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Мета курсу – вироблення навичок з догляду за ЛОР-хворими, засвоєння основних 

принципів медичної етики та деонтології,  вивчення патологічних станів ЛОР-органів, їх 
причини та симптоми, оволодіння сучасними методами діагностики і лікування, 
ознайомлення з роботою в операційній, перев’язувальній ЛОР-відділення, простеження 
взаємозв’язку патології ЛОР-органів і захворювань інших функціональних систем 
організму. 

Міжпредметні зв’язки. «Медсестринство в оториноларингології» в 
структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких 
дисциплін: основи сестринської справи, медсестринство у внутрішній медицині, 
медсестринство в педіатрії, медсестринство в хірургії, медсестринство в сімейній 
медицині, медсестринська етика та деонтологія, медсестринство в неврології, ріст і 
розвиток людини. 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; навички 
міжособистісної взаємодії; здатність діяти на основі етичних міркувань; здатність 
застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній професійній практиці; 
здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи 
інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної життєдіяльності і 
визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах; 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; 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; 
виконувати найпростіші методи фізіотерапії (за списком 6); належно виконувати медичні 



маніпуляції з метою проведення заходів щодо стабілізації функціонального стану 
організму; виписувати, зберігати та застосувати фармакологічні засоби (за списком 7); 
організовувати та проводити навчання пацієнтів та членів їхніх родин з медичних питань; 
проводити медико-гігієнічну пропаганду; 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: 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. 

вміти: 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. 

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. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 54 години аудиторних навчальних занять і 66 годин самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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