
Анотація 
 

з дисципліни «МЕДСЕСТРИНСТВО В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ» 
3 курс, спеціальність 223 «Медсестринство 

 
Мета курсу - вивчає особливості будови органа зору, зв’язок його з 

організмом у цілому, особливості перебігу захворювань та їх лікування і 
профілактику в різні вікові періоди. У лікувальній практиці медсестра 
повинна використовувати сучасну діагностичну апаратуру, уміти оцінити 
результати обстеження пацієнта, здійснити медсестринську діагностику, 
створити оптимальні умови для спостереження та догляду. 

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

Програмні результати навчання: 
знати: зв’язок органа зору з центральною нервовою системою та 

організмом у цілому; причини виникнення захворювань; ознаки захворювань 
ока, допоміжного апарату очей, захисного апарату очей; способи та методи 
лікування в офтальмології; способи обстеження пацієнтів в офтальмологічній 
практиці; можливі ускладнення захворювань ока; етапи медсестринського 
процесу в офтальмологічній практиці; будову органа зору; особливості 
функцій усіх частин ока; правила техніки безпеки, охорони праці, 
особливості протиепідемічного режиму під час обстеження, виконання 
маніпуляцій, роботи з медичною апаратурою тощо.  

уміти: проводити медсестринське обстеження пацієнта; здійснювати 
медсестринський догляд; проводити медсестринське спостереження за 
пацієнтом; здійснювати профілактику ускладнень; надавати невідкладну 
допомогу; проводити корекцію лікування; здійснювати всі етапи 
медсестринського процесу; збирати анамнез; володіти правилами техніки 
безпеки в галузі, протиепідемічного режиму під час обстеження, виконання 
маніпуляцій, роботи з медичною апаратурою тощо. 

володіти: сучасними технологіями лікування захворювань ока; 
сучасними напрямами застосування лазерів у лікуванні пацієнтів з 
офтальмологічною патологією; знаннями про стан захворюваності на очні 
хвороби в регіоні, Україні, світі, екологію та санітарно-епідеміологічний стан 
регіону, країни. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Вступ. Історія розвитку офтальмології. Анатомія та фізіологія 

органа зору. Рефракція та акомодація Історія розвитку офтальмологічної 
науки, сучасні досягнення офтальмології в Україні. Організація 
офтальмологічної допомоги. Роль медичної сестри в збереженні зору в 
населення.          

Захворювання кон’юнктиви і повік Проблеми пацієнтів в разі 
запальних захворювань кон’юнктиви. 



Диференціація перебігу запального процесу у випадку бактеріального та 
вірусного кон’юнктивіту. Особливості медсестринської діяльності в процесі 
діагностики та лікування пацієнтів при кон’юнктивіті: бактеріальному, 
вірусному, хламедійному (трахома), алергічному. Профілактика ускладнень. 
Проблеми пацієнтів при захворюванні повік.  

Захворювання слізного та окорухового апарату очей, орбіти Роль 
медичної сестри в діагностиці захворювань слізного апарату.  

Особливості перебігу дакріоциститу, профілактика ускладнень. Участь 
медичної сестри в діагностиці прохідності слізних шляхів. Дакріоаденіт. 
Причини виникнення. Медсестринська діагностика та спостереження. Роль 
медичної сестри у запобіганні виникнення захворювань слізної залози. 
Медсестринське обстеження та діагностика при хворобах орбіти.  

Захворювання склери, рогівки, судинної оболонки очей і 
кришталика Вирішення проблем пацієнтів з захворюваннями склери. 
Запальний і незапальний склерит. Зв’язок захворювань склери з хронічними 
хворобами організму (туберкульоз, ревматизм, хвороби травного каналу 
тощо). Медсестринський  опіка над пацієнтом до і після операції. 
Медсестринька діагностика. Відпрацювання практичних навичок 

Глаукома Поняття про дренажну систему ока, гідродинаміку 
внутрішньоочної рідини та внутрішньоочний тиск. Глаукома як одна з 
причин сліпоти. Догляд за пацієнтом, виконання лікарських призначень, 
надання невідкладної долікарської допомоги в разі гострого нападу глаукоми 
відповідно до протоколів лікування. Роль медсестри в запобіганні сліпоти.    

Захворювання сітківки і зорового нерва. Ушкодження органа зору. 
Травми, контузії, опіки. Охорона праці в галузі Проблеми пацієнтів при 
захворюванні сітківки. Зв’язок патології сітківки з загальними 
захворюваннями організму (гіпертонічна хвороба, атеросклероз, цукровий 
діабет, хвороби нирок тощо). Оцінка стану пацієнта при емболії центральної 
артерії сітківки, відшаруванні та розриві сітківки.  

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 семестрового контролю: залік. 
 

 


