
Анотація 
 

з дисципліни «МЕДСЕСТРИНСЬКА ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ» 
3 курс, спеціальність 223 «Медсестринство 

 

Мета курсу - полягає в підготовці медичної сестри до спілкування з 
пацієнтом і встановлення їхньої ефективної взаємодії. Медсестринська 
справа належить до соціономічних професій, що ґрунтується на системі 
людина—людина та потребують дотримання конфіденційності при 
здійсненні фахових завдань.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до використання методів та інструментів 
дослідження об′єктів професійної діяльності 

Програмні результати навчання: 
знати: основні принципи медичної етики та деонтології; основні 

етичні категорії; Етичний кодекс медичної сестри України; особливості 
спілкування медичної сестри з пацієнтами різного віку; типи діяльності 
медичної сестри; особливості поведінки медичної сестри залежно від типу 
пацієнта; види ятрогеній та методи профілактики їх; біоетичні проблеми 
народження та смерті; як дотримуватися принципів конфіденційності; як 
дотримуватися професійної таємниці. 

уміти: керуватися в своїй діяльності основними етичними 
категоріями: обов’язком, гідністю, совістю, честю, відповідальністю; 
створити колегіальні взаємовідносини в медичному колективі; 
дотримуватися морально-етичних норм у своїй роботі; використовувати 
нормативно-правову документацію в професійній діяльності; дотримуватися 
професійної таємниці; аналізувати професійні помилки та їх порушення; 
запобігати виникненню конфліктних ситуацій; вирішити конфлікт. 

володіти: основними принципами та поняттями про медичну етику та 
деонтологію, професійною поведінкою медичної сестри, психологічними 
основами спілкування медичної сестри та пацієнта, біоетичними проблемами 
в сучасній медицині, сучасним станом розвитку медсестринства; 
реформуванням медсестринської освіти та практики; чинними наказами та 
інструкціями МОЗ України, Головних управлінь охорони здоров’я обласних 
державних адміністрацій. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Основні принципи та поняття медсестринської етики та 

деонтології. Поняття про медичну етику та деонтологію. Професійна 
поведінка медичної сестри та її регулювання. Історія етичних концепцій і 
вчень. Поняття про медичну етику, її основні завдання. Медична деонтологія 
як розділ медичної етики, її основні завдання.Дотримання правил 



внутрішньої культури поведінки: ставлення до праці, дотримання 
дисципліни, колегіальність, емпатія.  

Помилки в професійній діяльності медичних працівників та їхнє 
етичне оцінювання Об’єктивні і суб’єктивні причини виникнення помилок у 
роботі медичної сестри. Порушення медичною сестрою своїх професійних 
обов’язків: технічні, тактичні, діагностичні. Проступки медичних сестер: 
цивільні, адміністративні, дисциплінарні. Відповідальність медичних сестер 
за скоєні проступки: цивільна, адміністративна, дисциплінарна. Кримінальна 
відповідальність медичних сестер за скоєння злочинів. 

Етичні та деонтологічні проблеми сучасної медичної науки 
Сучасні уявлення про хворобу та проблеми медсестринської етики й 
деонтології 
Переживання та емоції пацієнтів під час перебування в лікувально-
профілактичному закладі. Особливості психоемоційного стану пацієнтів, які 
вперше захворіли і у випадку хронічного захворювання. Реакції пацієнтів, що 
формуються під час хвороби. Значення етико-деонтологічних принципів 
поведінки медичної сестри для якісного здійснення медсестринського 
процесу. Психологічні варіанти відносин між медичною сестрою і пацієнтом. 
Особливості психотерапевтичного підходу до пацієнта за І. Харді (1973).  

Психологічні основи спілкування медичної сестри і пацієнта 
Особливості спілкування медичної сестри і пацієнта. Проблеми в 
повсякденній діяльності медичної сестри, пов’язані з доглядом за пацієнтом. 
Профілактика виникнення конфліктних ситуацій та роль медичної сестри в їх 
вирішенні. Психогенні фактори та їхній вплив на пацієнтів. Клінічна 
класифікація типів пацієнта. Тактика медичної сестри залежно від типу 
пацієнта.  

Біоетичні проблеми в сучасній медицині Біоетичні проблеми 
народження: штучне запліднення, переривання вагітності, сурогатне 
материнство, клонування. Етичні проблеми вмирання, реанімації і смерті. 
Ставлення пацієнта до смерті. Поведінка медичної сестри по відношенню до 
вмираючого пацієнта.  

Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 
годин самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма сеестрового контролю: залік. 
 

 
 

 


