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Метою вивчення дисципліни є формування у студентів професійних знань, умінь та
навичок щодо психічного здоров’я та патології психічної сфери;
надання фахової психологічної допомоги, методів само- та взаємодопомоги; сприяння
глибокому розумінню наукового підходу основних вимог щодо процесу проведення
обстеження, діагностики та терапії психічних розладів, догляду за пацієнтами даного
профілю.

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:
діагностувати найбільш характерні симптоми та синдроми порушень психічної діяльності; виділяти принципи
систематики симптомів і синдромів порушень психічної діяльності;
встановлювати взаємозв'язки симптомів і синдромів порушень психічної діяльності;
орієнтуватися в закономірностях перебігу психічних процесів і психічних явищ; володіти навиками постановки
попереднього діагнозу при патології психічної сфери;
вміти аналізувати патологічні психологічні реакції; здійснювати планування можливих інтервенцій при патології
психічної сфери
Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: застосовувати індивідуальний підхід до кожного
пацієнта, враховуючи його потреби; здійснювати медсестринський процес у психіатрії та наркології;
вести спостереження за пацієнтом та оцінювати його результати;
володіти технікою медсестринських маніпуляцій;
надавати долікарську допомогу;
демонстрування вміння спілкуватися з колегами, пацієнтами та їх родичами з урахуванням їх психологічних
особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі;
освоїти психологічні техніки управління стресом та навички психологічного відновлення; використовувати засоби
психогігієни, психопрофілактики та основних методів психотерапії у медичній практиці; використовувати засоби
психогігієни, психопрофілактики та основних методів психотерапії у медичній практиці;
контролювати лікувально-охоронний і санітарно-протиепідемічний режим у структурних підрозділах медичних закладів
охорони здоров’я (ЗОЗ);
асистувати лікареві під час виконання складних обстежень та лікувальних процедур;
надавати екстрену допомогу при гострих станах патології психічної сфери;
володіти морально-деонтологічними принципами медичного фахівця;
документувати всі етапи медсестринського процесу.

Зміст дисципліни (теми): 8 лекцій, ( загально - 16 год). (2 год)

5 практичних занять (загально 20 год. 4 год).

1. ЛЕКЦІЇ (МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ) ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ: ПРОГРАМА ZOOM ДОПОМІЖНА GOOL ROOM CLAS.
Тема 1. Предмет і завдання психіатрії. Зв’язок психіатрії з іншими розділами медицини. Найважливіші етапи
розвитку психіатрії. Особливості структури психіатричної лікарні й диспансеру.
Тема 2. Загальна психопатологія. Основні симптоми та синдроми порушення психіки.
Тема 3. Розлади психіки та поведінки в Міжнародній класифікації хвороб-10. Частина І. частина ІІ. Частина ІІІ,
Розлади психіки та поведінки в МКХ-10. Поширеність. Фактори ризику та соціальні детермінанти психічного здоров’я.
Вплив та тягар на суспільство. Зміни, та доповнення, які будуть запроваджені в МКХ-11 (з 2021 року).
Невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади. Поведінкові синдроми, пов’язані з фізіологічними
порушеннями і фізичними факторами. Розлади особистості та поведінки у дорослих. Розумова відсталість. Розлади
психологічного розвитку. Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Розлади психіки та поведінки
внаслідок вживання психоактивних речовин. Визначення поняття «залежність від алкоголю, опіоїдів, каннабіноїдів,
психостимуляторів та транквілізаторів». Встановлення діагнозу залежності від опіоїдів.
Тема 4. Види лікування розладів психіки внаслідок вживання алкоголю. (детоксикація; лікування антагоністами
опіоїдів (налтрексоном); лікування у реабілітаційном у центрі (стаціонарне лікування); амбулаторне консультування (без
прийому медичних препаратів). Ситуації, що можуть впливати на планування процесу лікування (одночасне вживання
декількох ПАР; хронічний больовий синдром та залежність від фарма
Тема 5. Гострі медичні стани; супутні (коморбідні) психічні розладицевтичних опіоїдів). Правові питання наркології.
Тема 6. Організація психіатричної та наркологічної служби. Здійснення медсестринського процесу в психіатрії та
наркології.
Тема 7. Основні принципи лікування психічних та наркологічних захворювань. Психотерапія, психогігієна,
психопрофілактика. Гендерні та вікові відмінності психічних порушень.
Тема 8. Стандарти догляду сестри медичної за психічно хворими пацієнтами. Стани, якими опікується медична сестра:
тривога; порушення сну; страх; налаштованість на насильство щодо себе; патологічна реакція горя; порушення

Практичні заняття:

5 практичних занять (загально 20 год. 4 год).

(МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ, ІСТОРІЇ ХВОРОБ
ПАЦІЄНТІВ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ІГРОВІ МЕТОДИКИ, ПСИХОДИНАМІЧНІ НАВЧАННЯ, ВІДЕОРОЛІКИ
(НАВЧАННЯ).

ТЕМИ:
1. Тема 1. Класифікація та типи перебігу психічних розладів. Методи обстеження пацієнтів з психіатричними
розладами.
Тема 2. Планування медсестринських втручань при психіатричній патології.
Застосування медсестринського процесу при спостереженні, догляді та лікуванні пацієнтів з психіатрічною
патологією.

Тема 3. Проблеми пацієнтів з хімічними залежностями. Клінічні прояви та лікувальні аспекти залежності від
алкоголю та психоактивних речовин (ПАР).
Тема 4. Роль сестри медичної у спостереженні за пацієнтами та профілактиці залежностей. Прогноз. Експертиза.

Тема 5. Модульний контроль 1. Загальна та спеціальна психіатрія та наркологія.
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