
Анотація 
 

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

 
Мета курсу - навчити студентів умінню правильно клінічно мислити, 

правильно оцінювати стан пацієнта, досконало володіти технікою 
сестринських маніпуляцій, складати план медсестринського догляду за 
пацієнтом, оцінювати його результати, орієнтуватися в патології нервової 
системи, вибрати правильну тактику під час надання невідкладної 
долікарської допомоги в неврології, проводити профілактичні заходи, 
пропагувати здоровий спосіб життя. 

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

Програмні результати навчання: 
знати: роль і місце неврологічної науки серед інших наук медичної 

галузі;  анатомо-фізіологічні особливості нервової системи;  роль нервової 
системи в діяльності організму та її основні функції;  сучасні клінічні дані 
про нозологічні форми неврологічних захворювань;  основні та додаткові 
методи обстеження неврологічних хворих;  основні принципи лікування 
пацієнтів неврологічного профілю;  

уміти: застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, 
враховуючи його потреби; здійснювати сестринський процес у неврології; 
документувати всі етапи сестринського процесу; оцінювати результати 
догляду за пацієнтом; володіти технікою сестринських маніпуляцій; надавати 
долікарську допомогу при невідкладних станах;  

володіти: сучасним науковим підходом до вивчення захворювань 
нервової системи; сучасними методами обстеження та лікування 
(консервативного та хірургічного) пацієнтів неврологічного профілю; 
основними принципами догляду та нагляду за пацієнтами неврологічного 
профілю; оптимальними варіантами правомірної поведінки в своїй роботі.  

Зміст навчальної дисципліни: 
Вступ до клініки нервових хвороб 
Історія розвитку неврології як науки. Організація неврологічної 

служби. Особливості роботи м/с неврологічного профілю згідно з Етичним 
кодексом медичної сестри України. Функціональна анатомія та фізіологія 
нервової системи. Сестринський процес. Загальна симптоматика нервових 
хвороб. Основні принципи обстеження, діагностики та лікування хворих 
неврологічного профілю. Догляд та нагляд за хворими неврологічного 
профілю 

Спеціальна неврологія 
Хвороби периферичної нервової системи. Інфекційні хвороби 

нервової системи. Ураження нервової системи у хворих на СНІД 
Порушення мозкового кровообігу (ПМК). 



Об’ємні процеси ЦНС. Травми головного та спинного мозку 
Спадково-дегенеративні хвороби нервової системи. Хромосомні синдроми. 
Хвороби нервової системи в новонароджених. Демієлінізувальні 
захворювання нервової системи. Прогресивні хвороби нервової системи 
Захворювання вегетативної нервової системи. Інтоксикації нервової системи. 
Невідкладні стани в неврології 

Медсестринський процес у догляді за пацієнтами, які відчувають 
біль. Інфекційна безпека медичної сестри на робочому місці. Накази та 
ГОСТ. Планування та обсяг роботи медичної сестри. Охорона праці в галузі. 
Застосування фізіотерапії, лікувальної фізкультури, масажу в клініці 
нервових хвороб. Голкорефлексотерапія. Бальнеологія. Курортологія. 
Психотерапія 

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. 


