
Анотація 
 

з дисципліни «МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРАНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ» 
4 курс, спеціальність 223 «Медсестринство 

 
Мета курсу - є оволодіння медсестринським процесом при догляді за 

пацієнтами у похилому і старечому віці та при наданні допомоги. Теоретичні 
теми з данного предмету дозволяють вивчити етіолого-епідеміологічні дані, 
класифікацію, особливості здійснення медсестринського процесу при догляді 
за геріатричними пацієнтами, профілактику загострень, принципи 
фармакотерапії в геріатрії.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства 
та в освітньому процесі,, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Програмні 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. 

уміти: 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.  

володіти: структуру захворювань населення України в похилому та 
старечому віці; сучасні теорії старіння; особливості перебігу “хвороб у 
старості”; теорії довголіття, роль медичних працівників у їхній реалізації.  

Зміст навчальної дисципліни: 
Вступ. Основи геронтології. Основні завдання геріатричної 

допомоги в Україні. Роль медичної сестри в її організації. Охорона праці 
в галузі Геронтологія як наука, її складові, завдання.  

Демографічні, соціальні, соціально-гігієнічні питання старості і 
старіння. Видова та індивідуальна тривалість життя людини. Біологічний і 
календарний вік людини. Співвідношення фізіологічних чинників у віковій 
інволюції. Класифікація ВООЗ вікових періодів життя людини. Старість як 
закономірний заключний період вікового розвитку людини. Біологія 
старіння:  

Медсестринський процес при захворюваннях ендокринної 
системи, сечової та статевої систем в похилому та старечому віці 

Вікові зміни, особливості захворювань ендокринної системи, їх 
перебіг у похилому та старечому віці. Цукровий діабет типу 2: визначення, 
етіологія, класифікація, чинники ризику.  



Медсестринський процес при захворюваннях серцево-судинної 
системи в похилому та старечому віці 

Вікові зміни серцево-судинної системи. Гіпертонічна хвороба та 
артеріальні гіпертензії, атеросклероз, ішемічна хвороба серця, недостатність 
кровообігу в похилому та старечому віці. Визначення, етіологія, 
класифікація.  

Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання та 
травлення у похилому та старечому віці 

Вікові зміни, особливості захворювань органів дихання, їх перебіг в 
похилому та старечому віці: бронхіт (гострий, хронічний), бронхіоліт, 
пневмонія, ХОЗЛ, емфізема, туберкульоз (загострення “туберкульозного 
архіву”).  

Медсестринський процес при захворюваннях кровотворної 
системи у похилому та старечому віці  

Вікові зміни, особливості захворювань кровотворної системи, їх 
перебіг у похилому та старечому віці. Анемії (залізодефіцитна, анемія при 
хронічних хворобах, гіпо- та апластична, мегалобластна).  

Медсестринський процес при захворюваннях опорно-рухового 
апарату в похилому та старечому віці 

Вікові зміни, особливості захворювань опорно-рухового апарату, їх 
перебіг у похилому та старечому віці: остеопороз. Визначення, етіологія, 
класифікація.  

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. 


