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1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців з медсестринства. 

 

Мета дисципліни При наданні медичної допомоги в умовах закладу охорони здоров’я 

(ЗОЗ) або за його межами завжди є певні ризики, які становлять загрозу здоров'ю пацієнтів і 

персоналу. Ці ризики пов'язані з професійним рівнем медичного працівника та вимагають 

вивчення концептуальних основ за програмою «Безпечне лікарняне середовище у закладі 

охорони здоров’я» з отриманням первинних професійних умінь і навичок. Дисципліну 

важливо починати на молодших курсах медичного ВНЗ для формування професійних 

компетенцій при вивченні аспектів безпеки лікарняного середовища. Програма повинна 

щорічно оновлюватися з урахуванням останніх наукових досліджень 

 

Завдання вивчення дисципліни: 

 

1) вивчення факторів, ризиків які становлять загрозу для пацієнтів та медичного 

персоналу та заходів щодо організації безпечного лікарняного середовища: 

2) формування вмінь і навичок самостійно організувати і контролювати лікувально-

охоронний та заходи інфекційного контролю у структурних підрозділах ЗОЗ 

3) сприяння розвитку здібностей здобувачів вищої освіти до використовування методів 

управління, організації роботи колективу та менеджменту роботи сестри /брата медичних – 

бакалавра для забезпечення безпеки персоналу та запобігання професійного  вигорання. 

 



Предмет дисципліни є вивчення безпечного лікарняного середовища у ЗОЗ 

 

2. В результаті вивчення дисципліни студент буде: 

 

ЗНАТИ: 

 Резолюцію WHA72.6 Всесвітньої  асамблеї ВООЗ; 

 чинні накази МОЗ України та інші нормативні документи, що стосуються безпеки у 

закладі охорони здоров’я (ЗОЗ);  

 основи інфекційного контролю у закладі охорони здоров’я ; 

 правила дотримання техніки безпеки охорони праці та протипожежного захисту; 

 форми та методи санітарно-освітньої роботи серед пацієнтів; 

 небажані явища, які виникають через надання медичної допомоги; 

 причини та масштаби шкоди через порушення безпечного середовища  в ЗОЗ;   

 

ВМІТИ: 

 організувати і контролювати лікувально-охоронний та заходи інфекційного контролю 

у структурних підрозділах ЗОЗ; 

 забезпечувати безпечне лікарняне середовище для пацієнтів та медперсоналу; 

 користуватися засобами індивідуального захисту та виробами медичного призначення; 

 організувати робоче місце; 

 проводити медсестринську оцінку ризиків безпеки середовища в умовах ЗОЗ та вдома 

шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп чи їхніми родичами; 

 використовувати методи управління, організації роботи колективу та менеджменту 

роботи сестри /брата медичних – бакалавра для забезпечення безпеки персоналу та 

запобігання професійного  вигорання; 

 опрацьовувати основні законодавчі документи та інші нормативні правові акти 

України, які забезпечують та регулюють безпеку у ЗОЗ ; 

 використовувати сучасні інформаційні технології (ІТ) для вивчення та моделювання 

ситуацій безпеки у ЗОЗ; 

 проводити контроль якості роботи та аудит  медперсоналу. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

 Здатність до виконання та забезпечення вимог  лікувально – охоронного режиму та 

інфекційної безпеки у закладах охорони здоров’я 

 Здатність забезпечити виконання медсестринських маніпуляцій з дотриманням правил 

для забезпечення максимальної безпеки пацієнта;  

 Здатність до оцінки та організації міроприємств та прийняття рішень для забезпечення 

безпеки персоналу та пацієнтів 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії 

Вивчення дисципліни дозволить майбутнім сестрам/братам медичним застосувати 

теоретичні знання та практичні навички у закладах охорони здоров’я та усюди при наданні 

допомоги пацієнтам. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається у наступних темах: 

Тема 1. Розкриття поняття «безпечне  середовище» в закладі охорони здоров'я. 

Тема 2. Фактори ризику, що впливають на пацієнта при перебуванні у ЗОЗ.  



Тема 3. Фактори ризику, що впливають на персонал  при роботі у ЗОЗ. 

Тема 4. Заходи у ЗОЗ для створення безпечного середовища та роль сестри/брата 

медичних у них. 

Тема 5. Інфекційна безпека, інфекційний контроль у створенні безпечного середовища.  

Тема 6. Заходи лікувально-охоронного режиму (ЛОР) – як  комплексу профілактичних і 

лікувальних заходів, спрямованих на забезпечення комфорту пацієнтів і персоналу. 

Тема 7. Роль медичної ергономіки для вивчення особливостей трудових процесів в 

медицині. 

Тема 8. Режим емоційної безпеки, як спосіб усунення негативного впливу у середовищі 

ЗОЗ на емоційну сферу, психіку людини. 

Тема 9. Режими раціональної рухової (фізичної) активності.  

Тема 10. Транспортування пацієнтів – безпека для пацієнтів та персоналу.  

Тема 11. Забезпечення системи безпечного середовища у ЗОЗ та ролі сестри/брата 

медичних та сестри/брата медичних керівників у цьому процесі.  

Тема 11. Робота з медичними відходами у ЗОЗ та безпека роботи і життя.  

Тема 12. Ефективне управління безпекою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


