
Анотація 
 

з дисципліни «КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ПРОФЕСІЙНІЙ 
ПАТОЛОГІЇ» 

4 курс, спеціальність 223 «Медсестринство 
 

Мета курсу - надати студентам фундаментальну і логічно-послідовну 
систему знань практичної спрямованості необхідних для діагностики 
найбільш розповсюджених професійних захворювань, організації заходів 
спрямованих на їх попередження, шляхом моніторингу та аналізу, 
дослідництва та критичного клінічного мислення у процесі застосування 
знань теоретичної, практичної та доказової медицини у профхворобах. 

Програмні результати навчання: 
знати: роль і значення шкідливих факторів виробничого середовища 

у виникненні професійних захворювань; етапи становлення професійної 
патології як клінічної дисципліни для внутрішньої медицини та внесок 
окремих вчених на кожному з її етапів; механізми розвитку професійних 
захворювань; клінічні симптоми, методи діагностики професійних 
захворювань. 

уміти: визначати можливу роль і значення шкідливих факторів 
виробничого середовища у виникненні професійних захворювань; 
аналізувати та обґрунтовувати зв'язок захворювання з умовами праці хворого 
даних санітарно-гігієнічної характеристики; вирішувати питання про 
визначення кола осіб, які підлягають обов'язковому попередньому при вступі 
на роботу і періодичним медичним оглядам; аналізувати результати 
медичних оглядів, розробляти раціональні рекомендації з питань реабілітації, 
працевлаштування, лікування виявлених хворих; виявляти ступінь втрати 
працездатності при професійних захворюваннях. 

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 професійних захворювань. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Медсестринський процес при професійній патології  
Вступ. Предмет і задачі професійної патології, її місце серед 

клінічних і гігієнічних дисциплін.  
Організація профпатологічної служби і структура професійної 

захворюваності в Україні. Основні етапи розвитку професійної патології як 
науки.  

Особливості діагностики професійних захворювань та принципи 
їх класифікації. Значення аналізу професійного маршруту хворого згідно 
санітарно-гігієнічної характеристики. Облік, реєстрація та розслідування 
випадків професійних отруєнь і професійних захворювань в Україні.            



Пневмоконіози. Класифікація. Силікоз. Силікатози. 
Карбоконіози. Металоконіози. Гіперчутливі пневмоніти. Хронічне 
обструктивне захворювання легенів пилової етіології. Етіологічна, 
рентгенологічна і клініко-функціональна характеристика. Ускладнення 
силікозу (туберкульоз, спонтанний пневмоторакс, бронхоектази та ін.).  

Захворювання, викликані дією фізичних факторів. Вібраційна 
хвороба та нейросенсорна приглухуватість. Класифікація. Патогенез. 
Варіанти клінічного перебігу. Диференціальна діагностика.  

Висотна та кесонна хвороба. Патогенез, клінічні прояви, 
медсестринський процес та сестринські втручання згідно плану лікування, 
індивідуальних профілактичних та реабілітаційних заходів, лікарсько-
трудової експертизи і трудової реабілітації.  

Професійні хвороби, обумовлені впливом електромагнітного та 
лазерного випромінювання, ультразвуку. Умови їх розвитку, патогенез, 
клінічна картина, перебіг, діагностика.  

Захворювання унаслідок впливу несприятливих факторів 
виробничого мікроклімату. Клінічна картина, перебіг перегрівання та 
переохолодження. Тепловий удар, судомна хвороба, умови їх виникнення.   

Захворювання кістково-м'язової системи та сполучної тканини. 
Характеристика основних видів виробничих процесів, що обумовлюють 
професійні дискінезії та дисоціативні моторні розлади. Основні клінічні 
форми.  

Хвороби периферійної нервової системи: моно- і поліневропатії 
верхніх і нижніх кінцівок, компресійні та вегетативно-сенсорні 
радикулопатії (шийного, поперековокрижового рівнів), 
радикуломієлопатії (шийного та попереково-крижового рівнів). 
Медсестринський процес та сестринські втручання згідно плану лікування, 
індивідуальних профілактичних та реабілітаційних заходів, лікарсько-
трудової експертизи і трудової реабілітації.  

Захворювання, обумовлені впливом факторів із переважною дією 
на кровотворну систему. Інтоксикація бензолом, аміно-, нітросполуками 
бензолу, чадним газом, миш'яковистим воднем, свинцем.  

Захворювання, викликані дією речовин з переважним ураженням 
органів дихання, гепатобіліарної, сечовидільної, нервової систем. 
Професійні отруєння сільськогосподарськими отрутохімікатами. 
Класифікація пестицидів. Гострі та хронічні отруєння хлор-, фосфор-, 
ртутьорганічними та миш'яковистими сполуками, похідними карбамінових 
кислот.  

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. 


