційних заходів. 

 
Практичні навички: 

 оцінити стан здоров’я пацієнта перед проведенням комплексу 
реабілітаційних заходів; 

 ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення 
електропроцедур, ЛФК, масажу; 

 провести медсестринське обстеження та медсестринську діагностику 
пацієнтів при патології внутрішніх органів; 

 визначити період перебігу захворювання; 
 провести комплекс реабілітаційних заходів для пацієнтів при: 

• інфаркті міокарда; 
• гіпертонічній хворобі; 
• ішемічній хворобі серця; 
• пневмонії; 
• бронхіальній астмі; 
• гастриті; 
• виразковій хворобі; 
• пієло- та гломерулонефриті; 
• цукровому діабеті; 

 надати невідкладну долікарську допомогу в разі виникнення 
ускладнень під час реабілітаційних заходів; 

 провести санітарно-освітню роботу з пацієнтами, їх рідними та 
близькими; 

 оформити індивідуальну карту пацієнта та відповідну документацію 
для скерування на МСЕК, до відділення соціального захисту; 

 дотримуватися правил професійної безпеки, охорони праці в галузі під 
час проведення комплексу реабілітаційних процедур. 

 
Тема 10. Реабілітація пацієнта з хірургічними та неврологічними 

захворюваннями 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Основні завдання відновного лікування при захворюваннях і травмах 

головного мозку. Відновлення порушених функцій. 
Реабілітаційні заходи при пошкодженнях грудної клітки, органів 

черевної порожнини, кінцівок, травмах хребта і таза; функціональні розлади, 
тимчасова втрата працездатності, інвалідність після оперативних втручань. 
Значення фізичної, психологічної, трудової реабілітації. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

 
Реалізація етапів медсестринського процесу під час проведення 

комплексу реабілітаційних заходів: 
 складання плану медсестринських втручань, його реалізація; 
 з’ясування дійсних та супутніх проблем пацієнта; 
 оцінювання стану пацієнта. 

Визначення наявності показань та протипоказань до призначення 
комплексу реабілітаційних заходів у ранній та пізній післяопераційний період 
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з приводу оперативних втручань на органах черевної порожнини, грудної 
клітки, судинах кінцівок. Визначення періоду захворювання. 

Реалізація індивідуальних програм реабілітаційних заходів при 
ушкодженнях грудної клітки, органів грудної та черевної порожнини, кінцівок, 
периферичної та вегетативної нервової системи грудної клітки, органів грудної 
та черевної порожнини, кінцівок, таза. 

Проведення реабілітаційних заходів при захворюваннях органів малого 
таза в жінок та чоловіків. 

Соціальна, психологічна, професійна, педагогічна реабілітація пацієнтів 
з хірургічною патологією на різних етапах. Оформлення затвердженої та 
медсестринської документації при проведенні соціальної реабілітації 
(скерування на МСЕК, ЛКК) тощо. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 
режиму та професійної безпеки під час проведення реабілітаційних заходів. 

 
Практичні навички: 

 оцінити стан здоров’я пацієнта перед проведенням комплексу 
реабілітаційних заходів; 

 ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення 
електропроцедур, гідропатичних та теплолікувальних процедур, ЛФК, 
масажу; 

 провести медсестринське обстеження та медсестринську діагностику 
пацієнтів з хірургічною патологією; 

 визначити період перебігу захворювання; 
 провести комплекс реабілітаційних заходів для пацієнтів у випадку 

травм, вивихів верхніх та нижніх кінцівок, оперативних втручань на 
органах черевної та грудної порожнини, судинах, органах малого таза, 
гінекологічних захворювань; 

 провести комплекс реабілітаційних заходів для пацієнтів із гострими та 
хронічними порушеннями мозкового кровообігу, травмами головного 
та спинного мозку, ураженням вегетативної та периферичної нервової 
системи інфекційного та неінфекційного генезу; 

 надати невідкладну долікарську допомогу в разі виникнення 
ускладнень під час реабілітаційних заходів; 

 провести санітарно-освітню роботу з пацієнтами, їх рідними та 
близькими; 

 оформити індивідуальну карту пацієнта та відповідну документацію 
для скерування на МСЕК, до відділення соціального захисту; 

 дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 
протиепідемічного режиму та професійної безпеки під час проведення 
реабілітаційних заходів. 
 
Тема 11. Відновне лікування та реабілітація пацієнтів у педіатрії та 

геріатрії  
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Основні завдання відновного лікування при патології і захворюваннях 

опорно-рухового апарату в дітей (кривошия, дисплазія кульшових суглобів, 
дефекти постави, сколіоз, клишоногість, плоскостопість). Відновлення 
порушених функцій за допомогою лікувальної фізкультури, масажу, 
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фізіотерапевтичних процедур. 
Фізіологічне і передчасне патологічне старіння. Особливості вікових 

змін органів і систем організму. Профілактичні заходи: фізичні вправи, 
загартування, раціональний режим харчування, діяльності та відпочинку. 

Значення фізичної та психологічної реабілітації. 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Медсестринське обстеження пацієнтів педіатричних відділень та 

оцінювання стану здоров’я для визначення комплексу реабілітаційних заходів 
при виявленні патології внутрішніх органів. Визначення наявності показань та 
протипоказань до призначення комплексу реабілітаційних заходів. 

Складання плану медсестринських втручань при патологіях та 
захворюваннях опорно-рухового апарату в дітей (кривошиї, дисплазії 
кульшових суглобів, порушеннях постави, клишоногості, плоскостопості). 

Реалізація індивідуальних програм реабілітації для пацієнтів з 
деструктивно-дегенеративними захворюваннями опорно-рухового апарату 
(ревматоїдному артриті, деформівному остеоартрозі, остеопорозі тощо), 
атеросклеротичними ураженнями судин кінцівок, серця, центральної нервової 
системи, внутрішніх органів, порушеннями обміну речовин (цукровому 
діабеті, подагрі, гіпо- та гіпертиреозі, ожирінні), ферментативними 
порушеннями системи органів травлення (атрофічному гастриті, хронічному 
панкреатиті), зниженні реактивності організму. 

Психологічна, педагогічна, професійна реабілітація педіатричних та 
геріатричних пацієнтів. Працетерапія. 

Оформлення затвердженої та медсестринської документації при 
проведенні соціальної реабілітації (скерування на МСЕК, ЛКК) тощо. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 
режиму та професійної безпеки під час проведення реабілітаційних заходів. 

 
Практичні навички: 

 оцінити стан здоров’я геріатричних пацієнтів перед проведенням 
комплексу реабілітаційних заходів; 

 ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення 
електропроцедур, гідропатичних та теплолікувальних процедур, ЛФК, 
масажу; 

 провести медсестринське обстеження та медсестринську діагностику 
геріатричних пацієнтів; 

 визначити період перебігу захворювання; 
 провести комплекс реабілітаційних заходів для дітей різної вікової 

категорії із захворюваннями опорно-рухового апарату (кривошиї, 
дисплазії кульшових суглобів, порушеннях постави, клишоногості, 
плоскостопості), неврологічними (ДЦП, вродженими та набутими 
захворюваннями нервової системи), хірургічними захворюваннями; 

 провести комплекс реабілітаційних заходів для пацієнтів з 
деструктивно-дегенеративними захворюваннями опорно-рухового 
апарату (ревматоїдному артриті, деформівному остеоартрозі, 
остеопорозі тощо), атеросклеротичними ураженнями судин кінцівок, 
серця, центральної нервової системи, внутрішніх органів, порушеннями 
обміну речовин (цукровому діабеті, подагрі, гіпо- та гіпертиреозі, 
ожирінні), ферментативними порушеннями системи органів травлення 
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(атрофічному гастриті, хронічному панкреатиті), зниженні реактивності 
організму; 

 надати невідкладну долікарську допомогу в разі виникнення 
ускладнень під час реабілітаційних заходів; 

 провести санітарно-освітню роботу з пацієнтами, їх рідними та 
близькими; 

 оформити індивідуальну карту пацієнта та відповідну документацію 
для скерування на МСЕК, ЛКК, до відділення соціального захисту; 

 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, 
протиепідемічного режиму та професійної безпеки під час проведення 
реабілітаційних заходів. 

 
Тема 12. Охорона праці в галузі 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Визначати період перебігу захворювання. 
2. Визначати етапи медико-соціальної реабілітації пацієнта. 
3. Виконувати етапи медсестринського процесу при конкретному 

захворюванні. 
4. Оформляти індивідуальну карту пацієнта та відповідну документацію 

для скерування на МСЕК, до відділення соціального захисту. 
5. Проводити медсестринське обстеження та медсестринську 

діагностику пацієнта терапевтичного, хірургічного, неврологічного, 
педіатричного та геріатричного профілю. 

6. Складати комплекс реабілітаційних заходів залежно від профілю, 
перебігу, періоду захворювання чи травми. 

7. Оцінювати стан здоров’я пацієнта для призначення електропроцедур 
як реабілітаційного чинника. 

8. Ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення 
фізіотерапевтичних процедур. 

9. Надавати першу медичну допомогу при ураженні електричним 
струмом. 

10. Проводити: 
 повздовжню гальванізацію хребта; 
 гальванізацію та електрофорез (за Вермелем); 
 гальванізацію та електрофорез комірцевої ділянки (за методом 

Щербака); 
 гальванізацію та електрофорез слизової оболонки носа (за 

методами Кассіля і Гращенкова). 
11. Проводити електрофорез та гальванізацію суглобів, грудної клітки, 

внутрішніх органів. 
12. Підготувати прокладки, розмістити та закріпити електроди для 

електросну. 
13. Проводити електросон, діадинамотерапію, ампліпульстерапію. 
14. Проводити дарсонвалізацію різними методиками (контактною, 

дистанційною). 
15. Проводити дарсонвалізацію обличчя, комірцевої ділянки (обробити 

електроди перед та після процедури). 
16. Проводити УВЧ-терапію при риніті, захворюваннях придаткових 

пазух носа (гаймориті, синуситі), бронхіті. 
17. Проводити індуктотермію на ділянку нирок, нижні кінцівки. 
18. Проводити ультразвукову терапію при попереково-крижовому 

радикуліті, артрозі колінного суглоба, п’ятковій шпорі тощо.  
19. Визначати біодозу для проведення ультрафіолетового опромінення. 
20. Проводити місцеве та загальне опромінення ультрафіолетовими 

променями. 
21. Проводити опромінення інфрачервоними променями лампою 

“Солюкс”. 
22. Проводити обстеження пацієнта для визначення показань та 

протипоказань до гідропатичних процедур, пелоїдотерапії. 
23. Проводити обливання, обтирання, укутування, ванни, душі. 
24. Проводити грязе-, парафіно-, озокеритолікування. 
25. Проводити антропометричні вимірювання. 
26. Складати комплекси вправ залежно від захворювання та ступеня 
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втрати функціональної здатності. 
27. Проводити комплекс лікувальної фізкультури з пацієнтом, оцінювати 

його реакцію на навантаження. 
28. Проводити масаж при різних захворюваннях. 
29. Проводити медсестринське обстеження та медсестринську 

діагностику для визначення методів соціальної, психологічної, 
професійної, педагогічної реабілітації. 

30. Виконувати обов’язки медичної сестри реабілітаційного відділення 
всіх рівнів та профілів. 

31. Проводити санітарно-освітню роботу в реабілітаційному відділенні та 
з окремими пацієнтами, їх рідними та близькими. 

32. Дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, 
протиепідемічного режиму, особистої гігієни під час роботи з 
апаратурою та відпускання процедур. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 
ЗАЛІКУ 

 
1. Визначення понять “реабілітація”, “відновне лікування”. 
2. Основна мета реабілітації в медицині. 
3. Організація управління системою медичної та соціальної реабілітації в 

Україні. 
4. Соціальна реабілітація, її завдання та складові, державні заклади та 

громадські організації, які причетні до соціальної реабілітації. 
5. Лікувально-профілактичні установи, які здійснюють медико-соціальну 

реабілітацію пацієнтів та інвалідів. 
6. Медико-соціальні експертні комісії, їх рівні, завдання та функції. 
7. Етапи реабілітації. 
8. Види реабілітації. 
9. Основна мета медичної реабілітації. 
10. Основна мета психологічної реабілітації пацієнтів та інвалідів. 
11. Основна мета професійної реабілітації пацієнтів та інвалідів. 
12. Роль працетерапії у відновленні здоров’я. 
13. Варіанти професійної реабілітації. 
14. Комплекси реабілітаційних заходів, які використовуються на етапах 

реабілітації при різних захворюваннях. 
15. Критерії відбору осіб для медико-соціальної реабілітації. 
16. Індивідуальна програма реабілітації, її зміст,завдання. 
17. Вимоги до кабінету фізіотерапії. 
18. Техніка безпеки під час роботи у фізіотерапевтичному кабінеті. 
19. Обов’язки медсестри фізіотерапевтичного кабінету. 
20. Види струмів, які застосовують для електролікування. 
21. Вид струму, який використовують для електрофорезу та гальванізації. 
22. Апарати для гальванізації, види та вимоги до гідрофільних прокладок 

та електродів. 
23. Методики проведення гальванізації. 
24. Розрахунок величини струму під час проведення гальванізації. 
25. Розрахунок витрат медикаментів під час проведення електрофорезу. 
26. Ускладнення, що виникають під час гальванізації та електрофорезу, 

причини, допомога. 
27. Показання та протипоказання для гальванізації та електрофорезу. 
28. Особливості проведення гальванізації та електрофорезу в дітей. 
29. Характеристика імпульсних струмів низької частоти, низької напруги. 
30. Види імпульсних струмів. 
31. Особливості будови електродів для електросну. Методика проведення. 
32. Вимоги до кабінету електросну. 
33. Показання та протипоказання до електросну. 
34. Електродіагностика та електростимуляція. Апарати для 

електростимуляції. 
35. Види електродів, що застосовуються для електростимуляції. 
36. Методика проведення електростимуляції. 
37. Діадинамічні струми. Характеристика струмів та їх модуляцій. 
38. Види електродів, що застосовуються для діадинамотерапії, апарати 

для діадинамотерапії. 
39. Методика проведення діадинамотерапії, дозування величини. 
40. Синусоїдальні імпульсні струми, їх особливості. 
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41. Апарати для ампліпульстерапії, електроди, методики розміщення 
електродів. 

42. Методика ампліпульстерапії, дозування. 
43. Апарати для франклінізації, техніка, методика проведення процедури. 
44. Механізм дії індуктотермії. 
45. Методики проведення індуктотермії індуктором-диском та 

індуктором-кабелем. 
46. Показання та протипоказання до індуктотермії. 
47. Механізм дії струмів Дарсонваля. Характеристика струмів. 
48. Апарати для дарсонвалізації, особливості будови електродів для 

дарсонвалізації. 
49. Метод лікування — ультратонтерапія. Характеристика струмів. 
50. Методика проведення дарсонвалізації, дозування. Показання та 

протипоказання для проведення. 
51. Фізіологічна і лікувальна дія УВЧ-терапії. Конденсаторні пластини. 
52. Повітряний простір, його значення. Дозування УВЧ-терапії. 
53. Особливості проведення УВЧ дітям. 
54. Показання та протипоказання для проведення УВЧ. 
55. Методика проведення мікрохвильової терапії, дозування. Апарати. 
56. Показання та протипоказання до мікрохвильової терапії. 
57. Фізична характеристика ультразвуку, механізм терапевтичної дії. 
58. Методики визначення наявності ультразвукових коливань у 

випромінювачі. 
59. Методика проведення магнітотерапії, дозування. 
60. Методика проведення ультразвукової терапії, дозування. 
61. Показання та протипоказання до проведення ультразвукової терапії. 
62. Інгаляційна терапія. Аерозольтерапія, лікувальні суміші, що 

застосовуються для інгаляцій. 
63. Фізіологічна дія інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового 

випромінювання. 
64. Біодоза, її значення. 
65. Схеми ультрафіолетового опромінювання. 
66. Ускладнення, що виникають при УФ-опромінюванні, причини. 
67. Варіанти місцевого опромінювання. 
68. Види фізіопрофілактики. 
69. Лазеротерапія, показання, протипоказання. 
70. Фізіологічна дія теплолікувальних середовищ. 
71. Загальна характеристика водолікувальних процедур і пелоїдотерапії. 
72. Класифікація водолікувальних процедур. 
73. Класифікація ванн за складом, температурою, тривалістю. 
74. Класифікація душів за тиском, температурою, формою струменя. 
75. Класифікація лікувальних грязей. 
76. Зберігання, регенерація, нагрівання лікувальних грязей. 
77. Механізм дії парафіно- та озокеритолікування. 
78. Методики лікування глиною, піском. 
79. Методики парафіно- та озокеритолікування. 
80. Визначення курорту, санаторію, їх класифікація. 
81. Принципи лікування на курортах, показання, протипоказання. 
82. Вплив фізичних вправ на організм людини. 
83. Форми та засоби лікувальної фізкультури. 
84. Основні завдання медичного контролю. 
85. Основні антропометричні вимірювання та функціональні проби. 
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86. Коригувальні вправи при сколіозі. 
87. Особливості ЛФК при травмах опорно-рухового апарату. 
88. Дихальні вправи, їх роль при захворюваннях органів дихання. 
89. Дія масажу на органи і системи. 
90. Види масажу. Класифікація прийомів класичного масажу за методом 

Вербова. 
91. Особливості масажу на різних ділянках тіла. 
92. Санітарно-освітня робота з пацієнтами стосовно проведення 

соціальної, психологічної, професійної та педагогічної реабілітації. 
93. Визначення показників ефективності реабілітації. 
94. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму, особистої гігієни під час роботи з 
апаратурою та відпускання процедур. 



 27 

ЛІТЕРАТУРА 
 
Основна 

 
Клячкин Л.М., Щегольков А.М. Медицинская реабилитация больных с 

заболеваниями внутренних органов: Руководство для врачей. — М.: 
Медицина, 2000. — 328 с. 

Мухін В.М., Магльований А.В., Магльована Г.П. Основи фізичної 
реабілітації. — Львів, 1999. — 119 с. 

Порада А.М., Солодовник О.В., Прокопчук Н.Є. Основи фізичної 
реабілітації: Навч. посібник. — 2-е вид. — К.: Медицина, 2008. — 248 с. 

Шегедин М.Б., Шустакевич С.Ф., Журомський В.С. Медсестринство в 
хірургії: Навч. посібник. — К.: Медицина, 2008. — 120 с. 

Шегедин М.Б., Шуляр І.А. та ін. Медсестринство в терапії. — К.: 
Медицина, 2008. — 223 с. 
 

Додаткова 
 

Боголюбов В.М. Общая физиотерапия. — М.: Медицина, 2003. — 432 с. 
Боголюбов В.М., Васильева М.Ф., Воробьева М.Г. и др. Техника и 

методика физиотерапевтических процедур: Справочник / Под ред. В.М. 
Боголюбова. — Тверь: Губернская медицина, 2003. — 408 с. 

Козлова Л.В., Козлов С.А., Семененко Л.А. Основы реабилитации для 
медицинских колледжей. — Ростов на/Д.: Фенікс, 2003. — 480 с. 

Федорів Я.М., Філіпюк А.Л., Грицько Р.Ю. Загальна фізіотерапія. — К.: 
Здоров’я, 2004. — 224 с. 

Холстова Е.И., Дементьєва Н.Ф. Социальная реабилитация. — Дашков 
и К, 2004. — 340 с. 



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Державна установа “Центральний методичний кабінет 
підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ 
 
 

ПРОГРАМА 
для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів 

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 
5.12010102 “Сестринська справа” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Київ 
2011 



 2 

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ 
 

Укладачі: 
 
М.Б. Шегедин ― доктор мед. наук, професор, заслужений лікар 

України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея 
Крупинського; 

Ю.І. Шведа ― викладач анестезіології та реаніматології Львівського 
державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського; 

І.С. Смачило ― заслужений працівник освіти України, заступник 
директора з науково-методичної роботи Львівського державного медичного 
коледжу ім. Андрея Крупинського. 

 
Програму розглянуто і схвалено на засіданні предметної (циклової) 

методичної комісії хірургічних дисциплін Львівського державного медичного 
коледжу ім. Андрея Крупинського від 03 червня 2011 р., протокол № 13. 

 
Програму розглянуто і схвалено на засіданні опорної циклової комісії з 

дисциплін хірургічного профілю. 
 
Рецензенти: 
 
Я.М. Підгірний — канд. мед. наук, професор кафедри анестезіології та 

реаніматології Львівського національного медичного університету ім. Данила 
Галицького; 

Ю.М. Войтович — викладач ВНКЗ “Львівський медичний коледж 
післядипломної освіти”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© МОЗ України, 2011 
© ВСВ “Медицина”, 2011 



 3 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програму з дисципліни “Анестезіологія та реаніматологія” для вищих 
медичних навчальних закладів України I—IІІ рівнів акредитації складено для 
спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” напряму підготовки 1201 
“Медицина” відповідно до складових галузевих стандартів вищої 
освітиосвітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної 
програми (ОПП) підготовки молодших спеціалвстів, затверджених МОН і 
МОЗ України в 2011 р. та навчальних планів  2011 р.  

За навчальним планом (2011 р.) “Анестезіологію та реаніматологію” 
вивчають на третьому році навчання. На вивчення виділено 81 год, з них: 
лекцій — 9 год, навчальної практики — 36 год, самостійної позааудиторної 
роботи студентів — 36 год.  

“Анестезіологія та реаніматологія” як навчальна дисципліна: 
 ґрунтується на вивченні студентами таких дисциплін, як анатомія 

людини, фізіологія, патоморфологія і патофізіологія, мікробіологія, 
основи профілактичної медицини, основи психології та міжособове 
спілкування, фармакологія та медична рецептура тощо; 

 інтегрується з такими дисциплінами, як медсестринство в хірургії, 
медсестринство в отоларингології, медсестринство у внутрішній 
медицині, медсестринство в педіатрії, медсестринство при інфекційних 
хворобах, медсестринство в акушерстві та гінекології, основи 
медсестринства тощо. 
Види навчальних занять згідно з навчальним планом: 

 лекції; 
 навчальна практика; 
 самостійна позааудиторна (індивідуальна) робота студентів. 

Теми лекцій розкривають проблемні питання відповідних розділів 
анестезіології та реаніматології. Поглиблено викладання основ токсикології: 
крім інших розділів, до програми введено додаткові дані про клінічні ознаки та 
невідкладну допомогу при зловживанні препаратами наркотичної дії, що є 
актуальною проблемою сьогодення. 

Навчальна практика передбачає роботу у відділенні інтенсивної терапії, 
проведення обстежень пацієнтів з відповідним оцінюванням отриманих 
результатів, участь у проведенні загального та місцевого знеболювання, 
відпрацювання етапів медсестринського процесу у разі невідкладних станів. 
Програма передбачає вивчення гострої ниркової та гострої печінкової 
недостатності. Особлива увага звертається на дотримання правил техніки 
безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки, професійної безпеки та 
протиепідемічного режиму у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, при 
проведенні знеболювання, наданні невідкладної долікарської допомоги. 

Самостійна позааудиторна робота студентів спрямована на самостійний 
пошук тематичної літератури, самостійне вивчення фрагментів навчальної 
програми, виконання індивідуальних завдань викладача. 

Засвоєння тем контролюється на навчальній практиці. Під час вивчення 
дисципліни рекомендується застосовувати такі засоби визначення рівня 
підготовки студентів: комп’ютерні тести, аналіз та оцінювання результатів 
обстежень, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок 
тощо. 

Предметна (циклова) комісія має право вносити до 15 % змін до 
навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, 
напрямів наукових досліджень, екологічних особливостей регіону, але 
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відповідно до вимог кінцевих цілей ОКХ і ОПП за фахом підготовки та 
навчальним планом. 

Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення 
дисципліни.  

 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 організацію роботи анестезіолого-реаніматологічного відділення; 
 дію основних анестетиків; 
 стадії ефірного наркозу; 
 види загального та місцевого знеболювання; 
 ознаки клінічної та біологічної смерті; 
 етапи серцево-легеневої та церебральної реанімації; 
 ознаки постреанімаційного періоду; 
 клінічні ознаки та невідкладну допомогу при непритомності, колапсі; 
 клінічні прояви та невідкладну допомогу при різних видах шоку: 

геморагічному, травматичному, анафілактичному, опіковому, токсико-
інфекційному, гемотрансфузійному, кардіогенному; 

 клінічні ознаки та невідкладну допомогу при гострій серцевій 
недостатності: правошлуночковій та лівошлуночковій; 

 клінічні прояви та загальні методи лікування гострої дихальної 
недостатності; 

 невідкладну допомогу при різних видах утоплення; 
 класифікацію отрут, клінічні ознаки гострих екзогенних отруєнь, 

загальні принципи лікування; 
 клінічні ознаки та невідкладну допомогу при гіпоглікемічній і 

гіперглікемічній комах; 
 клінічні ознаки та принципи інтенсивної терапії гострої ниркової та 

гострої печінкової недостатності; 
 невідкладну допомогу при гіпертермічному та судомному синдромах; 
 правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, протипожежної 

безпеки, професійної безпеки та протиепідемічного режиму у 
відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, при проведенні 
знеболювання, наданні невідкладної долікарської допомоги. 
 
Студенти повинні вміти: 

 забезпечувати прохідність дихальних шляхів; 
 проводити штучну вентиляцію легень; 
 проводити непрямий масаж серця; 
 проводити серцево-легеневу реанімацію (один, два реаніматори); 
 підготувати дефібрилятор до роботи; 
 підготувати набір для інтубації трахеї; 
 підготувати набір для катетеризації магістральних судин; 
 виконувати всі види маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра 

медична”; 
 надавати невідкладну допомогу при критичних станах; 
 виконувати медсестринські втручання та опіку відповідно до етапів 

медсестринського процесу; 
 стерилізувати дихальну апаратуру; 
 підготувати робоче місце медсестри-анестезиста; 
 забезпечувати догляд за пацієнтами в термінальному стані; 
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 володіти методами підготовки пацієнта та взяття біологічного 
матеріалу для лабораторних досліджень; 

 заповнювати карту індивідуального спостереження за пацієнтом; 
 заповнювати та вести медичну і медсестринську документацію; 
 дотримуватися принципів медичної етики та деонтології; 
 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 

протипожежної безпеки, професійної безпеки та протиепідемічного 
режиму у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, при проведенні 
знеболювання, наданні невідкладної долікарської допомоги. 

 
Студенти мають бути поінформовані про: 

 сучасні досягнення в анестезіології та реаніматології; 
 принципи інтубації трахеї; 
 принципи дефібриляції; 
 екстракорпоральні методи детоксикації; 
 юридичні та деонтологічні аспекти; 
 організацію реаніматологічної служби в Україні; 
 основи законодавства України про працю; 
 екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, України. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

 

№ з/п Тема 

Кількість годин 

Загальний 
обсяг Лекції 

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача 

Самостійна 
робота 

1 Поняття про анестезіологію та 
реаніматологію. Види загальної анестезії. 
Місцева анестезія. Охорона праці в галузі 

10 2 8  

2 Термінальні стани. Серцево-легенева та 
церебральна реанімація. Охорона праці 
в галузі 

6 2 4  

3 Гостра серцево-судинна недостатність. 
Шок. Охорона праці в галузі 

10 2 8  

4 Гостра дихальна недостатність. Охорона 
праці в галузі 

6 2 4  

5 Гострі екзогенні отруєння. 
Коматозні стани. Гостра ниркова та 
печінкова недостатність. Судомний 
синдром. Гіпертемічний синдром 

13 1 12  

 Самостійна робота 36   36 
 Усього 81 9 36 36 

 
Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами 

предметні (циклові) комісії навчальних закладів. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 
з/п Тема Кількість 

годин 
1 Підготувати засоби для медикаментозної премедикації. Відпрацювання практичних 

навичок 
2 

2 Підготувати засоби для проведення неінгаляційного наркозу. Відпрацювання 
практичних навичок 

2 

3 Внутрішньокісткова та внутрішньоартеріальна анестезія. Відпрацювання практичних 
навичок 

3 

4 Особливості надання невідкладної долікарської допомоги при травмах хребта. 
Відпрацювання практичних навичок 

3 

5 Визначити добову потребу у воді та електролітах. Відпрацювання практичних 
навичок 

3 

6 Введення плазмозамінних розчинів. Відпрацювання практичних навичок 3 
7 Антикоагулянти прямої та непрямої дії. Показання і протипоказання. Відпрацювання 

практичних навичок 
3 

8 Особливості надання невідкладної долікарської допомоги при утопленні в морській і 
прісній воді. Відпрацювання практичних навичок 

2 

9 Підготувати пацієнта до проведення трахеотомії. Відпрацювання практичних навичок 2 
10 Надати невідкладну допомогу при отруєнні грибами. Відпрацювання практичних 

навичок 
2 

11 Здійснити медсестринський догляд за пацієнтами із гострою нирковою недостатністю. 
Відпрацювання практичних навичок  

3 

12 Здійснити медсестринський догляд за пацієнтами із гострою печінковою 
недостатністю. Відпрацювання практичних навичок 

3 

13 Надати невідкладну допомогу у разі теплового та сонячного удару, гіпертермічного 
синдрому. Відпрацювання практичних навичок 

3 

14 Надати невідкладну допомогу при ураженні електричним струмом. Відпрацювання 
практичних навичок 

2 

 Усього 36 
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ЗМІСТ 
 

Тема 1. Поняття про анестезіологію та реаніматологію. Види 
загальної анестезії. Місцева анестезія 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Історія розвитку анестезіології та реаніматології. Організація та сучасні 

досягнення анестезіолого-реаніматологічної служби в Україні. Організація 
анестезіолого-реаніматологічної служби в Україні. Завдання та методи 
анестезіології. 

Поняття про біль. Фізіологія болю. Шляхи і методи блокування 
больових імпульсів. Теорії знеболювання. 

Види знеболювання, характеристика стадій та рівнів наркозу. Етапи 
анестезіологічного забезпечення оперативних втручань. 

Апаратура для проведення загальної анестезії. Анестетики, їх 
характеристика, шляхи введення та механізм дії.  

Види загального наркозу: інгаляційний, неінгаляційний, комбінований. 
Методи введення. Нейролептаналгезія, атаралгезія. Фармакодинаміка речовин 
для премедикації. Міорелаксанти, ускладнення при їх застосуванні.  

Місцева анестезія. Фармакодинаміка місцевих анестетиків. 
Спинномозкова анестезія. Перидуральна анестезія. 

Ускладнення анестезії: порушення газообміну та дихання, серцево-
судинної системи, центральної та периферійної нервової систем. Їх 
профілактика та лікування. Медсестринське спостереження за пацієнтом і 
вирішення його дійсних проблем. Виконання лікарських призначень. 
Оцінювання результатів медсестринських втручань та їхня корекція. 

Основи законодавства України про працю. Поняття про охорону праці 
та її організація в закладах охорони здоров’я. Протипожежна безпека в 
лікувально-профілактичних установах. Заходи безпеки при роботі з 
електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом. 
Інструкції з охорони праці в операційному блоці ЛПЗ. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Ознайомлення з роботою відділення анестезіології та інтенсивної 

терапії. Особливості догляду за пацієнтами та підтримання санітарно-
гігієнічного режиму в умовах анестезіолого-реанімаційного відділення. 
Правила ведення документації. Підготовка робочого місця медсестри-
анестезиста. Техніка безпеки під час роботи в операційній. 

Підготовка наркозно-дихальної апаратури та медикаментів для наркозу. 
Правила стерилізації апаратури та інструментів. Проведення премедикації. 
Участь у проведенні інгаляційного та неінгаляційного наркозу: введення в 
наркоз, підтримання та закінчення наркозу. Медикаменти для неінгаляційного 
наркозу. Медсестринське спостереження за пацієнтом і вирішення його 
дійсних проблем. Виконання лікарських призначень. Оцінювання результатів 
медсестринських втручань та їхня корекція. 

Дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони 
праці в галузі, професійної безпеки та протиепідемічного режиму в 
операційному блоці. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, 
апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.  
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Роль медсестри в проведенні місцевого знеболювання. 
Фармакодинаміка анестетиків місцевої дії. Види місцевої анестезії.  

Методика виконання новокаїнових блокад: циркулярної, місця 
перелому, футлярної за методом Вишневського, внутрішньотазової за методом 
Школьнікова—Селіванова, міжребрової, шийної вагосимпатичної, 
паранефральної. 

Особливості медсестринського догляду за пацієнтами після проведення 
спинномозкової та перидуральної анестезії.  

 
Практичні навички: 

 підготовка набору для інтубації трахеї; 
 робота з портативними дихальними апаратами; 
 визначення стану здоров’я за отриманими показниками 

медсестринського обстеження; 
 виконання всіх видів маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра 

медична”; 
 проведення премедикації; 
 догляд за трахеостомою; 
 введення анестетиків місцевої дії; 
 дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони 

праці в галузі, професійної безпеки та протиепідемічного режиму в 
операційному блоці, при роботі з електроприладами, апаратами, що 
працюють під тиском, балонами з газом. 

 
Тема 2. Термінальні стани. Серцево-легенева та церебральна 

реанімація. Охорона праці в галузі 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Преагональний стан, термінальна пауза, агонія. Попередні ознаки 

зупинки кровообігу. Клінічна та біологічна смерть. Ознаки. Медсестринська 
діагностика. Виконання лікарських призначень.  

I етап серцево-легеневої та церебральної реанімації― елементарна 
підтримка життя. 

II етап відновлення кровообігу та дихання. Показання до дефібриляції. 
Медикаментозна терапія. 

III етап — тривала підтримка життя. Ускладнення, спричинені 
проведенням реанімаційних заходів. Профілактика та лікування 
постреанімаційної хвороби. Вирішення дійсних і супутніх проблем пацієнта. 
Етико-деонтологічні аспекти, пов’язані з діагнозом “смерть мозку”. 

Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті, на 
виробництві. Гігієнічна характеристика умов праці та техніка безпеки, 
професійна безпека, охорона праці в галузі, протипожежна безпека під час 
проведення електрокардіографії, електрокардіостимуляції, електричної 
дефібриляції тощо. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Визначення ознак клінічної смерті. Медсестринське спостереження та 

медсестринська діагностика. Відпрацювання техніки відновлення прохідності 
дихальних шляхів. Проведення серцево-легеневої реанімації одним і двома 
реаніматорами.  
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Типи зупинки серця. Підготовка дефібрилятора до роботи та 
проведення дефібриляції. Участь медсестри під час пункції серця.  

Виконання лікарських призначень на ІІ етапі відновлення кровообігу та 
дихання. Препарати, що застосовуються на ІІ етапі серцево-легеневої та 
церебральної реанімації. Оцінювання результатів медсестринських втручань та 
їхня корекція. 

Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті, на 
виробництві. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 
протипожежної безпеки під час проведення електрокардіографії, 
електрокардіостимуляції, електричної дефібриляції, роботи з балонами, 
наповненими газом. 

 
Практичні навички: 

 вимірювання артеріального тиску та оцінювання показників; 
 визначення пульсу та оцінювання показників; 
 відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів; 
 проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень; 
 підготовка дефібрилятора до роботи; 
 складання набору для катетеризації магістральних судин; 
 виконання всіх видів маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра 

медична”; 
 дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 

протипожежної безпеки під час проведення електрокардіографії, 
електрокардіостимуляції, електричної дефібриляції, роботи з балонами, 
наповненими газом. 

 
Тема 3. Гостра серцево-судинна недостатність. Шок. Охорона праці 

в галузі 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Поняття про судинну недостатність: непритомність, колапс. Причини 

розвитку гострої судинної недостатності. Клінічні ознаки. Медсестринське 
обстеження та медсестринська діагностика. Невідкладна допомога в разі 
непритомності та колапсу. 

Гостре порушення кровообігу ―шок. Класифікація, причини 
виникнення, патогенез. Медсестринська діагностика. 

Геморагічний шок: клінічні ознаки (медсестринське обстеження та 
медсестринська діагностика), класифікація за ступенями тяжкості, невідкладна 
допомога. Шоковий індекс Альдговера. Поняття про центральний венозний 
тиск та його клінічне значення. Плазмозамінні розчини. 

Травматичний шок: клінічні ознаки (медсестринське обстеження та 
медсестринська діагностика), невідкладна допомога. Методи визначення 
крововтрати. 

Опіковий шок. Індекс Франка. Класифікація за ступенями тяжкості. 
Медсестринське обстеження та медсестринська діагностика. Невідкладна 
допомога. 

Токсико-інфеційний шок: причини виникнення, клінічні ознаки 
(медсестринське обстеження та медсестринська діагностика), невідкладна 
допомога. 

Анафілактичний шок. Патогенез, клінічні варіанти перебігу 
(медсестринське обстеження та медсестринська діагностика), невідкладна 
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допомога. 
Значення кислотно-основного стану (КОС) гомеостазу та механізми 

його підтримання. Типові порушення КОС та методи корекції їх. Особливості 
водно-електролітного обміну в дітей. 

Причини виникнення гострої серцевої недостатності. Диференційна 
діагностика провошлуночкової та лівошлуночкової серцевої недостатності. 

Клінічні ознаки серцевої астми та набряку легень кардіогенного 
походження. Медсестринське обстеження та медсестринська діагностика. 
Невідкладна допомога. 

Тромбоемболія легеневої артерії. Варіанти клінічного перебігу 
кардіогенного шоку. Медсестринське обстеження та медсестринська 
діагностика. Невідкладна допомога. 

Порушення серцевого ритму та провідності. Медсестринська 
діагностика. Принципи лікування. Невідкладна допомога. 

Медсестринське спостереження за пацієнтами в разі гострої серцевої 
недостатності. Реалізація плану медсестринських втручань, їхнє оцінювання та 
корекція. 

Техніка безпеки, протипожежна безпека, охорона праці в галузі, 
професійна безпека та протиепідемічний режим у практичній діяльності 
сестри медичної. Засоби захисту персоналу під час роботи з ВІЛ-інфікованими 
пацієнтами.  

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Визначення ознак гострої судинної недостатності. Медсестринське 

обстеження та медсестринська діагностика. Надання невідкладної допомоги 
пацієнтам у стані колапсу, непритомності. 

Проведення інтенсивної терапії пацієнтів з різними видами шокових 
станів. Медсестринське обстеження. Забезпечення догляду за такими 
пацієнтами. Визначення шокового індексу Альдговера. Індекс Франка. 

Розчини, що застосовуються для відновлення об’єму циркулюючої 
крові. Визначення групи крові та резус-фактора. Проведення проб групової та 
індивідуальної сумісності. Участь у катетеризації магістральних судин. 
Вимірювання центрального венозного тиску за допомогою апарата Вальдмана. 

Реалізація плану медсестринських втручань, їхнє оцінювання та 
корекція. 

Дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, 
протиепідемічного режиму та охорони праці у відділенні реанімації та 
інтенсивної терапії. Засоби захисту персоналу під час роботи з ВІЛ-
інфікованими пацієнтами.  

Гостра лівошлуночкова та гостра правошлуночкова серцева 
недостатність. Клінічні ознаки серцевої астми. Диференційна діагностика з 
бронхоспазмом, ларингоспазмом. Набряк легень. Медсестринське обстеження 
та медсестринська діагностика. 

Варіанти клінічного перебігу тромбоемболії легеневої артерії, 
кардіогенного шоку. Участь медсестри при наданні невідкладної допомоги. 
Реалізація лікарських призначень. Розрахунок дози та введення гепарину.  

Причини виникнення та клінічні ознаки гіпертонічного кризу. 
Медикаментозні та немедикаментозні заходи невідкладної допомоги.  

Порушення серцевого ритму та провідності. Медсестринська 
діагностика. Принципи надання невідкладної допомоги. 
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Дотримання правил техніки безпеки працівників, охорони праці в галузі 
для персоналу відділення реанімації та інтенсивної терапії. Заходи безпеки під 
час експлуатації електроапаратури. Особливі вимоги під час роботи з 
балонами, заповненими газом. Засоби захисту персоналу під час роботи з ВІЛ-
інфікованими пацієнтами.  

 
 
Практичні навички: 

 надання невідкладної допомоги в разі: 
• непритомності та колапсу; 
• геморагічного шоку; 
• травматичного шоку; 
• опікового шоку; 
• анафілактичного шоку; 
• токсико-інфекційного шоку; 

 визначення шокового індексу Альдговера; 
 визначення індексу Франка; 
 введення плазмозамінних розчинів; 
 виконання всіх видів маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра 

медична”; 
 визначення груп крові та  резус-фактора; 
 проведення проб групової та індивідуальної сумісності; 
 вимірювання центрального венозного тиску; 
 реалізація плану медсестринських втручань; 
 дотримання принципів медичної етики та деонтології; 
 дотримання правил техніки безпеки, професійної безпеки, охорони 

праці в галузі, протипожежної безпеки під час експлуатації 
електроапаратури та роботи з балонами, заповненими газом. 

 
Тема 4. Гостра дихальна недостатність. Охорона праці в галузі 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Визначення гострої дихальної недостатності. Класифікація за 

ступенями тяжкості. Медсестринське обстеження та медсестринська 
діагностика. Загальні принципи лікування.  

Механічна асфіксія: причини, клінічні ознаки, прийоми першої 
допомоги. Странгуляційна асфіксія. Види утоплення. Перша допомога. 

Астматичний статус, ларингоспазм. Диференційна діагностика, клінічні 
ознаки (медсестринське обстеження та медсестринська діагностика), 
невідкладна допомога. Профілактика аспіраційного пневмоніту. 

Особливості догляду за пацієнтами з гострою дихальною 
недостатністю. 

Техніка безпеки, протипожежна безпека, професійна безпека, 
протиепідемічний режим та охорона праці в галузі у відділеннях реанімації та 
інтенсивної терапії. Заходи безпеки під час експлуатації електроапаратури. 
Особливі вимоги під час роботи з балонами, заповненими газом.  

 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
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Медсестринське обстеження пацієнтів із синдромом гострої дихальної 
недостатності.  

Підготовка обладнання для проведення оксигенотерапії та штучної 
вентиляції легень. Способи відновлення прохідності дихальних шляхів.  

Оцінювання результатів медсестринських втручань та їхня корекція.  
Відпрацювання методики надання невідкладної долікарської медичної 

допомоги при астматичному статусі, ларингоспазмі.  
Клінічні ознаки утоплення в морській і прісній воді. Странгуляційна 

асфіксія. Медсестринська діагностика. Особливості надання невідкладної 
допомоги. 

Медсестринське спостереження та догляд за пацієнтами з гострою 
дихальною недостатністю, вирішення дійсних і супутніх проблем.  

Дотримання правил техніки безпеки, професійної безпеки, 
протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму та охорони праці в галузі 
під час роботи з колючо-ріжучими інструментами, кисневими балонами, 
електроапаратурою тощо. 

 
Практичні навички: 

 вимірювання артеріального тиску та оцінювання показників; 
 визначення пульсу та оцінювання показників; 
 надання невідкладної допомоги при гострій лівошлуночковій та гострій 

правошлуночковій недостатності, астматичному статусі, ларингоспазмі, 
утопленні в морській і прісній воді, странгуляційній асфіксії; 

 розрахунок дози та введення гепарину; 
 видалення стороннього тіла з верхніх дихальних шляхів; 
 виконання всіх видів маніпуляцій; 
 дотримання правил техніки безпеки, професійної безпеки, 

протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму та охорони праці в 
галузі під час роботи з колючо-ріжучими інструментами, кисневими 
балонами, електроапаратурою; 

 дотримання принципів медичної етики та деонтології. 
 

Тема 5. Гострі екзогенні отруєння. Коматозні стани. Гостра ниркова 
та печінкова недостатність. Судомний синдром. Гіпертермічний синдром 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Поняття про отруту. Класифікація отруйних речовин. Клінічні фази 

перебігу гострих екзогенних отруєнь. Загальні принципи лікування. 
Медсестринське обстеження та медсестринська діагностика в разі 

отруєння фосфорорганічними сполуками, чадним газом, припікаючими 
рідинами, кислотами, лугами. Планування медсестринських втручань. 
Спостереження за пацієнтом і вирішення його дійсних проблем. Надання 
невідкладної долікарської медичної допомоги за цієї патології. Види 
антидотів. Методи екстракорпоральної детоксикації. 

Особливості невідкладної допомоги пацієнтам, що зловживають 
алкоголем, препаратами наркотичної дії. 

Допомога пацієнтам, що постраждали від укусів комах, змій і тварин. 
Отруєння грибами: клінічні ознаки та невідкладна допомога. 

Визначення коми. Класифікація за ступенями тяжкості. Шкала Глазго. 
Гіперглікемічна та гіпоглікемічна коми. Причини розвитку, особливості 
клінічного перебігу. Медсестринське обстеження та медсестринська 
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діагностика. Невідкладна допомога.  
Тепловий і сонячний удар. Гіпертермічний та судомний синдроми. 

Невідкладна допомога на догоспітальному етапі, її особливості. 
Причини розвитку гострої ниркової недостатності. Клінічний перебіг 

різних видів ниркової недостатності. Медсестринське обстеження та 
медсестринська діагностика. Інтенсивна терапія. Показання до гемодіалізу. 

Причини виникнення та клінічні ознаки гострої печінкової 
недостатності. Інтенсивна терапія та особливості догляду за пацієнтами з 
гострою печінковою недостатністю. Оцінювання показників лабораторних 
досліджень за схемою: норма, патологія. 

Техніка безпеки, протипожежна безпека, протиепідемічний режим, 
професійна безпека та охорона праці в галузі у відділеннях реанімації та 
інтенсивної терапії. Техніка безпеки для медсестри з догляду за 
тяжкохворими, під час проведення екстракорпоральних методів детоксикації. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Медсестринське обстеження пацієнтів з гострими екзогенними 

отруєннями. Підготовка обладнання для промивання шлунка. Правила 
застосування протиотрут відповідно до таблиці антидотів. Виконання етапів 
медсестринського процесу за пацієнтами з гострими екзогенними отруєннями. 

Оцінювання стану свідомості пацієнтів, що перебувають у коматозному 
стані. Особливості невідкладної допомоги при гострій нирковій і гострій 
печінковій недостатності. Диференційна діагностика ком. Клінічні ознаки 
гіперглікемічної та гіпоглікемічної ком. Дозування та введення інсуліну. 
Медсестринське обстеження та медсестринська діагностика коматозних станів. 
Планування медсестринських втручань. Спостереження за пацієнтом і 
вирішення його дійсних проблем. Надання невідкладної медичної допомоги.  

Тепловий і сонячний удар. Гіпертермічний та судомний синдром. 
Електротравма. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі, її 
особливості. Догляд за пацієнтом, вирішення його дійсних і супутніх проблем. 

Заповнення добового листка спостереження за пацієнтом 
реанімаційного відділення. 

Дотримання правил техніки безпеки, професійної безпеки, 
протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму та охорони праці в галузі 
у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Техніка безпеки під час роботи 
з кислотами та їдкими речовинами, проведення екстракорпоральних методів 
детоксикації. Вимоги з техніки безпеки, охорони праці для персоналу 
психіатричних установ. 

 
Практичні навички: 

 надання невідкладної допомоги в разі отруєння фосфорорганічними 
сполуками, чадним газом, припікаючими рідинами, кислотами, лугами, 
грибами; 

 надання невідкладної допомоги пацієнтам, що постраждали від укусів 
комах, змій і тварин; 

 надання невідкладної допомоги пацієнтам при коматозних станах, 
гострій нирковій та печінковій недостатності, тепловому і сонячному 
ударі, гіпертермічному та судомному синдромах, електротравмі; 

 оцінювання стану свідомості пацієнтів з коматозними станами; 
 проведення катетеризації сечового міхура гумовим катетером; 
 проведення промивання шлунка;  
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 розрахунок дози та введення інсуліну; 
 виконання всіх видів маніпуляцій; 
 дотримання правил техніки безпеки, професійної безпеки, 

протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму та охорони праці в 
галузі у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, під час роботи з 
кислотами та їдкими речовинами, проведення екстракорпоральних 
методів детоксикації; 

 дотримання принципів медичної етики та деонтології. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Проведення медсестринського огляду пацієнтів анестезіолого-
реанімаційного відділення. 

2. Приготування набору для інтубації трахеї. 
3. Робота з портативними дихальними апаратами. 
4. Виконання премедикації. 
5. Заповнення наркозної карти. 
6. Здійснення догляду за трахеостомою. 
7. Підготовка дефібрилятора до роботи. 
8. Техніка безпеки під час роботи з дихальною апаратурою і дефібрилятором. 
9. Володіння способами введення анестетиків місцевої дії. 
10. Вимірювання артеріального тиску та оцінювання показників. 
11. Підраховування частоти серцевих скорочень. 
12. Підраховування частоти дихальних рухів. 
13. Відновлювання прохідності дихальних шляхів. 
14. Виконання непрямого масажу серця та штучної вентиляції легень. 
15. Оцінювання ефективності реанімаційних заходів. 
16. Складання набору для катетеризації магістральних судин. 
17. Стерилізація дихальної апаратури. 
18. Підготовка пацієнта до лабораторних та інструментальних обстежень. 
19. Надання пацієнтові відповідного положення у функціональному ліжку. 
20. Виконання усіх видів маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра 

медична”. 
21. Промивання шлунка. 
22. Оцінювання стану свідомості пацієнтів, що перебувають у коматозних 

станах. 
23. Видалення стороннього тіла з верхніх дихальних шляхів. 
24. Визначення виду утоплення. 
25. Визначення групи крові та резус-фактора. 
26. Виконання проби групової та індивідуальної сумісності крові. 
27. Розрахунок дози інсуліну та гепарину. 
28. Катетеризація сечового міхура гумовим катетером. 
29. Проведення лаважу трахео-бронхіального дерева. 
30. Надання невідкладної долікарської медичної допомоги при гострій 

серцево-судинній, дихальній, нирковій, печінковій недостатності, 
коматозних станах, гострих екзогенних отруєннях, гіпертермічному та 
судомному синдромах. 

31. Здійснення медсестринського спостереження та медсестринської 
діагностики, виконання призначення лікаря, реалізація плану 
медсестринських втручань, їх оцінювання та корекція за пацієнтами з 
невідкладними станами. 

32. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 
протипожежної безпеки, професійної безпеки та протиепідемічного 
режиму у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, при проведенні 
знеболювання, наданні невідкладної долікарської допомоги. Заходи 
безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під 
тиском, балонами з газом. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 
ЗАЛІКУ ТА КОМПЛЕКСНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 
 

1. Історія розвитку анестезіології. Реаніматологія як наука. 
2. Структура відділення реанімації та інтенсивної терапії. 
3. Документація анестезіолого-реаніматологічного відділення. 
4. Функціональні обов’язки медсестри-анестезиста. 
5. Обладнання для інгаляційного наркозу. Дихальні контури. 
6. Премедикація. 
7. Медикаменти для інгаляційного наркозу. 
8. Стадії та рівні ефірного наркозу. 
9. Міорелаксанти. 
10. Ускладнення інгаляційного наркозу. Профілактика та лікування. 
11. Техніка безпеки під час роботи з дихальною апаратурою. 
12. Медикаменти для неінгаляційного наркозу. 
13. Змішаний та комбінований наркоз. 
14. Нейролептаналгезія. Атаралгезія. 
15. Медсестринський процес (пацієнти після наркозу). 
16. Види місцевої анестезії. 
17. Спинномозкова анестезія. 
18. Епідуральна анестезія. 
19. Анестетики місцевої дії. 
20. Новокаїнові блокади. 
21. Визначення добової потреби у воді та електролітах. 
22. Інфузійні розчини, що застосовуються для корекції водно-електролітного 

балансу. 
23. Корекція кислотно-основного стану. 
24. Плазмозамінники. 
25. Участь медсестри у парентеральному харчуванні пацієнтів. 
26. Термінальні стани. 
27. Клінічна смерть. Біологічна смерть. 
28. Серцево-легенева реанімація. I етап. 
29. Серцево-легенева реанімація. II етап. 
30. Показання до дефібриляції. Техніка проведення. 
31. Серцево-легенева реанімація. III етап. 
32. Постреанімаційна хвороба. Профілактика та лікування. 
33. Ускладнення серцево-легеневої реанімації. 
34. Гостра судинна недостатність. Невідкладна допомога у випадку 

непритомності та колапсу. 
35. Визначення шоку. Причини виникнення, класифікація, клінічні форми. 
36. Геморагічний шок. Ступені тяжкості, клінічні ознаки, невідкладна 

допомога. Шоковий індекс Альдговера. 
37. Травматичний шок. Визначення крововтрати. Невідкладна допомога. 
38. Опіковий шок. Індекс Франка. 
39. Анафілактичний шок. Причини виникнення. Варіанти перебігу. 
40. Токсико-інфекційний шок. Клінічні ознаки та невідкладна допомога. 
41. Види плазмозамінних розчинів. 
42. Техніка проведення гемотрансфузій. 
43. Гемотрансфузійний шок. 
44. Цитратний шок. 
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45. Медсестринський процес (пацієнти з гострою судинною недостатністю). 
46. Типи серцевої недостатності. Гостра лівошлуночкова недостатність. 
47. Серцева астма. Альвеолярний набряк легень. Клінічні ознаки та 

невідкладна допомога. 
48. Кардіогенний шок. 
49. Невідкладна допомога при гіпертонічному кризі. 
50. Клінічні ознаки гострої правошлуночкової недостатності. 
51. Тромбоемболія легеневої артерії. 
52. Медсестринський процес (пацієнти з гострою серцевою недостатністю). 
53. Гостра дихальна недостатність. Класифікація за ступенями тяжкості. 
54. Загальні принципи лікування гострої дихальної недостатності. 
55. Невідкладна допомога при механічній асфіксії. 
56. Портативні дихальні апарати. 
57. Види утоплення. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 
58. Странгуляційна асфіксія. Правові моменти.  
59. Астматичний статус. Діагностика, клінічні ознаки, невідкладна допомога. 
60. Методи долікарської допомоги при ларингоспазмі. 
61. Медсестринський процес (пацієнти з гострою дихальною недостатністю). 
62. Поняття про отруту. Класифікація токсичних речовин. 
63. Особливості клінічного перебігу гострих екзогенних отруєнь. Загальні 

принципи лікування. Антидоти. 
64. Отруєння чадним газом. 
65. Отруєння алкоголем. 
66. Отруєння фосфорорганічними сполуками. 
67. Отруєння барбітуратами. 
68. Отруєння припікаючими рідинами. 
69. Отруєння грибами. 
70. Роль медичної сестри в діагностиці та лікуванні отруєнь. 
71. Визначення коми. Класифікація ком за ступенями тяжкості. 
72. Градація стану свідомості. Шкала Глазго. 
73. Гіперглікемічна кома. Діагностика та невідкладна допомога. 
74. Гіпоглікемічна кома. Діагностика та невідкладна допомога. 
75. Особливості догляду за пацієнтами з гострою печінковою та нирковою 

недостатністю. 
76. Інтенсивна терапія у випадку гострої печінкової та ниркової 

недостатності. 
77. Медсестринський процес (пацієнти в коматозних станах). 
78. Невідкладна допомога в разі гіпертермічного синдрому. 
79. Види лихоманок. 
80. Судомний синдром. Невідкладна допомога. 
81. Електротравма. Роль медичної сестри під час надання невідкладної 

допомоги. 
82. Правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, протипожежної безпеки, 

професійної безпеки та протиепідемічного режиму у відділеннях 
реанімації та інтенсивної терапії, під час проведення знеболювання, 
надання невідкладної долікарської допомоги. Заходи безпеки під час 
роботи з електроприладами, апаратами, які працюють під тиском, 
балонами з газом. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Актуальність вивчення предмета зумовлена змінами, що відбулися 

внаслідок реорганізації і розбудови Збройних сил України, зміною поглядів на 
ведення бойових дій, застосування сучасних видів зброї, накопиченням 
досвіду роботи військово-медичної служби під час виникнення локальних 
воєнних конфліктів, надання першої медичної допомоги під час надзвичайних 
ситуацій. 

У локальних воєнних конфліктах, під час надзвичайних ситуацій у 
мирний та воєнний час важлива роль у своєчасному наданні медичної 
допомоги пораненим та хворим належить молодшому та середньому  
медичному персоналу. 

Наскільки своєчасно, правильно і чітко буде надано першу медичну 
допомогу, настільки підвищуються шанси щодо збереження життя та 
успішного лікування поранених і хворих на подальших етапах медичної 
евакуації. 

Усі питання військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних 
ситуацій повинні вивчатися з урахуванням знань і практичних навичок, 
отриманих студентами з інших навчальних дисциплін, насамперед з анатомії 
та фізіології людини, хірургії, терапії, фармакології, гігієни, епідеміології та 
інфекційних хвороб. 

Програма розкриває зміст дисципліни відповідно до вимог складових 
галузевих стандартів вищої освіти — освітньо-кваліфікаційної характеристики 
(ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки молодших 
спеціалістів за спеціальностістю “Сестринська справа”, затверджених МОН і 
МОЗ України в 2011 р. і навчальних планів (2011 р.). 

Дисципліна “Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних 
ситуацій” складається з лекцій, навчальної практики під керівництвом 
викладача і самостійної роботи студентів. На практичних заняттях особливу 
увагу приділено питанням надання першої медичної допомоги пораненим та 
ураженим на полі бою та екстренної медичної допомоги під час надзвичайних 
ситуацій 

 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 основні завдання медичної служби Збройних сил України у воєнний 
час; 

 основи організації лікувально-евакуаційних заходів у військах; 
 завдання та структуру організації Державної служби медицини 

катастроф; 
 особливості та медико-тактичні характеристики різного виду аварій, 

стихійних лих;  
 принципи лікувально-евакуаційного забезпечення населення в системі 

Державної    служби медицини катастроф, особливості організації 
лікувально-евакуаційних заходів в осередках масового ураження; 

 принципи надання медичної допомоги пораненим та хворим під час 
бойових дій та при надзвичайних ситуаціях. 
 
Студенти повинні вміти: 

 надавати та організовати першу медичну допомогу пораненим і 
ураженим в умовах бойової обстановки; 

 організовувати медичне забезпечення роти та при різних видах бойових 
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дій; 
 надавати першу медичну і долікарську допомогу в осередках 

надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час; 
 користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, а 

також засобами індивідуального медичного захисту; 
 надавати першу медичну допомогу в разі отруєння сильнодіючими 

отруйними речовинами; 
 працювати в складі бригад і загонів екстреної медичної допомоги в 

осередках масового ураження. 
 

Студенти мають бути поінформовані про: 
 умови діяльності медичної служби Збройних сил у сучасній війні; 
 екологічну обстановку на території України, регіону та можливі аварії й 

катастрофи; 
 досвід роботи служби екстреної медичної допомоги під час ліквідації 

наслідків великомасштабних надзвичайних ситуацій різного 
походження. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 

Загальний 
обсяг Лекції 

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача 

Самостійна 
робота 

 Частина І. Військово-медична підготовка     
 Розділ 1. Основи організації медичного 

забезпечення військ 
    

1 Основні завдання медичної служби Збройних 
сил України у воєнний час. 
Уражуюча дія сучасної зброї та 
характеристика санітарних втрат 

4 2 — 2 

2 Основи організації лікувально-евакуаційного 
забезпечення військ 2 2 — — 

3 Організація надання першої медичної 
допомоги пораненим на полі бою. 
Індивідуальні та групові засоби медичного 
захисту. Медичне оснащення санітара та 
санітарного інструктора роти 

4 — 4 — 

4 Медичне забезпечення механізованої роти і 
батальйону в оборонному та наступальному 
боях 

2 2 — — 

 Розділ 2. Охорона праці в галузі  2 — — 2 
 Розділ 3. Основи організації забезпечення 

медичним майном і технікою у воєнний час 4 — 2 2 

 Розділ 4. Основи військово-польової 
хірургії     

5 Заходи першої медичної допомоги при 
пораненнях та ураженнях 4 — 4 — 

6 Травматичний шок. Синдром тривалого 
роздавлювання тканин. Термічні опіки. 
Відмороження 

6 — 4 2 

 Розділ 5. Основи військово-польової терапії     
7 Завдання та зміст військово-польової терапії. 

Характеристика ядерної зброї. Радіаційні 
ураження 

4 — 2 2 

8 Особливості хімічної зброї. Характеристика 
осередку хімічного зараження. Ураження 
бойовими отруйними речовинами 

4 — 2 2 

 Розділ 6. Основи військової гігієни     
9 Основи організації санітарно-гігієнічних 

заходів у військах 2 — — 2 

10 Гігієна розташування та пересування військ, 
особливості гігієни військово-службовців 
спеціальних родів військ 

2 — - 2 

11 Гігієна харчування особового складу військ 2 — 2 - 
12 Гігієна польового водопостачання 2 — — 2 
 Розділ 7. Основи військової епідеміології     

13 Завдання та основи протиепідемічного 
захисту військ 2 — — 2 

14 Загальна характеристика протиепідемічних сил і 
засобів, протиепідемічний захист на етапах 
медичної евакуації. Санітарно-епідеміологічна 
розвідка 

4 — 2 2 

15 Протиепідемічний захист військ в умовах 
застосування ворогом бактеріологічної зброї 2 — — 2 

 Частина ІІ. Медицина надзвичайних 
ситуацій 
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 Розділ 8. Завдання та основи організації 
медичного забезпечення населення у 
надзвичайних ситуаціях 

    

16 Організація захисту населення у 
надзвичайний період. Основи створення, 
структура і завдання Державної служби 
медицини катастроф 

2 2 — — 

17 Організація екстреної медичної допомоги 
постраждалим у надзвичайних ситуаціях. 
Система лікувально-евакуаційного 
забезпечення населення в надзвичайних 
ситуаціях 

4 — 2 2 

 Розділ 9. Техногенні катастрофи     
18 Транспортні катастрофи, їх медико-тактична 

характеристика. Лікувально-евакуаційні 
заходи в осередку транспортних аварій і 
катастроф 

4 — 2 2 

19 Аварії на АЕС і радіаційно-небезпечних 
об’єктах, їх медико-тактична характеристика  4 — 2 2 

20 Хіміко-технологічні катастрофи. Класифікація  
сильнодіючих отруйних речовин, симптоми 
отруєння. Основні лікувально-профілактичні 
заходи в осередку хімічного ураження 

4 — 2 2 

 Розділ 10. Стихійні лиха, їх класифікація і 
медико-тактичні особливості. Основи 
організації та проведення аварійно-
рятувальних і невідкладних робіт, медична 
допомога в районах стихійних лих 

3 1 — 2 

 Розділ 11. Екстрена медична допомога при 
масових ураженнях у мирний та воєнний 
час. Основні принципи і способи захисту 
населення при масових ураженнях у 
надзвичайних ситуаціях природного та 
техногенного характеру 

4 — 2 2 

 Розділ 12. Організація санітарно-гігієнічних 
і протиепідемічних заходів у надзвичайних 
ситуаціях. Зміст та  організації режимно-
обмежувальних заходів у епідемічних 
осередках 

4 — 4 — 

 Усього 81 9 36 36 
 

Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють циклові методичні 
комісії навчальних закладів. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

1. Уражуюча дія сучасної зброї та характеристика санітарних втрат. 
2. Охорона праці в галузі. 
3. Основи організації забезпечення медичним майном і технікою у 

воєнний час. 
4. Травматичний шок. Синдром тривалого роздавлювання (стиснення) 

тканин. Термічні опіки. Відмороження. 
5. Завдання та зміст військово-польової терапії. Характеристика ядерної 

зброї. Радіаційні ураження. 
6. Особливості хімічної зброї. Характеристика осередку хімічного 

зараження. Ураження бойовими отруйними речовинами. 
7. Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у військах. 
8. Гігієна розташування та пересування військ, особливості гігієни 

військовослужбовців спеціальних родів військ. 
9. Гігієна польового водопостачання військ. 
10. Завдання та основи протиепідемічного захисту військ. 
11. Загальна характеристика протиепідемічних сил і засобів, 

протиепідемічний захист на етапах медичної евакуації. Санітарно-
епідеміологічна розвідка. 

12. Протиепідемічний захист військ в умовах застосування ворогом 
бактеріологічної зброї. 

13. Організація екстреної медичної допомоги постраждалим в 
надзвичайних ситуаціях. Система лікувально-евакуаційного 
забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях. 

14. Транспортні катастрофи, їх медико-тактична характеристика. 
Лікувально-евакуаційні заходи в осередку транспортних аварій і 
катастроф. 

15. Аварії на АЕС і радіаційно-небезпечних об’єктах, їх медико-тактична 
характеристика. 

16. Хіміко-технологічні катастрофи. Класифікація сильнодіючих отруйних 
речовин, симптоми отруєння. Основні лікувально-профілактичні заходи 
в осередку хімічного ураження. 

17. Стихійні лиха, їх класифікація та медико-тактична характеристика. 
Основи організації та проведення аварійно-рятувальних та 
невідкладних робіт, медична допомога в районах стихійних лих. 

18. Екстрена медична допомога при масових ураженнях в мирний та 
воєнний час. Основні принципи і способи захисту населення при 
масових ураженнях у надзвичайних ситуаціях природного та 
техногенного характеру. 
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ЗМІСТ 
 
Частина І. Військо-медична підготовка 
 
Розділ 1. Основи організації медичного забезпечення 

військ 
 
Тема 1. Основні завдання медичної служби Збройних сил України у 

воєнний час. Уражуюча дія сучасної зброї та характеристика санітарних 
втрат 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Основні завдання медичної служби Збройних сил України у воєнний 

час, їх зміст і значення. Умови діяльності медичної служби та їх вплив на 
організацію медичного забезпечення військ. 

Організаційна структура медичної служби Збройних сил України. 
Військова ланка медичної служби Збройних сил України. Категорії особового 
складу медичної служби. Військові звання особового складу медичної служби. 
Можливі призначення молодшого медичного персоналу у воєнний час. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Поняття про загальні втрати особового складу військ. Визначення і 

класифікація санітарних втрат, їхня характеристика. Величина санітарних втрат, 
фактори, які впливають на їх розміри. Сучасна структура санітарних втрат, її 
залежність від зброї, яку використовує ворог. Коротка характеристика сучасної зброї. 
Вплив величини і структури санітарних втрат на організацію медичного забезпечення 
військ. 

 
Тема 2. Основи організації лікувально-евакуаційного забезпечення 

військ 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Лікувально-евакуаційне забезпечення військ. 
Головні етапи розвитку системи лікувально-евакуаційного 

забезпечення. Сутність сучасної системи лікувально-евакуаційного 
забезпечення, її принципи. 

Етап медичної евакуації, завдання, які він виконує, вимоги до 
розгортання та принципова схема його розгортання. 

Види і обсяг медичної допомоги. Заходи першої медичної та 
долікарської (фельдшерської) допомоги. 

Медичне сортування поранених і хворих на етапах медичної евакуації. 
Медична евакуація. Особливості організації і проведення лікувально-

евакуаційних заходів при ліквідації наслідків застосування ворогом засобів 
масового ураження. Роль медичної сестри в проведенні лікувально-
евакуаційних заходів у військах. 

 
Тема 3. Організація надання першої медичної допомоги пораненим на 

полі бою. Індивідуальні та групові засоби медичного захисту. Медичне 
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оснащення санітара та санітарного інструктора роти 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Розшук поранених на полі бою. Способи наближення стрільців-

санітарів та санітарного інструктора роти до поранених залежно від умов 
місцевості, погоди, часу доби та характеру бойової обстановки. 

Надання першої медичної допомоги пораненим на полі бою. Роль 
самодопомоги та взаємодопомоги в сучасному бою. Способи відтягування 
поранених і винесення їх з поля бою в укриття (гнізда поранених). 

Позначення місць укриття та зосередження поранених. 
Медико-тактична характеристика індивідуальних засобів медичного 

оснащення: аптечки індивідуальної, індивідуального протихімічного пакету, 
пакету перев’язувального індивідуального, засобу для знезараження води. 

Медико-тактична характеристика групових засобів медичного захисту. 
Медико-тактична характеристика сумки санітара, сумки медичної 

військової, лямки медичної носильної, лямки медичної спеціальної, шолома 
для поранених у голову, нош санітарних, нош іммобілізаційних вакуумних. 

 
Практичні навички: 

 наближення до поранених різними способами (короткою перебіжкою, 
перебіжкою в положенні пригнувшись, переповзанням: “рачкуючи” 
“по-пластунському” та на боці); 

 гасіння палаючого обмундирування та запалювальних сумішей; 
 відтягування поранених з поля бою в укриття на собі (на спині та на 

стегні); 
 відтягування поранених в укриття за допомогою табельних засобів: на 

плащ-наметі; 
 способи витягування поранених із бронетанкової техніки та інших місць їх 

перебування за допомогою лямки медичної спеціальної Ш-4; 
 винесення поранених з поля бою одним санітаром на спині, плечі, на 

руках перед собою; 
 винесення поранених з поля бою одним санітаром за допомогою лямки 

медичної носильної (складеною кільцем і вісімкою); 
 винесення поранених з поля бою двома санітарами: на руках, плащ-

наметі, за допомогою лямки медичної носильної, на санітарних та 
імпровізованих ношах; 

 медико-тактична характеристика індивідуального медичного 
оснащення (АІ, ППІ, ІПП-8, ІПП-9, ІПП-10, таблетки для знезараження 
води); 

 медико-тактична характеристика групового медичного оснащення (АВ, 
СС, СМВ); 

 уміння користуватися: 
• шприц-тюбиком; 
• аптечкою індивідуальною (АІ-1); 
• ППІ; 
• ІПП-8, ІПП-9, ІПП-10; 
• таблетками для знезараження води; 
• аптечкою військовою (АВ); 
• трубкою дихальною (ТД-1); 
• сумкою санітара (СС); 
• сумкою медичною військовою (СМВ); 
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• ношами санітарними; 
• лямкою медичною носильною (Ш-1); 
• лямкою медичною спеціальною (Ш-4). 

 
Тема 4. Медичне забезпечення механізованої роти і батальйону в 

оборонному та наступальному боях 
 
ЛЕКЦІЯ 
 
Організаційна структура Збройних сил України. 
Військові підрозділи, частини, з’єднання та об’єднання сухопутних 

військ Збройних сил України. 
Види загальновійськового бою. Медична служба механізованої 

бригади. 
Умови діяльності медичної служби в оборонному бою. 
Побудова оборони роти (ротний опорний пункт). 
Організація роботи стрільців-санітарів взводів та санітарного 

інструктора роти з проведення заходів медичного забезпечення роти в 
оборонному бою. Призначення і організація роботи медичного поста роти 
(МПР). 

Організаційна структура механізованого батальйону. 
Медичний пункт батальйону (МПБ): завдання. Організація роботи МПБ в 

оборонному бою,  евакуації поранених і хворих із рот в МПБ. 
Умови діяльності медичної служби в наступальному бою. 
Бойовий порядок роти в наступальному бою. 
Організація роботи стрільців-санітарів взводів та санітарного 

інструктора роти у ході наступального бою. 
Організація медичного забезпечення механізованого батальйону в 

наступальному бою. 
 
Розділ 2. Охорона праці в галузі  
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Основні законодавчі акти з охорони праці. 
Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів. 
Правила безпеки під час роботи з радіоактивними, сильнодіючими 

речовинами. 
Особиста гігієна під час роботи та занять. 
Техніка безпеки при експлуатації балонів. 
Техніка безпеки під час ліквідації наслідків катастроф. 
Пожежна безпека. 
 
Розділ 3. Основи організації забезпечення медичним 

майном і технікою у воєнний час 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Поняття про комплект медичного майна. 
Загальна медико-тактична характеристика комплектів медичного майна 

для оснащення медичного пункту батальйону. Зберігання і оновлення 
медичного майна в комплектах. 
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Медико-тактична характеристика технічних засобів, рухомих медичних 
і санітарних установок, типового медичного устаткування, медичних наметів, 
які використовуються при розгортанні медичної роти механізованої бригади. 

 
Практичні навички: 

 уміння користуватися: 
• комплектом фельдшерським (ПФ); 
• комплектом “Перев’язувальні засоби стерильні” (Б-1); 
• комплектом “Шини” (Б–2); 
• апаратом “Інгалятор кисневий портативний” (КІ-4); 
• апаратом для штучної вентиляції легенів портативним ручним 

типу ДП–10; 
• ношами санітарними; 
• лямками медичними носильними (Ш–1); 
• лямками медичними спеціальними (Ш–4); 
• шоломом для поранених у голову (ШР); 

 техніка накладання транспортних шин: 
• Дітеріхса; 
• Крамера; 
• фанерної; 
• підборідної з головною пов’язкою. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Організація забезпечення медичним майном підрозділів медичної роти 

механізованої бригади в польових умовах.  
Основні завдання медичної служби щодо забезпечення військ 

медичним майном і технікою у воєнний час. Принципи медичного постачання 
Збройних сил України. 

Норми постачання медичного майна у воєнний час.  
 
Розділ 4. Основи військово-польової хірургії 
 
Тема 5. Заходи першої медичної допомоги при пораненнях та 

ураженнях 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Заходи першої медичної допомоги при пораненнях: 

 витягування уражених з-під завалів, зі сховищ, укриттів, води, бойової 
техніки; 

 гасіння одягу, що горить чи тліє, запалювальних сумішей; 
 уведення знеболювальних засобів зі шприц-тюбика з індивідуальної 

аптечки; 
 усунення асфіксії шляхом звільнення верхніх дихальних шляхів від 

слизу, крові, сторонніх тіл, надання відповідного положення тілу (у разі 
западання язика, блювання, значної носової кровотечі) і проведення 
штучної вентиляції легень (ШВЛ) способом рот до рота і рот до носа;  

 тимчасове спинення зовнішньої кровотечі; 
 накладання асептичної пов’язки у разі відкритого пневмотораксу; 
 іммобілізація ушкодженої кінцівки підручними засобами; 
 надягання протигаза під час перебування на зараженій місцевості; 
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 введення антидотів; 
 часткове санітарне оброблення; 
 застосування антибіотиків, протиблювотних засобів з індивідуальної 

аптечки. 
 
Практичні навички: 

 послідовність дій під час надання першої медичної допомоги; 
 тимчасове спинення зовнішньої кровотечі за допомогою: 

• накладання тугої пов’язки; 
• притискування артерії пальцями до кісткового виступу; 
• максимального згинання кінцівки; 
• накладання джгута-закрутки; 
• накладання гумового джгута; 

 накладання асептичної пов’язки при пораненнях кінцівок, живота, 
грудної клітки та інших ділянок тіла; 

 накладання оклюзійної пов’язки при відкритому пневмотораксі; 
 тимчасова іммобілізація кінцівок з використанням пов’язок і підручних 

засобів (імпровізованих шин); 
 штучне дихання “з рота до рота”, “з рота до носа” та за допомогою 

дихальної трубки ТД-1; 
 проведення закритого масажу серця; 

 
Тема 6. Травматичний шок. Синдром тривалого роздавлювання 

тканин. Термічні опіки. Відмороження 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Травматичний шок, клінічні прояви. Заходи першої медичної допомоги 

пораненим у стані травматичного шоку.  
Клінічна картина в різні періоди синдрому тривалого роздавлювання 

(стиснення) тканин. Заходи першої медичної допомоги. 
Класифікація опіків за глибиною ураження. Клінічна картина опікової 

хвороби. Методи визначення площі опіків у польових умовах. 
Візуальне визначення ступеня опіку. Визначення площі опіку за 

правилом дев’яток (Уоллеса) та правилом долоні (Глумова). 
Заходи першої медичної допомоги при термічних ушкодженнях. 
Відмороження, клінічні прояви. Заходи першої медичної допомоги при 

відмороженнях. 
 
Практичні навички: 

 визначення ступеня тяжкості травматичного шоку; 
 заходи невідкладної допомоги при травматичному шоку; 
 визначення площі опіків; 
 введення знеболювальних препаратів; 
 накладання асептичних пов’язок на опікову поверхню; 
 вирішення завдань з надання першої медичної допомоги при розвитку 

травматичного шоку, термічних опіках, синдромі тривалого 
роздавлювання (стиснення) тканин, відмороженні. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Причини і частота виникнення травматичного шоку в умовах сучасної 
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війни.  
Синдром тривалого роздавлювання (стиснення) тканин, частота 

виникнення. 
Причини і частота термічних опіків у сучасній війні. Особливості опіків 

внаслідок дії ядерної зброї та запалювальних сумішей. 
 
Розділ 5. Основи військово-польової терапії 
 
Тема 7. Завдання та зміст військово-польової терапії. 

Характеристика ядерної зброї. Радіаційні ураження 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Гостра променева хвороба (ГПХ). Клінічна картина ГПХ І–ІV ступенів. 
Рання діагностика ГПХ. Перша медична допомога ураженим. Комбіновані 

радіаційні ураження. Профілактика радіаційних уражень. Прилади радіаційної 
розвідки та дози метричного контролю. 

 
Практичні навички: 

 надягання протигазу і ШР на пораненого у голову  в осередку 
ураження; 

 робота з приладами дозиметричного контролю – ДП-22В, ІД-1; 
 використання протирадіаційних засобів з АІ-1; 
 проведення часткового санітарного оброблення; 
 робота з радіометром-рентгенометром – ДП-5А; 
 вирішення ситуаційних завдань.  

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Військово-польова терапія (ВПТ). Завдання та зміст ВПТ. 
Характеристика ядерної зброї. Уражуючі фактори ядерної зброї. 

Характеристика можливих санітарних втрат. Стисла характеристика 
біологічної дії йонізуючого випромінювання. Гостра та хронічна променева 
хвороба. 

 
Тема 8. Особливості хімічної зброї. Характеристика осередку 

хімічного зараження. Ураження бойовими отруйними речовинами 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Клінічна картина уражень різними типами отруйних речовин. Надання 

першої медичної допомоги ураженим. 
 
Практичні навички: 

 введення антидоту за допомогою шприц-тюбика; 
 надягання протигазу і шолому для поранених у голову на пораненого в 

зараженій зоні; 
 проведення часткового санітарного оброблення за допомогою ІПП-8 

(ІПП-9, ІПП-10); 
 способи проведення штучного дихання в зараженій атмосфері, в 

зараженій атмосфері; 
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 киснева інгаляція за допомогою інгалятора КІ-4; 
 штучна вентиляція легень за допомогою ДП-10; 
 вирішення ситуаційних завдань з діагностики уражень отруйними 

речовинами та надання першої медичної допомоги ураженим. 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Історія виникнення хімічної зброї. Класифікація бойових отруйних 

речовин.  
Характеристика бойових отруйних речовин: 

 нервово-паралітичної дії; 
 шкірно-наривної дії; 
 загальноотруйної дії; 
 задушливої дії; 
 психотоміметичної дії; 

 
Розділ 6. Основи військової гігієни 
 
Тема 9. Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у військах 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Особливості бойової обстановки та військової діяльності, що впливають 

на стан здоров’я особового складу військ. Загальні уявлення про розташування 
військ на бойових позиціях, умови життя, побуту та бойової діяльності військ. 
Поняття про санітарно-гігієнічні заходи, їх значення в збереженні здоров’я 
військовослужбовців і підтриманні боєздатності військ. Перелік санітарно-
гігієнічних заходів, що проводяться силами військової медичної служби, 
організація їх виконання. Роль молодшого медичного персоналу в організації та 
проведенні санітарно-гігієнічних заходів у роті та батальйоні. 

 
Тема 10. Гігієна розташування та пересування військ, особливості 

гігієни військовослужбовців спеціальних родів військ 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Санітарно-гігієнічні вимоги до території та населених пунктів, 

призначених для розташування особового складу. 
Санітарно-гігієнічні вимоги до пересування військ пішки, 

автомобільним, залізничним і водним транспортом. 
Гігієна праці військовослужбовців в авіаційних, бронетанкових і 

радіотехнічних частинах. 
 
Тема 11. Гігієна харчування особового складу військ 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Основні принципи раціонального харчування. Правила зберігання і 

транспортування продовольства. Санітарно-гігієнічні вимоги до приготування 
їжі. Медичний контроль за харчуванням. Санітарний контроль за об’єктами 
харчування. Медичний контроль за станом здоров’я працівників об’єктів 
харчування. Особливості організації харчування в польових умовах. Польовий 
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пункт харчування. 
 
Практичні навички: 

 взяття проби готової їжі для лабораторного дослідження і оформлення 
супроводжувальних документів; 

 взяття матеріалів для виявлення збудників кишкових і тифо-
паратифозних інфекцій.  

 взяття готової їжі на калорійність. 
 
Тема 12. Гігієна польового водопостачання  
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Гігієнічні вимоги до водопостачання військовослужбовців. 
Організація польового водопостачання: розвідка, добування та 

очищення води. Вимоги до якості води. Очищення та знезараження води в 
польових умовах. 

 
Розділ 7. Основи військової епідеміології 
 
Тема 13. Завдання та основи протиепідемічного захисту військ 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Головні причини виникнення та поширення епідемічних захворювань у 

військах під час війни. 
Бактеріологічна зброя, можливості її використання в сучасній війні та 

зростання небезпеки виникнення епідемічних захворювань у військах. 
Протиепідемічний захист військ і його головне завдання. Система 

протиепідемічних заходів. Основні заходи протиепідемічного захисту військ. 
Протиепідемічний захист військ на етапах медичної евакуації. 

Обов’язки середнього медичного персоналу щодо контролю за 
санітарно-епідемічним станом військової частини та її підрозділів. 

 
Тема 14. Загальна характеристика протиепідемічних сил і засобів. 

Протиепідемічний захист на етапах медичної евакуації. Санітарно-
епідеміологічна розвідка 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Особливості організації лікувально-евакуаційних заходів в умовах 

застосування ворогом бактеріологічної (біологічної) зброї. 
Заходи щодо запобігання поширенню інфекційних захворювань у 

військах після застосування ворогом бактеріологічної зброї. 
Санітарно-епідеміологічна розвідка. 
Завдання санітарно-епідеміологічної розвідки, методи її проведення. 

Звіт і складання картки санепідрозвідника. 
 
Практичні навички: 

 санітарно-епідеміологічна розвідка населеного пункту: 
 опитування населення; 
 визначення санітарно-технічного стану житлового фонду і джерел 
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водопостачання; 
 звіт і складання картки санепідрозвідника. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Загальні відомості про структуру й функції санітарно-епідеміологічних 

закладів [санітарно-епідеміологічні лабораторії (СЕЛ) та загони (СЕЗ) 
гарнізону, оперативного командування, військовий польовий інфекційний 
госпіталь]. Завдання санітарно-контрольного пункту (СКП). 

Суть протиепідемічного режиму роботи медичних підрозділів, частин і 
закладів, його складові частини. 

 
Тема 15. Протиепідемічний захист військ в умовах застосування 

ворогом бактеріологічної зброї 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Загальні відомості про бактеріологічну (біологічну) зброю та її 

уражуючі чинники, специфічні особливості, можливі способи застосування, 
найбільш імовірні види збудників. 

Заходи протиепідемічного захисту. Роль і місце медичної служби 
військової частини у виконанні завдань бактеріологічної розвідки. Загальні 
відомості про неспецифічну та специфічну індикацію бактеріологічної 
(біологічної) зброї. 

Заходи щодо запобігання поширенню інфекційних захворювань у військах 
після застосування бактеріологічної зброї ворогом. 

Особливості режимно-обмежувальних заходів в осередках зараження 
бактеріальними засобами. 

Загальні відомості про завдання і зміст обсервації та карантину у 
військових частинах і закладах. 

 
Частина ІІ. Медицина надзвичайних ситуацій 
 
Розділ 8. Завдання та основи організації медичного 

забезпечення населення у надзвичайних ситуаціях 
 
Тема 16. Організація захисту населення у надзвичайний період. 

Основи створення, структура і завдання Державної служби медицини 
катастроф 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Завдання та організація Державної служби медицини катастроф 

(ДСМК). Заклади та формування ДСМК. Чинні законодавчі акти України, їх 
основні положення. 

Основна мета та організаційні основи лікувально-евакуаційного 
забезпечення в системі ДСМК. Суть системи лікувально-евакуаційного 
забезпечення населення в надзвичайний період. Умови реалізації сучасної 
системи лікувально-евакуаційного забезпечення населення в надзвичайних 
ситуаціях (НС). 

Робота бригад і загонів екстреної медичної допомоги, інших медичних 
формувань у районах масового ураження людей. Особливості роботи медичної 
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сестри в екстремальних умовах. 
 
Тема 17 Організація екстреної медичної допомоги постраждалим у 

надзвичайних ситуаціях. Система лікувально-евакуаційного забезпечення 
населення в надзвичайних ситуаціях 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Чинні законодавчі акти України, їх основні положення. 
Медичне сортування та медична евакуація. 
Види медичної допомоги, основні вимоги до них та їх обсяг: перша медична 

допомога, долікарська допомога, перша лікарська допомога, кваліфікована медична 
допомога, спеціалізована медична допомога. 

Особливості надання догоспітальних видів медичної допомоги дітям. 
 
Практичні навички: 

 стандарт дій і тактика медичного персоналу в надзвичайних ситуаціях; 
 первинний огляд потерпілого (АВС); 
 поглиблений первинний огляд (АВС+ДЕ); 
 стандарт медичної допомоги при політравмі на догоспільному етапі; 
 організація медичної допомоги при непритомності; 
 організація медичної допомоги при колапсі; 
 організація медичної допомоги при судомах; 
 організація медичної допомоги при гіпер- та гіпотермії; 
 організація медичної допомоги при утоплені; 
 організація медичної допомоги при отруєнні невідомою речовиною; 
 організація медичної допомоги при алергійних реакціях. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Основна мета та організаційні основи лікувально-евакуаційного 

забезпечення в системі ДСМК. Суть системи лікувально-евакуаційного 
забезпечення населення в надзвичайний період. Умови реалізації сучасної 
системи лікувально-евакуаційного забезпечення населення в надзвичайних 
ситуаціях (НС). Особливості надання медичної допомоги дітям. 

 
Розділ 9. Техногенні катастрофи 
 
Тема 18. Транспортні катастрофи, їх медико-тактична 

характеристика. Лікувально-евакуаційні заходи в осередку транспортних 
аварій і катастроф 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Лікувально-евакуаційне забезпечення та види медичної допомоги 

постраждалим у надзвичайних ситуаціях техногенного походження. Медичне 
забезпечення особового складу рятувальних загонів. Робота медичної сестри в 
складі загонів і бригад екстреної медичної допомоги в районах транспортних 
катастроф. 

Заходи першої медичної допомоги в ході рятувальних робіт при 
травмах, кровотечах, термічних опіках, ураженнях. 
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Особливості надання медичної допомоги у випадку переохолодження, 
перегрівання та комбінованих уражень. 

 
Практичні навички: 

 порядок первинного огляду потерпілих у дорожньо-транспортних 
пригодах; 

 первинне медичне оцінювання характеру ушкодження та тяжкості 
загального стану потерпілих; 

 накладання пов’язок при різних видах ушкоджень; 
 проведення іммобілізації ушкоджених кінцівок табельними засобами; 
 вирішення ситуаційних завдань. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Лікувально-евакуаційне забезпечення та види медичної допомоги 

постраждалим у надзвичайних ситуаціях техногенного походження. Медичне 
забезпечення особового складу рятувальних загонів. 

 
Тема 19. Аварії на АЕС і радіаційно-небезпечних об’єктах, їх 

медико-тактична характеристика 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Характеристика чинників радіаційної небезпеки на різних етапах 

радіаційної аварії. Медичні наслідки їхнього впливу на людину. 
Нормування радіаційної безпеки. Радіаційний контроль в умовах 

радіаційної аварії.  
Заходи та засоби захисту населення під час радіаційних аварій 

(колективні та індивідуальні). 
Основні принципи надання медичної допомоги персоналу, який 

потерпів під час аварії на АЕС. 
 
Практичні навички: 

 використання індивідуальних засобів медичного захисту (АІ-2) в період 
первинної реакції на опромінення; 

 надягання протигазів, респіраторів та ватно-марлевих пов’язок на 
уражених; 

 проведення заходів медичної евакуації до колективних засобів захисту 
(сховищ, протирадіаційних укриттів); 

 проведення часткового спеціального оброблення уражених, 
дезактивації об’єктів навколишнього середовища; 

 проведення заходів першої медичної допомоги при комбінованих 
ураженнях. 
 
 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Характеристика чинників радіаційної небезпеки на різних етапах 

радіаційної аварії. Основні шляхи та медичні наслідки впливу  радіації на 
людину. 
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Тема 20. Хіміко-технологічні катастрофи. Класифікація 
сильнодіючих отруйних речовин, симптоми отруєння. Основні 
лікувально-профілактичні заходи в осередку хімічного ураження 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Основні принципи і методи лікування гострих отруєнь СДОР. Основні 

симптоми отруєнь, перша медична  допомога при отруєннях СДОР: аміаком, 
чадним газом, хлором, сірковуглецем тощо. 

Заходи та засоби захисту (індивідуальні та колективні) при аваріях з 
викидом СДОР. 

Робота медичної сестри в складі бригад екстреної медичної допомоги в 
осередку хімічного ураження. 

Техніка безпеки особового складу бригад екстреної допомоги під час 
ліквідації осередків хімічного ураження та їхніх наслідків. 

Прилади хімічної розвідки та правила роботи з ними. 
 
Практичні навички: 

 правила застосування індивідуальних засобів захисту органів дихання і 
шкіри; 

 проведення часткового санітарного оброблення відкритих ділянок тіла 
та одягу за допомогою індивідуального протихімічного пакета; 

 використання приладів хімічної розвідки і оцінювання хімічного 
забруднення осередку; 

 надання медичної допомоги при отруєнні хлором, аміаком, 
сірководнем, чадним газом та іншими речовинами, введення антидотів; 

 перша медична допомога при укусах отруйними тваринами; 
 вирішення ситуаційних завдань. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

 загальні принципи лікування гострих отруєнь; 
 характеристика СДОР, що трапляються найчастіше, симптоми 

отруєння. 
 
 
 
Розділ 10. Стихійні лиха, їх класифікація і медико-

тактичні особливості. Основи організації та проведення 
аварійно-рятувальних і невідкладних робіт, медична допомога 
в районах стихійних лих 

 
ЛЕКЦІЯ 
 
Загальні причини виникнення і класифікація стихійних лих. Медико-

тактична характеристика атсмосферних, гідросферних та літосферних 
природних небезпек: можливий характер патологій, санітарно-гігієнічний та 
епідеміологічний стан територій, наявність лікувально-профілактичних 
заходів, шляхів евакуації. 

Правила поведінки населення та заходи безпеки під час виконання 
робіт щодо ліквідації наслідків природних катастроф (землетруси, повені, 
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урагани тощо). Основні заходи під час ліквідації наслідків природних 
катастроф. 

Організація і проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт в 
осередку стихійного лиха. Медичне забезпечення та функціональні 
формування екстреної медичної допомоги при наданні медичної допомоги, 
евакуації та розосереджуванні населення. 

Особливості роботи медичної сестри в складі рятувальних бригад під 
час катастроф природного походження. Основні положення Єдиної державної 
системи запобігання і реагування на надзвичайні техногенні і природні 
ситуації. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Загальні причини виникнення і класифікація стихійних лих. Медико-

тактична характеристика атсмосферних, гідросферних та літосферних 
природних небезпек: можливий характер патологій, санітарно-гігієнічний та 
епідеміологічний стан територій, наявність лікувально-профілактичних 
заходів, шляхів евакуації. 

 
Розділ 11. Екстрена медична допомога при масових 

ураженнях у мирний та воєнний час. Основні принципи і 
способи захисту населення при масових ураженнях у 
надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Заходи невідкладної та швидкої медичної допомоги. 
Перша медична допомога при кровотечах, переломах, пораненнях та 

інших травмах.  
Перша медична  допомога при забитті, контузіях і синдромі тривалого 

здавлювання. Перша медична  та долікарська допомога при травматичному 
шоку. 

Перша медична допомога при опіках і обмороженнях. 
Надання допомоги при електротравмі. 
Перша медична та долікарська допомога при утопленні. 
Основні принципи і способи захисту населення: колективні та 

індивідуальні. 
Індивідуальні засоби захисту населення — засоби захисту органів 

дихання (протигази, респіратори, ватно-марлеві пов'язки) та засоби захисту 
шкіри. 

Засоби індивідуального медичного захисту (аптечка індивідуальна, 
протихімічний пакет та перев’язувальний пакет). 

 
Практичні навички: 

 одягання засобів захисту органів дихання на потерпілого; 
 проведення непрямого масажу серця та штучної вентиляції легень; 
 визначення виду кровотечі та застосовування різних способів її 

спинення; 
 звільнення потерпілих від дії електричного струму, вогню та завалів; 
 застосування медичних засобів аптечки індивідуальної відповідно до 

виду ураження; 
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 проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо дій у разі 
загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій природного та 
техногенного характеру; 

 надання першої медичної допомоги утопаючому. 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Основні принципи і способи захисту населення при масових ураженнях 

у надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру. 
Колективні засоби захисту — сховища, протирадіаційні укриття тощо. 
 
Розділ 12. Організація санітарно-гігієнічних і 

протиепідемічних заходів у надзвичайних ситуаціях. Зміст та 
організація режимно-обмежувальних заходів у епідемічних 
осередках 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 
 
Санітарно-епідеміологічна розвідка, оцінювання епідемічної 

обстановки в осередку надзвичайної ситуації, медичне обстеження, виявлення 
інфекційних захворювань, локалізація і ліквідація осередків інфекції. 

Організація харчування, водопостачання та комунального 
обслуговування населення в разі загрози або виникнення надзвичайної 
ситуації біологічного походження. 

Організація екстреної профілактики та імунопрофілактики інфекцій 
серед населення в епідемічних осередках. 

Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи в осередках катастроф: 
ізоляція хворих, медичне спостереження за контактними, дезінфекція, 
дезінсекція та дератизація. 

 
Практичні навички: 

 проведення санітарно-епідеміологічної розвідки осередку 
бактеріологічного ураження та оцінювання її результатів; 

 проведення відбору проб води для бактеріологічного та фізико-
хімічного дослідження; 

 проведення відбору проб продуктів харчування для дослідження; 
 приготування дезінфекційних розчинів та проведення дезінфекції 

об’єктів навколишнього середовища. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Розшук поранених на полі бою. 
2. Наближення до поранених на полі бою різними способами. 
3. Відтягування поранених на полі бою. 
4. Винесення поранених з полю бою одним санітаром за допомогою 

лямки медичної носильної. 
5. Винесення поранених з поля бою двома санітарами на руках та за 

допомогою нош і лямки медичної носильної. 
6. Позначення місць укриття поранених. 
7. Спинення артеріальної кровотечі методом пальцевого притискання 

артерії. 
8. Спинення кровотечі максимальним згинанням кінцівки. 
9. Спинення артеріальної кровотечі методом накладання гумового джгута. 
10. Спинення артеріальної кровотечі за допомогою поясного ременя. 
11. Зупинка кровотечі накладанням стисної пов’язки. 
12. Накладання першого закріплювального туру бинта. 
13. Накладання останнього фіксувального туру бинта. 
14. Накладання пов’язки на голову: 

• колової; 
• зворотної; 
• “чепець”; 
• хрестоподібної на потилицю; 
• на одне око (монокулярної); 
• на обидва ока (бінокулярної); 
• на одне вухо (“неаполітанська шапка”); 
• “вуздечка”; 
• виготовлення пращі; 
• пращоподібної на ніс; 
• пращоподібної на підборіддя; 
• “шапки Гіппократа”. 

15. Накладання пов’язок на кінцівки: 
• колової; 
• спіральної; 
• повзучої; 
• “лицарська рукавичка”; 
• зворотної на кисть; 
• хрестоподібної на променево-зап’ястковий та гомілково-стопний 

суглоби; 
• черепашачої; 
• колосоподібної на плечовий суглоб. 

16. Накладання пов’язки на тулуб: 
• Дезо; 
• хрестоподібної на плечові суглоби; 
• на одну молочну залозу; 
• на обидві молочні залози; 
• Вельпо; 
• за допомогою ППІ; 
• оклюзійної. 

17. Накладання косинки медичної. 
18. Іммобілізація підручними засобами при переломі: 

• передпліччя і плеча; 
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• кісток кисті; 
• стегна; 
• гомілки і стопи. 

19. Накладання транспортної шини Крамера при переломі: 
• передпліччя; 
• плеча; 
• однієї з кісток гомілки; 
• двох кісток гомілки. 

20. Накладання транспортної шини Дітеріхса. 
21. Проведення транспортної іммобілізації при переломі ключиці. 
22. Проведення транспортної іммобілізації при ушкодженні кісток таза, 

хребта. 
23. Проведення транспортної іммобілізації при черепно-мозковій травмі. 
24. Невідкладна допомога при травматичному шоку. 
25. Візуальне визначення ступеня опіку. 
26. Визначення площі опіку за правилом дев’яток. 
27. Невідкладна допомога при опіках. 
28. Невідкладна допомога при синдромі тривалого здавлювання 

(стиснення). 
29. Невідкладна допомога при утопленні. 
30. Невідкладна допомога при ураження електричним струмом. 
31. Усунення явищ асфіксії. 
32. Проведення штучного дихання способами “з рота до рота” та “з рота до 

носа”. 
33. Проведення непрямого масажу серця. 
34. Проведення ШВЛ за допомогою трубки  дихальної – ТД-1. 
35. Проведення ШВЛ за допомогою апарата ДП-10 на фантомі. 
36. Надягання протигазу на потерпілого. 
37. Подача кисню за допомогою інгаляторів  КІ-4. 
38. Проведення ШВЛ у зараженій зоні за допомогою апарата ДП-10. 
39. Застосування аптечки індивідуальної. 
40. Проведення часткового санітарного оброблення за допомогою 

індивідуального протихімічного пакета — ІПП-8. 
41. Введення антидоту за допомогою шприца-тюбика. 
42. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю і правила 

роботи з ними. 
43. Прилади хімічної розвідки і правила роботи з ними. 
44. Правила надягання захисного костюма — Л-1. 
45. Правила надягання протигазу на себе,  на ураженого. 
46. Одягання шолома для поранених в голову (ШР). 
47. Надання першої медичної допомоги при ураженні хлором. 
48. Надання першої медичної допомоги при ураженні аміаком. 
49. Надання першої медичної допомоги при ураженні чадним газом. 
50. Проведення заходів екстреної профілактики. 
51. Заходи профілактики радіаційних уражень. 
52. Проведення заходів йодної профілактики. 
53. Відбір проб води для фізико-хімічного та бактеріологічного 

дослідження. 
54. Відбір проб продуктів харчування для дослідження. 
55. Приготування дезінфекційних розчинів. 
56. Проведення дезінфекції епідемічного осередку. 
57. Дії чергової медичної сестри лікувального закладу  при загрозі чи 
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виникненні надзвичайних ситуацій. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 
ЗАЛІКУ 

 
1. Способи розшуку поранених. 
2. Способи наближення до поранених на полі бою. 
3. Способи відтягування поранених і винесення їх з поля бою в укриття. 
4. Способи перенесення та перевезення потерпілих. 
5. Способи тимчасового спинення зовнішньої кровотечі на полі бою. 
6. Способи накладання асептичної пов’язки при пораненнях кінцівок, 

живота, грудної клітки. 
7. Способи накладання оклюзійної пов’язки при відкритому  

пневмотораксі. 
8. Тимчасова іммобілізація кінцівок з використанням пов’язок і підручних 

засобів. 
9. Способи штучної вентиляції легенів. 
10. Інгаляція кисню за допомогою інгаляторів КІ-4. 
11. Штучна вентиляція легенів за допомогою апарата ДП-10. 
12. Транспортна іммобілізація за допомогою шини Дітеріхса. 
13. Транспортна іммобілізація за допомогою шини Крамера. 
14. Транспортна іммобілізація за допомогою фанерної шини. 
15. Транспортна іммобілізація за допомогою пращі підборідної з пов’язкою 

головною. 
16. Клінічні ознаки шоку. 
17. Зміст заходів першої медичної допомоги при травматичному шоку на 

полі бою. 
18. Основні симптоми синдрому тривалого роздавлювання (стиснення) 

тканин (СТРТ). 
19. Зміст заходів першої медичної допомоги при синдромі тривалого 

роздавлювання (стиснення) тканин. 
20. Характеристика термічних опіків за глибиною ураження. 
21. Польові методи визначення площі термічних опіків. 
22. Особливості термічних опіків від запалювальних сумішей. 
23. Перша медична допомога при термічних опіках. 
24. Механізм розвитку променевих уражень. 
25. Види радіаційних уражень. 
26. Клінічна характеристика гострої променевої хвороби. 
27. Перша медична допомога при первинній променевій реакції. 
28. Класифікація бойових отруйних речовин (ОР). 
29. Клінічна картина ураження ФОР, перша медична допомога. 
30. Клінічна картина ураження ОР шкірно-наривної дії, перша медична 

допомога. 
31. Клінічна картина ураження ОР загальноотруйної дії, перша медична 

допомога. 
32. Клінічна картина ураження ОР задушливої дії, перша медична 

допомога. 
33. Організація і завдання Державної служби медицини катастроф (ДСМК). 
34. Заклади і формування ДСМК. 
35. Принципи лікувально-евакуаційного забезпеченні в системі ДСМК. 
36. Медичне сортування потерпілих, види, мета. 
37. Медична евакуація потерпілих. 
38. Основні уражуючі чинники катастроф. 
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39. Транспортні катастрофи, їх медико-тактична характеристика. 
40. Катастрофи на морському та річковому транспорті, причини, 

прогнозування санітарних втрат, можливі види уражень. 
41. Катастрофи на залізничному транспорті, причини, прогнозування  

санітарних втрат, можливі види уражень. 
42. Дорожньо-транспортні аварії, причини, можливі види уражень. 
43. Види медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. 
44. Зміст і обсяг першої медичної допомоги. 
45. Експертна медична допомога. 
46. Характеристика радіаційних аварій. 
47. Одиниці вимірювання йонізуючого випромінювання. 
48. Біологічна дія йонізуючого випромінювання на організм  людини.  
49. Колективні засоби захисту населення від дії чинників  радіаційного, 

хімічного та бактеріологічного ураження. 
50. Засоби індивідуального захисту органів дихання. 
51. Види протигазів, правила надягання. 
52. Засоби індивідуального захисту шкіри. 
53. Класифікація сильнодіючих отруйних  речовин (СДОР), симптоми 

отруєння. 
54. Санітарно-хімічна розвідка. 
55. Прилади хімічної розвідки, правила користування. 
56. СДОР,  найчастіші отруєння, симптоми отруєнь, перша  медична допомога 

при  отруєннях хлором, аміаком, чадним  газом.. 
57. Медичні засоби захисту при радіаційному, хімічному та 

бактеріологічному ураженні. 
58. Причини виникнення і класифікація стихійних лих, медико-тактична 

характеристика. 
59. Правила поведінки населення  під час стихійних лих, терористичних 

актів, під час перестрілки. 
60. Перша медична допомога при обмороженнях. 
61. Надання медичної допомоги при втопленні. 
62. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом. 
63. Особливо небезпечні інфекції (ОНІ), особливості епідемічного  

процесу. 
64. Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи при ОНІ. 
65. Санітарно-епідемічна розвідка, мета, оцінка результатів. 
66. Організація харчування, водопостачання і комунального 

обслуговування при епідемічних небезпеках. 
67. Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи в епідемічних осередках.  
68. Дезінфекція, види, засоби. 
69. Режимно-обмежувальні заходи в епідемічних осередках (карантин, 

обсервація). 
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