
Анотація 
 

з дисципліни «МЕДСЕСТРИНСТВО В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ» 
4 курс, спеціальність 223 «Медсестринство 

 

Мета курсу – вивчення цього предмету спрямоване на вироблення 
навичок з догляду за ЛОР-хворими, засвоєння основних принципів медичної 
етики та деонтології. У розрізі навчальної дисципліни студенти вивчають 
патологічні стани ЛОР-органів, їх причини та симптоми, оволодівають 
сучасними методами діагностики і лікування, ознайомлюються з роботою в 
операційній, перев’язувальній ЛОР-відділення, простежують взаємозв’язки 
патології ЛОР-органів і захворювань інших функціональних систем 
організму.  

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

Програмні результати навчання: 
знати: анатомію, фізіологію ЛОР-органів;патологічні стани при 

захворюваннях вуха, горла, носа і приносових пазух; їх причини, симптоми, 
методи лікування та догляду; роль медичної сестри в лікувально-
діагностичному процесі, відповідальність за своєчасність і правильність 
виконання медичних маніпуляцій; значення догляду за хворими як 
лікувального фактора; правила дотримання медичної етики та деонтології. 

уміти: виконувати найпоширеніші маніпуляції; надавати першу 
долікарську допомогу; приготувати необхідні інструменти, дотримуватися 
правил стерилізації інструментарію, асептики й антисептики; проводити 
догляд за хворими у ЛОР-відділенні, поліклініці, вдома. 

володіти: новими досягненнями медицини, що втілюються в 
практику охорони здоров’я; новими лікарськими засобами і методами їх 
застосування; новими методами діагностики захворювань.  

Зміст навчальної дисципліни: 
Історія оториноларингології. Роль медичної сестри в процесі 

лікування хворого 
Вступ. Історія оториноларингології. Роль медичної сестри в процесі 

лікування хворого. Охорона праці в галузі  
Ніс і приносові пазухи  
Анатомія носа та приносових пазух. Фізіологія носа та приносових 

пазух. Методи обстеження при патологічних станах носа та приносових 
пазух. Хвороби зовнішнього носа. Хвороби порожнини носа. Хвороби 
приносових пазух 

 
 
 
 



Глотка 
Анатомія глотки. Фізіологія глотки. Методи обстеження при 

патологічних станах глотки. Гострі захворювання глотки. Хронічні 
захворювання глотки. Ускладнення при хворобах глотки 

Гортань 
Анатомія гортані. Фізіологія гортані. Методи обстеження гортані. 

Гострі захворювання гортані. Хронічні захворювання гортані. Ускладнення 
при хворобах гортані 

Вухо 
Анатомія вуха. Фізіологія вуха Методи обстеження при патологічних 

станах вуха. Захворювання зовнішнього вуха. Захворювання середнього вуха 
Отогенні внутрішньочерепні ускладнення 

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. 
 

 
 

 


