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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма передбачає підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів за очно-заочною формою і розрахована на 4 тижні (144 години).

Теоретична частина складається з 68 годин, практична -  36 годин, 
самостійна робота - 40 годин.

Програма передбачає вивчення наступних розділів:
■ основи практичної діяльності медичних сестер неврологічних 

відділень. Поняття про медсестринський процес;
■ неврологія, психіатрія та наркологія;
■ невідкладна медична допомога;
■ природне планування сім’ї;
■ інфекційна безпека, інфекційний контроль;
■ основи медичної інформатики;
■ медична психологія з основами медичної біоетики.

Розглядаються актуальні питання неврологічних захворювань,
проводиться ознайомлення з новими методами діагностики, лікування та 
профілактики.

Основну увагу при вдосконаленні медсестер неврологічних відділень 
потрібно приділяти особливостям догляду за хворими з конкретною 
неврологічною та психіатричною патологією. Під час проведення теоретичних, 
практичних і семінарських занять рекомендовано широко використовувати 
активні методи навчання: проблемний метод, ситуаційні задачі, метод 
“круглого столу” та “снігової лавини”, ділові ігри.

По завершенні навчання складається екзамен у формі тестового 
контролю.

Навчання здійснюється за очно-заочною формою, яка складається з двох 
частин: очна форма проводиться на базі навчального закладу з повним відривом 
від виробництва, включаючи лекції та практичні заняття; форма заочного 
навчання передбачає самостійне вивчення наукової фахової літератури та 
нормативно-правової документації, виконання контрольних завдань і 
реферативних робіт слухачами курсів без відриву від виробництва.

Метою циклу “Медичних сестер неврологічних відділень” є:

-  задоволення потреб медичної сестри в особистісному та професійному 
зростанні, а також забезпечення потреб регіону в кваліфікованих кадрах 
високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і 
відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати в практику 
новітні технології, сприяти подальшому реформуванню медичної галузі;

-  удосконалення підготовки фахівців, які володіють значним обсягом

теоретичних знань та ш т а  Ч тадаидаа,
долікарській медичній допомозі, знають методи і форми роботі 
медсестри неврологічного відділення;



-  одержання відомостей про основні принципи організації системи охорони 
здоров’я, нормативні акти та накази Міністерства охорони здоров’я 
України, нові методи діагностики та лікування основних захворювань, 
екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, України. 
Основними завданнями є:

-  оновлення та поглиблення знань у галузі медсестринства у внутрішній 
медицині на основі сучасних досягнень медичної науки;

-  аналіз робочої документації медичної сестри неврологічного відділення;
-  ознайомлення з основними напрямками реформи охорони здоров’я.

В результаті проходження курсів удосконалення слухач повинен знати:

-  чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що 
регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;

-  права, обов’язки та відповідальність медсестри стаціонару;
-  організацію роботи стаціонару;
-  основи загальномедичних і клінічних дисциплін;
-  правила догляду і нагляду за хворими;
-  тактику поведінки медсестри при виявленні хворого, підозрілого на 

особливо небезпечні інфекції;
-  правила виписування та зберігання лікарських речовин;
-  фармакологічну дію найбільш поширених медичних препаратів, їхню 

сумісність, дозування, методику введення;
-  організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів;
-  правила асептики і антисептики;
-  правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і 

обладнанням;
-  правила оформлення медичної документації;

Вміти:

-  проводити медсестринське обстеження пацієнтів різного віку з 
неврологічною патологією, виявляти його незадоволені потреби, 
здійснювати догляд та опіку над ними відповідно до етапів 
медсестринського процесу;

-  проводити маніпуляції та процедури;
-  підготувати хворих до лабораторних і інструментальних методів обстеження;
-  проводити санітарно-освітню роботу щодо профілактики захворювань та 

їхніх ускладнень;
-  вести медичну документацію;
-  виконувати забір, зберігання і доставку матеріалу для лабораторних 

досліджень;
-  володіти прийомами реанімації;
-  надавати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, 

отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках,





ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 

/ / з  навчальної роботи 
Н І.А. МИРОНЧУК
23 ” 2 0 / /р.

Тематичний план

циклу удосконалення сестер медичних

неврологічних відділень і кабінетів 
поліклініки

Загальний
обсяг

Лекції
Навчальна
практика Самостійна

робота
1 2 3 4 5 6
І. Основи практичної діяль

ності медичних сестер 
неврологічних відділень 
медсестринський процес

2 2

II. Неврологія, психіатрія 
та наркологія

106 48 28 ЗО

2.1. Анатомо-фізіологічні 
особливості нервової 
системи

4 2

2.2. Загальна симптоматика 
нервових хвороб

4 2 2

2.3. Хвороби периферичної 
нервової системи, 
лікування і догляд за ними, 
профілактичні заходи

10 4 2 4

2.4. Інфекційні хвороби 
центральної нервової 
системи

8 4 2 2
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2.5. Гострі порушення 
мозкового кровообігу

8 4 2 2

2.6. Перша допомога при 
невідкладних станах 
хворим з інфекційними 
хворобами ЦНС і

6 4 2

2.7. Об’ємні процеси мозку 4 2 - 2

2.8. Травми мозку 6 2 2 2

2.9. Спадково-дегенеративні 
хвороби нервової і м ’язової 
системи, хвороби

6 2 2 2

2.10. Хвороби вегетативної 
нервової системи

6 2 2 2

2.11. Інтоксикаційні ураження 
нервової системи

6 2 2 2

2.12. Невідкладна допомога при 
вегетативно-судинних 
кризах і інтоксикаційних 
ураженнях нервової 
системи.

4 2 2

2.13. Вступ у психіатрію. 
Загальна психопатологія

4 2 -

2.14. Інфекційні, соматогенні, 
клімактеричні і 
післяпологові психози.

6 2 2 2

2.15. Невідкладна допомога при 
делірії

2 2 - “

2.16. Хронічний алкоголізм і 
наркоманії, алкогольні

6 2 2 2

2.17. Шизофренія, МДП 6 2 - 2

2.18. Невідкладна допомога при 
депресії і збудженні. 
Атеросклероз судин 
головного мозку.

4 2 2

2.19. Епілепсія, травматичний 
психоз. Невідкладна 
допомога при 
епілептичному статусі.

6 2 2 2
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2.20. Психогенні захворювання: 
неврози, психопатії, 
реактивні психози

6 2 2 2

III Невідкладна медична 
допомога 16 8 4 4

3.2

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

2 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 68 36 40
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 

з навчальної роботи

І.А. МИРОНЧУК
<Рх$ 20/7 р .

ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 
ТЕРАПЕВТИЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ

№
з/п

Тематика
Кількість годин

Заг.
обсяг

Л екції
Навчальна

практика

1.
Визначення медсестринського процесу 

(згідно з Європейським Регіональним Бюро 
ВООЗ). Етапи медсестринського процесу.

2 2 -

В сь ого 2 2 -

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

Протокол № ^  від '']/£>  ” 0< ґ р .

Голова циклової комісії А.М.Жебрацька
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Теми лекційних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Визначення медсестринського процесу (згідно 3
Євро пейським Регіональним Бюро ВООЗ).

Етапи медсестринського процесу:

1. Медсестринське обстеження пацієнта та визначення стану
1. здоров’я. 2

2. Медсестринська діагностика.
3. Планування медсестринських втручань.
4. Реалізація плану медсестринського догляду.
5. Оцінка ефективності і якості медсестринського догляду.
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 

у  з навчальної роботи 
_____І.А. МИРОНЧУК
2 ^  ” 20/7 р.

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ ТА НАРКОЛОГІЯ

№
з/п Тематика З а і . 

обсяг
Л ек ц ії

Навчальна 
практика під 
керівництвом  

викладача

Самостійна
робота

1 2 3 4 5

Неврологія, психіатрія та наркологія 106 48 28 зо

1. Анатомо-фізіологічні особливості 
нервової системи

4 2

2. Загальна симптоматика нервових хвороб 4 2 - 2

3. Хвороби периферичної нервової 
системи, лікування і догляд за ними, 
профілактичні заходи

10 4 2 4

4. Інфекційні хвороби центральної 
нервової системи

8 4 2 2

5. Гострі порушення мозкового кровообігу 8 4 2 2

6. Перша допомога при невідкладних 
станах хворим з інфекційними 
хворобами ЦНС і інсультами

6 4 2

7. Об’ємні процеси мозку 4 2 - 2

8. Травми мозку 6 2 2 2

9. Спадково-дегенеративні хвороби 
нервової і м’язової системи, хвороби 
новонароджених

6 2 2 2

10. Хвороби вегетативної нервової системи 6 2 2 2

11. Інтоксикаційні ураження нервової 
системи

6 2 о 2

12. Невідкладна допомога при вегетативно- 
судинних кризах і інтоксикаційних 
ураженнях нервової системи

4 2 2

13. Вступ у психіатрію. Загальна 
психопатологія

4 2 - У
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14. Інфекційні, соматогенні, клімактеричні і 
післяпологові психози, догляд за 
хворими

6 2 2 2

15. Невідкладна допомога при делірії 2 2 - -

16. Хронічний алкоголізм і наркоманії, 
алкогольні психози

6 2 2 2

17. Шизофренія, МДП 6 0 - 2

18. Невідкладна допомога при депресії і 
збудженні. Атеросклероз судин 
головного мозку, інволюційні психози.

4 2 2

19. Епілепсія, травматичний психоз. 
Невідкладна допомога при 
епілептичному статусі

6 2 2 2

20. Психогенні захворювання: неврози, 
психопатії, реактивні психози

6 2 2 2

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

Протокол № /  від ’У З  ”

Голова циклової комісії /* /  О.ГЦ Петрунів



Теми лекційних занять

№
з/п

Назва геми Кількі
сть

годин
1 Анатомофізіологічні особливості нервової системи

Роль нервової системи в життєдіяльності організму. Нервова клітина — 
нейрон (нейроцит). Нервові волокна. Відділи нервової системи: центральна, 
периферійна, 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. Потовщення мозку.

Оболони мозку. Ліквор та ліквородинаміка.
Мозочок. Півкулі та черв’як, ніжки мозочка. Функції рівноваги, 

координація рухів, регуляція м'язового тонусу.
Периферійна нервова система та її структури: відростки, корінці, 

вузли, нерви,сплетення.
Черепно-мозкові та спинно-мозкові нерви.
Вегетативна (автономна) нервова система. Центральне та периферійне 

представництва. Симпатичні та парасимпатичні волокна, їх функції: 
збуджувальні та пригнічувальні.

Кровопостачання головного та спинного мозку.

2

2 Загальна симптоматика нервових хвороб

Характеристика чутливості та її порушення: екстероцептивна 
(поверхнева), пропріоцептивна (глибока), інтероцептивна (із внутрішніх 
органів), складна.

Поверхнева: больова, температурна, тактильна.
Глибока: м ’язово-суглобна, вібраційна, відчуття ваги, тиску.
Складна: стереогнозис, двомірно-гіросторова, дискримінаційна.
Види та клінічні типи порушень чутливості. Біль (локальний, 

проекційний, іррадіюючий, фантомний, каузальгія).
Рухи та їхні розлади. 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).

Поняття про паралічі та парези. Моноплегія. Параплегія. Геміплегія. 
Тетраплегія (тетрапарез). Ознаки центрального та периферійного паралічів.

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.

Загальномозкові та вогнищеві симптоми, симптоми на відстані.
Патологічні синдроми: менінгеальний, бульбарний, поліневритичний, 

синдром підвищеного лікворного тиску, паркінсонізму.
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3 Хвороби периферичної нервової системи, лікування і догляд за 
ними, профілактичні заходи

Мононевропатії: неврит лицьового нерва; невралгія трійчастого нерва 
(центрального та периферійного генезу).

Поліневрити (поліневропатії), радикуліти, радикулопатії, гангліоніти, 
плексити.

Медсестринський догляд за пацієнтами з хворобами периферійної 
нервової системи.

Невідкладна допомога при невралгії трійчастого нерва. Тактика 
медичної сестри при дифтерійній полінейропатії.

4

4 Інфекційні хвороби центральної нервової системи
Загальна характеристика інфекційних уражень нервової системи. 

Етіология, 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.

Догляд за пацієнтами. Профілактика інфекційних уражень нервової 
системи.

Особливості встановлення контакту з пацієнтами, їхніми родичами та 
близькими.

4

5 Гострі порушення мозкового кровообігу
Загальна характеристика захворювань. їх місце серед іншої патології. 
Етіологія, фактори ризику, що спричиняють ПМК. Класифікація ГІМК. 

Клінічні прояви, ускладнення, методи діагностики, лікування. Догляд за 
пацієнтами.

Гострі порушення мозкового кровопостачання: церебральні гіпертонічні 
кризи; минущі порушення; інсульти: геморагічні, ішемічні.

Невідкладна допомога при інсультах. Відновлювальне лікування. 
Особливості догляду за пацієнтами в коматозному стані, в гострому періоді, 
періоді реабілітації.

Роль медичної сестри, сім’ї в профілактиці порушень мозкового 
кровообігу.

4

6 Перша допомога при невідкладних станах хворим з інфекційними 
хворобами ЦНС і інсультами

Уміння надавати невідкладну допомогу —  безумовна потреба медичного 
працівника незалежно від його спеціалізації. Вміння виділити найважливішу 
інформацію, необхідну для молодшого медичного персоналу.

Делірій в інфекційних хворих: поява боязкості, суєтності, об’єктивних 
ознак галюцинацій, неповної орієнтації в навколишньому середовищі.

Алкогольний делірій (“біла гарячка”): поява в пацієнта, який перебуває в 
стані алкогольної абстиненції, страху, боязкості; посилення тремору; об’єктивні 
ознаки галюцинацій, неповна орієнтація в середовищі.

Судомний напад: судома, піна з рота; відсутність свідомості, 
прикушування язика; мимовільне сечовипускання.

Гігіертензійний синдром: головний біль, запаморочення, нудота, 
блювання без полегшення, судоми, наростаюче пригнічення свідомості, зв'язок 
із набряком мозку. У разі погіршення стану пацієнта, появою 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
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підвищення або зниження АТ; осередкові неврологічні симптоми: паралічі, 
парези, порушення чутливості, мовлення, ковтання. В разі погіршення стану -  
зупинка дихання.

7 Об’ємні процеси мозку

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.

9

8 Травми мозку
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, догляд.

2

9 Спадково-дегенеративні хвороби нервової і м ’язової системи, 
хвороби новонароджених

Короткі відомості щодо спадково-дегенеративних хвороб нервової та 
м’язової систем. Етіологія, клініка, лікування спадкових хвороб нервової 
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 
передпологовому періоді, під час пологів і в перші дні життя: хвороби матері, 
плода, пологові травми. Клінічні прояви.

2

10 Хвороби вегетативної нервової системи
Основні етіологічні фактори захворювань вегетативної нервової 

системи, клінічні прояви та особливості лікування. Типи перебігу захворювань. 
Набряк Квінке. Мігрень. Вегето-судинна дистонія.
Особливості догляду за пацієнтами з хворобами вегетативної нервової 

системи.

2

11 Інтоксикаційні ураження нервової системи
Клінічна картина, надання невідкладної допомоги при токсичних 

ураженнях нервової системи. Особливості догляду за пацієнтами. Речовини — 
антидоти.

2

12 Невідкладна допомога при вегетативно-судинних кризах і 
інтоксикаційних ураженнях нервової системи

Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за пацієнтами з 
хворобами вегетативної нервової системи (набряк Квінке, мігрень, вегето- 
судинна дистонія).

Гострий невралгічний синдром (біль): гострий біль у шийному, грудному 
або поперековому відділах хребта, який посилюється під час рухів; іррадіація 
болю в ногу при попереко-крижовому остеохондрозі або в плече, лопатку, руку 
— при шийному остеохондрозі. Анамнестичні дані про остеохондроз хребта.

Напад мігрені (головного болю): пульсуючий біль тільки в одній
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половині голови; зорові порушення, які передують болю: спалахи, мерехтіння в 
очах тощо; анамнестичні дані про мігренозні болі в минулому.

Гіпертензійний синдром : головний біль, запаморочення, нудота, 
блювання без полегшення, судоми, наростаюче пригнічення свідомості, зв'язок 
із набряком мозку. У разі погіршення стану пацієнта, появою симптомів ПІМ К 
— дії відповідно до стандарту.

Клінічна картина, надання невідкладної допомоги при токсичних 
ураженнях нервової системи. Особливості догляду за пацієнтами. Речовини — 
антидоти.
Проведення медсестринської діагностики виходячи з даних загального стану 
пацієнта. Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за 
пацієнтами з отруєннями нервової системи. Впровадження плану в дію.
Надання невідкладної допомоги. Використання антидотів

13 Вступ у психіатрію. Загальна психопатологія
Поняття про психіатрію як медичну науку. Основні етапи розвитку 

психіатрії. Поняття про непсихотичні та психотичні порушення психічної 
діяльності. Первинна і вторинна профілактика психічних захворювань.

Основи медичної психології, етики та деонтології.
Розлади сфер психічної діяльності: сфери сприймання, мислення, 

свідомості, емоцій, пам’яті, рухово-вольової сфери.
Особливості психіатричного стаціонара.
Режими в психіатричних стаціонарах.
Основні методи лікування психічнохворих.

2

14 Інфекційні, соматогенні, клімактеричні і післяпологові психози, 
догляд за хворими
Визначення поняття “інфекційні психози”. їх причини, патогенез, класифікація. 
Психотичні та непсихотичні розлади при інфекційних хворобах.
Розлади свідомості при гострих інфекційних хворобах, симптоми, особливості 
догляду. Астенічний симптомокомплекс, психозоподібні форми поведінки. 
Надцінні іпохондричні та паранойяльні ідеї. Симптоми цих станів, особливості 
догляду за хворими.
Психічні розлади при тривалому перебігу соматичних хвороб: ревматизмі, 
інфаркті міокарду, хронічних хворобах печінки, нирок, травного каналу. Зміни 
психіки при ендокринних хворобах: гіпотиреоз (мікседема), дифузний 
токсичний зоб (базедова хвороба), цукровий діабет.
Психічні розлади в жінок у період біологічних змін: післяпологовий психоз, 
клімактеричний синдром. Лікування. Роль медичної сестри у профілактиці цих 
станів.

2

15 Невідкладна допомога при делірії
Уміння надавати невідкладну допомогу —  безумовна потреба медичного 

працівника незалежно від його спеціалізації. Вміння виділити найважливішу 
інформацію, необхідну для молодшого медичного персоналу.

Делірій в інфекційних хворих: поява боязкості, суєтності, об’єктивних 
ознак галюцинацій, неповної орієнтації в навколишньому середовищі. 
Алкогольний делірій (“біла гарячка”): поява в пацієнта, який перебуває в стані 
алкогольної абстиненції, страху, боязкості; посилення тремору; об’єктивні 
ознаки галюцинацій, неповна орієнтація в середовищі.

2

16 Хронічний алкоголізм і наркоманії, алкогольні психози
Алкоголізм —  визначення, сучасні погляди на етіологію захворювання. 

Клінічні критерії, характеристика наркоманічної та енцефалопатичної стадій.
Клініка та перебіг психічних ускладнень алкоголізму: дипсоманій, 

алкогольного делірію, інших алкогольних психозів. Характеристика
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соматичних, неврологічних, ендокринних та інших ускладнень алкоголізму.
Сучасні методи лікування алкоголізму: умовно-рефлекторна терапія, 

метод сенсибілізації, психотерапія. Невідкладна медична допомога при білій 
лихоманці, алкогольній абстиненції, гострому отруєнні алкоголем.

Сучасні методи лікування наркоманії.
17 Шизофренія, МДП

Основні клінічні синдроми та клінічні форми і типи перебігу 
шизофренії. Особливості клініки хвороби в підлітковому і похилому віці. 
Особливості догляду і нагляду при різних формах шизофренії. 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.

2

18 Невідкладна допомога при депресії і збудженні. Атеросклероз судин 
головного мозку, інволюційні психози

Вміння надавати невідкладну допомогу —  безумовна потреба медичного 
працівника незалежно від його спеціалізації. Значний обсяг цієї інформації 
потребує вміння виділити найбільш важливі її положення, які пропонуються 
для володіння середнім медичним персоналом.

Найчастішим із екстрених станів, небезпечних для пацієнта та 
оточуючих, 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) вживати їжу. Відмова від 
приймання 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.

Пресенільна депресія і параноїд. Ознайомлення з особливостями 
догляду за хворими з депресією і маячною ідеєю переслідування. Ознайомлення 
з деменцією пресенільного і сенільного віку.

Диференціально-діагностичні критерії.
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19 Епілепсія, травматичний психоз. Невідкладна допомога при 
епілептичному статусі

Епілепсія. Патогенез. Справжня епілепсія та епілептиформний синдром. 
Форми епілепсії. Великий епілептичний напад, провісники, аура. Фази судом. 
Епілептичний стан, перша допомога. Малий епілептичний напад (абсанс). 
Лікування пацієнтів.

Судомні стани в дитячому віці (спазмофілія, гіпертермія).
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.

2

20 Психогенні захворювання: неврози, психопатії, реактивні психози
Загальне поняття про психогенні чинники. Поняття про емоційний стрес. 
Неврози. Визначення. Неврастенії, нав’язливі стани (обсесії). Істеричний 

невроз, депресивні неврози, системні неврози. Особливості вегетативно-

2
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соматичних розладів при неврозах. Характеристика симптомів кожного з видів 
неврозів. Розлади поведінки у хворих з тривожно-фобічними розладами.

Роль психотерапії у комплексному лікуванні пацієнтів з неврозами. 
Неврози у 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 та спостереження. Лікування. Значення 
психотерапії у лікуванні невротичних порушень. Прогноз. Сестринські діагнози 
та втручання.

Суїцид. Суїцидальні висловлювання та наміри. Суїцидальна спроба. 
Фактори ризику суїциду.

Поведінка молодшого медичного персоналу з хворими на психопатії. 
Лікування хворих на психопатії: медикаментозне, психотерапія, трудотерапія. 
Прогноз. Експертиза.

ГІсихопатоподібні розлади у дітей і підлітків. Реакції протесту, імітації, 
дромоманії. Заходи медико-психологічного і педагогічного характеру. 
Особливості догляду за дітьми та медсестринський процес при цих розладах.
Всього 48

Т ем и  п р а к т и ч н и х  за н я т ь

№
з/п

Назва теми Кількі
сть

годин
1. Хвороби периферичної нервової системи, лікування і догляд 

за ними, профілактичні заходи
Оцінювання загального стану та неврологічного статусу пацієнтів з 

хворобами периферійної нервової системи, оцінювання потреб пацієнта. 
Встановлення проблеми пацієнта. Планування дій медичної сестри для 
здійснення догляду за неврологічними пацієнтами за темою заняття. 
Впровадження плану в дію, оцінювання роботи медичної сестри.

Невідкладна допомога пацієнтам з хворобами периферійної 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).

2

2. Інфекційні хвороби центральної нервової системи
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.

2
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Підготовка пацієнтів та інструментарію до спинно-мозкової пункції, 
допомога лікареві під час її проведення.

Особливості введення антибіотиків, можливі побічні дії. Застосування 
специфічної терапії.

3. Гострі порушення мозкового кровообігу
Вміння медичної сестри визначити стан пацієнта, його потреби. 

Встановлення міжособистих відношень між медичною сестрою і пацієнтом та 
його рідними й близькими.

Проведення медсестринської діагностики, виходячи з даних загального 
стану пацієнта. Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за 
пацієнтами з ПМК.

Впровадження плану в дію здійснюються відповідно до потреб пацієнта. 
Удосконалення інтелектуальних, міжособистих та технічних навичок.

Лікування пацієнтів з ПМК: знання особливостей введення 
медикаментів, які частіше використовуються для невідкладної допомоги та 
лікування (еуфілін, кавінтон, пірацетам, актовегін, енцефабол, лазикс, 
антикоагулянти, гемостатики).

Особливості догляду за пацієнтами похилого віку. Встановлення 
міжособистих відносин із пацієнтами, їх родичами та близькими.

Ведення медичною сестрою санітарно-освітньої роботи.

2

4. Перша допомога при невідкладних станах хворим з інфекційними 
хворобами ЦНС і інсультами

Уміння медичної сестри визначити стан пацієнта, його потреби. 
Встановлення міжособистих відношень між медичною сестрою і пацієнтом.

Проведення медсестринської діагностики відповідно до загального стану 
пацієнта. Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за 
пацієнтами, які потребують невідкладної допомоги. Впровадження плану в дію 
відповідно до потреб пацієнта. Удосконалення інтелектуальних, міжособистих 
та технічних навичок.

Виконання лікарських призначень. Підготовка апаратури та 
інструментів. Ведення документації. Оцінювання роботи.

2

5. Травми мозку
Оцінювання загального стану пацієнта та його неврологічного статусу з 

травмами головного та спинного мозку, оцінювання потреб пацієнта. 
Встановлення проблеми пацієнта. Планування дій медичної сестри для 
здійснювання догляду за пацієнтом (план сестринського догляду) за темами 
заняття. Впровадження плану в дію, оцінювання роботи.

Участь в 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 спинно-мозкової пункції, 
допомога лікареві під час її проведення.

2

6. Спадково-дегенеративні хвороби нервової і м’язової системи, 
хвороби новонароджених

2



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.

7. Хвороби вегетативної нервової системи
Вміння медичної сестри визначити стан пацієнта, його потреби. 

Встановлення міжособистих відношень 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. Удосконалення інтелектуальних, 
міжособистих та технічних навичок.

Виконання лікарських призначень, ведення документації. Оцінювання 
роботи.
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8. Інтоксикаційні ураження нервової системи
Вміння медичної сестри визначити стан пацієнта, його потреби. 

Встановлення міжособистих відношень 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. Удосконалення інтелектуальних, 
міжособистих та технічних навичок.

Виконання лікарських призначень, ведення документації. Оцінювання 
роботи.
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9. Невідкладна допомога при вегетативно-судинних кризах і 
інтоксикаційних ураженнях нервової системи

Уміння медичної сестри визначити стан пацієнта, його потреби. 
Встановлення міжособистих відношень між медичною сестрою і пацієнтом та 
його рідними, супроводжуючими особами.

Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за пацієнтами з 
хворобами вегетативної нервової системи (набряк Квінке, мігрень, вегето- 
судинна дистонія).

Проведення медсестринської діагностики виходячи з даних загального 
стану пацієнта. Планування дій медичної сестри для здійснення догляду за 
пацієнтами з отруєннями нервової системи. Впровадження плану в дію. 
Удосконалення інтелектуальних, міжособистих та технічних навичок.

Виконання лікарських призначень, ведення документації.
Надання невідкладної допомоги. Використання антидотів. Оцінювання 

роботи.

2

10 Інфекційні, соматогенні, клімактеричні і післяпологові психози, 
догляд за хворими

Аналіз карт стаціонарних хворих за темою.
Огляд пацієнтів з порушеннями психіки під час клімаксу.
Показ хворих з неврозоподібною і психопатичною симптоматикою 

(іпохондричною та неврозоподібною симптоматикою, тривожно-іпохондричним 
станом, паранойяльними ідеями, психопатичними формами поведінки) в 
інфекційних і соматичних лікарнях.

Нав’язливі стани. Фобії (страхи). Післяпологові психози та психотичні

0
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стани в період лактації. Диференційна діагностика з шизофренією.
Тривожно-депресивні стани, неврозоподібні симптоми, афективні 

коливання під час клімаксу.
Складання плану обстеження, лікування та догляду за пацієнтами за

темою.
Виконання призначень лікаря.
Практичні навички:

— оцінювання загального стану пацієнта;
— методи фіксації пацієнта;
— правила транспортування збуджених хворих;
— надання допомоги пацієнтам із психомоторним збудженням;
—  допомога хворим при депресії та при високому суїцидальному ризику;
— допомога пацієнтові з високим ризиком насилля, спрямованого на себе 

або на своє оточення;
—  допомога пацієнтам із галюцинаторно-маячним синдромом;
—  допомога пацієнтам із тривожно-фобічними розладами.

11 Хронічний алкоголізм і наркоманії, алкогольні психози
Аналіз карт стаціонарних пацієнтів за темою.
Показ хворих із різними стадіями алкоголізму. Збирання анамнезу 

хворих на алкоголізм.
Показ пацієнтів із алкогольним делірієм, з абстинентним синдромом.
Принципи та методи лікування алкоголізму та алкогольних психозів.
Долікарська допомога при алкогольному делірії, абстинентному 

синдромі. Невідкладна медична допомога при гострих алкогольних отруєннях.
Зняття психомоторного збудження, синдромів порушеної свідомості.
Особливості догляду та нагляду за пацієнтами. Виконання призначень

лікаря.
Клініка морфінізму, барбітуроманії, гашишизму. Демонстрація хворих. 

Полінаркоманії.
Ознаки гострої інтоксикації морфієм, барбітуратами, гашишем; роль 

медичної сестри в діагностиці цих станів.
Принципи лікування наркоманій та токсикоманій. Відміна наркотичних 

та токсикоманічних речовин. Методи та засоби, що застосовують для зняття 
абстинентного синдрому. Тактика медичного персоналу по відношенню до 
хворих наркоманією, що знаходяться в абстинентному стані. Попередження 
таємного прийому наркотиків.

Участь медичної сестри в лікуванні пацієнтів з наркоманічною та 
токсикоманічною залежностями. Особливості режимів. Прогноз.

Практ и чні н ави чки:
—  оцінювання загального стану пацієнта;
—  збирання анамнезу хворих на алкоголізм;
—  методи фіксації пацієнта;
—  правила транспортування збуджених хворих;
—  визначення алкогольного сп’яніння;
—  надання долікарської допомоги при гострій алкогольній інтоксикації;
—  невідкладна медична допомога при алкогольному делірію;
—  визначення та зняття абстинентного синдрому;
—  санітарно-освітня робота серед молоді з проблеми алкоголізму.
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12 Невідкладна допомога при депресії і збудженні. Атеросклероз судин 
головного мозку, інволюційні психози.

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.

Диференціально-діагностичні критерії. Особливості догляду та нагляду 
за пацієнтами.

З’ясування проблеми пацієнта та планування дій медичної сестри по 
реалізації цього плану (опікунство, соціальна захищеність, експертиза).

Практичні навички:
—  оцінювання загального стану пацієнта;
— збирання анамнезу сенільних та пресенільних хворих;
—  методи фіксації пацієнта в ліжку у випадку психомоторного збудження;
— правила транспортування збуджених хворих;
— особливості годування пацієнтів із порушенням психіки;
— техніка штучного годування пацієнтів у разі відмови від їжі;
—  надання допомоги пацієнтам із психомоторним збудженням;
—  допомога хворим при депресії та при високому суїцидальному ризику;
—• допомога пацієнтові з високим ризиком насилля, спрямованого на себе

або на своє оточення;
—  допомога пацієнтам із галюцинаторно-маячним синдромом;
—  допомога пацієнтам із тривожно-фобічними розладами.
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13 Епілепсія, травматичний психоз. Невідкладна допомога при 
епілептичному статусі

Аналіз карт стаціонарних пацієнтів за темою.
Збирання анамнезу хворих на епілепсію. Критерії хворобливих станів 

(розлади свідомості, епілептичні напади, зміни особистості). ГІоказ пацієнтів, 
що хворіють на епілепсію на початкових етапах хвороби, з вираженими змінами 
особистості та еквівалентами судомних нападів (в анамнезі).

Складання плану обстеження та лікування пацієнтів за темою.
Виконання призначень лікаря.
Тактика фельдшера і особливості догляду за хворими під час 

епілептичного нападу, епілептичного статусу та після них (при розладах 
свідомості, амбулаторних автоматизмах, дисфоріях).

Практичні навички:
—  оцінювання загального стану пацієнта;
—  методи фіксації пацієнта в ліжку у випадку психомоторного збудження;
—  правила транспортування збуджених хворих;
—  надання невідкладної медичної допомоги при епілептичному нападі,

епілептичному статусі;
—  допомога пацієнтам із галюцинаторно-маячним синдромом.

2

14 Психогенні захворювання: неврози, психопатії, реактивні психози
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.

2

2



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.

Особливості поведінки та спілкування медичної сестри з хворими на 
психопатію, розладами особистості та їх родичами для вирішення соціальних 
проблем пацієнта.

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.

Всього 28

Теми самостійної роботи

№
з/п

Назва теми Кількі
сть

годин
1. Загальна симптоматика нервових хвороб

Симптоми ураження черепно-мозкових нервів (ЧМН).
Ураження вищих кіркових функцій (апраксія, агнозія, афазія). 
Вегетативні розлади та їх дослідження: дермографізм, піломоторні 

рефлекси, потовиділення, температура шкіри тощо.

2

2. Хвороби периферичної нервової системи, лікування і догляд за 
ними, профілактичні заходи

Етіологія захворювань периферичної нервової системи, роль 
провокуючих чинників: переохолодження, фізичне навантаження, побутові і 
професійні інтоксикації тощо.

Неврологічні ускладнення остеохондрозу хребта:
—  поперекові рефлекторні синдроми;
—  поперекові компресійні синдроми.

Лікування вертеброгенних неврологічних ускладнень.

4

3. Інфекційні хвороби центральної нервової системи
Ураження нервової системи при сифілісі: ранній нейросифіліс, пізній 

нейросифіліс.
Ураження нервової системи при синдромі набутого імунодефіциту.

2

4. Гострі порушення мозкового кровообігу 
Наслідки перенесеного інсульту.

Повільно-прогресуючі порушення кровопостачан-ня мозку: дисциркуляторна

2
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енцефалопатія.

5. Об’ємні процеси мозку
Об'ємні процеси в центральній нервовій системі: пухлини головного і 

спинного мозку, абсцес головного мозку, паразитарні ураження головного 
мозку (ехінококкоз, цистицеркоз, токсоплазмоз).

2

6. Травми мозку
Ранні та пізні ускладнення при всіх видах травм, лікування пацієнтів, 

реабілітація порушених функцій.

2

7. Спадково-дегенеративні хвороби нервової і м’язової системи, 
хвороби новонароджених

Гіпоксія плода і немовляти. Пологова черепно-мозкова травма. 
Хребетно-мозкова травма. Акушерські паралічі: верхній параліч Дюшена— 
Ерба; нижній параліч Дежеріна— Клюмпке; тотальний параліч. Дитячий 
церебральний параліч (ДЦГІ).

Кефалогематома.
Вторинні аномалії розвитку нервової системи. Черепно-мозкова кила. 

Спинно-мозкова кила. Мікроцефалія. Гідроцефалія.
Догляд за пацієнтами.

2

8. Хвороби вегетативної нервової системи
Хвороба Рейно. Хвороба Меньєра. Вібраційна хвороба. Гіпоталамічний 

синдром.

2

9. Інтоксикаційні ураження нервової системи
Загальна характеристика ендогенних та екзогенних інтоксикацій: 

промислових, побутових, сільськогосподарських, військових, медикамент- 
тозних, харчових та ботулізму

2

10. Інфекційні, соматогенні, клімактеричні і післяпологові психози, 
догляд за хворими

Психози при нейроінфекціях. Нейросифіліс.
Зміни особистості при хронічних інфекційних хворобах. Порушення 

психіки при СНІДі.

2

11. Хронічний алкоголізм і наркоманії, алкогольні психози
Визначення понять “наркоманія”, “токсикоманія”, “полінаркоманія”, 

“ускладнена наркоманія”. Класифікація наркотичних речовин. Етіологія 
наркоманії, токсикоманії. Форми наркоманій —  опійна наркоманія, 
барбітуроманія, гашишизм, полінаркоманії: клініка, ознаки наркотичного 
сп’яніння, абстинентного синдрому.

2

12. Шизофренія, МДП
Поняття про дефект психіки і наслідки хвороби. Види ремісій. Види 

лікування хворих на шизофренію: інсулінокоматозне, пірогенне, 
електроконвульсивне, розвантажувально-дієтичне.

2

13. Епілепсія, травматичний психоз. Невідкладна допомога при 
епілептичному статусі

Безсудомні форми епілепсії. Еквіваленти судомних нападів. 
Епілептична зміна особистості.

2

14. Психогенні захворювання: неврози, психопатії, реактивні психози
Критерії психопатій. Ядерні і крайові психопатії. Характерологічні і 

патохаракте-рологічні реакції. Систематика психопатій: збудливі, гальмівні і 
змішані. Клінічні особливості. Патологія потягів.

2

Всього ЗО
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 

л// 'і навчальної роботи 
ї їА  І.А. МИРОНЧУК

20/^р.

Н Е ВІД К Л А Д Н А  М ЕД И Ч Н А  Д О П О М О ГА

№
з/п Тематика

Кількість годин
Заг.

обсяг Л екції
Навчальна практика 

під керівництвом  
викладача

Самостійна
робрта

І. 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 "у ? З "
.Голова циклової комісії^. ол.наук С.М.Хома
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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 СотЬаІ Сазиаііу Саге).

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

2

Всього 8
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 (ВГ8).
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 Тигпіциеі, джгут Есмарха).

Принципи медичного сортування при масових ураженнях (8ТАЯГ). 
Дорожньо-транспортна пригода. Алгоритм допомоги.
Транспортна іммобілізація.

2

Всього 4
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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 
аступник директора 
з навчальної роботи 

І.А. МИРОНЧУК
Ох? 20/?р.

ІНФЕКЦІЙНА БЕЗПЕКА, ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

№
з/п Тематика

Кількість годин

Заг.
обсяг Лекції

Навча
льна

практика

Самостій
на 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 ’УЗ ” ауїл^ш  Р-

Голова циклової комісії ( Г / / ' О.П.Петрунів
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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
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
ступник директора 
навчальної роботи

І.А. МИРОНЧУК
О-Я 20/Уп.

ПРИРОДНЕ ПЛАНУВАННЯ С і м ’ ї

Я» Кількість годин

з/п Тематика Заг.
обсяг

Л екції Навчальна
практика

Самостійна
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 № '7? від р.
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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

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

2

Всього 2

зо



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 

з навчальної роботи

_  І.А. МИРОНЧУК
2$ ” о <£_ 20іг Р.

Медична психологія з основами біоетики

№
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 

Протокол від Л  && 20 № /

Т. А. Солоденко
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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 здоров‘я.

2

Всього 2

32



ЗАТВЕРДЖУЮ 
ступник директора 
навчальної роботи

І.А. МИРОНЧУК 
20/7 р.

Основи медичної інформатики

Я» Кількість годин

з/п Тематика Заг.
Обсяг

Л екції Навчальна
практика

Самостій 
на робота

1.
Використання комп’ютерної техніки в 
медицині. 2 - 2 -

Всього 2 - 2 -

Розглянуто на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю. 

Протокол № /  від ”<£9 ” с ^ /п у гм ^  /£ -р .

Голова циклової комісії А.Солоденко

і



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 з операційною системою \У ІП СІ0\У5.

2

Всього 2
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