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

 

Метою дисципліни є надання студентам відомостей про етіопатогенез, симптоматику, сучасні 

методи діагностики та лікування, профілактики шкірних і венеричних хвороб, деонтологічними 

аспектами поведінки медичного персоналу, зв’язок із сумісними дисциплінами, вироблення навичок 

до самостійної роботи. 
 

Завдання вивчення дисципліни:  

1) отримання студентами знань з перебігу основних захворювань шкіри та захворювань, які 

передаються статевим шляхом, вмінням проводити діагностичні критерії, здійснювати догляд за 

пацієнтами, та здійснювати заходи профілактики при дерматовенерологічних захворюваннях; 

2) формування вмінь і навичок проведення методики обстеження дерматовенерологічного 

пацієнта, застосування сучасних методів діагностики та лікувальних заходів, проведення 

профілактичних заходів та робота в вогнищі інфекції. 
 

Предмет дисципліни є вивчення патологічних чинників розвитку, патогенезу, клінічних 

проявів, лабораторної діагностики, лікування та профілактика шкірних захворювань, та захворювань, 

які передаються статевим шляхом.  
 

2. В результаті вивчення дисципліни студент буде: 

 

ЗНАТИ:  

 основи санітарно-гігієнічного режиму шкірно-венерологічного диспансеру та організацію його 

роботи; 

 основи етіопатогенезу, чинники ризику, клінічні ознаки, діагностику шкірних та венеричних 

хвороб; 



 основні правила догляду за хворими на шкірні та венеричні хвороби;  

 профілактичні заходи та тактику медичного персоналу;  

 культуру зовнішнього нагляду, поведінки медичного персоналу, утримання маніпуляційного 

та процедурного кабінетів у належних санітарних умовах;  

 правила проведення люмінесцентної діагностики (лампою Вуда);  

 правила збирання матеріалу з пухирців для дослідження на акантолітичні клітини (мазок-

відбиток);  

 правила збирання матеріалу для лабораторної діагностики на виявлення коростяного кліща; 

 правила готування матеріалу для обстеження на бліду трепонему;  

 правила збирання крові в дорослих і дітей на експрес-діагностику сифілісу;  

 правила збирання виділень із сечівникав чоловіків для обстеження на гонококи та 

трихомонади;  

 правила збирання виділень із сечівника, піхви, каналу шийки матки шки в жінок. 

 

ВМІТИ: 

 проводити різні форми санітарно-освітньої роботи;  

 обстежувати членів родини та осіб, які контактували із хворими на шкірні та венеричні 

захворювання;  

 виявляти джерело зараження та її контакти;  

 заповнювати екстрене повідомлення в разі виникнення шкірних і венеричних захворювань;  

 проводити дезінфекцію предметів догляду, інструментів для обстеження та лікування 

хворих;  

 проводити дезінфекцію шкіри рук медичного персоналу під час обслуговування хворих на 

шкірні та венеричні хвороби; 

  збирати волосся, лусочки для обстеження на наявність патогенних грибів; ― ставити шкірні 

проби краплинним і компресним методами;  

 брати, зберігати і транспортувати кров для дослідження на КСР, РІБТ і ВІЛінфекцію;  

 очищати вогнище ураження на шкірі для раціонального використання зовнішніх лікарських 

форм;  

 застосовувати охолоджувальні примочки, вологовисихаючі пов’язки, дерматологічні 

компреси, збовтувальні суміші, пасти, олії;  

 вживати заходів щодо профілактики мікротравм на підприємствах і в сільському 

господарстві та вміти обробити мікротравми для запобігання піодермії;  

 складати план заходів щодо профілактики піодермії в дитячих закладах, пологових 

будинках, перукарнях;  

 складати план заходів профілактики мікозів у лазнях, перукарнях, басейнах, душових, 

дитячих і лікувальних закладах, контролювати його виконання;  

 складати рекомендації щодо профілактики СНІДу для персоналу лабораторій, донорських і 

фельдшерсько-акушерських пунктів;  

 бути поінформованими про:  

 моральну та юридичну відповідальність за розголошення професійної таємниці; 

  моральну та юридичну відповідальність за виконання лікарських призначень;  

 особливості догляду за хворими на заразні шкірні та венеричні хвороби і правила поведінки 

медичного персоналу щодо профілактики профзахворювань.  

 

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

 здійснювати обстеження пацієнтів, хворих на шкірні та венеричні захворювання; 



 застосовувати в практичній діяльності сучасні методи лабораторних та інструментальних 

методів обстеження пацієнтів; 

  проводити санітарно-протиепідеміологічі заходи з метою виявлення інфекційних хворих та 

їх контактні групи; 

  проводити аналіз та оцінку їх роботи;  

 приймати управлінські рішення, забезпечувати їх виконання підлеглими; 

 забезпечувати виконання наказів та постанов за підпорядкуванням;  

 готувати документи до проведення ліцензування та акредитації ЗОЗ та його структурних 

підрозділів;  

 брати участь у розробці посадових та робочих інструкцій медичних працівників. 

 

4.Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії 

Вивчення дисципліни дозволить майбутнім сестрам/братам медичним оволодіти основними 

навиками при обстеженні дерматологічного пацієнта, застосовувати сучасні методи як лабораторної 

так і інструментальної діагностики, здійснювати заходи санітарно-протиепідемічного режиму при 

обстеженні пацієнтів, їх контактів, та і роботі в вогнищі або осередку інфекції. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається у наступних темах: 

 

Тема 1. Медсестринський процес в дерматології. Методи діагностики шкірних хвороб.   

Тема 2. Медсестринський процес при інфекційних, паразитарних хворобах шкіри та мікозах. 

Тема 3. Медсестринський процес при дерматиті, екземі та папулосквамозних дерматозах. 

Тема 4. Медсестринський процес при сифілісі та гонококовій інфекції. 

Тема 5. Модульний контроль 1.  Дерматологія. Хвороби, що передаються статевим шляхом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


