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мативною дисципліною з спеціальності 223 Медсестринсво. Предметом ви-

вчення навчальної дисципліни є система теоретичних знань з основ невро-

логії, психіатрії, наркології з ґрунтовними практичними навичками щодо 

здійснення медсестринського процесу та принципами надання невідкладної 

допомоги населенню в межах компетенції сестри медичної. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Медсестринство в 

неврології, психіатрії та наркології» є формування сучасного мислення, си-

стеми спеціальних знань та умінь щодо здійснення медсестринського про-

цесу при патології нервової системи, а також заходів первинної та вторин-

ної профілактики неврологічних захворювань, необхідних для поліпшення 

стану, одужання та відновлення здоров’я пацієнта; формування високого 

рівня кваліфікації та професійний розвиток медичного працівника. 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні 

знати: 

 роль і місце неврології серед інших наук медичної галузі; 

 роль і місце психіатрії та наркології серед інших наук медичної галузі; 

 анатомо-фізіологічні особливості нервової системи та основи вищої не-

рвової діяльності;  

 роль нервової системи в забезпеченні діяльності організму та її основні 

функції; 

 роль психіки в діяльності організму; 

 сучасні клінічні дані про нозологічні форми неврологічних захворю-

вань; 

 основні та додаткові методи обстеження неврологічних хворих; 

 основні принципи лікування пацієнтів неврологічного та психіатрич-

ного профілів; 

 основні аспекти спостереження за пацієнтом з метою запобігання або 

виявлення неврологічної патології на ранніх стадіях розвитку; 

 основні аспекти надання долікарської медичної допомоги при гострих 

і хронічних захворюваннях нервової системи, первинної і вторинної 

профілактики та запобігання рецидивам; 

 основні законодавчі акти та нормативні документи під час роботи з па-

цієнтами неврологічного та психіатричного профілів; 

 систему організації психіатричної та наркологічної допомоги; 

 сучасні клінічні дані про нозологічні форми психічних захворювань; 

вміти: 

 застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи 

його потреби; 

 здійснювати медсестринський процес в неврології, психіатрії та нарко-

логії; 

 документувати всі етапи медсестринського процесу; 

 оцінювати результати догляду за пацієнтом; 

 володіти технікою медсестринських маніпуляцій; 

 надавати долікарську допомогу при невідкладних станах; 

 володіти навичками спілкування з пацієнтом; 

 вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною діяльні-

стю; 

 дотримуватись законодавства, принципів конфіденційності та автоно-

мності для пацієнтів, професійної етики; 

 формувати власну професійну відповідальність, діяти відповідно до 

неї; 

 діяти в межах посадових обов’язків та професійної компетентності; 

 працювати в команді, дотримуватися меж професійної компетентності, 



етичних та моральних принципів; 

 демонструвати поведінку, яка сприяє формуванню сприятливої робочої 

атмосфери; 

 використовувати традиційні та новітні інформаційно-комунікаційні те-

хнології; вибирати такі доступні ресурси, як електронні бази даних; 

 демонструвати використання критичного підходу під час процесу інте-

рпретації інформації; 

 застосувати знання на практиці, розв’язувати складні задачі і проблеми, 

які виникають у професійній діяльності; 

 навчати опікунів або родичів прийомам догляду за пацієнтом/клієнтом, 

залучати їх до медсестринського процесу; 

 вирішувати ситуаційні задачі та клінічні кейси. 

Програмні  

результати навчання 

 

Політика курсу Дотримання принципів академічної доброчесності. 

Не толеруються жодні форми порушення академічної доброчесності. Очі-

кується, що роботи студентів будуть самостійними, їх власними оригіналь-

ними дослідженнями чи міркуваннями. Для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних пот-

реб і можливостей. Під час виконання письмових контрольних робіт, моду-

льних контрольних, тестування, підготовки до відповіді на екзамені корис-

тування зовнішніми джерелами заборонено. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незараху-

вання викладачем. 

Дотримання принципів та норм етики і професійної деонтології. Під час 

занять здобувачі вищої (фахової передвищої) освіти діють із позицій акаде-

мічної доброчесності, професійної етики та деонтології, дотримуються пра-

вил внутрішнього розпорядку Академії. Під час боротьби з епідемією  

СОVID-19 виконують всі настанови протиепідеміологічного режиму: но-

сять маски, дотримуються соціальної дистанції, використовують антисеп-

тики. Ведуть себе толерантно, доброзичливо та виважено у спілкуванні між 

собою та викладачами. 

Відвідування занять. Студенти повинні відвідувати усі лекції, практичні 

заняття курсу та інформувати викладача про неможливість відвідати за-

няття.  

Політика дедлайну. Студенти зобов’язані дотримуватися термінів, перед-

бачених курсом і визначених для виконання усіх видів робіт. 

Порядок відпрацювання пропущених занять. Відпрацювання пропуще-

них занять без поважної причини відбувається згідно з графіком відпрацю-

вань та консультацій. Відпрацювання пропущених занять з поважної при-

чини може проводитися також у любий зручний час для викладача. 

Перескладання підсумкової оцінки з метою її підвищення не допускається, 

окрім ситуацій передбачених нормативними документами Академії, або не-

явки на підсумковий контроль з поважної причини. 

Структура курсу 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагно-

стики та лікування хворих неврологічного профілю 

2 

2. Хвороби периферичної нервової системи 2 

3. Судинні захворювання центральної нервової системи. Порушення мозкового  2 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1. Дослідження функції черепних нервів 3 

2. Додаткові методи медсестринського обстеження 3 

3. Медсестринський процес при спадкових захворюваннях нервової системи 3 

4. Медсестринський процес при демієлінізуючих захворюваннях нервової системи 3 

5. Медсестринський процес при пухлинах головного і спинного мозку 3 

6. Медсестринський процес при хвороби нервової системи у новонароджених ( ДЦП, 3 

кровообігу 

4. Інфекційні захворювання нервової системи. Ураження нервової системи у хворих 

на ВІЛ/СНІД 

2 

5. Інтоксикації нервової системи. Інфекційна безпека медичної сестри на робочому 

місці. Охорона праці в галузі. Накази та ДЕСТи 

2 

6. Травми головного та спинного мозку 2 

7. Психіатрія як медична наука. Вчення про вищу нервову діяльність. Психіка. Кла-

сифікація і типи перебігу психічних захворювань. Основні методи обстеження па-

цієнтів з розладами психіки. Загальна психопатологія 

2 

8. Шизофренія. Афективні розлади (розлади настрою) 2 

9. Епілепсія. Психічні порушення при травматичному ушкодженні головного мозку 2 

10. Загальні питання наркології. Основні наркологічні синдроми та стадії перебігу 

наркологічних захворювань. Організація наркологічної служби 

2 

11 Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю та наркотичних ре-

човин. Алкогольні психози. Лікування алкоголізму. Експертиза. Прогноз. Харак-

теристика окремих видів та етапи лікування наркотичної залежності. Експертиза. 

Прогноз. Наркоманія та СНІД 

2 

 Разом: 22 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Загальна симптоматика нервових хвороб. Основні принципи обстеження, діагно-

стики та лікування хворих неврологічного профілю 

4 

2. Медсестринський процес при хворобах периферичної нервової системи 4 

3. Медсестринський процес при судинних захворюваннях центральної нервової си-

стеми, порушеннях мозкового кровообігу 

4 

4. Медсестринський процес при травмах головного та спинного мозку  

5. Основні методи обстеження психічних хворих. Загальна психопатологія. Органі-

зація психіатричної допомоги. Експертиза в психіатрії 

4 

6. Медсестринський процес при шизофренії, афективних розладах (розладах на-

строю) 

4 

7. Медсестринський процес при епілепсії, психічних порушеннях при травматич-

ному ушкодженні головного мозку 

4 

8. Модульний контроль 1. Медсестринський процес в неврології, психіатрії та 

наркології 

4 

 Разом: 32 



СМА) 

7. Захворювання вегетативної нервової системи 3 

8. Особливості поведінки та роботи медичного персоналу в психіатричних лікува-

льно-профілактичних закладах. Функціональні обов’язки палатної (чергової) мед-

сестри психіатричного відділення 

3 

9. Етичні норми і деонтологія в психіатрії. Професійний кодекс медичних сестер 3 

10. Госпіталізм, причини та наслідки. Роль медичної сестри в попередженні та подо-

ланні госпіталізму серед пацієнтів з розладами психіки 

3 

11. Медсестринський процес при інфекційних захворюваннях нервової системи, ура-

женнях нервової системи у хворих на СНІД 

3 

12. Особливості догляду за пацієнтами у стані ступору, депресії, психомоторного збу-

дження, при відмові від їжі, від приймання ліків 

3 

13. Невідкладна долікарська допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів 

в психіатрії 

3 

14. Порушення психіки при СНІДі, роль медичної сестри у профілактиці цих пору-

шень 

3 

15. Суїцид, його причини. Роль медичної сестри у профілактиці суїциду 3 

16. Судомні стани в дитячому віці (спазмофілія, гіпертермія), клінічні прояви, ліку-

вання 

3 

17. Патологічна реакція горя, етіологія, основні симптоми, дії медичної сестри 3 

18. Медсестринський процес при органічних психічних розладах, психічних порушен-

нях в старечому віці, психосоматичних захворюваннях, розладах особистості та 

поведінки. 

3 

19. Медсестринський процес при психічних порушеннях в старечому віці. Особливо-

сті спілкування пацієнтом з деменцією. 

3 

18. Сімейна психотерапія, її роль у профілактиці психопатій. Типи неправильного ви-

ховання дитини 

3 

19. Роль медичної сестри в профілактиці зловживання алкоголем, її основні принципи 

та напрямки 

3 

20. Особливості догляду та нагляду за пацієнтами з наркозалежністю. Участь медич-

ної сестри у профілактиці ВІЛ-інфекції. Дотримання деонтологічних принципів 

під час догляду за пацієнтами з ВІЛ-інфекцією 

3 

21. Токсичний вплив тютюну на організм. Роль медичної сестри у профілактиці тю-

тюнопаління 

3 

22. Організація психіатричної допомоги. Експертиза в психіатрії. Невідкладна доліка-

рська допомога 

3 

23. Алкогольна хвороба. Алкогольні психози. Основні принципи лікування. Експер-

тиза. Прогноз 

3 

24.. Психотерапія, її види. Роль медичної сестри у психотерапевтичному впливі на хво-

рого 

3 

25. Людино-центрована модель медичної допомоги, світовий досвіт. Поняття про Ка-

лгарі-Кембриджську модель спілкування з пацієнтом 

3 

 Разом: 81 
 

Література для  

вивчення  

дисципліни 
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Неврологія: 
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захворювання у практиці сімейного лікаря. — Полтава, 2002. 

2. Жулев Н.М. Цереброваскулярные заболевания. — М. — СПб., 2002. 

3. Лойко В.В. Медсестринський процес. — К., 2001. 



4. Медсестринський догляд за пацієнтом / І.Я. Губенко, О.Т. Шевченко, 

Л.П. Бразалій та ін. — К.: Здоров’я, 2002. 

5. Медсестринство в неврології: Посібник з практичних навичок / За ред. 
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Поточний та  

підсумковий  

контроль  

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті: усне 

опитування з обов`язковим виставленням оцінки по 5-бальній шкалі 

оцінювання. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді диференційованого заліку 

на основі тестового опитування і оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, дискусії, індивідуальні дослідження. 

У разі роботи в дистанційному режимі використовуватиметься віртуальне 

навчальне середовище MOODLE, Google Meet, Google Classroom.  

Лекції та семінарські заняття будуть вестися за допомогою програм елек-

тронної комунікації Zoom, Meet. 

Поточна комунікація з викладачем буде здійснюватися в соціальних мере-

жах Viber. 

Необхідне  

обладнання 

У звичайному режимі навчання. Вивчення курсу передбачає приєднання 

кожного студента до навчального середовища MOODLE, або Google Class-

room.  

У режимі дистанційного навчання під час карантину вивчення курсу до-

датково передбачає приєднання кожного студента до програм ZOOM, або 

Meet (для занять у режимі відеоконференцій). У цьому випадку студент має 

самостійно потурбуватися про якість доступу до інтернету.  

Критерії оцінювання  Схема нарахування та розподіл балів 

Поточне оцінювання, 

МК та самостійна робота 
СМО ПМО ЕСТS 

За 

націо-

наль-

ною 

шкалою 

Модуль 1 

Т1 Т2 …Тn САП МК 1 МО 

4 4 3 73 75 74 74 74 С добре 
 

Т1 – Тn – теми занять до модульного контролю 1; 

САП – середнє арифметичне усіх позитивних оцінок в національній шкалі, яке пе-

реводиться у 100-бальну шкалу; 

МК - модульний контроль; 

МО (модульна оцінка) – середнє арифметичне САП та МК; 

СМО (семестрова модульна оцінка) – це середньоарифметична МО; 

ПМО (підсумкова модульна оцінка) – виставляється в кінці вивчення дисципліни 

за 100 – бальною, національною шкалою та ЕСТS. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
За 100-бальною 

шкалою 
За національною шкалою 

За шкалою 

ECTS 

90-100 відмінно А 

0-89 добре В 

70-79 добре С 

60-69 задовільно D 

51-59 задовільно E 

35-50 незадовільно з можливістю повторного складання FX 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним курсом ви-

вчення дисципліни за зазначений семестр 
F 

 

Питання до  

підсумкового 

контролю 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФ.ЗАЛІКУ 
1. Роль неврологічної науки в системі охорони здоров’я. Принципи 

організації неврологічної допомоги. 



2. Будова і функції центральної і периферичної нервової системи. 

3. Будова і функції спинного мозку. Провідні шляхи спинного мозку, 

симптоми їх ураження. Поняття про центральний і периферичний 

параліч. 

4. Будова і функція головного мозку. Мозковий стовбур. Півкулі мозку. 

Кора великого мозку. Симптоми ураження часток головного мозку. 

5. Будова і функція мозочка, симптоми його ураження. 

6. Черепні нерви, їхні анатомічні особливості, функції. Основні симптоми 

ураження черепних нервів. 

7. Автономна нервова система: її будова, функції, симптоми ураження. 

Порушення функції тазових органів. 

8. Цереброспінальна рідина. Зміни в складі цереброспінальної рідини при 

різній патології нервової системи. 

9. Кровопостачання головного і спинного мозку. Поняття про 

вертебробазилярний і каротидний судинний басейни. 

10. Екстрапірамідна система, її роль. Симптоми ураження екстрапірамідної 

системи. 

11. Розлад чутливості: об’єктивні, суб’єктивні. Синдроми порушення 

чутливості. 

12. Вищі кіркові функції, порушення їх: апраксія, агнозія, афазія. 

Порушення емоційно-психічної сфери. 

13. Бульбарний і псевдобульбарний параліч: основні симптоми; догляд за 

пацієнтами. 

14. Методика обстеження хворих неврологічного профілю. 

15. Додаткові методи обстеження в неврології. 

16. Основні принципи лікування неврологічних хворих та догляду за ними. 

17. Робота сестри медичної в неврологічному відділенні.  

18. Охорона праці в неврології. 

19. Основні методи лікування неврологічних хворих. Поняття про 

психотерапію. 

20. Розлади сприйняття, пам’яті і мислення. 

21. Психопатологія емоцій, свідомості та рухово-вольової сфери. 

22. Поняття про неврит, невралгію, невропатію. Загальні принципи 

лікування та догляду за пацієнтами з ураженням периферичної нервової 

системи. 

23. Невралгія трійчастого нерва: етіологія, основні симптоми, лікування, 

догляд за пацієнтами. 

24. Мононеврит лицевого нерва: основні причини, клініка, лікування, 

догляд за пацієнтами. 

25. Мононеврит нервів верхньої і нижньої кінцівок: основні причини, 

симптоми, лікування, догляд за пацієнтами. 

26. Остеохондроз хребта. Вертеброгенний попереково-крижовий 

радикуліт: основні симптоми, лікування. Методи витягання хребта при 

остеохондрозі. 

27. Шийний остеохондроз: клінічні симптоми, основні принципи 

лікування, догляд за пацієнтами. 

28. Гангліоніт (оперізувальний лишай): етіологія, клініка, лікування. 

29. Поліневрит (первинний і вторинний), поліневропатія: основні клінічні 

симптоми, лікування. 

30. Первинний менінгококовий менінгіт: етіологія, епідеміологія. 

Менінгеальний симптомокомплекс. Зміни в цереброспінальній рідині. 

Лікування, догляд за пацієнтами. 

31. Вторинний гнійний менінгіт: основні причини, клініка, лікування, 

догляд за пацієнтами. 

32. Вторинний серозний менінгіт (туберкульозний і сифілітичний): основні 



симптоми, лікування. Роль молодших медичних працівників у 

профілактиці сифілісу, туберкульозу. 

33. Арахноїдит: етіологія, клініка, лікування. 

34. Епідемічний (летаргійний) енцефаліт, гостра і хронічна форми 

(паркінсонізм): етіологія, основні симптоми, лікування. 

35. Кліщовий (весняно-літній) енцефаліт: епідеміологія, основні 

симптоми, лікування, профілактика. 

36. Грипозний енцефаліт: основні симптоми, лікування, профілактика. 

37. Ревматичний енцефаліт: клінічні форми. Мала хорея, основні 

симптоми, лікування і догляд за пацієнтами. 

38. Мієліт: основні причини, клініка. Ускладнення та запобігання їм; 

лікування і догляд за пацієнтами. 

39. Поліомієліт: етіологія, основні клінічні періоди, лікування, 

профілактика, терміни вакцинації. 

40. Розсіяний склероз: етіологія, патогенез, основні симптоми, лікування, 

догляд за пацієнтами. 

41. Основні причини порушень мозкового кровообігу: патогенез, 

класифікація. 

42. Геморагічний інсульт: етіологія, патогенез, основні клінічні форми, 

ознаки, невідкладна допомога. 

43. Субарахноїдальний крововилив: етіологія, патогенез, основні 

симптоми. Зміни цереброспінальної рідини. Лікування та догляд за 

пацієнтами. 

44. Ішемічний інсульт: етіологія, патогенез, клініка, принципи 

диференційованого лікування, догляд за пацієнтами. 

45. Емболія судин мозку: патогенез, основні клінічні симптоми залежно від 

рівня емболії, лікування, догляд за пацієнтами. 

46. Пухлини головного мозку: загальномозкові і вогнищеві симптоми, 

додаткові методи діагностики, зміни в цереброспінальній рідині, 

принципи лікування і догляду за пацієнтами. 

47. Пухлини спинного мозку: внутрішньомозкові (інтрамедулярні) і 

позамозкові (екстрамедулярні): основні симптоми, лікування, догляд за 

пацієнтами. 

48. Закриті черепно-мозкові травми: струс, забій, здавлення головного 

мозку. Основні симптоми. Невідкладна допомога при травмах 

головного мозку. Догляд за пацієнтами. Ускладнення та лікування їх. 

49. Переломи черепа. Перелом склепіння та основи черепа, основні 

клінічні симптоми, догляд за пацієнтами. 

50. Травми спинного мозку: класифікація, патогенез, основні клінічні 

симптоми, ускладнення. Правила транспортування. Лікування і догляд 

за пацієнтами з травмами спинного мозку. Транспортування пацієнтів з 

переломами хребта. 

51. Первинна прогресивна м’язова дистрофія (міопатія): етіологія, 

патогенез, основні симптоми, лікування, догляд за пацієнтами. 

52. Сирингомієлія: етіологія, патогенез, клінічні форми, особливості 

лікування. 

53. Міастенія та бічний аміотрофічний склероз: етіологія, патогенез, 

клініка, основні принципи лікування і догляду за пацієнтами. 

54. Спадкові хвороби обміну та системні дегенерації: види, основні 

симптоми, лікування. 

55. Хвороби нервової системи новонароджених: гіпоксія плода, 

внутрішньочерепна пологова травма, акушерський параліч. Дитячий 

церебральний параліч: патогенез, діагностика, лікування. 

56. Хвороби автономної нервової системи: вібраційна хвороба. Мігрень, 

ангіоневротичний набряк (набряк Квінке). Основні клінічні симптоми, 



лікування. 

57. Вегетативно-судинна дистонія: форми, етіологія, клінічні прояви. 

Невідкладна допомога при симпатикоадреналовому і 

парасимпатичному (вагоінсулярному) кризі. 

58. Історія розвитку психіатрії як науки. Її роль у системі охорони здоров’я. 

59. Організація та структура психіатричної допомоги в Україні.  

60. Основні правила роботи медичних сестер в психіатричній лікарні та 

психоневрологічному диспансері. Охорона праці в психіатрії. 

61. Принципи догляду, спостереження та лікування пацієнтів з психічними 

розладами. 

62. Експертиза в психіатрії, її види. 

63. Психотерапія як один з основних методів лікування пацієнтів з 

психічними розладами.. Основи медсестринської психотерапії. 

64. Розлади свідомості, сприймання, пам’яті, мислення у пацієнтів з 

психічними розладами.. 

65. Психопатологія емоцій, уваги та рухо-вольової сфери. 

66. Етико-деонтологічні принципи спілкування з пацієнтами. 

67. Психічні розлади при соматичних неінфекційних та інфекційних 

хворобах, інтоксикаціях: причини, симптоми. Порушення психіки при 

СНІДі, нейросифілісі. 

68. Проблеми пацієнтів, хворих на шизофренію. Етіологія, патогенез, 

основні клінічні форми, принципи лікування. Характеристика дефектів 

особистості. 

69. Проблеми пацієнтів з біполярним афективним розладом. Етіологія, 

основні клінічні симптоми маніакальної та депресивної фаз, принципи 

лікування і нагляду за хворими. 

70. Порушення інтелекту (природжені — олігофренії, набуті — деменції). 

Етіологія, види, основні симптоми, лікування і нагляд за хворими. 

71. Роль медичної сестри в проведенні соціальної адаптації при різних 

психічних розладах: шизофренії, БАР, порушеннях інтелекту. 

72. Епілепсія. Етіологія, патогенез, основні прояви: великий судомний 

напад, безсудомні напади, дисфорії, потьмарення свідомості. 

Особливості нагляду, прогноз. 

73. Невідкладна допомога при великому судомному нападі та 

епілептичному статусі. 

74. Розлади психіки на фоні судинної патології головного мозку: 

атеросклерозу судин головного мозку, гіпертонічної хвороби, 

гіпотонічної хвороби. 

75. Стареча недоумкуватість: етіологія, патогенез, клінічні прояви. Догляд 

та нагляд за пацієнтами. Роль медичної сестри в проведенні соціального 

захисту пацієнтів. 

76. Пресенільні деменції (хвороба Піка, Альцгеймера): етіологія, 

патогенез, клінічна картина, лікування. Прогноз. 

77. Психічні розлади при черепно-мозковій травмі — ранні та віддалені. 

Основні клінічні прояви, принципи лікування, догляду та нагляду за 

пацієнтами. 

78. Екологічна психіатрія. Розлади психіки внаслідок природних 

катаклізмів, радіації, вібрації і звуку, несприятливих клімато-

метеорологічних умов, змін атмосферного тиску і газового середовища, 

екзогенних інтоксикацій. 

79. Психічні розлади, пов’язані з наслідками аварії на ЧАЕС, екологічними 

катастрофами, терористичними актами. 

80. Неврози: патофізіологічні механізми виникнення, їх види, клінічна 

характеристика. Особливості лікування та нагляду. Диспансеризація. 

81. Реактивні психози: механізм виникнення, клінічні форми. Особливості 



догляду та нагляду. Експертиза. Прогноз. 

82. Психопатії: основні критерії, роль сімейного виховання у виникненні 

психопатій. Клінічні типи, особливості лікування. Профілактика. 

83. Розлади особистості та поведінки.  

84. Наркологія та основні етапи її розвитку. Медичні та соціальні аспекти 

наркологічних захворювань. 

85. Організація наркологічної служби. Лікувально-профілактична робота 

медичного персоналу. Охорона праці в наркології. 

86. Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Їхні 

види. 

87. Терапія алкогольних психозів. Прогноз. Експертиза. 

88. Проблеми пацієнтів з розладами внаслідок вживання психоактивних 

речовин. Етапи лікування. Прогноз. Експертиза. 

89. Нормативні акти МОЗ про строки лікування хворих наркологічного 

профілю. 

90. Тютюнокуріння. Клінічна картина абстинентного синдрому. 

Профілактика та диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями. 

91. Обов’язки медичного персоналу наркологічної служби: наркологічного 

кабінету, стаціонару, фельдшерського наркологічного пункту. Безпека 

життєдіяльності. 

92. Сучасна концепція медсестринського діагнозу. Найпоширеніші 

медсестринські діагнози. 

93. Невідкладні стани в психіатрії та наркології. Основні принципи й 

алгоритми медсестринської допомоги. 

94. Поняття про госпіталізм. Роль медичної сестри в запобіганні й 

подоланні його серед пацієнтів з розладами психіки. 

95. Роль медичної сестри у виявленні агравації, симуляції та дисимуляції. 

96. Основи психогігієни та психопрофілактики. Профілактика психічних 

захворювань. Охорона праці в наркології. 

Опитування Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу 

 


