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       Рецензована програма сертифікованого курсу адресована для підготовки 

людей без медичної освіти. Вона має чітку і прозору структуру, підпорядковану 

меті, а саме: засвоєння курсантами теоретичних знань, практичних умінь та 

навичок при здійсненні догляду за літніми людьми та тяжкохворими в домашніх 

умовах. 

          Програма сертифікованого курсу складається з лекційних занять та 

практичних тренінгів, загальною кількістю 30 годин. Актуальність і своєчасність 

сертифікованого курсу зумовлена такими факторами: відбувається постаріння 

нації, котра потребує сторонньої допомоги та опіки доглядальницями, котрі 

мають сертифікат.  

         Програма сертифікованого курсу по догляду за клієнтом/пацієнтом в 

домашніх умовах складено логічно та послідовно у відповідності до потреб по 

догляду за літніми людьми та тяжкохворими. Під час вивчення курсу курсанти 

оволодіють такими навиками, як: вміння комунікувати з клієнтом/пацієнтом та 

членами його родини, оточенням; вимірювати основні показники 



життєдіяльності людського організму; доглядати за літніми літні та 

тяжкохворими в домашніх умовах; базовими знаннями дезінфекції та 

дотримання правил септики та антисептики; як проводити особисту гігієну 

клієнта/пацієнта; методами годування через зонд;  виконувати догляд за різними 

видами стомам; проводити профілактику і догляд за пролежнями; здійснювати  

профілактику застійної пневмонії; здійснювати догляд за клієнтом/пацієнтом з 

постійним сечовидільним катетером; здійснювати  догляд за клієнтом/пацієнтом 

із проблемами опорно-рухового апарату, інсультом, з цукровим діабетом; 

виконувати ін’єкцій (внутрішньом’язових, підшкірних) та виконувати порядок 

дій при гіпоглікемії, непритомності, колапсі, нападі бронхіальної астми, підозрі 

на серцевий напад.                                  

         Головну увагу приділено на відпрацювання та набуття практичних навиків 

по догляду за літніми людьми та тяжкохворими в домашніх умовах.  

         Заслуговує уваги те, що даний курс чітко розмежовує фахові 

компетентності дипломованих сестер/братів медичних від отриманих базових 

знань та практичних навиків людьми без медичної освіти по догляду за літніми 

людьми та тяжкохворими. 

           Враховуючи вищезазначене, вважаю можливим рекомендувати 

сертифікований курс по догляду за клієнтом/пацієнтом в домашніх умовах, який 

написаний  авторами для використання при викладанні курсу людям без 

медичної освіти. 

 

 


