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Мета курсу – вивчення особливостей будови органу зору, зв’язку його з організмом у 

цілому, особливостей перебігу захворювань та їх лікування і профілактики в різні вікові 
періоди.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Медсестринство в офтальмології» в структурно-
логічній схемі дисциплін базується набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: анатомія 
людини, фізіологія, патоморфологія та патофізіологія, основи сестринської справи, основи 
спостереження та догляд за хворими. Вивчення дисципліни формує засвоєння практичних 
навичок з клінічного медсестринства у внутрішній медицині, клінічного медсестринства в 
професійній патології, що передбачає інтеграцію у професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність приймати 
обґрунтовані рішення; здатність застосовувати професійні та правові стандарти в 
повсякденній професійній практиці; 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 ефективно застосовувати сукупність 
медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення 
догляду на основі холістичного (цілісного) підходу, враховуючи задоволення потреб 
пацієнта у комфорті, харчуванні, особистій гігієні та здатності особи задовольняти свої 
щоденні потреби; здатність ефективно застосовувати сукупність професійних навичок 
(вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану 
пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного 
матеріалу для лабораторних досліджень; профілактична діяльність медичної сестри, 
направлена на збереження і зміцнення здоров’я, попередження захворювань й інформування 
та навчання пацієнта та членів його родини; здатність до організації надання медичної 
допомоги за принципом сімейної медицини; здатність організовувати та надавати 
невідкладну допомогу при різних гострих станах; здатність планувати та надавати 
сестринську допомогу з орієнтацією на пацієнта. 

Програмні результати навчання: проводити суб’єктивне та об’єктивне обстеження 
різних органів і систем пацієнта та оцінювати отримані дані (за списком 1); проводити 
діагностику згідно спеціалізації: виявляти та оцінювати проблеми пацієнта; планувати 
медсестринські втручання; здійснювати контроль за роботою молодшого медичного 
персоналу та станом інвентарю; виписувати, зберігати та застосувати фармакологічні засоби 
(за списком 7); здатність до точності при здійсненні взаємозалежних професійних функцій 
(за списком 10); 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. 

Очікувані 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. 

 вміти: 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. 

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. 

 Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 
годин, у тому числі годин 50 годин аудиторних навчальних занять і 85 годин самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


