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Мета курсу – підготовка медичної сестри до спілкування з пацієнтом і встановлення 
їхньої ефективної взаємодії. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Медсестринська етика та деонтологія» в 
структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких 
дисциплін: основи профілактичної медицини, медична біологія, громадське здоров’я та 
громадське медсестринство, обстеження та оцінка стану здоров’я людини. Вивчення 
дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом таких дисциплін, як 
соціальна медицина та організація охорони здоров’я, медична та соціальна реабілітація, 
медсестринство в сімейній медицині та інших дисциплін, а також засвоєнні практичних 
навичок з анестезіології та реаніматології, клінічного медсестринства в професійній 
патології, військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій, що 
передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» в процесі подальшого 
навчання та у професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: навички міжособистісної взаємодії; здатність діяти на основі 
етичних міркувань; здатність задовольнити потреби пацієнта/клієнта протягом різних 
періодів усього життя (включаючи процес вмирання) шляхом планування, допомоги і 
виконання медсестринських втручань, оцінки та корекції індивідуальних планів догляду, 
створених у співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, членами сім’ї та 
іншими медичними і соціальними працівниками; застосовування професійних навичок 
(вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного 
ставлення, приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, 
психологічних та духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, 
толерантної та неосудної поведінки; здатність проводити медичну та соціальну 
реабілітацію з метою відновлення здоров’я населення; здатність планувати та надавати 
сестринську допомогу з орієнтацією на пацієнта; здатність виокремлювати ознаки та 
тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації охорони здоров’я. 

Програмні результати навчання: забезпечувати здоровий мікроклімат в колективі; 
брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим і перехворілим населенням, 
реабілітації та диспансерного нагляду; вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і 
скерування біологічного матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження (за 
списком 8); планувати та надавати сестринську допомогу з урахуванням методу 
медсестринського процесу та пріоритетів догляду у досягненні здоров’я та незалежності 
у певного пацієнта; аналізувати та використовувати у повсякденній медсестринській 
діяльності результати сучасних українських та іноземних досліджень за професійним 
спрямуванням. 

Очікуванні 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. 

вміти: 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; вирішувати конфліктні ситуації. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Медсестринська етика та деонтологія. Основні поняття та принципи медичної 

етики та деонтології. Етичні категорії. Етичний кодекс медсестри України та інші сучасні 
етико-нормативні документи. Інформування пацієнта і збереження професійної таємниці. 
Професійні помилки у роботі медпредставників. Професійні правопорушення. 
Відповідальність медсестер за скоєння злочинів. Загальні психологічні основи 
міжособового спілкування.  

Статус і функції сучасної медичної деонтології. Взаємовідносини медичних 
працівників. Психологія повсякденної роботи по догляду за пацієнтами. Клінічна 
класифікація типів хворих. Психологія хвороби. Етико-деонтологічні особливості роботи 
медичної сестри зпацієнтами різних категорій (вік, характер захворювання і т.д.). 
Біоетичні проблеми в сучасній медицині.  Евтаназія. Етичні та деонтологічні проблеми 
сучасної медичної науки. Сучасні уявлення про хворобу та проблеми медсестринської 
етики й деонтології. 

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

Форма семестрового контролю: залік. 
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