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Мета курсу – оволодіння медсестринським процесом при догляді за пацієнтами у 

похилому і старечому віці та при наданні допомоги.  
Міжпредметні зв’язки. Ґрунтується на вивченні студентами таких дисциплін: 

“Анатомія людини”, “Фізіологія”, “Мікробіологія”, “Фармакологія та медична 
рецептура”, “Основи медсестринства”, “Основи спостереження та догляд за хворими”, 
“Медсестринство у внутрішній медицині” тощо. Інтегрується з такими дисциплінами: 
“Клінічне медсестринство у внутрішній медицині”, “Медсестринство в дерматології та 
венерології”, “Медсестринство в психіатрії та наркології”, “Медсестринство в 
оториноларингології” тощо. 

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 здійснювати організацію, впровадження та контроль 
медсестринського процесу в паліативній та хоспісній допомозі; 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; 
брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим і перехворілим населенням, 
реабілітації та диспансерного нагляду; належно виконувати медичні маніпуляції (за 
списком 3) з метою забезпечення особистої гігієни пацієнта; виконувати найпростіші 
методи фізіотерапії (за списком 6); координувати дії за допомогою поєднання декількох 
навичок для забезпечення харчування пацієнта (за списком 4); належно виконувати 
медичні маніпуляції з метою проведення заходів щодо стабілізації функціонального стану 
організму; виписувати, зберігати та застосувати фармакологічні засоби (за списком 7); 



вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного матеріалу на 
лабораторне та інструментальне дослідження (за списком 8); 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: вікові анатомо-фізіологічні зміни, що проходять в органах і системах у 

похилому та старечому віці; визначення, етіологію, класифікацію захворювань органів і 
систем у похилому та старечому віці; особливості клінічних проявів захворювань і 
гострих станів у похилому та старечому віці; правила збирання анамнезу та 
медсестринського обстеження пацієнтів похилого та старечого віку; законодавчі та 
нормативні документи МОЗ України щодо організації та надання геріатричної допомоги 
населенню; 

вміти: забезпечувати лікувально-охоронний, санітарно-протиепідемічний режим у 
структурних підрозділах лікувально-профілактичних і соціальних закладах із надання 
адекватної медичної допомоги особам похилого та старечого віку; дотримуватися правил 
техніки безпеки, охорони праці в галузі та професійної безпеки; виявляти дійсні та 
супутні проблеми пацієнта; передбачати потенційні проблеми пацієнта від тривалого 
застосування ліків; встановлювати медсестринські діагнози при захворюваннях у 
похилому та старечому віці; складати план медсестринських втручань у разі виявлення 
геріатричних проблем; виконувати призначення лікаря; виконувати всі види маніпуляцій, 
передбачені для фаху “медична сестра”; проводити підготовку пацієнтів та взяття 
біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; проводити підготовку пацієнтів до 
комп’ютерної томографії, рентгенологічного, ендоскопічного, УЗД та інших методів 
обстеження; здійснювати спостереження, моніторування стану окремих органів і систем; 
здійснювати догляд, опіку над пацієнтами похилого та старечого віку; вести медичну 
документацію; надавати долікарську та невідкладну допомогу при гострих станах; 
проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, 
пропаганди здорового способу життя, спрямованих на продовження життя та 
профілактику розвитку захворювань. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Основи геронтології. Основні завдання геріатричної допомоги в Україні. Роль 

медичної сестри в її організації. Охорона праці в галузі Геронтологія як наука, її складові, 
завдання. Медсестринський процес при захворюваннях ендокринної системи, сечової та 
статевої систем в похилому та старечому віці. Медсестринський процес при 
захворюваннях серцево-судинної системи в похилому та старечому віці. 
Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання та травлення у похилому 
та старечому віці. Медсестринський процес при захворюваннях кровотворної системи у 
похилому та старечому віці. Медсестринський процес при захворюваннях опорно-
рухового апарату в похилому та старечому віці. Медсестринський процес при 
психоневрологічних захворюваннях, хворобах органів зору, слуху та шкіри у похилому 
та старечому віці.  

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

Форма семестрового контролю: залік. 
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