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Мета курсу – оволодіти медсестринським процесом з метою лікування шкірних 

хвороб і хвороб, що передаються статевим шляхом. 
Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Медсестринство в дерматології та 

венерології» в структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних 
знаннях з таких дисциплін: анатомія людини, медична біологія, фізіологія, мікробіології, 
медсестринства у внутрішній медицині, основами спостереження та доглядом за 
хворими, інтегрується з  вивченням клінічного медсестринства у внутрішній медицині, 
клінічного медсестринства в професійній патології. Вивчення дисципліни передбачає 
формування умінь застосовувати здобуті знання в процесі подальшого навчання та 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; здатність розпізнавати висип та типи 
висипу; здатність зібрати анамнез та провести фізикальний огляд хворого на шкірну 
хворобу; здатність скласти опис дерматологічного клінічного випадку (скласти навчальну 
історію хвороби); здатність діагностувати вірусні інфекції шкіри та слизових оболонок 
(простий Герпес, оперізуючий Герпес), знати особливості перебігу герпетичних інфекцій 
на обличчі та на слизових оболонках порожнини рота; здатність володіти навичками 
призначення терапії екземи та дерматитів; здатність володіти навичками діагностики 
акантолітичної пузирчатки (клінічної та спеціальної лабораторної); здатність 
ідентифікувати клінічні ознаки первинного, вторинного та третинного сифілісу на 



слизовій оболонці порожнини рота, проводити диференційну діагностику; здатність 
володіти навичками спрямування пацієнта із підозрою на сифіліс та інші ІПСШ до 
профільного фахівця (дерматовенеролога); здатність володіти навичками первинної 
профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, у т.ч. сифілісу та ВІЛ-інфекції, 
вміти проводити санітарно-профілактичну освіту серед населення; здатність 
класифікувати гонореї та основні клінічні ознаки ектрагенітальних форм гонореї. 

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 медичні маніпуляції (за списком 2) з метою забезпечення санітарно-
протиепідемічного режиму; 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. 

Очікуванні результати навчання: 
знати: анатомо-фізіологічні особливості шкіри людини, слизових оболонок, 

потових і сальних залоз, волосся, нігтів людини; правила особистої медичної безпеки та 
профілактичні заходи при інфекційних захворюваннях шкіри та венеричних хворобах; 
визначення, етіологію, класифікацію шкірних та венеричних захворювань;  етапи 
медсестринського процесу: медсестринське обстеження (скарги пацієнта, анамнестичні 
дані, об’єктивно);  медсестринський діагноз (передічені медсестринські діагнози — 
ознаки захворювання, на які медична сестра може впливати, надавати допомогу 
пацієнтові в межах своєї компетенції); планування медсестринських втручань за схемою;  
вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта;  реалізація плану медсестринських 
втручань, у якому розшифровуються всі пункти ІІІ етапу;  оцінювання результатів 
медсестринських втручань та їх корекція; навчання пацієнта та його оточення само- та 
взаємодогляду; морально-деонтологічні принципи медичного фахівця;  чинні накази та 
інструктивні листи МОЗ України щодо хвороб шкіри та хвороб, що передаються статевим 
шляхом;  правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, 
професійної безпеки в лікувально-профілактичних закладах.  

вміти: збирати дані анамнезу захворювання та епідемічного анамнезу;  проводити 
медсестринське обстеження дерматовенерологічних пацієнтів, медсестринську 
діагностику, планування та реалізацію медсестринських втручань з оцінюванням їхніх 
результатів та корекцією медсестринської діяльності відповідно до всіх етапів 
домедсестринського процесу при найпоширеніших дерматологічних і венерологічних 
хворобах; проводити підготовку пацієнтів до взяття біологічного матеріалу для 
лабораторних досліджень та діагностичних тестів;  оцінювати результати лабораторних 
досліджень: норма, патологія;  виконувати призначення лікаря;  визначати тактильну, 
больову, температурну чутливість шкіри;  оцінювати характер дермографізму;  проводити 
пробу на гідрофільність; володіти навичками очищення ділянки ураження, підготовки 
шкіри до застосування зовнішніх медикаментозних форм;  володіти навичками 
застосування волого-висихаючих, оклюзійних пов’язок, дерматологічного компресу, 
збовтувальних сумішей, паст, мазей; характеризувати патологічні елементи висипки на 
шкірі, слизових оболонках;  вести медичну документацію; дотримуватися правил 
морально-етичних і деонтологічних норм в дерматології; дотримуватися правил техніки 



безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час 
застосування основних засобів у медсестринській діяльності та догляду за пацієнтом; 
знати чинні накази та інструктивні листи МОЗ України щодо хвороб шкіри та хвороб, які 
передаються статевим шляхом; проводити санітарно-освітню роботу серед населення з 
питань профілактичної медицини, пропаганди здорового способу життя.  

Зміст навчальної дисципліни: 
Дерматологія. Вступ. Медсестринський процес у дерматології. Піодермії. Короста. 

Педикульоз. Мікози. Дерматит і екзема. Професійні дерматози. Папулосквамозні 
дерматози.  

Венерологія. Сифіліс. Гонококова інфекція. Хламідійна інфекція. Урогенітальний 
трихомоніаз. ВІЛ-інфекції/СНІД. Охорона праці в галузі.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі годин 50 годин аудиторних навчальних занять і 55 годин самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


