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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

ХВОРОБИ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Спеціальність: 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма: Сестринська справа
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Кваліфікація: сестра медична
Освітній ступінь: бакалавр
Метою вивчення дисципліни є: сформувати на рівні компетентностей медичної
сестри освітнього ступеня «бакалавр» цілісний комплекс знань про «хвороби
цивілізації» спричинені дією антропогенних, техногенних, екологічних, поведінкових
факторів, які діють на здоров’я людини, зумовлюють визначені патологічні процеси або
впливають на їх перебіг, принципи діагностики, лікування та профілактики хвороб.
Перелік компетентностей, яких набуває студент після опанування дисципліни
Особливості навчальної дисципліни «Хвороби цивілізації», яка інтегрує в собі
комплекс знань що висвітлюють еволюційний розвиток людства і пов’язані з ним
впливами на здоров’я, дає можливості студентові формувати здатність до абстрактного
мислення, уміння критично аналізувати інформаційні потоки як спосіб постійного
навчання, виявляти і вирішувати проблеми, адаптуватись до змін при професійної
діяльності, чинити на основі етичних принципів.
Студент здобуває знання про: фактори та етіопатогенетичні механізми розвитку
«хвороб цивілізації»; їх соціальне, економічне, особистісне значення, здатність
проявлятися як серцево-судині, легеневі, онкологічні захворювання, метаболічні і
репродуктивні порушення, інфекційні та інші хвороби, а також як поведінкові зміни;
про способи діагностики, можливості лікування профілактики, соціальної адаптації.
Набуває умінь: вести пошук і оцінювати інформацію про етіопатогенетичні
фактори розвитку хвороб цивілізації, виявляти ранні ознаки хвороб, побічну дію
медикаментів, обґрунтувати напрямки діагностичних досліджень, лікувальних і
профілактичних заходів.
Сфера реалізації набутих знань у майбутній професійній діяльності
Набуті знання і уміння будуть реалізовані при діяльності медичної сестри бакалавра кожної професійної спеціалізації, оскільки вони стосуються дії чинників, які
постійно змінюються, але впливають на кожну людину й котрі необхідно враховувати
при комунікації, при встановлення діагнозу, виборі методів діагностики лікування і
профілактики.
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Зміст дисципліни (теми)
Визначення терміну «Цивілізація». Історичний та територіальний аспект. Сучасні
цивілізації. Демографічні та медичні характеристики.
Антропогенні впливи на здоров’я населення. Еколого-технологічні складові.
Алергізація та алергічні захворювання. Особливості епідемічного поширення
інфекційних хвороб.
Серцево-судинні захворювання як основна причина захворюваності та смертності
населення. Атеросклероз. Гіпертонічна хвороба.
Метаболічні порушення та їх прояви. Діабет як хвороба сучасних цивілізацій.
Онкологічні захворювання, сучасний стан і перспективи контролю захворюваності
і смертності.
Травматизм і отруєння як медико-соціальна проблема. Ятрогенні впливи
медикаментозної терапії.
Захворювання, пов’язані з трудовою діяльністю людини. Професійні хвороби,
медико-соціальні проблеми, психологічні складові.
Медичні, соціальні, та поведінкові аспекти змін вікової структури та
відтворюваності населення.

Викладач дисципліни: кандидат медичних наук, доцент Й. М. Федечко.
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