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Весняна екзаменаційна сесія 2018/2019 навчальний рік 
 

Перелік теоретичних питань 

 

1. Медична етика, її завдання. 

2. Медична деонтологія, її завдання. 

3. Етичний кодекс медичної сестри України. 

4. Основні етичні категорії, визначення понять. 

5. Об’єктивні і суб’єктивні помилки в роботі медичного працівника. 

6. Цивільні, адміністративні і дисциплінарні проступки в діяльності медичних 

працівників і відповідальність за них.  

7. Кримінальна відповідальність у діяльності медичного працівника. 

8. Колегіальність у медичному колективі як один із наріжних принципів регулювання 

стосунків між співробітниками. 

9. Психологічні варіанти взаємовідносин медичної сестри і пацієнта. 

10. Типи медичної сестри. 

11. Особливості спілкування медичної сестри і пацієнта. 

12. Класифікація типів пацієнтів. 

13. Поняття професійної таємниці. 

14. Клятва Гіппократа. 

15. Клятва Ф. Найтінгейл. 

16. Поняття про ятрогенні захворювання. 

17. Роль психіки у виникненні ятрогеній.  

18. Фактори, що зумовлюють виникнення ятрогенних захворювань. 

19. Види ятрогеній залежно від причини їх розвитку. 

20. Профілактика ятрогеній. 

21. Поведінка щодо вмираючого. 

22. Поведінка щодо родичів умираючого (померлого). 

23. Біоетичні проблеми народження. 

24. Біоетичні проблеми смерті.  

 

 



Перелік практичних навичок   

 

1. Дотримуватися правил внутрішньої культури поведінки. 

2. Вміти створити колегіальні взаємовідносини на робочому місці. 

3. Дотримуватися правил зовнішньої культури поведінки. 

4. Керуватися в своїй діяльності такими основними етичними категоріями: обов’язок, 

гідність, совість, честь, відповідальність. 

5. Дотримуватися деонтологічних принципів поведінки. 

6. Дотримуватися морально-етичних норм у своїй роботі. 

7. Використовувати нормативно-правову документацію в професійній діяльності. 

8. Уміти працювати в медико-санітарній бригаді. 

9. Уміти дотримуватися професійної таємниці. 

10. Дотримуватися принципів конфіденційності. 

11. Поважати права пацієнта на отримання інформації. 

12. Уміти отримати згоду пацієнта на проведення медсестринських втручань. 

13. Уміти аналізувати професійні помилки та етичне оцінювання їх. 

14. Уміти запобігати виникненню конфліктних ситуацій. 

15. Уміти вирішувати конфлікти. 

16. Уміти ефективно спілкуватися з пацієнтом. 

17. Уміти запобігати виникненню ятрогеній. 

18. Уміти визначати термінальні стани. 

19. Уміти надати психологічну підтримку вмираючому пацієнту, родичам умираючого 

(померлого). 

20. Уміти застосовувати ефективні етичні та деонтологічні підходи під час вирішення 

біотичних проблем сучасної медицини. 
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