
Анотація 
 

з дисципліни «МЕДСЕСТРИНСТВО В ПСИХІАТРІЇЇ ТА НАРКОЛОГІЇ» 
4 курс, спеціальність 223 «Медсестринство 

 

Мета курсу - підвищення якості догляду та спостереження за 
пацієнтами, професійного і компетентного виконання багатьох медичних 
завдань під час надання спеціалізованої допомоги пацієнтам з психічними 
розладами. Медична сестра серед інших працівників медичного закладу 
найбільше часу проводить з пацієнтом, досконало знає його переживання, що 
пов’язані як із хворобою, так і соціальними та іншими проблемами.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до використання методів та інструментів 
дослідження об′єктів професійної діяльності 

Програмні результати навчання: 
знати: систему організації психіатричної та наркологічної допомоги; 

роль і місце психіатрії та наркології серед інших наук медичної галузі; 
анатомо-фізіологічні особливості нервової системи та основи вищої нервової 
діяльності; роль психіки в діяльності організму;  сучасні клінічні дані про 
нозологічні форми психічних захворювань;  

уміти: застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, 
враховуючи його потреби; здійснювати медсестринський процес у психіатрії 
та наркології; документувати всі етапи медсестринського процесу; володіти 
навичками спілкування з пацієнтами;  

володіти: сучасними науковими підхідами до вивчення психічних 
захворювань; сучасними методами обстеження та лікування 
(медикаментозного, біологічного, психотерапевтичного та хірургічного) 
психічнохворих; гарантіями соціального захисту психічнохворих і 
законодавчі акти в галузі психіатрії та наркології;  

Зміст навчальної дисципліни: 
Загальні питання психіатрії  
Історія психіатрії. Учення про вищу нервову діяльність (ВНД). 

Психіка. Класифікація і типи перебігу психічних хвороб. Методи обстеження 
психічнохворих. Загальна психопатологія (проблеми пізнання, відчуттів та 
сприйняття, пам’яті та уваги, емоцій, рухово-вольової сфери та потягів, 
мислення, свідомості, інтелекту та поведінки у психічнохворих). Організація 
психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в 
умовах стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в 
психіатрії. Робота з пацієнтами, які становлять небезпеку. Види лікувального 
режиму. Невідкладна долікарська допомога. Профілактика екстремальних і 
кризових станів у психіатрії. Прогноз. Експертиза. Принципи реабілітації 
психічнохворих 

Здійснення медсестринського процесу в психіатрії  



Порушення психічної діяльності при інфекційних і соматичних 
захворюваннях. Післяпологові психози. Порушення психіки під час клімаксу. 
Психічні порушення при травматичному ушкодженні головного мозку. 
Екологічна психіатрія. Проблеми пацієнтів із шизофренією, 
маніакальнодепресивним психозом (МДП). Церебральний атеросклероз. 
Інволюційні психози. Психози сенільного і пресенільного віку. Епілепсія. 
Розумова відсталість. Прогноз. Експертиза. Психогенні хвороби. Невротичні 
розлади. Неврози. Неврастенії. Істерії. Психопатії. Основні питання дитячої 
психіатрії. Розлади особистості і поведінки. Акцентуації.  

Загальні аспекти наркології  
Наркологія та основні етапи її розвитку. Медичні та соціальні аспекти 

наркологічних захворювань. Організація наркологічної служби. Лікувально-
профілактична робота. Проблеми пацієнтів з алкоголізмом. Клінічні прояви 
та лікувальні аспекти хронічного алкоголізму. Роль середнього медперсоналу 
в спостереженні за пацієнтами та профілактиці алкоголізму. Прогноз. 
Експертиза. Проблеми пацієнтів з алкогольними психозами. Терапія 
алкогольних психозів. Нагляд за пацієнтами. Прогноз. Експертиза 

Здійснення медсестринського процесу в наркології 
Проблеми пацієнтів з наркоманіями. Особливості утримання та 

лікування. Прогноз. Експертиза. Диспансерний облік . Токсикоманії та 
проблеми пацієнтів з токсикоманіями. Прогноз. Експертиза. Нормативні акти 
МОЗ про строки лікування. Прогноз. Експертиза. Диспансерний облік. Роль 
медичної сестри в профілактиці токсикоманій. Тютюнокуріння. Клінічна 
картина абстинентного синдрому. Профілактика та диспансеризація пацієнтів 
з токсикоманіями. Обов’язки молодшого медичного персоналу наркологічної 
служби (стаціонару, наркологічного кабінету, фельдшерського 
наркологічного пункту). Безпека життєдіяльності. Охорона праці в галузі 

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

Форма семестрового контролю: залік. 
 

 
 


