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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 соціальної медицини та медичної
статистики.

Завдання вивчення дисципліни:
1) вивчення основних методів статистичного дослідження, обчислення
показників здоров’я населення, показників діяльності закладів охорони
здоров’я, складання кошторису та бізнес - плану лікувального закладу,
проведення профілактичних та санітарно – гігієнічних заходів щодо
формування стереотипу здорового способу життя;
2) формування вмінь і навичок самостійного проведення методики
обчислення демографічних показників, показників захворюваності з
тимчасовою втратою працездатності та інших видів захворювань,
аналізувати показники захворюваності за даними обліково - звітних
документів закладів охорони здоров’я.
Предмет дисципліни є вивчення показників здоров’я та основних
демографічних показників не окремої людини, а груп людей - колективів,
популяцій, суспільства в цілому, або іншими словами, громадське здоров’я.

2. В результаті вивчення дисципліни студент буде:
ЗНАТИ:
- теоретичні основи організації охорони здоров’я в Україні;
- проблеми та етапи реформування системи охорони здоров’я в Україні;
- чинне законодавство України про охорону здоров’я, нормативно - базову
документацію, що визначає діяльність закладів охорони здоров’я;
- основні форми обліково - звітної документації закладів охорони здоров’я та
принципи її оформлення;
- історію розвитку соціальної медицини, внесок видатних вітчизняних та
зарубіжних учених;
- основні моделі організації охорони здоров’я;
- методи статистичного дослідження, розрахунки основних статистичних
величин;
- основні показники здоров’я населення та залежність цих показників від
факторів впливу навколишнього середовища;
- чинники, які впливають на стан здоров’я людини;

- групи здоров’я населення;
- демографічну ситуацію в державі та її регіонах;
- основи страхової медицини та медичного страхування;
- діяльність та форми роботи лікарсько - консультативної комісії та медикосоціальної експертної комісії.

ВМІТИ:
- володіти методикою обчислення демографічних показників і захворюваності з
тимчасовою втратою працездатності та інших видів захворювань;
- аналізувати показники захворюваності за даними обліково - звітних
документів закладів охорони здоров’я;
- вести медичну обліково - звітну документацію;
- користуватися нормативно - довідковою літературою в процесі виконання
своїх фахових обов’язків;
- володіти методикою обчислення показників діяльності закладів охорони
здоров’я;
- володіти методикою аналізу, графічного зображення показників діяльності
закладів охорони здоров’я;
- розраховувати основні статистичні величини;
- складати план та програму статистичного дослідження;
- проводити санітарно - освітню роботу щодо пропаганди та популяризації
здорового способу життя та охорони навколишнього середовища;
- володіти морально - деонтологічними принципами у спілкуванні з пацієнтами;
- дотримуватись чинних наказів та інструктивних листів МОЗ України,
обласного Департаменту охорони здоров’я.

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після
опанування даної дисципліни:
- здійснювати науково-практичні підходи до аналізу роботи закладів охорони
здоров’я та демографічних показників, проводити аналіз та оцінку їх роботи;
- приймати управлінські рішення, забезпечувати їх виконання підлеглими;
- забезпечувати виконання наказів та постанов за підпорядкуванням;
- готувати документи до проведення ліцензування та акредитації ЗОЗ та його
структурних підрозділів;
- брати участь у розробці посадових та робочих інструкцій медичних
працівників.

4.Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній
професії
Вивчення дисципліни дозволить майбутнім сестрам/братам медичним
володіти основними проблемами та завданнями організації охорони здоров’я,
методами аналізу та оцінки показників здоров’я населення, організацію
надання медичної допомоги різним контингентам населення та його
санітарно-епідемічне забезпечення, напрямки реформування галузі охорони
здоров’я, аналізу діяльності закладів охорони здоров’я та проведення медикосоціальної експертизи працездатності.

5. Зміст дисципліни розкривається у наступних темах:
Тема 1. Відносні та середні величини, їх графічне зображення. Динамічні
ряди.
Тема 2. Показники здоров’я населення. Захворюваність з тимчасовою та
постійною втратою працездатності.
Тема 3. Основні методи виявлення захворюваності населення.
Тема 4. Показники діяльності закладів охорони здоров’я. Організація охорони
здоров’я матері та дитини.
Тема 5. Модульний контроль 1. Статистичне дослідження показників
здоров’я населення та діяльність закладів охорони здоров’я.

