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

 

Метою дисципліни є формування здобувачів вищої освіти глибоких теоретичних знань і 

практичних навиків з ранньої діагностики найбільш розпосюджених професійних захворювань з 

метою попередження шкідливого впливу професійних факторів на організм сестри/брата медичних. 

 

Завдання  вивчення дисципліни: 

 

1) вивчення причин виникнення захворювань, обумовлених професійною діяльністю 

сестри/брата медичних; 

2) формування вмінь і навичок самостійного проведення діагностики та профілактики 

професійних захворювань в медсестринстві; 

3) сприяння розвитку здібностей здобувачів вищої освіти до поглибленого вивчення 

теоретичних та прикладних засад діагностики та моніторингу стану здоров’я медичних працівників. 

 

Предмет дисципліни є вивчення клініки, діагностики, принципів лікування та профілактики 

найпоширеніших професійних захворювань в медсестринстві. 

 

2.В результаті вивчення дисципліни студент буде: 

 

ЗНАТИ:  

 роль і значення шкідливих чинників у   професійній діяльності сестри/брата медичних; 

 механізми розвитку професійних захворювань; 



 клінічні ознаки професійних захворювань; 

 діагностичні критерії професійних захворювань; 

 принципи лікування та профілактики професійних 

захворювань; 

 правила техніки безпеки під час роботи; 

 посадові обов’язки сестри медичної, чинні накази МОЗ 

України. 

 

ВМІТИ: 

 діагностувати  професійні захворювання  виробничого середовища; 

 аналізувати та обґрунтувати зв’язок професійного захворювання з умовами праці медичного 

працівника; 

 проводити профілактичні та реабілітаційні заходи при різних видах професійних 

захворювань; 

 скласти план-графік проведення попередніх та періодичних медичних оглядів сестер 

медичних, які працюють у шкідливих умовах; 

 надати невідкладної допомогу при найбільш частих загрозливих станах, пов’язаних з 

професійними отруєннями; 

 планувати свій робочий час, організовувати свою працю. 

 

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

 здатність застосовувати знання в повсякденній медсестринській практиці; 

 здатність розпізнавати та інтерпретувати захворювання, обумовлені професійною діяльністю 

сестри/брата медичних; 

 профілактична діяльність сестри/брата медичних направлена на збереження та зміцнення 

здоров’я, попередження захворювань 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній 

професії 

 

Вивчення дисципліни дозволить майбутнім 

сестрам/братам медичним застосовувати професійні знання 

для попередження захворювань, обумовлених впливом 

шкідливих факторів в професійній діяльності сестри/брата 

медичних. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається наступних темах: 

Тема 1. Загальна характеристика професійних захворювань в медсестринстві. Класифікація 

професійних шкідливих чинників. Експертиза працездатності при професійних захворюваннях. 

Тема 2. Професійні захворювання алергічної природи. 

Тема 3. Професійні захворювання викликані дією фізичних факторів. 

Тема 4. Професійні захворювання обумовлені фізичним навантаженням. 

Тема 5. Вплив психоемоційних чинників виробничого середовища на організм сестри медичної 

у професійній діяльності. 

Тема 6. Професійні захворювання викликані інфекційними та паразитарними агентами. 

Тема 7. Особливості діагностики професійних захворювань. Професійний маршрут хворого. 

Тема 8. Облік, реєстрація та розслідування випадків професійних захворювань в Україні. 

 


