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Перелік теоретичних питань 

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

2. Організація психіатричної допомоги в Україні.  

3. Науковий внесок вітчизняних фізіологів І.М. Сєченова та І.П. Павлова у вчення про 

вищу нервову діяльність. 

4. Робота молодшого медичного персоналу в психіатричній лікарні та 

психоневрологічному диспансері. Охорона праці в психіатрії. 

5. Принципи догляду, спостереження та лікування психічнохворих. 

6. Експертиза в психіатрії, її види. 

7. Психотерапія як один з основних методів лікування психічнохворих. Основи 

медсестринської психотерапії. 

8. Розлади свідомості, сприймання, пам’яті, мислення у психічнохворих. 

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

10. Поширені медсестринські діагнози. 

11. Етико-деонтологічні принципи спілкування з пацієнтами. 

12. Психічні розлади при соматичних неінфекційних та інфекційних хворобах, 

інтоксикаціях: причини, симптоми. Порушення психіки при СНІДі, нейросифілісі. 

13. Проблеми пацієнтів, хворих на шизофренію. Етіологія, патогенез, основні клінічні 

форми, принципи лікування. Характеристика дефектів особистості. 

14. Проблеми пацієнтів з маніакально-депресивним психозом. Етіологія, основні 

клінічні симптоми маніакальної та депресивної фаз, принципи лікування і нагляду 

за хворими. 

15. Порушення інтелекту (природжені — олігофренії, набуті — деменції). Етіологія, 

види, основні симптоми, лікування і нагляд за хворими. 

16. Роль медичної сестри в проведенні соціальної адаптації при різних психічних 

розладах: шизофренії, МДП, порушеннях інтелекту. 

17. Епілепсія. Етіологія, патогенез, основні прояви: великий судомний напад, 

безсудомні напади, дисфорії, потьмарення свідомості. Особливості нагляду, 

прогноз. 

18. Невідкладна допомога при великому судомному нападі та епілептичному статусі. 



19. Розлади психіки на фоні судинної патології головного мозку: атеросклерозу судин 

головного мозку, гіпертонічної хвороби, гіпотонічної хвороби. 

20. Стареча недоумкуватість: етіологія, патогенез, клінічні прояви. Догляд та нагляд за 

пацієнтами. Роль медичної сестри в проведенні соціального захисту пацієнтів. 

21. Пресенільні деменції (хвороба Піка, Альцгеймера): етіологія, патогенез, клінічна 

картина, лікування. Прогноз. 

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

клінічні прояви, принципи лікування, догляду та нагляду за пацієнтами. 

23. Екологічна психіатрія. Розлади психіки внаслідок природних катаклізмів, радіації, 

вібрації і звуку, несприятливих клімато-метеорологічних умов, змін атмосферного 

тиску і газового середовища, екзогенних інтоксикацій. 

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

катастрофами, терористичними актами. 

25. Неврози: патофізіологічні механізми виникнення, їх види, клінічна характеристика. 

Особливості лікування та нагляду. Диспансеризація. 

26. Реактивні психози: механізм виникнення, клінічні форми. Особливості догляду та 

нагляду. Експертиза. Прогноз. 

27. Психопатії: основні критерії, роль сімейного виховання у виникненні психопатій. 

Клінічні типи, особливості лікування. Профілактика. 

28. Розлади особистості та поведінки. Акцентуації особистості. 

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

наркологічних захворювань. 

30. Організація наркологічної служби. Лікувально-профілактична робота медичного 

персоналу. Охорона праці в наркології. 

31. Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Їхні види. 

32. Терапія алкогольних психозів. Прогноз. Експертиза. 

33. Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Етапи лікування. Прогноз. 

Експертиза. 

34. Нормативні акти МОЗ про строки лікування хворих наркологічного профілю. 

35. Тютюнокуріння. Клінічна картина абстинентного синдрому. Профілактика та 

диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями. 

36. Обов’язки молодшого медичного персоналу наркологічної служби: наркологічного 

кабінету, стаціонару, фельдшерського наркологічного пункту. Безпека 

життєдіяльності. 

37. Сучасна концепція медсестринського діагнозу. Найпоширеніші медсестринські 

діагнози. 

38. Невідкладні стани в психіатрії та наркології. Основні принципи й алгоритми 

медсестринської допомоги. 

39. Поняття про госпіталізм. Роль медичної сестри в запобіганні й подоланні його 

серед психічнохворих. 

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

41. Основи психогігієни та психопрофілактики. Профілактика психічних захворювань. 

42. Охорона праці в наркології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік практичних навичок 
 

1. Оцінювання загального стану пацієнта. 

2. Встановлення проблеми пацієнта. 

3. Планування дій медичної сестри по догляду за пацієнтом. 

4. Інтелектуальні навички: вміння критично мислити, вирішувати проблему, 

приймати рішення, найефективніші в тій чи тій ситуації. 

5. Міжособистісні навички: слухати, заспокоювати, спілкуватися, інформувати, впливати, 

направляти, повідомляти та ін. 

6. Технічні навички: краплинне введення лікарських речовин (підшкірне, 

внутрішньовенне, через пряму кишку). 

7. Уведення хлоралгідрату через пряму кишку. 

8. Методи фіксації пацієнта в ліжку у випадку психомоторного збудження. 

9. Правила транспортування збуджених хворих. 

10. Надання невідкладної допомоги при епілептичному нападі, епілептичному статусі. 

11. Особливості годування пацієнтів з порушенням психіки. 

12. Підготовка поживних сумішей, катетерів, лійки для штучного годування через 

зонд. 

13. Техніка штучного годування пацієнтів у разі відмови від їжі. 

14. Методика лікування інсуліном (під наглядом лікаря). 

15. Визначення алкогольного та наркотичного сп’яніння. 

16. Оволодіння навичками роботи з приладами для визначення пари спирту у 

видихуваному повітрі та з хроматографічним аналізатором. 

17. Надання долікарської допомоги при гострій алкогольній інтоксикації. 

18. Визначення та зняття алкогольного (похмільного) абстинентного синдрому. 

19. Техніка проведення сенсибілізуючої терапії. 

20. Надання допомоги при алергійній реакції на сенсибілізатори. 

21. Визначення абстинентного синдрому при морфінізмі, барбітуроманії, гашишизмі. 

22. Надання долікарської медичної допомоги при гострих отруєннях наркотиками та 

іншими токсичними речовинами. 

23. Зняття абстинентного синдрому при наркоманіях. 

24. Оформлення документації стаціонару, наркологічного кабінету, наркопункту. 

25. Організація та проведення патронажу. 

26. Санітарно-освітня робота. Організація та здійснення контактів з медичними та 

суспільними організаціями. 
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