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ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА

У загальній системі післядипломної освіти підвищення кваліфікації молодших 
медичних спеціалістів інфекційних відділень та кабінетів посідає важливе місце з 
урахуванням значної поширеності інфекційної патології. В останні десятиліття набули 
поширення раніше невідомі інфекційні хвороби -ВІЛ-інфекція, хвороба Дайма, 
кампілобактеріоз, хвороба Ебола. Зростає захворюваність на вірусні гепатити, гострі 
кишкові вірусні хвороби. Не вдалося зберегти досягнуте зниження захворюваності на 
дифтерію, кір.

Програма циклу вдосконалення медичних сестер інфекційних відділень і 
кабінетів передбачає ознайомлення із особливостями перебігу патологічного та 
епідеміологічного процесів різних інфекційних хвороб, клінічними проявами найбільш 
поширених в Україні загрозливих інфекційних хвороб, методами їх діагностики та 
принципами лікування.

Головне завдання теоретичного курсу -  розкрити проблемні питання відповідних 
розділів інфекційної патології. Значна увага приділяється особливостям етіології, 
епідеміології, клінічним проявам інфекційних хвороб в різні періоди, їх ускладненням, 
наданню першої невідкладної медичної допомоги хворим.

У лекційному курсі максимально використовуються різноманітні дидактичні 
засоби: мультимедійні презентації, навчальні кінофільми, слайди тощо.

У програму включені основні та найновіші методи діагностичних досліджень 
(правила забору, обробки, доставки і зберігання біологічного матеріалу для 
лабораторних досліджень), лікувально-профілактична робота, диспансерне 
спостереження за реконвалесцентами.

Під час практичних занять перевіряється ступінь засвоєння теоретичного 
матеріалу, закріплюються та поповнюються знання і практичні навички медсестер 
щодо особливостей перебігу хвороб залежно від віку, необхідності надання першої 
невідкладної медичної допомоги при ускладненнях, особливостей догляду за хворими, 
правил виписки реконвалесцентів з лікарні.

Перевірка знань слухачів проводиться шляхом опитування з використанням 
тестового контролю, ситуаційних задач, ділових ігор.

Під час викладення матеріалу необхідно акцентувати увагу слухачів на 
дотриманні правил охорони праці, техніки безпеки при роботі та інфекційній загрозі.

Протягом усього курсу навчання приділяється увага питанням етики та 
деонтології.

У програму включені теми з невідкладної медичної допомоги, природного 
планування сім’ї, основ медичної інформатики, медичної психології з основами 
біоетики.
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Після закінчення навчання проводиться екзамен у вигляді тестового контролю.

Метою циклу є:

-  поглиблення професійних знань, умінь та навиків медсестер з інфекційної 
патології;

ознайомлення з основними досягненнями імунопрофілактики 
інфекційних хвороб, лабораторної діагностики;

підвищення професійної майстерності, закріплення та поглиблення 
теоретичних і практичних знань медичних сестер, здатних компетентно і 
відповідально виконувати посадові функції, щодо особливостей перебігу хвороб 
залежно від віку.

Основними завданнями є:

ознайомлення із санітарним і протиепідемічним режимом інфекційної 
лікарні (відділення), правилами особистої гігієни медичних працівників;

вивчення особливостей етіології, епідеміології, основних клінічних 
симптомів, діагностики, особливостей лікування, догляду та правил виписки 
реконвалесцентів з лікарні при різних інфекційних хворобах;

засвоєння принципів диспансерного спостереження за 
реконвалесцентами;

вивчення правил ведення документації (карти спостереження, 
обстеження епідемічного вогнища, термінового повідомлення тощо ) при 
інфекційних хворобах;

ознайомлення з методикою і правилами введення лікувальних сироваток, 
вакцин, анатоксинів, імуноглобулінів, правилами асептики; із тактикою медичного 
персоналу при роботі з особливо небезпечними карантинними інфекціями.

Слухачі повинні вміти:

-  збирати епідеміологічний анамнез;
-  проводити прийом хворих, їх санітарну обробку;
-  забезпечувати госпіталізацію хворих та оформлення повідомлень про 

інфекційну хворобу;
-  розпізнавати типові симптоми найпоширеніших інфекційних хвороб 

та особливо небезпечних (карантинних) інфекцій;
-  брати для дослідження інфікований матеріал в різні періоди хвороби і

доставляти його до лабораторії;
-  вводити лікувальні сироватки, вакцини, анатоксини, імуноглобуліни;

-  дотримуватись правил протиепідемічного режиму;
-  забезпечувати особисту безпеку під час роботи з хворим та 

інфікованим матеріалом;
-  проводити диспансерне спостереження за реконвалесцентами;
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дотримуватись правил роботи медичного персоналу при особливо 
небезпечних карантинних інфекціях.

Повинні знати:

-  вимоги до території інфекційних лікарень;
структурні підрозділи, призначення та задачі санітарного пропускника, 

призначення та складові частини боксів, напівбоксів, допоміжних підрозділів;
-  етіологію та епідеміологію інфекцій, особливості перебігу інфекційних 

хвороб залежно від віку, фази інфекційного процесу;
принципи класифікації інфекційних хвороб, їх діагностики, лікування та 

профілактики;
-  принципи дезінфекції в інфекційному стаціонарі;

профілактичні заходи щодо запобігання нозокоміальним інфекціям, 
зараженню медичного персоналу;

-  правила ведення медичної документації в інфекційному відділенні;
-  правила виписки хворих з інфекційного стаціонару;

загальну характеристику різних груп інфекційних хвороб: кишкові, 
дихальні, кров’яні, ранові інфекції, інфекційні хвороби з множинними механізмами 
передачі, профілактичні заходи;

-  клінічні прояви інфекцій, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень 
при інфекційних хворобах;

-  тактику ведення хворих у разі виникнення невідкладних станів при 
ускладненнях;

-  правила виписки реконвалесцентів зі стаціонару, правила диспансеризації 
реконвалесцентів при інфекційних захворюваннях.
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ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 
/ ! навчальної роботи 
£ ____ І.А. МИРОНЧУК
2 3 ” 0<$ 2 0 ^ р ,

Тематичний план 

циклу удосконалення сестер медичних 

інфекційних відділень і кабінетів

Загальний

обсяг
Л екції

Навчальна 
практика під 
керівництвом  

викладача

Самостійна

робота

1 2 3 4 5

І Основи практичної діяльності 
медичних сестер 
гастроентерологічних відділень, 
медсестринський процес

2 2

II Іфектологія 106 56 20 ЗО

2.1.
Захворювання стравоходу Вчення 
про інфекцію та інфекційні хвороби 5 2 2 1

2.2.
Епідеміологія і профілактика 
інфекційних захворювань. 
Епідситуація в Україні, регіоні

5 2 2 1

2.3. Кишкові інфекції 27 12 4 11

2.4. Інфекції дихальних шляхів 22 12 2 8

2.5.
Кров’яні інфекції з парентеральним і 
трансмісивним механізмом передачі 18 12 4 2

2.6. Інфекції зовнішніх покривів 21 12 2 7
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2.7.
Структура та особливості роботи 
кабінету інфекційних захворювань 4 2 2 -

2.8.
Санітарно-протиепідемічний режим 
лікувально-профілактичних установ 4 2 2 -

III Невідкладна медична допомога 16 8 4 4

3.1.

Принципи і порядок надання 
невідкладної медичної допомоги на 
догоспітальному етапі 16 8 4 4

IV Інфекційна безпека, інфекційний 
контроль 6 4 2

4.1. Санітарно-протиепідемічний режим у 
закладах охорони здоров’я

о 2

4.2.
Актуальні питання профілактики 
ВІЛ та інфекційних захворювань 4 2 2

V Природне планування сім’ї 6 4 2

5.1. Біологічні основи плідності жінки і 
чоловіка

2 2

5.2. Природні методи розпізнавання 
плідності 4 2 2

VI Медична психологія з основами 
медичної біоетики

4 2 2

6.1.

Психологія та етика в 
медсестринстві. Моральність 
людських дій в біомедичній галузі та 
охороні здоров’я

2 2

6.2. Психологічні аспекти спілкування 2 2

VII Основи медичної інформатики 2 2

7.1. Використання комп’ютерної техніки 
в медицині

2 2

Екзамен 2 2

Всього: 144 76 28 40



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 
з Навчальної роботи 

( А  І.А. МИРОНЧУК
/ /  2іГ” о /  20/^р.

ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

ІНФЕКЦІЙНИХ ВІДДІЛЕНЬ

№

з/п
Тематика

Кількість годин

Заг.

обсяг
Лекції

Навчальна

практика

1.
Визначення медсестринського процесу 

(згідно з Європейським Регіональним Бюро 
ВООЗ).

2 2 -

Всього 2 2 -

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки терапевтичного профілю.

Протокол № У від ”^ 5 ” Р<Р р.

Голова циклової комісії А.М.Жебрацька

7



Теми лекційних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1.

... .. .

Визначення медсестринського процесу (згідно 3 
Європейським Регіональним Бюро ВООЗ).

Етапи медсестринського процесу:

1. Оцінка потреб людини і необхідних для сестринського 
догляду ресурсів.

2. Медсестринське обстеження і діагностика.
3. Планування медсестринських втручань.
4. Реалізація плану медсестринських втручань.
5. Оцінка результатів медсестринських втручань та їх 

корекція.
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ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

уз навчальної роботи 
[_______І.А.МИРОНЧУК
“ 2 ^ » А Р  20/^р.

Інфектологія

Всього

годин

3 них:

Лекції

Навчальна 
практика під 

керівництвом 
викладача

Самостійна

робота

1 2 3 4 5 6

1.
Захворювання стравоходу Вчення 
про інфекцію та інфекційні хвороби 5 2 2 1

2.
Епідеміологія і профілактика 
інфекційних захворювань. 
Епідситуація в Україні, регіоні

5 2 2 1

3. Кишкові інфекції 27 12 4 1 1

4. Інфекції дихальних шляхів 22 12 2 8

5.
Кров’яні інфекції з парентеральним і 
трансмісивним механізмом передачі 18 12 4 2

6. Інфекції зовнішніх покривів 21 12 2 7

7.
Структура та особливості роботи 
кабінету інфекційних захворювань 4 2 2 -

8.
Санітарно-протиепідемічний режим 
лікувально-профілактичних установ 4 2 2 -

Всього: 106 56 20 ЗО

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки педіатричного профілю.
Протокол № У від & £ _ ” Р-

Голова циклової комісії ---- О.П. Петру ні в
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Теми лекційних занять

№
з/п

Назва теми Кількіс
ть

годин

1

Вчення про інфекцію та інфекційні хвороби. Визначення 
понять “інфекція44, “інфекційний процес44, "інфекційна хвороба”. 
Відмітні ознаки інфекційних хвороб. Циклічність та періоди гострої 
інфекційної хвороби, їх значення для діагностики і лікування. 
Поняття про клінічні форми інфекційної хвороби. Гострий, 
підгострий, затяжний та хронічний перебіг хвороби. Загострення, 
рецидиви, ускладнення. Повторні захворювання, бактеріоносійство. 
Мікст інфекції. Принципи діагностики, лікування та догляд за 
інфекційними хворими. Методи забору матеріалу для лабораторних 
досліджень. Організація роботи інфекційного відділення, лікарні.

2

2

Епідеміологія і профілактика інфекційних захворювань. 
Епідситуація в Україні, регіоні. Епідемічний процес, його ланки. 
Епідемічна ситуація в Україні, регіоні. Особливості епідемічного 
процесу за останні десятиріччя. Соціальні аспекти, що сприяють 
поширенню інфекційних хвороб. Поняття про джерело інфекції, їх 
значення, механізми зараження. Шляхи передачі збудників. Значення 
чинників передачі у поширенні інфекції. Класифікація інфекційних 
захворювань. Основи профілактики інфекційних хвороб. Види 
імунітету. Активна і пасивна імунізація.

2
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Кишкові Кишкові (бактеріальні) інфекції: черевний тиф, 
шигельоз, сальмонельоз, ешерихіози. Етіологія черевного тифу. 
Збудники, їх властивості. Епідеміологія. Клініка. Основні симптоми 
черевного тифу в початковий період хвороби, особливості 
продромального періоду. Опорні симптоми черевного тифу у розпалі 
хвороби. Термін виникнення висипу у хворого на черевний тиф. 
Ускладнення. Клінічні прояви кишкової кровотечі при черевному 
тифі, термін виникнення. Невідкладна допомога в разі кишкової 
кровотечі. Рецидиви і загострення. Значення режиму і дієти в 
лікуванні. Лабораторна діагностика. План обстеження хворого на 
черевний тиф. Гемограма хворого на черевний тиф у розпалі хвороби. 
Методи специфічної діагностики черевного тифу. Принципи 
лікування. Етіологія шигельозу, сальмонельозу, ешерихіозу.
Епідеміологія. Шляхи зараження. Особливості перебігу хвороби. 
Класифікація клінічних форм. Основні клінічні симптоми хвороби. 
Бактеріологічні та серологічні методи діагностики. Методика відбору 
матеріалу для лабораторних досліджень. Принципи лікування. 
Значення дієтотерапії, профілактика. Правила виписки хворих, 
диспансерне спостереження за реконвалесцентами (для працівників 
КІЗу). Обстеження контактних. Осередкова дезінфекція (поточна та 
заключна).

Харчові токсикоінфекції. Характеристика властивостей збудника, 
токсиноутворення. Стійкість збудника і токсинів у зовнішньому 
середовищі. Епідеміологія. Клініка. Ранні симптоми ботулізму: 
порушення зору, бульбарні розлади, ураження ЦНС. Значення 
своєчасної госпіталізації. Ступені тяжкості перебігу хвороби. 
Значення у діагностиці ботулізму епідеміологічних, клінічних і 
лабораторних методів досліджень (серологічний метод, біопроба). 
Ускладнення. Принципи серотерапії. Протиботулінічна сироватка, її 
типи, правила введення. Особливості догляду за хворими. 
Профілактика.

Значення різних мікроорганізмів та вірусів у виникненні 
токсикоінфекцій. Клініка. Ускладнення. Діагностика. Принципи 
лікування. Надання невідкладної допомоги.

Характеристика холери як особливо небезпечної хвороби. Ознаки 
епідемії. Етіологія. Роль вібріона Ель-Тор в етіології сучасної холери. 
Епідеміологія. Клінічний перебіг різних форм холери. Основні 
симптоми холери, особливості сучасного перебігу холери. Догляд за 
хворими. Профілактика. Диференційна діагностика з харчовою 
токсикоінфекцією.

2
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Ботулізм. Холера. Характеристика властивостей збудника, 
токсиноутворення. Стійкість збудника і токсинів у зовнішньому 
середовищі. Епідеміологія. Клініка. Ранні симптоми ботулізму: 
порушення зору, бульбарні розлади, ураження ЦНС. Значення 
своєчасної госпіталізації. Ступені тяжкості перебігу хвороби. 
Значення у діагностиці ботулізму епідеміологічних, клінічних і 
лабораторних методів досліджень (серологічний метод, біопроба). 
Ускладнення. Принципи серотерапії. Протиботулінічна сироватка, її 
типи, правила введення. Особливості догляду за хворими. 
Профілактика.

6

Гострі кишкові інфекції вірусної етіології (рога-, норовірусні 
гастроентерити). Поліомієліт. Етіологія. Епідеміологія. Значення 
інкубаційного періоду. Основні симптоми вірусних діарей. 
Лабораторна діагностика, імунохроматографічний метод діагностики 
(експрес-діагностика) вірусних діарей, принципи лікування, роль 
режиму і значення дієтотерапії. Поліомієліт. Збудник, його 
властивості, стійкість у зовнішньому середовищі. Значення 
вірусоносіїв, сприйнятливість. Клініка, симптоми продромального 
періоду. Паралітичні, абортивні та вісцеральні форми. Особливості 
перебігу, лабораторна діагностика, імунохроматографічний метод 
діагностики (експрес-діагностика вірусних діарей). Профілактика. 
Вакцинація. Наказ № 96 МОЗ України.

2

7

Вірусні гепатити А й Е. Загальна характеристика вірусних 
гепатитів, особливості збудників. Жовтяничні та безжовтяничні 
форми гепатитів. Загострення, рецидиви, ускладнення. Прогноз. 
Наслідки. Диференційна діагностика. Особливості перебігу гепатиту 
Е у вагітних. Діагностика, лікування. Значення лабораторної 
діагностики, біохімічних і серологічних досліджень, ІФА. Принципи 
лікування. Наказ № 408 МОЗ України.

2

8

Гельмінтози. Класифікація. Поширеність в Україні і в регіоні. 
Епідеміологічна характеристика гео- і біогельмінтозів. Клінічні 
симптоми контактних гельмінтозів та геогельмінтозів (ентеробіоз, 
гіменелепідоз, аскаридоз, трихоцефальоз тощо). Епідеміологічна 
характеристика гельмінтозів, які передаються через м ’ясо та рибу 
(рибну продукцію). Основні клінічні симптоми. Методи діагностики. 
Профілактика. Принципи лікування.

2

12
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Грип. Парагрип. Гострі респіраторні вірусні інфекції (рино-, 
адено-, реовірусні, респіраторно-сннцитіальна інфекція). Загальна 
характеристика групи. Етіологія. Епідеміологія. Сучасний стан 
питання про виникнення епідемій і пандемій грипу. Сприйнятливість 
населення. Імунітет. Клінічні симптоми. Ускладнення. Стенозуючий 
ларинготрахеобронхіт, невідкладна допомога при ньому, 
профілактика. Лабораторна діагностика (вірусологічні і серологічні 
методи діагностики, метод імунофлуоресценції). Експрес методи. 
Показання до госпіталізації. Принципи лікування. Етіотропні засоби 
(ремантадин, інгавірин, анаферон, арбідол, оксолінова мазь, 
застосування інтерферону та імуноглобуліну, назоферон). 
Патогенетичні і гіпосенсибілізуючі засоби, вітаміни. Значення 
антибіотиків у лікуванні хворих на ускладнені форми грипу. 
Профілактичні заходи у вогнищі. Вакцинація.

2

10

Герпетична інфекція: простий герпес, вітряна віспа, 
оперізуючий герпес, Епштейна-Барр вірусна інфекція. Етіологія, 
види герпетичних вірусів. Епідеміологія. Сприйнятливість населення. 
Імунітет. Клінічні симптоми герпетичної інфекції. Класифікація: 
типові форми ( первинний герпес, рецидивуючий герпес), атипові 
форми (геморагічна форма, геморагічно-некротична, абортивна 
(еритематозна, папульозна)). Діагностика. Лікування хворих на різні 
клінічні форми. Показання до госпіталізації. Диспансеризація. 
Профілактичні заходи у вогнищі.

2

11

Менінгокока інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Роль носіїв в 
поширені хвороби. Локалізовані і генералізовані форми, блискавичні 
форми хвороби. Основні клінічні симптоми менінгіту, 
менінгококцемії. Ускладнення: гостре набухання і набряк головного 
мозку, інфекційно-токсичний шок, патогенетичне лікування. 
Особливості догляду за хворими. Антибактеріальна терапія. 
Лабораторна діагностика: виділення збудника з носової частини 
горла, цереброспінальної рідини, елементів висипу. Люмбальна 
пункція, роль медсестри в її проведенні. Вимоги до транспортування 
матеріалу для лабораторного дослідження. Серологічні дослідження. 
Диспансерне спостереження за реконвалесцентами. Профілактичні 
заходи у вогнищі.

2
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12

Дифтерія. Гострі тонзиліти (ангіна). Загальна характеристика 
інфекційних хвороб з переважним ураженням піднебінних 
мигдаликів. Етіологія. Особливості епідеміології на сучасному етапі. 
Сприйнятливість людей до хвороби. Особливості імунітету.

Етіологія. Епідеміологія. Класифікація клінічних форм. 
Дифтерія ротоглотки: локалізована (острівцева, плівчаста, 
катаральна), поширена, токсичні форми з важким перебігом 
(токсикозом І, II, III ступеня). Дифтерія гортані (дифтерійний круп): 
локалізована форма, поширена, ступені крупу ( катаральна, 
стенотична, асфіктична). Основні клінічні симптоми. Ускладнення: 
міокардит, поліневрит, нефроз. Диференційна діагностика. 
Бактеріологічне підтвердження діагнозу. Клініка у щеплених осіб. 
Лікування. Необхідність госпіталізації. Основний метод лікування: 
введення антитоксичної протидифтерійної сироватки, правила 
введення. Невідкладна допомога хворим на круп. Правила виписки 
хворих. Диспансеризація. Профілактика і протиепідемічні заходи. 
Планові обстеження при дифтерії.

Гострі тонзиліти (ангіна). Етіологія. Епідеміологія. Ранні 
клінічні симптоми. Класифікація клінічних форм: ангіна катаральна, 
лакунарна, фолікулярна, виразково-некротична (Сімановського- 
Венсана). Лабораторна діагностика, методи обстеження хворих. 
Можливі ускладнення. Лікування. Показання до госпіталізації. 
Правила взяття мазків з носа та носоглотки на дифтерійну паличку. 
Етіотропні та патогенетичні засоби лікування. Тактика медичного 
працівника при виявленні паратонзилярного абсцесу. Лікування на 
ФАПі. Тактика фельдшера. Диспансерне спостереження. 
Профілактика і протиепідемічні заходи.

2

13

Епштейна-Барр вірусна інфекція (Інфекційний 
мононуклеоз). Етіологія. Епідеміологія. Класифікація. Клінічні 
симптоми. Специфічні зміни картини крові. Серологічні дослідження 
(ІФА), молекулярно-генетичний метод (ПЛР). Диференціальна 
діагностика з ангінами, дифтерією, вірусним гепатитом, тощо. 
Ускладнення. Лікування. Особливості догляду за хворими. 
Лікувально-профілактичні заходи у вогнищі.

2

14

“Дитячі” інфекції у дорослих: кір, краснуха, скарлатина, 
паротитна інфекція, кашлюк. Етіологія. Епідеміологія. Ізоляція 
хворих (терміни). Карантин для контактних. Особливості перебігу 
захворювань у дорослих і дітей. Особливості висипки, діагностики, 
лікування, профілактики.

2
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Вірусні гепатити В, С, 0 ,  ТТ. Етіологія, епідеміологія. 
Інкубаційний період. Клінічні прояви різних періодів хвороби. 
Особливості перебігу. Ускладнення. Прогноз. Наслідки. Серологічні 
методи дослідження і маркери гепатитів. Принципи лікування, 
догляду за хворими. Правила виписки. Диспансерне спостереження за 
реконвалесцентами. Профілактика. Особливості збудника вірусного 
гепатиту: дельта, поширення хвороби, перебіг, діагностика 
(виявлення анти-дельта І§М). Профілактика.

2

16

ВІЛ-іифекція /Синдром набутого імунодефіциту (СНІД).
Характеристика захворювання. Етіологія. Епідеміологія. 
Характеристика всіх можливих шляхів передачі збудника. 
Захворюваність на СНІД. Основні клінічні симптоми. Діагностика.

Специфічні методи дослідження. Диференціальна діагностика. 
Принципи медичної етики і деонтології. Поняття про опортуністичні 
інфекції. Принципи лікування. Противірусні та інші лікарські засоби, 
зміцнення імунної системи, лікування суміжних захворювань, 
протипухлинні засоби, патогенетичні і симптоматичні засоби. 
Профілактика.

2
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Захворювання спричинені найпростішими: малярія, 
лейшманіози. Малярія. Епідеміологічна ситуація щодо малярії в 
Україні. Етіологія. Епідеміологія. Роль джерела інфекції в поширені 
хвороби. Загроза завезення малярії з інших країн. Клінічні 
симптоми різних форм малярії. Приступ малярійної гарячки, її 
характеристика. Зміни в крові. Ускладнення (розрив селезінки, 
малярійна кома, гемоглобінурійна гарячка). Методи діагностики: 
паразитоскопія, специфічна діагностика за допомогою серологічних 
тестів. Диференціальна діагностика. Лікування, основні 
протималярійні засоби. Особливості догляду за хворим в різні 
періоди хвороби. Профілактика і заходи у вогнищі. О бов’язкове 
обстеження осіб певного контингенту населення.

2
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Спірохетози: хвороба Лайма, епідемічний поворотний тиф.
Етіологія. Епідеміологія. Основні клінічні симптоми. Стадії 
хвороби. Діагностика. Ускладнення. Принципи лікування. 
Особливості догляду за хворими. Профілактика.

2
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Рикетсіози: епідемічний висипний тиф, хвороба Бріла.
Етіологія. Епідеміологія. Основні клінічні симптоми. Стадії 
хвороби. Діагностика. Ускладнення. Принципи лікування. 
Особливості догляду за хворими. Профілактика. 2

20

Геморагічні гарячки: (Ебола, Ласа, геморагічна гарячка з 
нирковим синдромом ). Загальна характеристика групи хвороб. 
Етіологія. Епідеміологія. Основні клінічні симптоми. Діагностика. 
Ускладнення. Особливості догляду за хворими. Профілактика.

2

21

Чума. Характеристика захворювання як особливо небезпечної 
хвороби (ОНХ).Особливості природно вогнищевих захворювань. 
Етіологія. Епідеміологія. Клініка. Усклад нення. Наслідки 
захворювання. Особливості догляду. Режим роботи медичного 
персоналу. Лабораторна діагностика. Лікування. Профілактика та 
дезінфекційні заходи у вогнищі інфекції.

Туляремія. Особливості захворювання. Етіологія. 
Епідеміологія. Клініка. Лабораторна діагностика: бактеріологічна, 
серологічна, біологічна. Алергічна проба. Організація лікування. 
Догляд за хворими. Профілактика.

?

22

Бешиха. Характеристика хвороби. Етіологія. Епідеміологія. 
Клінічна. Класифікація бешихи залежно від місцевих проявів 
(еритематозна, еритематозно-бульозна, еритематозно-геморагічна, 
бульозно-геморагічна, некротична), за ступенем інтоксикації (легка, 
середня і тяжка), за перебігом у часі (первинна, повторна, 
рецидивуюча). Діагностика. Лікування. Профілактика і заходи у 
вогнищі.

2

23

Сибірка. Етіологія сибірки. Епідеміологія. Основні клінічні 
симптоми. Локалізована та генералізована форми (шкірна і септична). 
Атипові форми. Прояви шкірної форми захворювання. Діагностика. 
Диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика. Заходи у 
вогнищі інфекції.

2

24

Сказ. Етіологія сказу. Епідеміологія. Характеристика клінічних 
проявів хвороби. Лабораторна діагностика. Особливості догляду за 
хворими, поведінка медичного працівника біля хворого. Лікарські 
засоби для допомоги хворому.

Профілактика сказу серед населення. Значення первинної 
обробки рани. Профілактичні заходи у вогнищі.

2
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Правець. Етіологія. Епідеміологія. Основні клінічні симптоми. 
Класифікація клінічних форм (генералізований і місцевий правець) за 
тяжкістю перебігу (легкий, середньотяжкий, тяжкий, дуже тяжкий). 
Атипові форми. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування. 
Диспансерне спостереження. Профілактика. Заходи у вогнищі.

0

26

Хвороба від котячих подряпин (феліноз), хвороба від укусу 
щурів (содоку). Етіологія. Епідеміологія. Клінічні симптоми. 
Лікування. Догляд за хворими. Профілактика.

Лептоспіроз. Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клінічна 
картина з урахуванням динаміки найважливіших симптомів хвороби. 
Температурна крива. Геморагічні прояви. Форми захворювання: 
жовтяничні і безжовтяничні. Симптоми ураження нирок і нервової 
системи. Ускладнення, діагностика. Догляд за хворими, їх лікування. 
Профілактика.

2

27

Структура та особливості роботи кабінету інфекційних 
захворювань. Обов’язки та обсяг роботи медсестри КІЗу. Виявлення 
та облік інфекційних хворих в районі обслуговування. 
Диспансеризація перехворілих. Лікування не госпіталізованих хворих. 
Виявлення та облік носіїв. Планування профщеплень та контроль за їх 
проведенням. Організація санітарно-освітньої роботи щодо 
запобігання інфекційним хворобам. Документація КІЗу.

2

28

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних 
установ. Дезінфекція. Види, методи, засоби дезінфекції. Стерилізація. 
Передстерилізаційна обробка медичного інструментарію. Етапи і 
методи стерилізації. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій. 
Поняття про асептику і антисептику. Чинні накази МОЗ.

2

Всього 56
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Теми практичних занять 

під керівництвом викладача

№

з/п

Назва теми Кіль
кість
годи

н

1.

Вчення про інфекцію та інфекційні хвороби.

Організація роботи інфекційних відділень ( залежно від групи 
інфекцій). Правила роботи медичного персоналу інфекційної 
лікарні ( відділення ). Ознайомлення з основними методами 
лабораторної діагностики: обов’язки медичного персоналу під час 
взяття від хворого матеріалу для лабораторних досліджень: крові, 
сечі, калу, жовчі, цереброспінальної рідини, виконання правил 
асептики та антисептики. Значення клінічної і біохімічної 
лабораторної діагностики для підтвердження діагнозу, серологічні 
методи діагностики (ІФА), молекулярно-генетичний метод (ПЛР), 
імунохроматографічний метод діагностики (експрес-діагностика) 
вірусних захворювань. Сучасні методи інструментальної 
діагностики (УЗД, КТ, МРТ).

2

2.

Епідеміологія і профілактика інфекційних захворювань. 
Епідситуація в Україні, регіоні.

Лікувально-охоронний режим та його вплив на перебіг і наслідки 
інфекційної хвороби. Можливі побічні реакції на лікарські засоби: 
анафілактичний шок, його симптоми і лікування. Правила введення 
антибіотиків. Правила виписки реконвалесцентів.
Дотримання особистої гігієни медичними працівниками 
інфекційних відділень. Протиепідемічний режим.

2
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Ознайомлення з роботою та санітарно-епідеміологічним 
режимом відділення для лікування хворих на гострі кишкові 
інфекції. Правила прийому хворих. З ’ясування скарг хворого, 
анамнезу, виділення основних симптомів захворювання. Огляд 
випорожнень, його оцінка і реєстрація. Значення регідратаційної 
терапії. Проведення поточної дезінфекції.

Особливості догляду за хворими на гострі кишкові інфекції. 
Надання невідкладної допомоги хворим з кишковою кровотечею. 
Взяття від хворих на черевний тиф, сальмонельоз матеріалу для 
лабораторних досліджень (гемокультура, бактеріологічні 
дослідження -  копрокультура, уринокультура, білікультура). 
Правила виписки хворих на черевний тиф. Дієтотерапія. 
Особливості лабораторної діагностики бактеріальних і вірусних 
кишкових інфекцій (метод ІФА, ПЛР, експрес-діагностика -  
імунохроматографічний аналіз). Диспансеризація.

Огляд хворих на ботулізм, виявлення основних симптомів, 
ознайомлення з основними методами специфічної лабораторної 
діагностики, правила введення сироватки. Особливості догляду за 
хворими: годування, проведення лікувальних клізм, заміна білизни, 
санітарна обробка хворого тощо. Принципи лікування. Взяття крові 
на біопробу.

Кишкові інфекції.
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о3.

Ознайомлення з роботою та санітарно-епідеміологічним 
режимом відділення для лікування хворих на гострі кишкові 
інфекції. Правила прийому хворих. З’ясування скарг хворого, 
анамнезу, виділення основних симптомів захворювання. Огляд 
випорожнень, його оцінка і реєстрація. Значення регідратаційної 
терапії. Проведення поточної дезінфекції.

Особливості догляду за хворими на гострі кишкові інфекції. 
Надання невідкладної допомоги хворим з кишковою кровотечею. 
Взяття від хворих на черевний тиф, сальмонельоз матеріалу для 
лабораторних досліджень (гемокультура, бактеріологічні 
дослідження -  копрокультура, уринокультура, білікультура). 
Правила виписки хворих на черевний тиф. Дієтотерапія. 
Особливості лабораторної діагностики бактеріальних і вірусних 
кишкових інфекцій (метод ІФА, ПЛР, експрес-діагностика -  
імунохроматографічний аналіз). Диспансеризація.

Огляд хворих на ботулізм, виявлення основних симптомів, 
ознайомлення з основними методами специфічної лабораторної 
діагностики, правила введення сироватки. Особливості догляду за 
хворими: годування, проведення лікувальних клізм, заміна білизни, 
санітарна обробка хворого тощо. Принципи лікування. Взяття крові 
на біопробу.

Кишкові інфекції.

2
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Огляд хворих на ботулізм, виявлення основних симптомів, 
ознайомлення з основними методами специфічної лабораторної 
діагностики, правила введення сироватки. Особливості догляду за 
хворими: годування, проведення лікувальних клізм, заміна білизни, 
санітарна обробка хворого тощо. Принципи лікування. Взяття крові 
на біопробу.

Дії медсестри при виявленні хворого на холеру. 
Протичумний костюм IV типу, правила одягання та зняття. Огляд 
хворих, виявлення основних клінічних симптомів. Оцінка 
випорожнень хворих і патологічних домішок у них. Екстрена 
профілактика холери. Лікування: введення сольових розчинів, 
принципи регідратації. Контроль за станом хворих під час 
проведення регідратаційної терапії. Застосування антибіотиків. 
Симптоматичне лікування. Режим роботи медичного персоналу у 
відділенні для хворих на холеру, одяг медичного персоналу. 
Поточна дезінфекція. Показання до виписки хворих. 
Диспансеризація. Заходи у вогнищі (для працівників КІЗу). 
Поточна дезінфекція в оточенні хворого.

Курація хворих на поліомієліт ( у разі відсутності хворих - 
демонстрація історій хвороби). Ознайомлення з епіданамнезом. 
Аналіз симптомів захворювання. Догляд за хворими. Виконання 
призначень лікаря. Збирання випорожнень для вірусологічного 
дослідження. Ознайомлення з іншими методами діагностики. 
Правила виписки реконвалесцентів. Наказ № 96 МОЗ України.

Ботулізм. Холера. Поліомієліт.
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5.

Огляд хворих на ГРВІ, виявлення основних клінічних 
симптомів. Діагностика, ознайомлення з методикою отримання 
змиву з носової частини горла і взяття мазків-відбитків для 
імунохроматографічного аналізу (експрес-діагностика). Принципи 
лікування хворих. Режим медичного персоналу під час спілкування 
з хворим на грип та інші ГРВІ. Методика виготовлення марлевої 
маски. Надання невідкладної допомоги при ускладненнях (круп, 
набряк легень).

Огляд хворих з метою виявлення основних клінічних 
симптомів герпетичної інфекції. Обґрунтування діагнозу. 
Особливості догляду за хворими, лікування. Організація режиму 
хворих. Профілактичні заходи.

Огляд хворих на менінгококову інфекцію, обґрунтування 
діагнозу згідно з клінічними та епідеміологічними даними. 
Виявлення основних клінічних симптомів. Ознайомлення з 
основними методами лабораторної діагностики. Засвоєння 
практичних навичок: техніка виконання люмбальної пункції, 
підготовка хворого до неї, особливості взяття і посіву матеріалу з 
носоглотки на менінгокок. Ознайомлення з етіотропною, 
патогенетичною та симптоматичною терапією, правила і методи 
введення антибіотиків. Диспансерне спостереження за 
реконвалесцентами. Лікувально-профілактичні заходи у вогнищі 
інфекції. Тактика фельдшера швидкої медичної допомоги і ФАП 
щодо хворих на менінгококовий менінгіт та менінгококцемію на 
догоспітальному етапі.

Огляд хворих на ангіни, дифтерію, інфекційний мононуклеоз. 
Виявлення основних симптомів, читання гемограм. Ознайомлення 
з технікою взяття матеріалу з носа, ротоглотки на мікрофлору. 
Посів матеріалу від хворих на живильні середовища, доставка 
матеріалу до бактеріологічної лабораторії. Принципи лікування. 
Вивчення методики введення протидифтерійної сироватки хворим 
на дифтерію. Режим хворих. Профілактика. Для працівників КІЗу -  
лікувально-профілактичні заходи у вогнищі. Нагляд за 
контактними.

Огляд хворих на екзантемні інфекції, характеристика 
висипань, особливості роботи медсестри в ізоляторах.

Інфекції дихальних шляхів.

2
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6.

Кров’яні інфекції з парентеральним механізмом передачі.
Огляд хворих на вірусні гепатити В, С, 0  з метою виявлення 
основних, найтиповіших симптомів хвороби. Обстеження хворих, 
огляд слизових оболонок, шкіри, випорожнень, сечі, пальпація 
печінки. Принципи лікування, режиму, лікувального харчування та 
ознайомлення з технікою і методикою взяття крові для біохімічних і 
серологічних досліджень. Проведення поточної дезінфекції і 
передстерилізаційної обробки медичного інструментарію після 
ін’єкцій.

Огляд хворих з лімфаденопатією (дифдіагностика для ВІЛ 
інфекції). Виділення первинних симптомів захворювання. Розбір 
основних клінічних симптомів, що свідчать про можливе ураження 
різних органів і систем. Значення ранньої лабораторної 
діагностики, ознайомлення з інструкціями щодо застосування тест- 
системи (імуноферментної) для виявлення антитіл до ВІЛ-інфекції. 
Правила обстеження хворих на СНІД. Контингент осіб, що 
підлягає обстеженню.

2

7.

Кров’яні інфекції з трансмісивним механізмом 
зараження.

Огляд хворих у гарячковому стані. Зображення температурної 
кривої. Визначення форми малярії згідно з клінічними проявами 
хвороби. Проведення паразитоскопії. Здійснення догляду за 
хворими: зігрівання хворого, зміна білизни тощо. Ознайомлення з 
протималярійними лікарськими засобами та правилами їх 
застосування. Особливості диспансеризації. Протиепідемічні 
заходи у вогнищі. Диспансерне спостереження за особами, які 
приїздять із країн з тропічним кліматом. Принципи проведення 
курсу профілактичного лікування.

Презентація фільму до теми особливо небезпечних інфекцій. 
Проведення клінічних ділових ігор з тактики та організації заходів 
у випадку карантинної інфекції. Ознайомлення з методами 
лабораторної діагностики і принципами лікування хворих, 
демонстрація протичумного костюма. Опрацювання рекомендацій 
щодо орієнтації поведінки медичних працівників у випадках 
підозри на карантинні інфекції.

Особливості клініко-епідеміологічної діагностики 
геморагічних гарячок. Основні симптоми геморагічної гарячки з 
нирковим синдромом. Лабораторна діагностика. Заходи у вогнищі.

2
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8.

Інфекції шкіри та слизових оболонок. Огляд хворих. 
Виділення основних клінічних симптомів хвороби. Клінічні форми 
перебігу. Обґрунтування діагнозу. Принципи лікування і догляду, 
участь у реабілітації хворих. Ознайомлення з основними методами 
лабораторної діагностики, взяття крові для проведення 
бактеріологічного аналізу і серологічних реакцій. Діагностика. 
Дотримання правил протиепідемічного режиму. Поведінка 
медичного персоналу. Дезінфекція і профілактичні заходи у 
вогнищі.

2

9.

Структура та особливості роботи кабінету інфекційних 
захворювань.

Кабінет інфекційних захворювань (КІЗ ), структура, 
обладнання. Основні завдання КІЗ. Забезпечення своєчасного і 
раннього виявлення інфекційних хворих. Допомога в діагностиці і 
лікуванні цих хворих в поліклінічних умовах. Диспансерне 
спостереження за перехворілими. Аналіз динаміки інфекційної 
захворюваності. Кабінети щеплень, їх обладнання. Препарати, що 
застосовуються для імунізації, правила їх зберігання. 
Протипоказання до проведення щеплень. Поствакцинальні реакції, 
ускладнення. Організація проведення щеплень. Правила 
застосування бактерійних і вірусних препаратів. Порядок 
проведення щеплень. Звітність.

Заповнення первинної документації КІЗ і кабінету щеплень. 
Проведення епідеміологічного нагляду за вогнищем інфекції. 
Оформлення карти епідеміологічного обстеження. Техніка 
введення бактерійних препаратів для профілактичної імунізації.

2-

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально- 
профілактичних установ.

10.
Правила приготування робочих дезінфікуючих розчинів. 

Особливості поточної дезінфекції в осередку, лікарні при різних 
інфекційних хворобах. Демонстрація кінофільму (профілактика 
нозокоміальних інфекцій).

2

Всього 20
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Теми самостійної роботи

№

з/п

Назва теми Кіль
кість
годи

н

1. Вчення про інфекцію та інфекційні хвороби. 1

2. Епідеміологія і профілактика інфекційних захворювань. 
Епідситуація в Україні, регіоні . 1

3. Черевний тиф. 2

4. Сальмонельоз. 1

5. Ботулізм. Холера. 4

6. Вірусні гепатити А, Е. 1

7. Поліомієліт. 1

8 . Г ельмінтози. 2

9. Грип. ГРВІ. 3

10. Меніннококова інфекція. 9

11. Дифтерія. 3

12. ВІЛ -  інфекція.Вірусні гепатити В, С, О. 2

13. Лептоспіроз. 2

14. Чума. Туляримія. 2

15. Сибірка. Сказ. Правець. 3

Всього зо
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І
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник директора 
, з Навчальної роботи 

и /  І.А. МИРОНЧУК

/ ? у 2 £  ” 2 Ш  р.

НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

№
Кількість годин

з/п
Тематика Заг.

обсяг
Л екції

Навчальна практика 
під керівництвом  

викладача

Самостійна
робрта

1. Основні принципи реанімаційних 
заходів при порушенні дихання та 
кровообігу.

4 2 2 -

2. Травми. Травматичний шок. 
Політравма, комбінована травма.

4 2 2 -

3. Гостра судинна недостатність

Діагностика ком при цукровому 
діабеті.

4 2 - 2

4. Загальні принципи надання 
невідкладної допомоги при 
гострих отруєннях, укусах тварин 
та комах.

2 - - 2

5. Організація та порядок надання 
медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні 
збройних конфліктів.

2 2 - -

ВСЬОГО 16 8 4 4

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки хірургічного профілю.

Протокол № від ^ 2 ^  р
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Теми лекційних занять

1. Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану 
постраждалого.

Характеристика термінальних станів. Основні принципи 
реанімаційних заходів при порушенні дихання та кровообігу.

Надання домедичної допомоги постраждалим від зовнішніх факторів 
навколишнього середовища (термічна та холодова травма, утоплення, 
удушення, електротравма).

2

2. Травми. Відкриті та закриті пошкодження. Вогнепальна рана.

Мінно-вибухові та осколкові ушкодження.

Черепно-мозкова травма. Травми грудної клітки (пневмоторакс). Травма 
хребта. Травматичний шок. Шкала Глазго. Політравма, комбінована травма.

Ознаки відкритих і закритих переломів. Краш -  синдром. Алгоритм 
невідкладної допомоги.

Синдром «гострого живота». Алгоритм невідкладної медичної 
допомоги.

2

3. Гостра судинна недостатність: непритомність, колапс, шок. 
Стенокардія. Гострий інфаркт міокарду. Клінічний перебіг та атипові 
форми.

Гіпертензивні кризи (І і II типу). Клінічні прояви. Гострі порушення 
мозкового кровообігу.

Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна 
коми). Алгоритм надання невідкладної допомоги.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці.

2

4. Організація та порядок надання медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні збройних конфліктів.

Початковий алгоритм дій при наданні невідкладної допомоги в зоні 
вогневого контакту (ТССС -  Тасіісаі С отЬаї Сазиаііу Саге).

Ураження бойовими отруйними речовинами. Заходи колективної та 
індивідуальної безпеки при наданні домедичної допомоги.

2

Всього 8

26



Теми практичних занять

1.

Основні принципи реанімаційних заходів при порушенні дихання та 
кровообігу у дорослих (ланцюг виживання) на догоспітальному етапі.

Алгоритм базової серцево-легеневої реанімації (ВЬ§).

Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та 
хворим на догоспітальному етапі.

Проведення первинного та вторинного огляду постраждалого.

2

2.

Гостра кровотеча. Невідкладна допомога при зовнішній та внутрішній 
кровотечі. Методи тимчасової зупинки кровотечі. Правила накладання 
кровоспинного джгута (джгут САТ Тигпіяиеі:, джгут Есмарха).

Принципи медичного сортування при масових ураженнях (8ТАЯТ).

Дорожньо-транспортна пригода. Алгоритм допомоги.

Транспортна іммобілізація.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

1.
Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна коми). 2

2.

Загальні принципи надання невідкладної допомоги при гострих 
отруєннях, укусах тварин та комах.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при укусах.

2

Всього 4
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ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 
^ н ав ч ал ьн ої роботи 
{ л___ І.А. МИРОНЧУК
/Ь  ” 20/Ур.

ІНФЕКЦІЙНА БЕЗПЕКА, ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

№

з/п
Тематика

Кількість годин

Заг.

обсяг
Лекції

Навча

льна

практика

Самостійн 
а робота

1.

Санітарно-протиепідемічний режим в 
закладах охорони здоров’я. 
Внутрішньолікарняні інфекції. 
Профілактичні заходи

2 2 -

2.

Актуальні питання профілактики 
інфекційних захворювань. Парентеральні 
інфекції. Профілактика. 4 2 2

Всього
6 4 2

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки педіатричного профілю.

Протокол № У від пл з  ”

Голова циклової комісії О.П.Петрунів

28



Теми лекційних занять

1.

Внутрішньо-лікарняні інфекції. Причини виникнення та 
профілактичні заходи. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій. 
Обробка .рук, дезінфекція. Види, засоби та методи дезінфекційних заходів. 
Стерилізація. Контроль якості передстерилізаційного очищення та 
стерилізації.

Чинні накази та нормативні документи.

2

2_

Класифікація інфекційних захворювань. Способи передачі інфекції. 
Профілактичні заходи, спрямовані на попередження виникнення інфекції.

Профілактика інфекційних захворювань з парентеральним 
шляхом передачі, в тому числі вірусних гепатитів В і С, ВІЛ-інфекції.

Порядок проведення екстреної постконтактної профілактики при 
виконанні професійних обов’язків.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

1.
Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. 2

Всього 2



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

авчальної роботи 
І.А. МИРОНЧУК 

___20 ̂ р .” 0 4

ПРИРОДНЕ ПЛАНУВАННЯ СІМ І

№
Кількість годин

з/п
Тематика Заг.

обсяг
Лекції

Навчальна

практика

Самостій 
на робота

1. Біологічні основи плідності жінки і 
чоловіка 2 2 - -

2.

Природні методи розпізнавання 
плідності 4 2 - 2

Всього
6 4 - 2

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки хірургічного профілю.

Протокол № /  від у .

зо



Теми лекційних занять

1.

Методи планування сім’ї. Надійність та критерії відбору.
Короткий аналіз існуючих методів контрацепції.
Будова і функції чоловічої та жіночої статевої сфери. Особливості статевого 
дозрівання чоловіків. Гормональна регуляція чоловічої плідності. Особливості 
статевого дозрівання дівчат. Фізіологія менструального циклу. Гормональна 
регуляція менструального циклу. Тривалість репродуктивного періоду у жінок. 
Відмінність чоловічої і жіночої плідності.
Запліднення, імплантація, вагітність.
Аборт. Соціальні, медичні та релігійні аспекти проблеми.

2

2,,

Історія природних методів планування сім’ї. Календарний метод 
(метод Кнауса-Огіно), метод спостереження за цервікальним слизом (метод 
Біллігса), температурний метод (метод Дюрінга). Симптотермальні методи 
планування сім’ї. Різновиди симптотермальних методів планування сім’ї -  
австрійський (Ратцера), бірмінгемський (Дж. Кіплей та А. Флінн), 
американський(Ліги “Подружжя Подружжю”) та інші.

Симптотермальний метод: спостереження за цервікальним слизом, базальною 
температурою, станом шийки матки.

Визначення плідних та неплідних днів циклу.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

Основні показники репродуктивного здоров’я. Різні форми циклів у 
житті жінки.

2

Всього 2

: і



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

навчальної роботи
І.А.МИ РОНЧУК 

20/7 р .

Медична психологія з основами біоетики
І

№

з/п
Тематика

Кількість годин

Загаль
ний

обсяг
Лекції

Навча
льна

практика

Самостій
на робота

1.
Психологічні основи спілкування. 
Аспекти міжособового спілкування. 
Основні принципи в сестринській 
справі

2 2 - -

2.
Психологія та етика в медсестринстві. 
Значення принципів біоетики та 
загальні напрямки її розвитку

2 - - 2

Всього 4 4 - 2

Робоча програма розглянута на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю. 

Голова циклової комісії ^  Т. А. Солоденко

Протокол від «?19» 2(У^р. №

~ч



Теми лекційних занять

1.

Психологічні основи спілкування. Аспекти міжособового спілкування.
Основні принципи в сестринській справі

Основні психологічні компоненти спілкування. Особливості спілкування 
медичної сестри з хворим.

Культура поведінки і етика взаємовідносин медичних працівників. Етика 
взаємин в умовах стаціонару. Етика медичних працівників в умовах поза 
лікарняних лікувальних закладів. Етика взаємин між середніми медичними 
працівниками і хворими. Етика з родичами і близькими.

Специфіка взаємин середнього медичного працівника і хворого при 
різних захворюваннях.

2

Всього 2

Теми самостійної роботи

1.

Психологія та етика в медсестринстві. Значення принципів біоетики 
та загальні напрямки її розвитку.

Психологічні аспекти етики та деонтології. Основні закономірності 
психології хворої людини, психологічні типи реагування на хворобливий стан. 
Моральність людських дій в біомедичній галузі та охороні здоровая.

2

Всього 2
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ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 
З/навчальної роботи 

у /___ І .А. МИРОНЧУК
23 ” Ок? 20/£р.

Основи медичної інформатики

№
Кількість годин

з/п
Тематика Заг.

Обсяг
Лекції

Навчальна

практика

Самосгій 
на робота

1. Використання комп’ютерної техніки в 
медицині.

2 - 2 -

Всього
2 - 2 -

Розглянуто на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю.

Протокол № /  від С£/^ГіН~Л- /у^р.

Голова циклової комісії Ч й -^ ^ ^ Т .А .С о л о д е н к о



Теми практичних занять

1.

Використання комп’ютерної техніки в медицині. Основні теоретичні 
відомості про базові аспекти інформатики: програмне та апаратне 
забезпечення ПК, поняття про електронний документообіг, та засоби передачі 
інформації. Застосування інформаційних технологій у сучасній медицині. 
Основні прийоми І методи роботи 3 операційною системою \¥ІПСІО\У5.

2

Всього 2
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