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Кафедра психічного та фізичного здоров»я

Анотація дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти

«Фізичне обстеження та оцінка стану здоров'я в медсестринстві»



Оцінка - це ключовий компонент
медсестринської практики, необхідний для
планування та надання допомоги,
орієнтованої на пацієнта та сім’ю.

За світовими стандартами медсестри -
бакалаври та магістри проводять комплексну
та систематичну оцінку сестринського догляду,
планують медичну допомогу за консультацією
з окремими особами / групами та
міждисциплінарною командою охорони
здоров’я; ефективно реагують на несподівані
ситуації, що швидко змінюються.

А ТИ ВОЛОДІЄШ ТАКИМИ НАВИЧКАМИ?



Освітній ступень –бакалавр; магістр

Спеціальність – 223 Медсестринство

Освітня програма – Сестринська справа

Викладач – Рудакова Наталя Євгенівна

Кількість 
кредитів в 
ECTS

Курс Семестр Лекції,
год

Практичні,
год

Самостійна
робота,
год

Форма
контролю

3 2 3 16 24 50 Залік



Мета опанування дисципліни в контексті підготовки 
фахівця з медсестринства

Метою дисципліни є…

 Засвоєння знань про основні
стандартизовані шкали та тести для оціни
фізичного стану, які використовуються у
багатьох країнах світу;

 Знання про основні типи порушень
фізичного стану в різних галузях медицини;

 Про методи інструментальної оцінки, які
застосовують у дорослих та дітей;

 Набути практичних навичок з проведення
фізичного обстеження та оцінювання стану
здоров’я у різних вікових категоріях.



Основними завданнями вивчення дисципліни
«Фізичне обстеження та оцінка стану здоров’я в 

медсестринстві» є..
 Сформувати у студентів уявлення про

методики проведення інструментальної
оцінки фізичного стану на основі
стандартизованих шкал та тестів;

 Навчити студентів вирішувати практичні
проблеми, пов’язані з оцінкою фізичного стану
дорослих, дітей, вагітних та людей похилого
віку;
 Ознайомити студентів зі світовими

стандартами медсестринского
стандартизованого фізичного обстеження
стану здоров'я пацієнтів різного віку на
основні доказових методів провідних медичних
коледжів.



Зміст дисципліни розкривається у наступних темах:
Тема 1. Медсестринська роль в зборі та аналізі даних пацієнта: клінічне мислення в 
аналізі отриманих результатів та обґрунтування сестринського втручання.

Тема 2. Оцінка психічного стану, включаючи ризик розвитку наркотичної та 
алкогольної залежності

Тема 3. Оцінка болю.

Тема 4. Оцінка статусу вживання поживних речовин

Тема 5. Оцінка стану дихання, лімфатичної системи, м’язово-скелетної системи та 
неврологічного статусу дорослих

Тема 6. Оцінка стану кардіоваскулярної системи

Тема 7. Оцінка фізичного стану новонароджених 

Тема 8. Оцінка фізичного стану дітей та підлітків

Тема 9. Оцінка фізичного стану людей похилого віку 

Тема 10. Оцінка фізичного стану вагітних жінок  .



МИ ЧЕКАЄМО САМЕ НА ТЕБЕ !

Кафедра психічного та фізичного здоров'я 


