
підготовки освітнього ступеня     бакалавр

спеціалізації     Сестринська справа



 Медична сестра у наш час повинна стати однією з 
ключових фігур у профілактиці захворювань, 
інформуванні населення щодо здорового способу 
життя, профілактики шкідливих звичок, ВІЛ-СНІДу

Медичні сестри відіграють важливу роль у вирішенні 
таких складних проблем,  як рання смертність від 
серцево-судинних захворювань, профілактика 
захворювань, що передаються 
статевим шляхом, підтримка 
пацієнтів із депресіями та 
психічними розладами, 
а також надання допомоги
невиліковним хворим та їхнім
родинам



 Знання з медичної мікробіології необхідні 
медичним сестрам у практичній діяльності для 
більш кваліфікованого надання допомоги 
пацієнтам  і для профілактики інфекційних хвороб. 
У програмі курсу з мікробіології особливу увагу 
приділено практичним навичкам, які потрібні для 
медичної сестри під час роботи: взяття матеріалу 
від хворого та його транспортування до 
лабораторії, посіву матеріалу на живильні 
середовища, дотримання техніки безпеки під час 
роботи зі збудниками інфекційних хвороб



 Курс мікробіології охоплює загальну і спеціальну 
мікробіологія. Після засвоєння курсу медична 
сестра – бакалавр отримує більш ґрунтовну фахову 
підготовку, має право працювати старшою 
медичною сестрою відділення або головною 
медсестрою лікарні; викладачем у навчальному 
закладі, займатися науковою роботою



При вивченні курсу мікробіології, 
медичними сестрами – бакалаврами 
велика увага приділяється морфології 
й фізіології мікроорганізмів. 



Розглядаються ті взаємовідносини, які 
складаються між патогенними мікроорганізмами 
і організмом людини, а також ті зміни, 
які наступають в організмі людини під дією 
патогенних мікроорганізмів і їх токсинів, 
вивчаються умови й 
фактори зовнішнього 
середовища, що 
впливають на 
розвиток інфекційних 
захворювань



 Знання основних питань 
мікробіології, властивостей збудників, 
їх стійкості в зовнішньому середовищі, чутливості 
до дезінфікуючих засобів, ультрафіолетового 
випромінювання, дії високих і низьких температур 
допоможуть медичний сестрі – бакалавру 
кваліфіковано надавати допомогу пацієнтам, 
здійснювати елементи догляду, проводити 
дезінфекцію, стерилізацію, знати основи 
антибіотикотерапії



 Таким чином, у сучасних умовах розвитку вищої 
медичної освіти в Україні в системі 
медсестринської освіти, з врахуванням вищої 
сестринської освіти, знання з курсу мікробіології 
мають вагоме значення для кваліфікованого 
бакалавра Сестринської справи.




