
Анотація 
 

з дисципліни «МЕДСЕСТРИНСТВО В ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА 
ВЕНЕРОЛОГІЇ» 

4 курс, спеціальність 223 «Медсестринство 
 
Мета курсу - оволодіти медсестринським процесом з метою лікування 
шкірних хвороб і хвороб, що передаються статевим шляхом. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до використання методів та інструментів 
дослідження об′єктів професійної діяльності 
Програмні 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. 
уміти: 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. 
володіти: нормами моральної та юридичної відповідальністі за збереження 
професійної таємниці, за невиконання медикаментозних призначень, 
дезінфекції, стерилізації тощо; правилами поведінки медичного персоналу 
щодо профілактики професійних захворювань; наказами та інструктивними 
листами МОЗ України щодо дерматологічних та венерологічних хвороб. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Тема 1. Вступ. Медсестринський процес у дерматології 
Визначення дерматології, її зміст, завдання, методи. Історія розвитку 

вчення про хвороби шкіри. Анатомія і фізіологія шкіри, потових і сальних 
залоз, волосся, нігтів. Особливості будови й фізіології шкіри, слизових 
оболонок у дитячому та старечому віці.  

Тема 2. Піодермії 
Піодермії (стафілококовий синдром обпеченої шкіри; імпетиго; 

епідемічний пемфігус новонароджених; фурункул і карбункул; звичайна 
ектима; еритразма). Визначення. Етіологія, епідеміологія. Медсестринський 
процес при піодерміях. Профілактика.  

Тема 3. Короста. Педикульоз  
Короста. Етіологія, епідеміологія. Клінічні форми. Медсестринський 

процес при корості, педікульозі: значення даних анамнезу, медсестринського 
об’єктивного обстеження, визначення проблем пацієнта, встановлення 
медсестринського діагнозу. Планування та реалізація медсестринських 
втручань. Роль медичної сестри у профілактиці корости.  



Тема 4. Мікози 
Дерматофітії, кератомікози, кандидоз. Визначення, етіологія, 

епідеміологія. Клінічні різновиди, форми. Медсестринський процес у разі 
мікозів: медсестринське обстеження, виявлення наявних і супутніх проблем 
пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів, планування 
медсестринських втручань. 

Тема 5. Дерматит і екзема. Професійні дерматози 
Простий та алергійний контактні дерматити, атопічний дерматит, 

екзема, простий хронічний лишай (Відаля). Визначення, етіологія, 
класифікація.  

Тема 6. Папулосквамозні дерматози 
Псоріаз. Червоний плоский лишай. Пітиріаз рожевий. 13 Визначення, 

етіологія, класифікація. Медсестринський процес за цієї патології: 
медсестринське обстеження, виявлення дійсних проблем пацієнта, 
встановлення медсестринських діагнозів.  

Тема 7. Сифіліс 
Визначення, етіологія, епідеміологія. Класифікація. Медсестринський 

процес при ранньому, пізньому сифілісі. Принципи профілактики при 
сифілісі та роль жіночих консультацій у профілактиці природженого 
сифілісу. 

Тема 8. Гонококова інфекція 
Визначення, етіологія, епідеміологія. Медсестринський процес: 

медсестринське обстеження, визначення наявних і супутніх проблем 
пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів.  

Тема 9. Хламідійна інфекція. Урогенітальний трихомоніаз 
Визначення, етіологія, епідеміологія. Медсестринський процес при 

хламідійній інфекції, урогенітальному трихомоніазі: медсестринське 
обстеження, визначення наявних і супутніх проблем пацієнта, встановлення 
медсестринських діагнозів.  

Тема 10. ВІЛ-інфекція/СНІД 
Короткі історичні відомості. Захворюваність на СНІД у світі, Україні, 

регіоні. Визначення, етіологія, класифікація. Опортуністичні хвороби. 16 
Медсестринський процес при ВІЛ-інфекції.  

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. 
 


