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ПІДХОДИ ДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Акуліна Л.П.
Житомирський інститут медсестринства

Акуліна Лілія
Магістр 2014 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
Вступ
Актуальність
дослідження.
Щорічно за невідкладною медичною
допомогою звертається кожний третій
житель країни. Саме в приймальне
відділення
потрапляють
люди,
які
потребують медичної допомоги, і від того,
як приймуть їх, відгукнуться на їх
проблеми, допоможуть перемогти страх і
невпевненість,
від
доброзичливості,
чуйності, уваги персоналу залежить довіра
людини до даного медичного закладу, віра

в зцілення, надія на краще. [З, 19, 21,23]
Приймальне відділення являється тією
структурою,
з
якої
починається
госпіталізація хворих, це особливий
підрозділ медичної установи, по ньому
роблять висновки про організацію, рівень і
культуру діяльності стаціонару. [23, 27, 54,
57, 65,]
Приймальне відділення є
структурним підрозділом лікарні яке
взаємодіє з службами екстреної медичної
допомоги, поліклінічним та стаціонарними
відділеннями з питань спадкоємності в
обслуговуванні хворих та підготовки їх до
госпіталізації. Увага з боку медперсоналу,
належний зовнішній вигляд, організація
роботи відділення завжди створюють у
хворих довіру до закладу в цілому і його
колективу, якому він довіряє своє здоров'я.
Організація
роботи
приймального
відділення займає одне з провідних місць в
системі
управління
лікарнею.
Від
оперативності і злагодженості колективу
відділення залежить не лише нормальне
функціонування цілої лікарні, а в першу
чергу, здоров'я та життя хворого. [63,
65,75, 78, 80 ]
Протягом року у приймальне
відділення
багатопрофільної
лікарні
звертаються приблизно 30-31 тисяча
пацієнтів,
28-29
тисяч
з
них
госпіталізуються, 2-3 тисячам надається
амбулаторна допомога, в середньому за
місяць
госпіталізується
2500-2600
пацієнтів, за добу 130 - 200 пацієнтів. [8,9]
Підвищення
стандартів
якості
життя, надання висококваліфікованих
медичних
послуг,
інтеграція
в
європейський освітній та науковий простір
вимагають кардинально нових підходів до
підготовки
медичної
сестри
і
передбачають створення спеціаліста якісно
нового
рівня
професіоналізму,
компетентності,
загальної
культури,
творчої ініціативи і правових знань,
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спеціаліста, здатного не тільки виконувати
призначення лікаря і забезпечувати догляд
за хворими, а й використовувати
індивідуальний підхід, співпрацювати з
родинами і сім'ями пацієнтів. Національна
програма
розвитку
медсестринства
передбачає ступеневу підготовку медичної
сестри, спроможної брати на себе
виконання сучасних завдань в лікуванні та
догляду за хворими, долучатись до
науковових
досліджень
в
галузі
медсестринства в пошуках шляхів до його
вдосконалення, висвітлювати проблеми
медсестринства в наукових працях.
[31.47,67,68]
До реформування й розвитку
медсестринства в Україні та забезпеченням
наукового підґрунтя впровадження його
нових організаційних форм долучаються
М.В. Банчук, О.М. Біловол, Л.П. Бразалій,
О.В. Горай, І .Я. Губенко, Г.М. Івашко,
В.М. Князевич, В.А. Копетчук, І.Р.
Махновська,
Є.Є.
Латишев,
Т.К.
Набухотний, С.Д. Поплавська, P.O.
Сабадишин, Н.В.Пасечко, В.З. Свиридюк,
Г.О.
Слабкий,
O.K.
Толстанов,
Т.І.Чернишенко, О.М. Ціборовський, В.Й.
Шатило, М.Б. Шегедин, Н.В. Шигонська,
П.В.Яворський, С.О. Ястремська та ін.
[16,17,29,31,42,47, 67, 68, 69, ]
Метою
дано!
роботи
є
обґрунтування
доцільності
зміни,
розширення
функцій
приймального
відділення, зміни функції персоналу,
вимог до професійної компетентності
співробітників приймального відділення,
уніфікації медичної документації. Наукове
обґрунтування розробки і впровадження
професійних обов'язків медичної сестри
приймального відділення у рамках діючих
проектів значною мірою забезпечить їх
ефективність, починаючи з пілотних
регіонів з подальшим впровадженням
системи охорони здоров'я України.
Завдання наукового дослідження:
1. Вивчення світового та вітчизняного
досвіду організації сестринського процесу
у
приймальному
відділенні
багатопрофільної лікарні.
2.
Вивчення особливостей роботи
приймального відділення
в
умовах
реформування охорони здоров'я.
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3.
Аналіз існуючої системи організації
роботи медичних сестер у приймальному
відділенні
Житомирськомої
обласної
клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського,
обґрунтувати та розробити професіограму
медичної сестри.
4.
Обґрунтування
та
розробка
функціонально - організаційної моделі
приймального відділення багатопрофільної
лікарні третинного рівня.
Об'єкт дослідження: організація
роботи
приймального
відділення
багатопрофільної лікарні третинного рівня.
Предмет дослідження: показники
діяльності,
структура
відділення,
виконувані
функції,
професійна
компетентність
персоналу,
медична
облікова
документація,
організація
управління.
Головна ідея та основні положення
концепції дослідження відображені в
робочій гіпотезі, що ґрунтується на
припущені згідно з яким організація
роботи приймального відділення має
особливості, зумовлені взаємодією лікарів
та медичних сестер на всіх етапах
високоспеціалізованої медичної допомоги,
взаємодією з іншими закладами охорони
здоров'я, центрами екстреної медичної
допомоги, і потребує удосконалення
роботи в умовах реформи галузі охорони
здоров'я.
Для досягнення мети використані
такі методи наукового дослідження:
1. Теоретичні: аналіз і синтез
теоретичних джерел для розкриття
проблеми роботи приймального відділення
лікарні.
2. Практичні: аналіз статистичних
даних
в
динаміці,
спостереження,
опитування, функціонально-організаційна
система взаємодії з іншими суб'єктами, а
саме з службою екстреної медичної
допомоги, консультативно - поліклінічною
допомогою, діагностичними центрами,
закладами охорони здоров'я.
Робота виконана на кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства
на
базі
Житомирської обласної клінічної лікарні
ім. О.Ф. Гербачевського

Усі дослідження виконані з дотриманням
основних положень <ЗСР (1996 р.),
Конвенції Ради Європи про права людини
та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964-2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Зв'язок роботи з науковими
програмами,
темами,
планами.
Магістерська робота є фрагментом
тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
Магістерська
робота
розглянута
і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства (протокол № 2
від 09 вересня 2013 р.).
Вірогідність
результатів
дослідження забезпечується комплексним
підходом; різноманітністю використаних
методів
дослідження,
адекватних
завданням
і
цілям
дослідження;
достатньою
кількістю
респондентів;
аналізом
результатів
медико
соціологічного
дослідження
серед
пацієнтів
Житомирськомої
обласної
клінічної лікарні ім.. О.Ф. Гербачевського.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що проведено
наукове обґрунтування перспективних
підходів до розробки професіограми
висококваліфікованої медичної сестри
приймального відділення багатопрофільної
лікарні; розмежування функцій медичних
працівників залежно від участі у наданні
медичної допомоги різного ступеня
складності.
Теоретична
цінність
роботи
полягає у визначенні концепції організації
сестринського процесу у приймальному
відділенні
багатопрофільної
лікарні.
Перспективні підходи до організації
сестринського процесу у приймальному
відділенні можуть бути використані у
навчальному процесі студентів медичних
сестер.
Публікація
результатів
дослідження. Матеріали роботи знайшли

відображення у 5 наукових працях, з них,
всі самостійні
Структура та обсяг роботи. Робота
складається із вступу, п'яти розділів,
висновків, списку використаних джерел і
додатків. Повний обсяг роботи - 143
сторінок друкованого тексту, з них 133
сторінки основного тексту та 10 сторінок
додатків. Список використаних джерел
місить 108 найменувань, з них 80
кирилицею та 28 латиною.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
Л.П.Акуліної «Підходи до реорганізації
роботи приймального відділення в
умовах реформування галузі охорони
здоров'я»
можна
ознайомитись
в
бібліотеці
Житомирського
інституту
медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Особливості організації
роботи приймального відділення в
умовах реформування галузі охорони
здоров'я
(аналітичний
огляд
літературних джерел)
1.1. Реформування
охорони
здоров'я в Україні
1.2. Особливості проектування
приймального відділення в лікувально профілактичних закладах різного профілю
1.3. Особливості
роботи
приймального відділення
1.4. Прийом хворих в стаціонар
1.5. Поступлення хворих, які
потребують екстреної медичної допомоги.
Розділ 2. Програма, обсяг та
методи досліджень
Розділ 3. Організація роботи
приймального
відділення
багатопрофільної лікарні
3.1.
Основні
показники
діяльності
приймального відділення
3.2. Матеріально-технічна база
приймального відділення
3.3. Функціональноорганізаційна структура приймального
відділення
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3.3.1.Основні
завдання
приймального відділення
в
умовах
реформування галузі охорони здоров'я
3.4. Обов'язки медичної сестри
приймального відділення
3.5. Професіограма
медичної сестри
3.5.1.
Професіограма
медично
сестри приймального відділення
Розділ
4.
Медико-соціальне
дослідження серед пацієнтів
Розділ
5.
Обґрунтування,
розробка функціонально- організаційної
моделі
приймального
відділення
багатопрофільної лікарні
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
ВИСНОВКИ
У магістерській роботі зроблено
теоретичне узагальнення і розв'язання
туальної
проблеми
галузі
охорони
здоров'я. За допомогою аналізу атистичних
даних госпіталізації дорослого населення
м. Житомира та ласті в приймальне
відділення обласної клінічної лікарні ім.
О.Ф. Гербачевського та медико соціологічного
дослідження
серед
спіталізованих пацієнтів відділень різного
профілю,
визначено
обхідність
удосконалення
роботи
приймального
відділення гатопрофільної лікарні. Це дало
змогу сформулювати такі висновки та
актичні рекомендації.
1
Контингент пацієнтів, які
госпіталізуються, має широкий спектр
тології різного профілю, що вимагає від
працівників
приймального
щілення
забезпечення
відповідного
сучасного
обстеження та надання обхідної медичної
допомоги.
2
Приймальне
відділення
повинно бути забезпечено відповідним
штатом еціалістів різних профілів щоб
виключити
виклик
спеціалістів
із
щовідних відділень. Це дасть можливість
скоротити час очікування цієнтів в ПВ і
забезпечить
запобігання
відволікання
лікарів від роботи у щіленні.
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3
Розгортання
допоміжних
структур
в
ПВ
(лабораторія,
функціональна ігностика, інші види
обстеження) підвищить якість надання
медичної
помоги
і
сприятиме
встановленню діагнозу та направленню у
відповідне щілення у оптимальний термін.
4
Достатня кількість ліжок в
блоці інтенсивної допомоги, та повний
набір обхідного обладнання для надання
невідкладної допомоги надасть іжливість
виконання обов'язків медичного персоналу
на високому офесійному рівні, що збереже
життя пацієнтів.
5
Розгорнуті операційні (чиста,
гнійна), а також спеціалізовані кабінети я
надання допомоги при невідкладних
станах (ЛОР, травматологія та інші)
забезпечать широкий спектр медичної
допомоги пацієнтам, які звертаються в
приймальне відділення.
6
Оперативний
зв'язок
приймального відділення зі службами
екстреної
невідкладної
допомоги,
своєчасне сповіщення про пацієнта, який
доправляється у відділення і потребує
екстреної допомоги, допоможе медичному
персоналу вчасно
і на високому
професійному рівні надати медичну
допомогу.
7
Необхідно забезпечити в
приймальному
відділенні
багатопрофільної лікарні різних видів
допомоги, в першу чергу, - екстреної
невідкладної
медичної
допомоги,
допомоги при різних видах травм
(нейрохірургія,
травматологія,
офтальмологія, хірургія та інше), що
допоможе
покращити
лікувальнодіагностичний процес.
8
Розробити доповнення до
навчальних програм молодших медичних
спеціалістів, медичних сестер - бакалаврів,
магістрів,
відповідно
міжнародним
професійним
освітнім
стандартам
медичних сестер, з питань екстреної і
невідкладної медичної допомоги.
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ВСТУП
Актуальність
дослідження.
Реформування
навчального
процесу
сучасної України передбачає оновлення
змісту професійної освіти, зорієнтованого
на оволодіння певною компетентністю, яка
дозволить студентам вищих навчальних
закладів вирішувати проблеми щодо свого
професійного зростання та вдосконалення.
Формування
комунікативної
компетентності майбутнього фахівця є
невід'ємною частиною формування його
14

професійної
компетентності.
Основу
комунікативної компетентності складають
комунікативні
здібності,
які
є
передумовою
опанування
студентом
комунікативних знань, умінь та навичок.
Комунікативна
компетентність
стала
вагомим
показником
якості
підготовки фахівця в будь-якій сфері
людської діяльності, що демонструє рівень
сформованості ключових уявлень, знань і
навичок у сфері міжособистісної взаємодії
на соціально і професійно прийнятному
рівні. Дані зміни вимагають від майбутніх
медичних сестер більшої професійності.
Медична сестра не просто є виконавцем
призначень лікаря, а переходить у нову
категорію працівників - фахівців, що
виконують певні творчі функції. У зв'язку
з цим переглядається зміст і структура
професійної
підготовки
середнього
медичного персоналу. У першу чергу це
стосується комунікативної компетентності.
Аналіз
останніх
досліджень
Докучаєвої В., Зайцевої І., Плахотнюк Н.,
Дука Н. дає можливість стверджувати, що
комунікативна непідготовленість часто
призводить до різних ускладнень у
професійній діяльності. Так, критикуючи
медичних працівників, пацієнти рідше
стосуються їх професійних обов'язків, а
частіше скаржаться на неадекватність
спілкування. Доведено також, що у разі
відсутності добрих взаємин між медичним
працівником і пацієнтом або в колективі
лікувально-профілактичного
закладу
зростає ймовірність виникнення медичних
помилок.
Враховуючи
вище
викладене,
можна зробити висновок, що дослідження
проблеми комунікативної компетентності,
її сутності, структури, форм і методів
формування
стає
актуальним
для
підвищення якості професійної підготовки

майбутніх медичних сестер. Однак, як
свідчать
науково-теоретичні
та
соціологічні дослідження, ефективність
процесу
формування
комунікативної
компетентності студентів ВМНЗ, а саме
майбутніх медичних сестер є не
досконалою, що зумовило вибір теми
нашого
наукового
дослідження
формування
комунікативної
компетентності
майбутніх
медичних
сестер
засобами
навчально-ігрового
проектування.
Окремий аспект досліджуваної
проблеми представлений у роботах таких
науковців: Хоруженко К., Вятютнев М.,
Спірін О. Дослідник Хоруженко К.
поняття комунікативної компетентності
розглядає як підготовленість людини до
культурного спілкування з іншими людьми
[95]. Так, Вятютнєв М. відзначає, що
комунікативна компетентність - це
здатність використовувати мову творчо,
цілеспрямовано, нормативно, у взаємодії зі
співрозмовниками [22]. Спірін О. визначає
формування
комунікативної
компетентності, як інтегрований результат
навчання,
пов'язаний
з
уміннями
використовувати знання та власний досвід
[81].
Проблема професійної підготовки
медичних сестер представлена у наукових
роботах Радзієвскої І., Герасименко С.,
Калаур С. Радзієвская І., розглядає зокрема
комунікативну компетентність медичних
сестер як багатокомпонентне явище,
показник професіоналізму та майстерності
[73]. Як зазначає Герасименко С.,
формування
комунікативних
компетентностей у медичних сестер
передбачає
обговорення
проблем,
формування власної точки зору і вміння її
відстоювати [24]. В свою чергу науковець
Калаур С. розглядає дане поняття, як
складова успішного спілкування, що
передбачає високий рівень навченості у
спілкуванні[49].
Проблеми навчально - ігрового
проектування розглядали: ГорчаковаСибирская М., Колеснікова І., Докучаєва
В., Плахотнюк Н. Колеснікова І. та
Горчакова - Сибіряк М. розглядають
навчально - ігрове проектування, як

попередню розробку основних моментів
майбутньої діяльності студентів [53]. У
свою чергу, Докучаева В. стверджує, що
навчально-ігрове проектування - це процес
створення і реалізації педагогічного
проекту [32]. На думку Плахотнюк Н.,
метою навчально - ігрового проектування є
підготовка майбутніх медичних сестер до
володіння принципами комунікативної
компетентності,
оскільки
педагогічне
проектування
є
засобом
реалізації
останньої [71].
Об'єктом
дослідження
є
професійна
підготовка
майбутніх
медичних сестер.
Предметом дослідження є модель
формування
комунікативної
компетентності
майбутніх
медичних
сестер засобами навчально - ігрового
проектування.
Мета наукового дослідження теоретично
обґрунтувати
та
експериментально
перевірити
модель
формування
комунікативної
компетентності
майбутніх
медичних
сестер засобами навчально - ігрового
проектування.
Мета дослідження зумовила його
завдання:
проаналізувати
проблему
дослідження у вітчизняній та зарубіжній
науковій літературі, здійснити аналіз
базових понять дослідження;
обґрунтувати
та
визначити
структуру,
зміст
комунікативної
компетентності медичних сестер;
розробити та експериментально
перевірити
ефективність
моделі
формування
комунікативної
компетентності засобами навчально ігрового проектування.
Гіпотеза дослідження ґрунтується
на припущенні, що успішне формування
комунікативної компетентності майбутніх
медичних сестер можливо за умови
застосування
навчально
ігрового
проектування на всіх етапах педагогічного
експерименту.
Для досягнення мети, вирішення
завдань, перевірки гіпотези дослідження
був використаний наступний комплекс
сучасних наукових методів дослідження:
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1.
Теоретичні методи: аналіз,
систематизація та узагальнення - для
вивчення наукової літератури з теми
дослідження, встановлення сутності та
взаємозв'язку базових понять і структури
комунікативної компетентності медичних
сестер.
2.
Емпіричні
методи:
спостереження, анкетування, тестування,
бесіди, опитування.
3.
Педагогічний експеримент для
експериментальної
перевірки
авторської моделі.
4.
Математичні методи - для
аналізу одержаних даних та перевірки
достовірності висновків.
Робота виконана на кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства.
Усі
дослідження виконані з дотриманням
основних положень вСР (1996 р.),
Конвенції Ради Європи про права людини
та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964-2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Зв'язок
роботи
з
науковими
програмами,
темами,
планами
Магістерська робота є частиною тематики
наукових
досліджень,
затверджених
вченою радою Житомирського інституту
медсестринства.
Магістерська
робота
розглянута і затверджена на засіданні
кафедри
«Сестринська
справа»
Житомирського інституту медсестринства
(протокол № 2 від 9 вересня 2013 р.).
Організація та основні етапи
дослідження
Дослідження
проводилося
упродовж 2012-2014 років у три етапи.
Перший
етап
теоретикоаналітичний (2012-2013 рр.) передбачав
аналіз наукової літератури з проблеми
формування
комунікативної
компетентності
медичних
сестер
(дисертаційних досліджень, монографій,
наукових статей, методичних розробок
тощо);
обґрунтування
актуальності,
визначення об'єкта, предмета дослідження,
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мети, завдання, уточнення понятійного
апарату, що дозволило конкретизувати цілі
та зміст підготовки.
На другому етапі - пошуковоемпіричному (2013-2014 р.) теоретично
обґрунтовано
модель
формування
комунікативної компетентності майбутніх
медичних сестер засобами навчально ігрового
проектування,
удосконалено
зміст,
форми,
методи.
Розроблено
спецкурс
«Основи
комунікативної
компетентності
медичних
сестер»,
проведено
діагностику
стану
сформованості
комунікативної
компетентності
медичних
сестер,
обґрунтовано вибір експериментальних і
контрольних груп.
На
третьому
етапі
експериментально-узагальнюючому (2014
р.)
експериментально
перевірено
ефективність
розробленої
моделі,
проаналізовано,
узагальнено,
систематизовано й оформлено результати
експериментальної роботи; визначено
ефективність
та
результативність
авторської
моделі;
сформульовано
висновки.
Вірогідність
результатів
дослідження забезпечено теоретичною
обґрунтованістю його вихідних положень;
використанням
комплексу
взаємопов'язаних
методів,
що
відповідають об'єкту, предмету, меті та
завданням
дослідження;
критичним
аналізом стану досліджуваної проблеми в
педагогічній
теорії
та
практиці;
експериментальною перевіркою висунутої
гіпотези; поєднанням кількісного та
якісного аналізу одержаних результатів.
Наукова новизна і теоретичне
значення дослідження полягає в тому, що
вперше
розроблено
та
науково
обґрунтовано
модель
формування
комунікативної компетентності медичних
сестер засобами навчально- ігрового
проектування;
визначено
структуру
комунікативної компетентності медичних
сестер; уточнено сутність та взаємозв'язок
базових
понять
«комунікація»,
«компетентність»,
«комунікативна
компетентність»,
«комунікативна
компетентність
медичних
сестер»,

«проектування», «гра», «навчально ігрове
проектування»,
«формування
комунікативної компетентності медичних
сестер
засобами
навчально-ігрового
проектування». Подальшого розвитку
набули ідеї, де визначено компоненти
комунікативної компетентності медичних
сестер,
а
саме:
мотиваційний
(розглядається, як орієнтація на себе, на
інтереси професійної діяльності та її
кінцеві
результати);
когнітивний
(передбачає
оволодіння
майбутніми
медичними
сестрами
теоретичних,
практичних знань та вмінь); особистісний
(розкриває сутність особистості та формує
чіткі принципи, цінності життя та
світосприйняття).
Практичне значення одержаних
результатів дослідження. У процесі роботи
над дослідженням було розроблено й
впроваджено у практичну діяльність
Житомирського інституту медсестринства
спецкурс
«Основи
комунікативної
компетентності медичних сестер»,який
буде доцільно використовуватись у
системі післядипломної освіти.
Упровадження
результатів
дослідження: впроваджено у навчальновиховний процес шляхом вивчення тем
спецкурсу: «Етика та деонтологія при
роботі медичної сестри», «Роль медичної
сестри при догляді за агонуючими та
тяжкохворими».
Апробація
результатів
дослідження.
Основні
результати
дослідження
доповідалися
та
обговорювалися на науково-практичних
конференціях, зокрема:
- XVIII Міжнародний медичний
конгрес студентів та молодих вчених
(Тернопіль, 2014 р.).
Всеукраїнській
науково
практичній
студентській
конференції
«Фахівець XXI століття: професійні мовні
компетенції» (Житомир, 2014 р.).
- Міжнародній науково - практичній
конференції «Розвиток сучасної освіти і
науки:
результати,
проблеми,
перспективи» (Дрогобич, 2014р.).
- Регіональній науковій конференції
«Актуальні
проблеми
психолого
-

педагогічної
підготовки
майбутніх
фахівців» (Житомир, 2014р.).
З'їзді
творчої
молоді
Житомирщини на виставці науково технічних розробок (Житомир, 2014 р.).
Регіональній
студентській
науково-практичній
конференції
з
міжнародною участю «Вища освіта в
медсестринстві:
проблеми
і
перспективи».(Житомир 2013 р.).
На
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства від 9 вересня
2013 р. протокол № 2.
Публікація
результатів
дослідження. Матеріали роботи знайшли
відображення у 5 одноосібних наукових
працях, 1 - у збірниках наукових праць, 4 у збірниках матеріалів конференцій.
Структура та обсяг магістерської
роботи. Робота складається із вступу,
трьох розділів, висновків, додатків та
списку
використаних
джерел
(108
найменувань джерел, з них 100 кирилицею
та 8 латиною). Загальний обсяг складає 130 сторінок друкованого тексту, з них 120
сторінок основного тексту та 10 сторінок
додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
Н.В.Барабаш
«Формування
комунікативної
компетентності
майбутніх медичних сестер засобами
навчального
проектування»
можна
ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади
формування
комунікативної
компетентності майбутніх медичних
сестер засобами навчально-ігрового
проектування
1.1. Комунікативна
компетентність як наукова проблема
1.2. Аналіз
базових
понять
дослідження
1.3. Зміст
та
структура
комунікативної компетентності медичних
сестер
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Розділ
2.
Теоретичне
обгрунтування
моделі
формування
комунікативної
компетентності
майбутніх медичних сестер засобами
навчально-ігрового проектування
2.1. Діагностика
стану
сформованості
комунікативної
компетентності медичних сестер
2.2. Модель
формування
комунікативної компетентності медичних
сестер
засобами
навчально-ігрового
проектування
2.3. Методика
застосування
навчально-ігрового проектування
Розділ
3.
Експериментальна
перевірка ефективності
моделі
формування
комунікативної
компетентності
майбутніх медичних сестер засобами
навчально-ігрового проектування
3.1. Програма
проведення
наукового дослідження
3.2. Узагальнення
результатів
педагогічного експерименту
Висновки
Список використаних джерел
Д одатки
ВИСНОВКИ
Узагальнені результати наукового
дослідження дозволяють зробити такі
висновки:
У ході теоретично-експериментального
дослідження були вирішені всі поставлені
завдання:
1.
Проаналізовано
стан
досліджуваної проблеми в науковій теорії
та педагогічній практиці; на основі аналізу
наукових джерел визначено сутність
базових понять, використовуваних у
межах
нашого
дослідження:
«комунікативна
компетентність»,
«комунікативна компетентність медичних
сестер», «навчально ігрове проектування»,
«формування
комунікативної
компетентності медичних сестер засобами
навчально
ігрового
проектування».
Комунікативна компетентність - здатність
встановлювати і підтримувати необхідні
контакти з іншими людьми, певна
сукупність знань, умінь і навичок, що
забезпечують ефективне спілкування.
Комунікативна компетентність медичних
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сестер
це
складний
багатофункціональний
інтегрований
процес,
спрямований
на
ведення
продуктивної
дискусії,
вміння
попереджати конфлікти, розпізнавати й
правильно
розуміти
вербальні
й
невербальні
ознаки
спілкування
з
пацієнтами їх родичами та колегами.
Навчально - ігрове проектування технологія навчання, результатом якої є
творчий
проект,
виконаний
під
керівництвом викладача; «формування
комунікативної компетентності майбутніх
медичних сестер засобами навчально —
ігрового
проектування»
складний
багатогранний процес, що відбувається на
протязі усього життя, є запорукою
підвищення рівня професійності та
покращення якості надання медичної
допомоги населенню.
2.
Обгрунтовано та визначено
структуру,
зміст
комунікативної
компетентності медичних сестер, а саме:
мотиваційний компонент - передбачає
спрямованість особистості на інтереси
професійної діяльності, під впливом
мотивів спрямованих на досягнення
певних цілей; когнітивний компонент
характеризує усвідомлення медичною
сестрою складності та багатогранності
світу, передбачає оволодіння медичними
сестрами теоретичних, практичних знань
та вмінь і раціональне їх використання у
майбутній
професійній
діяльності;
особистісний компонент чітко окреслює
ставлення медичної сестри до пацієнта,
формування комунікативних принципів
продуктивної співпраці.
3. Експериментально доведено
ефективність
моделі
формування
комунікативної компетентності майбутніх
медичних сестер засобами навчально ігрового проектування. Для перевірки
контрольності запропонованої моделі нами
було
обрано
контрольну
та
експериментальну групи студентів. На
основі
застосування
запропонованої
моделі,
було
простежено
динаміку
сформованості структурних компонентів
комунікативної
компетентності
контрольною
та
експериментальною
групами: мотиваційного, когнітивного,

початку експерименту кількість студентів
особистісного.
Аналіз
результатів
експериментальної групи початкового
формувального
етапу
експерименту
рівня становила - 46,5 %, достатнього - 45
засвідчив ефективність запропонованої
%, високого - 8,5 %. Після закінченні
моделі
формування
комунікативної
експериментальної
роботи
кількість
компетентності
майбутніх
медичних
студентів за рівнями змінилася таким
сестер засобами навчально - ігрового
чином: початковий - 20,5 %, достатній проектування, оскільки рівень кожного
60,5 %, високий - 19 %. Отже кількість
структурного компоненту комунікативної
студентів,
які
в
результаті
компетентності
набув
позитивної
експериментальної
роботи
досягли
динаміки. Результати дослідження були
високого
та
достатнього
рівня
піддані кількісному та якісному аналізу.
сформованості
комунікативної
Статистична обробка даних забезпечина
компетентності,
що
свідчить
про
застосуванням для перевірки достовірності
ефективність запропонованої моделі.
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феномена здоров’я людини ґрунтуються на
новому розумінні актуальності проблеми
виживання людства взагалі та питання
наскільки
людина
усвідомлює
необхідність турботи за саму себе.
Конституція України (ст. 3) визнає життя і
здоров'я людини найвищими соціальними
цінностями [24]. В свою чергу, соціальноекономічні перетворення в Україні,
глобальна екологічна криза актуалізували
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проблему
збереження
фізичного,
психічного, духовного і соціального
здоров’я населення. Адже, здорова людина
має велику цінність для держави, бо здатна
більш ефективно працювати, а значить
піднімати
економіку,
збагачувати
суспільство, забезпечувати її національну
безпеку.
При
цьому,
аналіз
здоров’я
населення України та діяльності закладів
охорони
здоров’я
свідчить
про
незадовільну
медико-демографічну
ситуацію: зростання смертності, від’ємний
природний приріст населення, зростання
та поширеність хвороб.
Не кращою є ситуація із здоров’ям молоді,
в т.ч. підлітків, оскільки статистичні дані
свідчать, що за останні десять років на
20% зросла захворюваність, майже в три
рази поширеність хронічних захворювань,
більше, ніж на 20% збільшився контингент
дітей-інвалідів [70].
Щоб вплинути на поведінку молоді,
необхідні зусилля самої людини, сім’ї та
суспільства.
Єдиним
радикальним
способом
розв’язання
проблеми
є
кардинальна перебудова поглядів щодо
причин
і
наслідків
нездоров’я,
можливостей збереження здоров’я, тобто
формування
здоровязберігаючої
компетентності (життєвих навичок, які
сприяють здоров’ю у всіх його проявах). А
досягнути цього можна лише шляхом
перебудови системи освіти та виховання
молоді, набуття знань, що дозволяють їй
здійснювати гармонійний розвиток згідно
умов сьогодення.
Проблеми здоров’я і здорового
способу
життя
стали
предметом
досліджень багатьох філософів, медиків,
психологів та педагогів. Спільною рисою у
їх працях є спрямованість здорового
способу життя на формування здорової
людини. Тобто розгляд здорового способу

життя в якості дієвого і надійного засобу
збереження
та зміцнення
здоров’я,
основної
первинної
профілактики
захворювань та однієї з найбільш
ефективних форм їх запобігання.
Нова парадигма освіти націлена на
повноцінний розвиток особистості молодої
людини (підлітка). У цих умовах усе більш
зростає значущість збереження і зміцнення
здоров’я як у процесі навчання, так і в
період організації вільного часу, що
визначає
надалі
повноту реалізації
життєвих цілей і сенсів людини. Ця
тенденція на сприяння здоров’ю молоді не
з’явилася спонтанно, а сформувалася в
результаті
впливу
медико-соціальнопедагогічних чинників, де особливе місце
займає особлива діяльність фахівців
медичної сфери.
В останні роки, в Україні все
більшої вагомості набуває статус сімейної
медицини.
Завдання
сприяння
покращенню здоров’я дітей та молоді є
одним із центральних у роботі сімейного
лікаря і медсестри, незалежно від того, з
яким віком і де (дім, школа, мікрорайон,
регіон) вони працюють.
Разом з тим, медичні працівники не
володіють у достатній мірі засобами
реалізації нового напряму, оскільки у
змісті професійної освіти за цим фахом
бракує цілеспрямованості та системності
щодо підготовки до цього важливого
аспекту
їх
подальшої
професійної
діяльності.
Подолання
тих
негативних
тенденцій, які склалися в сучасному
освітньому просторі стосовно стану
здоров’я
учнівської
молоді,
стане
можливим лише тоді, коли і соціальні,
педагогічні і медичні працівники будуть
готові до збереження і зміцнення як свого
власного здоров’я, так і здоров’я дітей та
молоді. Спочатку необхідно захотіти
самому, далі реально сформувати і
розвинути в собі, а вже потім допомогти
іншим, відобразивши це у своєму способі
життя. Це твердження актуалізує питання
готовності
фахівців
до
діяльності,
спрямованої на збереження і зміцнення
здоров’я, котра може реалізуватися лише
через відповідну професійну підготовку.

Мета наукового дослідження –
науково обґрунтувати і розробити систему
соціально-педагогічної роботи медичної
сестри серед підлітків по формуванню
здоров’язберігаючої
компетенції
та
експериментально
перевірити
її
ефективність.
Завдання наукового дослідження:
1. Здійснити огляд теоретикометодичних
засад
формування
здоров’язберігаючої компетенції серед
підлітків за участю медичної сестри.
2.
Дослідити
рівень
здоров’язберігаючої
компетентності
студентів-підлітків
(на
прикладі
Житомирського
інституту
медсестринства).
3. Визначити рівень знань та
життєвих навичок щодо збереження
здоров’я підлітків; наявність, причини та
рівень інтенсивності найпоширенішої
шкідливої звички – тютюнопаління серед
студентів-підлітків; рівень їх готовності
нести відповідальність за власне здоров’я
та здоров’я оточуючих.
причини,
рівень
поширення
та
інтенсивності паління тютюну серед
підлітків.
4.
Запропонувати
соціальнопедагогічні
заходи,
спрямовані
на
запобігання та протидію шкідливим
звичкам, в т.ч. тютюнопаління серед
молоді, проаналізувати їх ефективність.
5.
Розробити
рекомендації
медичним сестрам щодо досліджуваної
проблеми.
Об’єкт дослідження – спосіб життя
та життєві навички збереження здоров’я
студентів підлітків.
Предмет дослідження – соціальнопедагогічні підходи по формуванню
здоров’язберігаючої
компетенції
у
підлітків за участю медичної сестри.
Головна ідея і основні положення
концепції дослідження відображені у
робочій гіпотезі, що ґрунтується на
припущенні, згідно з яким існують
невивчені аспекти соціально-педагогічних
підходів
щодо
формування
здоров’язберігаючої
компетенції
у
підлітків за участю медичної сестри.
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Методи
дослідження:
аналіз,
синтез, угрупування, порівняння, логічне
узагальнення,
розрахунково-аналітичні,
графічні та інші методи.
Робота виконана на кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства.
Усі
дослідження виконані з дотриманням
основних положень GCP
(1996р.),
Конвенції Ради Європи про права людини
та біомедицину (від 4 квітня 1997р.) та
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964–2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000р.
Зв’язок роботи з науковими
програмами,
темами,
планами.
Магістерська робота є фрагментом
тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
Магістерська робота розглянута і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства (протокол № 2
від 03 вересня 2013 р.) та на засіданні
Вченої ради Житомирського інституту
медсестринства (протокол № 1 від 03
вересня 2013 р.).
Вірогідність
результатів
дослідження забезпечено методологічною
і теоретичною обґрунтованістю вихідних
позицій;
використанням
комплексу
взаємодоповнюючих методів, адекватних
завданням
і
логіці
дослідження;
репрезентативністю вибірки.
Наукова
новизна
отриманих
результатів. Дані роботи доповнюють
знання студентів щодо життєвих навичок
збереження здоров’я у різних його
аспектах. В першу чергу – це відомості
щодо
поширення
та
протидії
тютюнопаління серед підлітків України,
зокрема серед підлітків-студентів вищих
навчальних
закладів
I-III
рівнів
акредитації.
проведення
соціопедагогічного
експерименту
по
формуванню
здоров’язберігаючої
компетентності підлітків. Розроблено та
обґрунтовано
перспективні
підходи,
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методи та форми соціально-педагогічної
роботи медичної сестри серед підлітків по
формуванню
здоров’язберігаючої
компетенції.
Теоретична
цінність
роботи
полягає в розширенні та поглибленні
теоретичних
знань
щодо
здоров’язберігаючої
компетентності
підлітків, насамперед в аспекті поширення
шкідливих
звичок
серед
підлітківстудентів вищих навчальних закладів I-III
рівнів
акредитації.
А
також
в
обґрунтуванні перспективних підходів,
методи та форми соціально-педагогічної
роботи медичної сестри серед підлітків по
формуванню
здоров’язберігаючої
компетенції.
Практичне
значення
роботи
полягає
у
розробленні
комплексу
рекомендацій медичним сестрам по
формуванню
здоров’язберігаючої
компетенції серед підлітків.
Впровадження
результатів
дослідження в практику. Результати
роботи застосовуються у навчальному
процесі кафедри «Сестринська справа» та
на відділеннях «Сестринська справа»,
«Лікувальна
справа»,
«Акушерська
справа», «Стоматологія» та «Стоматологія
ортопедична» Житомирського інституту
медсестринства та при організації роботи і
післядипломного
навчання
медичних
сестер.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні
результати
дослідження
доповідалися
та
обговорювалися на науково-практичних та
науково-теоретичних
конференціях
зокрема:
- на
Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи»
- Житомир, 2013 р.;
на
науково-практичній
конференції
«Менеджмент
у
медсестринстві» -Житомир, 2013 р.:
– на ХVІІІ Міжнародному конгресі
студентів та молодих вчених. – Тернопіль
2014 р.;
–
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського

інституту медсестринства від 3 вересня
2013 р. протокол № 2;
– на засіданні Вченої ради
Житомирського інституту медсестринства
від 3 вересня 2013 р. протокол № 1.
Публікація
результатів
дослідженняю
Матеріали
роботи
представлені у 4 наукових працях, з них
всі – одноосібні.
Структура та обсяг роботи. Робота
складається із вступу, трьох розділів,
висновків,
додатків
та
списку
використаних джерел (79 найменувань
джерел, з них 69 – кирилицею та 10
латиною). Загальний обсяг складає – 110
сторінок друкованого тексту, з них 100
сторінок основного тексту та 10 сторінок
додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
В.В.Будніка
«Соціально-педагогічна
робота медичної сестри серед підлітків
по формуванню здоров'язберігаючої
компетенції» можна ознайомитись в
бібліотеці
Житомирського
інституту
медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методичні
засади формування здоров’язберігаючої
компетенції серед підлітків за участю
медичної сестри
1.1. Актуальні проблеми охорони
здоров’я підлітків в Україні
1.2.
Здоров’язберігаюча
компетентність як інтегральна якість
особистості підлітків
1.3. Методичні засади формування
позитивної мотивації підлітків на здоровий
спосіб життя за участю медичної сестри
1.4. Правове поле сприяння вибору
підлітками
здоров’язберігаючої
діяльності...
Розділ 2. Програма, обсяг та
методи дослідження
Розділ
3.
Обгрунтування
перспективних підходів, методів та
форм соціально-педагогічної роботи
медичної сестри серед підлітків по
формуванню
здоров’язберігаючої
компетенції

3.1.
Дослідження
рівня
здоров’язберігаючої
компетентності
студентів-підлітків
(на
прикладі
Житомирського інституту медсестринства)
3.2.
Ефективність
проведення
соціопедагогічного
експерименту
по
формуванню
здоров’язберігаючої
компетентності підлітків.
3.3. Перспективні підходи, методи
та форми соціально-педагогічної роботи
медичної сестри серед підлітків по
формуванню
здоров’язберігаючої
компетенції
Висновки
та
практичні
рекомендації
Список використаних джерел
літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
У магістерській дисертації зроблено
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми – за допомогою
соціологічного дослідження обізнаності
студентів-підлітків і школярів з проблеми
тютюнопаління розроблено перспективні
підходи
до
формування
в
них
здоров'язберігаючої компетенції за участі
медичних сестер, що дало змогу
сформулювати такі висновки та практичні
рекомендації.
1. Аналіз літературних джерел щодо
існуючих підходів по формуванню
здоров'язберігаючої компетенції
та
результати опитування студентів-підлітків
і школярів щодо проблеми тютюнопаління
дозволили
зробити
висновок
про
багатоплановість підходів до її розв’язанні.
2. З’ясовано, що підлітки здатні
розуміти значення власного здоров’я,
керуючись різними мотивами. Тому
особливого
значення
набуває
цілеспрямований вплив на особистість
молодої людини, визначення умов, змісту,
форм і методів, які є дієвими у вихованні
необхідних життєвих навичок збереження
здоров’я.
3. В процесі дослідження визначено
рівень
здоров’язберігаючої
компетентності студентів-підлітків (на
прикладі
Житомирського
інституту
медсестринства). А саме те, що переважна
їх
більшість
поінформована
щодо
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основних складових поняття «здоров’я»
(97% опитуваних знають правильне
визначення поняття, 84% обрали здоров’я
як найбільшу цінність у житті), «здоровий
спосіб життя» (94% респондентів знають,
які складові його формують), негативного
впливу
шкідливих
звичок
(62%
відповідей), в т.ч. тютюнопаління на
здоров’я
молодої
людини
(72%
респондентів).
4. Встановлено, що хоча більшість
судентів правильно розуміють поняття
«здоров’язберігаючої
компетентності
людини» у 80% опитуваних, рівень таких
знань є не глибокий, поверхневий,
потребує доповнення у доступних формах
(задоволені існуючою інформацією у
бажаній формі щодо проблеми 55%
опитуваних).
5. Встановлено той факт, що 65%
опитуваних мала спробу тютюнопаління з
різних причин: основною є «за компанію»
– 35%, 28% опитуваних займається цим
систематично і 15% – відкрито, підкреслює
необхідність розробки перспективних
підходів,
методів
та
форм
щодо
підвищення рівня здоров’язберігаючої
компетентності підлітків.
6. За результатами анкетування
з'ясовано, що 52% опитаних можуть
вирішувати
проблеми,
пов’язані
із
шкідливими звичками з психологом, тоді
як 32% респонденти можуть довіритися
медичним працівникам, а родичам або
друзям довірять проблеми лише 16%
опитуваних.
7. Визначено, що підлітки до
деякоїй міри готові сприймати інформацію
у формі самоосвіти та самонавчання (46%
опитуваних), якщо буде правильно
визначена тема проблеми, акцентована
увага на тому, що підліток наділяється
відповідальністю і його думка важлива.
Третина підлітків (31%) частково готова
брати
відповідальність,
оскільки,
прислухається до думок професіоналів
(медичних, педагогічних чи соціальних
працівників).
8. Встановлено, що, половина
студентів (50%) готові приймати активну
участь у заходах проти тютюпаління та
інших шкідливих звичок, які можуть
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збурити до цього разом із медичним
працівником і тих, хто вагалися.
9.
Встановлено,
що
процес
формування
здоров'язберігаючої
компетенції
потребує
обов’язкового
поєднання
інформаційного
й
мотиваційного компонентів з практичною
діяльністю
підлітків,
що
сприяє
оволодінню
ними
необхідними
здоровязберігаючими
вміннями
і
навичками.
10.
Педагогічний
експеримент
підтвердив
ефективність
проведення
тренінгових занять. Вони cприяють
розвитку
самоусвідомлення
та
самосприйнятя особистості;
корекції
негативних проявів
поведінки в
підлітковому віці завдяки розширенню
уявлення про способи самоаналізу і
самокорекції
в
сфері
спілкування;
конструктивно виражати свої думки і
почуття; розвиток базових комунікативних
вмінь. За результатами педагогічного
експерименту
по
формуванню
здоров'язберігаючої
компетентності
підтверджено, що вирішення проблеми
протидії тютюнопалінню серед студентівпідлітків та школярів можливе за рахунок
реалізації комплексних форм, методів та
заходів із залученням медичних сестер як
важливої складової цієї роботи, основу
якої складають заходи з боку держави,
громадських організацій, засобів масової
інформації, школи та родини.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
МЕДИЧНИМ СЕСТРАМ
Сьогодні істотно розширюється
перелік функцій виконуваних медичними
сестрами, а це вимагає від них сучасних
знань, навичок, усвідомлення нової ролі і
відповідальності.
Зокрема,
обов’язковою
умовою
оздоровлення суспільства має стати
науково
обґрунтована
система
валеологічного
виховання
населення,
насамперед підростаючого покоління і
молоді. Змінивши в них ставлення до свого
здоров’я, медична сестра зможе змінити
основні напрями діяльності системи
охорони здоров’я, взявши курс на
здоров’язберігаючу компетенцію молоді

(основні технології – навчання здоров’ю та
виховання культури здоров’я).
Так, медична сестра повинна вміти:
1)
оцінити
стан
здоров’я
пацієнта або молодої людини, за здоров’я
якої несе часткову відповідальність згідно
робочих функцій;
2)
визначити їх вік, соціальний
статус, ряд особистісних якостей;
3)
виявити та оцінити статус
шкідливої звички (наприклад, рівень
залежності);
4)
обрати стратегію та навчити
їх життєвих навичок дотримуватися
принципів здорового способу життя, а
отже
набути
здоров’язберігаючої
компетентності.
Тобто, завдання полягає у тому,
щоб донести до аудиторії знання про
здоров’я, фізіологічний ріст і розвиток,
гігієну, раціональне харчування, шкідливі
впливи зовні, навчити їх взаємодіяти з
навколишнім середовищем і прислухатися
до власного тіла і розуму.
Ключовим моментом є переконання
у необхідності уникати шкідливого впливу
несприятливих факторів, дотримуватися
раціонального харчування, режимів праці і
відпочинку тощо.

Наприклад, припинення паління
може розглядатися не тільки як питання
профілактики, його необхідно розглядати і
як одне із призначень пацієнту при
лікуванні будь-яких захворювань та
реабілітації.
При розробці тактичних заходів
пропонується враховувати:
актуальність проблеми по
відношенню до його здоров’я;
які ризики мають бути
висвітлені;
які
пацієнт
отримає
винагороди (переваги) від зміни своєї
поведінки;
з якими перешкодами можна
зіткнутися
по
досягненню
мети
(наприклад, відмови від тютюнопаління);
повторення або профілактика
рецидиву (наприклад, припинення паління
може бути тривалим і складним процесом).
Якості, якими повинна при цьому
володіти медсестра:
володіння
професійними
навичками і знаннями;
доброта, скромність;
сумлінність;
повага до людей;
емпатія;
акуратність.
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МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
Дригало А.В.
Житомирський інститут медсестринства

Дригало Анна
Магістр 2014 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
Вступ
Актуальність
дослідження.
Здоров'я нації є найбільшою суспільною
цінністю держави. Розвиток заходів у
галузі охорони здоров'я населення,
визначення рівнів і критеріїв якості
медичних послуг зумовили необхідність
наукового осмислення, оцінки та розробки
ефективних форм і методів професійної
підготовки
фахівців-медиків,
здатних
забезпечувати надання якісної медичної
допомоги, індивідуальний підхід до роботи
з пацієнтами.

Пріоритетним напрямом державної
політики щодо розвитку медичної освіти є
компетентнісний підхід, оновлення її
змісту та форм навчально- виховного
процесу. Про необхідність підвищення
рівня
професійної
компетентності
фахівців-медиків наголошується в новій
редакції Закону України «Про вищу
освіту» (2011), проекті «Національної
стратегії розвитку освіти в Україні на
2012-2021
роки»,
Міжгалузевій
комплексній програмі «Здоров'я нації» на
2002-2011 роки, «Концепції розвитку
охорони здоров'я населення» (2000),
«Програмі розвитку медсестринства на
2005-2010 роки». Суттєво це стосується й
підготовки
середнього
медичного
персоналу, зокрема, майбутніх медичних
сестер, що пов'язано з необхідністю
підвищення
рівня
їх
професійної
компетентності відповідно до потреб
сучасної практичної медицини.
Проблемам підготовки майбутніх
спеціалістів-медиків присвячено праці
Вітенка І, Горай О., Грандо О., Грандо С.,
Кондратенка Г., Копетчук В., Криштопи
Б.,
Кудіна
В.,
Ороховського
В.,
Поплавської С., Шегедин М., Шигонської
Н. Питання теорії та практики виховання
студентів вищих медичних закладів
досліджували Воловська М., Дем'янчук
Т.,Остапенко А., Ткаченко А., Тарасов Р.,
Ухлова Л.
Дослідження в галузі медичної
освіти спрямовані на вивчення теорії і
практики допрофесійної підготовки учнів
у ліцеях медичного профілю при ВНЗ (Я.
Цехмістер); досвіду освітньої діяльності
сестринських факультетів університетів
Канади (Ю. Лавриш); контролю знань і
вмінь у студентів вищих медичних
навчальних
закладів
в
умовах
використання комп'ютерних систем (О.
Сілкова),
медико-соціальних
основ
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реформування медсестринських кадрових
ресурсів системи охорони здоров'я (М.
Шегедин);
пізнавальної
активності
студентів
медичного
коледжу
(Т.
Темерівська);
чинників
професійної
адаптації медичних сестер (Т. Павлюк);
дидактичних
засад
застосування
інноваційних педагогічних технологій у
процесі вивчення науково-природничих
дисциплін у медичних коледжах (К.
Люшук);
формування
професійних
цінностей майбутніх медичних сестер у
процесі фахової підготовки (К. Куренкова)
та ін.
Однак, нині в Україні відсутні
комплексні дослідження щодо формування
професійної компетентності медичних
сестер у контексті вимог сучасної
професійної
діяльності.
Аналіз
теоретичних і практичних аспектів
зазначеної проблеми засвідчує наявність
ряду суперечностей між: формуванням
професійної компетентності майбутніх
медичних
сестер
та
існуючими
традиційними підходами до її формування;
потребою в здійсненні професійної
підготовки з урахуванням сучасних змін і
потреб, а також прогресивного світового і
європейського
досвіду
організації
медсестринства та недостатнім змістовим
оновленням
фахових
дисциплін;
необхідністю формування в майбутніх
медичних сестер ключових компетенцій і
застосуванням застарілих форм і методів їх
формування; потребою в організації
компетентнісно орієнтованої підготовки
майбутніх медичних сестер і відсутністю
відповідного
навчально-методичного
забезпечення.
Актуальність цих проблем та їх
недостатня розробленість зумовили вибір
теми дослідження — «Формування
професійної компетентності майбутніх
медичних сестер у процесі вивчення
фахових дисциплін».
Мета дослідження: полягає в
теоретичному
обґрунтуванні,
експериментальній перевірці форм та
методів
вдосконалення
професійної
компетентності
майбутніх
медичних
сестер у вищих навчальних медичних
закладах.
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Завдання
дослідження:
проаналізувати
теоретичні
засади
формування професійної компетентності
майбутніх медичних сестер у процесі
вивчення фахових дисциплін; здійснити
аналіз базових понять дослідження;
теоретично
обґрунтувати
та
експериментально перевірити форми і
методи
формування
професійної
компетентності
майбутніх
медичних
сестер.
Об'єктом
дослідження
є
професійна підготовка медичних сестер у
вищих навчальних закладах у процесі
вивчення фахових дисциплін.
Предметом дослідження є форми і
методи
формування
професійної
компетентності
майбутніх
медичних
сестер у процесі вивчення фахових
дисциплін.
Методи дослідження: Теоретичні:
аналіз (історичний, порівняльний), синтез,
порівняння, узагальнення, систематизація
теоретичних і дослідних даних, порівняння
та зіставлення різних поглядів на
досліджувану проблему,для визначення
компонентів професійної компетентності
використані емпіричні методи (бесід,
спостереження,) методи прогнозування і
кейс метод.
Вірогідність
результатів
дослідження забезпечено методологічною і
теоретичною обгрунтованістю вихідних
позицій;
використанням
комплексу
взаємодоповнюючих методів, адекватних
завданням
і
логіці
дослідження;
репрезентативністю вибірки.
Наукова новизна і теоретичне
значення
одержаних
результатів
магістерської роботи полягає в тому, що:
теоретично
обґрунтовано
педагогічні
умови
формування
професійної
компетентності
майбутніх
медичних
сестер:
організація
особистісно
орієнтованої підготовки; проектування та
реалізація
у
навчальному
процесі
компетентнісно
орієнтованого
змісту
професійного
навчання;
активізація
самостійної
професійної
діяльності
студентів із виконанням компетентнісно
орієнтованих професійних завдань, що
передбачають
дублювання
реальних

виробничих
функцій;
з'ясовано
особливості та структуру професійної
компетентності
майбутніх
медичних
сестер,
теоретично
і
практично
обґрунтовано
зміст
професійної
компетентності, критерії її оцінювання,
показники
та
рівні
сформованості;
обґрунтовано форми и методи формування
професійної компетентності майбутніх
медичних сестер, яка передбачають
дотримання
педагогічних
умов
формування професійної компетентності,
проектування та реалізацію відповідного
змісту навчання;
конкретизовано зміст поняття «професійна
компетентність медичних сестер» що
розглядається як інтегративна професійна
характеристика
медичних
сестер
і
проявляється
у
здійсненні
медсестринського
процесу,
який
передбачає опанування у процесі вивчення
фахових
дисциплін
ключових
особистісних,
професійних
та
інструментальних компетенцій;
Практичне значення одержаних
результатів
дослідження
полягає
в
розробці та впровадженні спецкурсу
«Основи
формування
професійної
компетентності
майбутніх
медичних
сестер» у навчально-виховний процес та
підготовці методичних рекомендацій для
викладачів
та студентів
медичного
коледжу.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні
результати
дослідження
доповідалися
та
обговорювалися на науково-практичних
конференціях
зокрема:
міжнародний:
XVIII конгрес студентів та молодих
вчених (Тернопіль, 2014 р.); всеукраїнські:
науково-практична
конференція
«Менеджмент
у
медсестринстві»
(Житомир,
2013);
науково-практична
конференція
«Вища
освіта
в
медсестринстві: проблеми та перспективи»
(Житомир, 2013).
Публікація
результатів
дослідження. Матеріали роботи знайшли
відображення у 6 одноосібних наукових
працях.
Структура та обсяг магістерської
роботи: Робота складається із вступу,

трьох розділів, висновків, додатків та
списку використаних джерел. Повний
обсяг роботи - 132 сторінки друкованого
тексту, з них: 124 сторінки
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
А.В.Дригало «Формування професійної
компетентності майбутніх медичних
сестер у процесі вивчення фахових
дисциплін» можна ознайомитись в
бібліотеці
Житомирського
інституту
медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи
формування
професійної
компетентності майбутніх медичних
сестер у процесі вивчення фахових
дисциплін
1.1 Професійна компетентність
медичних сестер як наукова проблема
1.2. Аналіз
базових
понять
дослідження
1.3. Зміст
та
структура
професійної компетентності медичних
сестер
Розділ 2. Педагогічні умови
формування
професійної
компетентності майбутніх медичних
сестер у процесі вивчення фахових
дисциплін
2.1. Теоретичні
і
практичні
підходи до стандартизації компетентнісно
орієнтованого змісту навчання
2.2. Організація
навчальнопізнавального процесу у компетентнісно
орієнтованому
навчанні
майбутніх
медичних сестер
2.3. Модель
формування
професійної компетентності майбутніх
медичних сестер
2.4. Критерії оцінювання рівнів
сформованості
професійної
компетентності
майбутніх
медичних
сестер
Розділ
3.
Експерементальна
перевірка
форм
та
методів
вдосконалення
професійної
компетентності майбутніх медичних
сестер у вищих навчальних медичних
закладах
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3.1. Організація, програма та
етапи експерименту
3.2. Узагальнення
результатів
педагогічного експерименту
Висновки
Список використаних джерел
Додатки.
Загальні висновки
1. На основі аналізу психологопедагогічної
літератури,
досвіду
професійної підготовки медичних сестер
було
з'ясовано,
що
визначення
теоретичних
і
практичних
засад
формування
їхньої
професійної
компетентності є актуальним науковим
напрямом дослідження. Встановлено, що
професійна діяльність сучасних медичних
сестер
являє
собою
складний
иедсестринський процес, який потребує
володіння ключовими особистісними,
ключовими професійними та ключовими
інструментальними
компетенціями,
готовності до самостійного розв'язання
професійних завдань. Сучасні медичні
сестри мають бути компетентними,
адаптованими до потреб практичної
медицини, володіти комунікативними
вміннями,
культурою
поведінки,
комплексом
якостей
організатора,
менеджера гагринської справи. Результати
з'ясування стану підготовленості в Україні
медичних сестер до сучасних умов праці
вказали на їх професійну неготовність до
розв'язання реальних проблем і завдань,
що свідчить про недостатній рівень їхньої
Ьрофесійної компетентності у здійсненні
медсестринського процесу, розв'язанні
завдань практичної медицини.
2.
Обґрунтовано
поняття
«професійна компетентність медичних ер»,
яке розглядається як її інтегративна
професійна характеристика, що
проявляється
у
здійсненні
медсестринського процесу і передбачає
тонування у процесі вивчення фахових
дисциплін
ключових
особистісних,
ключових професійних та ключових
інструментальних компетенцій. На основі
аналізу первинних посад, виробничих
функцій,
типових
задач
діяльності
медичних сестер обґрунтовано зміст
професійної компетентності майбутніх
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медичних сестер в контексті ключових
особистісних,
професійних
та
інструментальних компетенцій. Системний
аналіз засвідчив, що зміст навчання
майбутніх
медичних
сестер
має
кеалізовуватися у процесі вивчення
фахових медсестринських дисциплін із
організацією практичного навчання на
реальних базах практики.
3.
Теоретично
обґрунтовано
педагогічні
умови
формування
професійної компетентності майбутніх
медичних сестер: організація особистісно
орієнтованої підготовки; проектування та
реалізація
у
навчальному
процесі
компетентнісно
орієнтованого
змісту
професійного
навчання,
активізація
самостійної
професійної
діяльності
студентів із виконанням компетентнісно
орієнтованих професійних завдань, що
передбачають
дублювання
квазі
виробничих
функцій,
опанування
ключовими особистісними, професійними
та інструментальними компетенціями
медичних сестер. Узагальнення наукових
підходів і результати власних досліджень
дали змогу розробити модель формування
професійної компетентності майбутніх
медичних
сестер,
яка
передбачає
формування
ключових
особистісних,
професійних
та
інструментальних
компетенцій із застосуванням особистісно
орієнтованого і компетентнісного підходів,
організацією
мотиваційного,
організаційно-ділового та контрольнооцінювального
етапів
навчання,
впровадженням ділової гри і ситуаційних
задач;
активізацією
самостійної
професійної діяльності студентів під час
здійснення медсестринського процесу на
клінічних базах практики. Введення
спецкурсу, який був проведений за
допомогою кейс - методу та реалізація
моделі
формування
професійної
компетентності
майбутніх
медичних
сестер досягається завдяки системному
аналізу вимог і потреб медичної галузі
щодo надання медсестринських послуг,
організації навчального процесу на адах
розвитку
професійної
самостійності,
відповідальності та мотивації майбутніх

професійної компетентності майбутніх
медичних
сестер
до
професійної
медичних сестер доведено в процесі
діяльності.
педагогічного експерименту. Педагогічні
4.
Розроблено
спецкурс
за
умови
формування
професійної
допомогою кейс - методу, в межах якого
компетентності
майбутніх
медичних
формується професійна компетентність
сестер:
організація
особистісно
майбутніх
медичних
сестер
із
орієнтованої підготовки; проектування та
застосуванням ділової гри, ситуаційних
реалізація
у
навчальному
процесі
задач, елементів доказової медицини.
компетентнісно
орієнтованого
змісту
Методика
формування
професійної
професійного
навчання;
активізація
компетентності майбутніх медичних ер у
самостійної
професійної
діяльності
вищих медичних навчальних закладах І-ІІ
студентів із виконанням компетентнісно
рівнів акредитації іередбачає опанування
орієнтованих професійних завдань, що
ключових
особистісних,
ключових
передбачають
дублювання
реальних
професійних та лючових інструментальних
иробничих функцій і посад, сприяють
компетенцій у процесі теоретичного
професійно-практичній
спрямованості
навчання (лекції проблемного характеру,
навчального процесу, інтеграції отриманих
лекції із застосуванням дослідницького
у процесі навчання знань і умінь у
пошуку) та на етапі практичного навчання
професійну
діяльність,
ефективному
під час лабораторних і практичних занять
засвоєнню теоретичних знань з фахових
дослідницького типу, проходження на
дисциплін, адаптації до умов сучасної
клінічних базах навчальної, виробничої та
професійної
діяльності,
формуванню
переддипломної практик із виконанням
професійної самостійності, потрібного
професійних
завдань,
дублюванням
рівня
професійної
компетентності
виробничих функцій і посад.
майбутніх медичних сестер у виконанні
5. Результативність запропонованих
завдань практичної медицини.
педагогічних
умов
формування
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У
СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Дяблова К.А.
Житомирський інститут медсестринства

Дяблова Кристина
Магістр 2014 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
Не слід боятися стресу.
Його не буває тільки у мертвих.
Стресом потрібно керувати, і тоді ви
відчуєте аромат і смак життя.
Г.Сельє
ВСТУП
Актуальність теми. Стрес у
нашому житті відіграє чи не найпомітніше
місце. У наші дні багато говорять про
стрес, пов'язаний з адміністративною або
диспетчерською роботою, із забрудненням
навколишнього середовища, з фізичною
напругою, сімейними проблемами чи
смертю родича. За останні тисячоліття
спосіб життя людини суттєво змінився.

Проте
основні
фізіологічні
реакції
організму залишилися на тому ж рівні.
Тому в наш час людина хворіє і вмирає, в
основному, від хвороб, в основі яких
лежить неправильний спосіб життя, важкі
переживання, глибоке і невідступне
почуття незадоволеності, страхи, психічна
травматизація. Всі ці чинники призводять
до виникнення стресів.
Стрес - досить розповсюджене
явище в наш час. Особливо часто молоді
люди відчувають стресові ситуації,
пов'язані
з
вибором
професії
та
професійною
діяльністю.
Зокрема,
найбільший рівень стресу спостерігається
у тих спеціалістів, які працюють з людьми,
їхніми проблемами та потребами, тобто
мають безпосередні контакти з пацієнтами.
Тому важливим етапом у роботі
спеціаліста будь-якої професії є вміння
формувати як власну стійкість до
стресорів, так і надавати різні види
допомоги молодим людям, які потрапили у
стресову ситуацію. У зв'язку з цим
необхідним є визначення основних
чинників формування стресостійкості
студентів вищих навчальних закладів.
Аналіз
діяльності
майбутніх
медичних працівників дозволив виявити
основні причини необхідності проведення
психологічних
досліджень,
зокрема:
значний рівень стресу, обумовлений
роботою з великою кількістю інформації;
високий
рівень
психоемоційного
навантаження, пов'язаний з роботою на
лекційних та практичних заняттях та
обмеженою кількістю часу на виконання
поставлених завдань. З іншого боку, аналіз
причин вказує на те, що у більшості
випадків стресові стани студентів пов'язані
не з рівнем професійних знань, а з
невідповідністю їхніх індивідуальних
психофізіологічних властивостей даному
виду діяльності. Таким чином, існуюча
залежність якості діяльності студента від
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його
індивідуальних
особливостей
зумовила необхідність їхнього аналізу та
врахування для підвищення ефективності
профпідготовки.
Найбільш
складною
і
неоднозначною для дослідження й оцінки
професійною
якістю
студента
є
стресостійкість. Більшістю дослідників
стресостійкість розглядалась як генетично
успадкована властивість людини, що
закономірно
визначило
розробку
відповідних методів її дослідження й
способів
оцінки.
Однак результати
досліджень останніх років показують, що
стресостійкість також формується в
процесі діяльності. У зв'язку з цим
необхідним є дослідження особливостей
формування стресостійкості у студентів
вищих навчальних закладів.
Актуальним є пошук шляхів
контролю формування стресостійкості
майбутніх медичних працівників та
розробка способів і засобів їх реалізації,
що дозволить не тільки дати адекватну
оцінку даної якості, але й вирішити
проблему професійної підготовки на
основі комплексних дій, спрямованих на
підвищення стресостійкості і відповідно
якості діяльності, а також знизити витрати
на підготовку спеціалістів.
Багато
психологів,
лікарів
займалися дослідженням стресових станів
серед молоді, їх впливу на фізичне та
психологічне здоров'я людини (Г.Сельє,
У.Кеннон, Дж.Сміт, В.Розов, Б.Коган,
М.Пірен, Б.Волков та ін.)
У наш час молодим людям не
завжди легко адаптуватися до умов
навколишнього
середовища:
вони
відчувають стрес, коли покидають батьків
і їдуть вчитися далеко від дому; коли
відчувають велике навантаження під час
навчання чи роботи; коли одружуються чи
розлучаються в молодому віці. Тому
рівень психологічної стійкості молоді до
стресових ситуацій є досить низьким.
Визначення основних чинників, які
впливають на адаптивність чи схильність
молоді
до
стресу,
особливостей
формування стресостійкості має важливе
значення
для
розробки
стратегій
профілактики та психокорекції стресових
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станів. Актуальність даної проблеми
зумовила вибір теми нашого дослідження "Особливості формування стресостійкості
у студентів вищих навчальних закладах".
Метою дослідження є визначення
основних
напрямів
формування
стресостійкості
у
студентів
вищих
навчальних закладах.
Об'єктом
дослідження
є
стресостійкість особистості студента.
Предметом
дослідження
є
психолого-педагогічні
особливості
формування у студентів здатності до
стресостійкості.
Завдання:
1.
Проаналізувати
сучасний
стан розробки проблеми стресу в
дослідженнях науковців різного профілю.
2.
Визначити місце стресу у
професійній діяльності студента.
3.
Дослідити експериментально
рівень психологічної стійкості до стресів
сучасних юнаків та дівчат.
4.
Проаналізувати особливості
міжособистісної взаємодії молодих людей
в стресових ситуаціях.
5.
Визначити основні напрямки
формування стресостійкості та особливості
надання
соціально-педагогічної
та
психологічної допомоги у стресових
ситуаціях.
Теоретичною основою дослідження
стали напрацювання видатних психологів
та лікарів, які розглядали вплив стресових
станів
на
життєдіяльність
людини
(Г.Сельє,
У.Кеннон,
В.Калошин,
А.Гольдштейн, О.Осадько, Дж.Сміт та ін.),
особливості
різнопланової
допомоги
особистості в стані стресу (М.Пірен,
Б.Волков, М.Сандомирський, А.Захаров,
В.Розов, В.Калошин, Б.Коган та ін.),
значення стресостійкості у професійній
діяльності людини (А.Колосов, С.Анохіна,
Б.Ананьев, А.Боковиков, В.Мозговий,
О.Кочарян та ін.).діяльності людини
(А.Колосов,
С.Анохіна,
Б.Ананьев,
А.Боковиков, В.Мозговий, О.Кочарян та
ін.).
Методи дослідження:
теоретичні:
аналіз,
порівняння, класифікація, узагальнення
соціально-педагогічної, психологічної та

медичної
літератури
з
проблеми
дослідження;
емпіричні:
анкетування,
тестування, спостереження, індивідуальні
та
групові
бесіди,
констатуючий
експеримент;
методи
статистичного
аналізу отриманих даних та якісної
інтерпритації результатів дослідження;
опрацювання
результатів
аналізу - якісний аналіз проведеного
дослідження.
Емпіричне
дослідження
проводилось впродовж 2012-2014 рр.
Різними
видами
дослідноекспериментальної роботи було охоплено
575 студентів 1-У курсів спеціальності
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства в м. Житомир.
Теоретичне значення дослідження
полягає у розширенні й поглибленні знань
про
особливості
формування
стресостійкості
у
студентів
вищих
навчальних закладах; в отриманні нових
емпіричних даних про особливості
процесу
протікання
формування
стресостійкості у студентів; виокремленні
та обґрунтуванні чинників формування
стресостійкості студентів.
Практичне
значення
роботи
полягає
в
тому,
що
результати
дослідження можуть бути використані
фахівцями у роботі з молодими людьми,
які перебувають у стресовій ситуації та для
формування особистісної стресостійкості у
своїй професійній діяльності.
Апробація
результатів
дослідження. Основні положення роботи
доповідались на:
Всеукраїнській
науково-практичній
конференції
з
міжнародною участю: «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи»
в
Житомирському
інституті
медсестринства (2013 р.);
- Конференції на тему: «Актуальні
проблеми
психолого-педагогічної
підготовки
майбутніх
фахівців»
в
Житомирському державному університеті
ім. Івана Франка (2013 р.); Всеукраїнській
науково-практичній
студентській конференції: «Фахівець XXI
століття: професійні мовні компетенції» в

Житомирському державному університеті
ім. Івана Франка (2014 р.);
II
Міжнародній
науковопрактичній
конференції:
«Розвиток
сучасної освіти і науки: результати,
проблеми, перспективи» в Дрогобицькому
державному педагогічному університеті
ім. Івана Франка (2014 р.);
на
XVIII
Міжнародному
медичному конгресі студентів і молодих
вчених в Тернопільському державному
медичному
університеті
ім.
І.Я.
Горбачевського МОЗ України (2014 р.).
Публікація
результатів
дослідження. Матеріали роботи знайшли
відображення у 6 наукових працях, з яких
всі самостійні.
Структура та обсяг роботи. Робота
складається із вступу, чотирьох розділів,
висновків, списку використаних джерел і
додатків. Повний обсяг роботи - 139
сторінка друкованого тексту, з них 133
сторінок основного тексту та 6 сторінки
додатків. Список використаних джерел
місить 128 найменувань, з них 104
кирилицею та 24 латиною.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
К.А.Дяблової «Особливості формування
стресостійкості у студентів вищого
навчального
закладу»
можна
ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Теоретичні передумови
дослідження
стресових
станів
та
стресостійкості молоді
1.1. Стрес як предмет наукового
аналізу
1.2. Типові
проблеми
психологічної адаптації студентів до умов
навчання у вищому закладі освіти
1.3. Причини
та
симптоми
дезадаптаційної поведінки студентів до
умов навчання у вищому навчальному
закладі
1.4. Саморозвиток
як
психологічний чинник успішної адаптації
студентів
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1.5. Стресостійкость
як
вид
психологічної стійкості особистості
Висновки до розділу 1
Розділ
2.
Експериментальне
дослідження стресостійкості майбутніх
медичних працівників
2.1. Методологічні
аспекти
організації
експериментальнодослідницької роботи
2.2. Психологічна
діагностика
стресостійкості сучасних юнаків та дівчат
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Умови формування
стресостійкості у майбутніх медичних
працівників 3.1. Особливості
міжособистісної взаємодії молоді в
стресових ситуаціях
3.2. Основні
напрямки
формування стресостійкості у майбутніх
медичних працівників
3.3. Особливості
соціальнопсихологічної допомоги особистості у
стресовій ситуації
Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
ВИСНОВКИ
Багато років тому людина жила у
згоді зі своєю природою. їй загрожували
стихія, голод, холод, ікло тварин і ворог,
але
протягом
тисячоліть
були
відпрацьовані механізми захисту від цих
труднощів життя. В наш час суттєво
змінився спосіб життя людини, проте
основні фізіологічні реакції організму
залишилися на старому рівні. Тому в наш
час людина хворіє і вмирає, в основному,
від хвороб, в основі яких лежить
неправильний
спосіб
життя,
важкі
переживання, глибоке і невідступне
почуття
незадоволеності,
страхи,
психологічна травматизація.
Всі ці
чинники призводять до виникнення
стресів.
Стресори бувають різними: стресордруг, що приносить велику користь
нашому здоров'ю, стимулюючи творчу
діяльність, сприяючи мобілізації людини
та підвищуючи її адаптаційні можливості в
умовах дискомфорту й небезпеки, а також
стресор-ворог, що завдає великих ударів
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по життєво важливих органах, знижує
ефективність роботи та якість життя
людини.
У своїй роботі ми розкрили зміст
стресових
станів
молоді,
що
характеризуються станом надмірної та
довготривалої психічної напруги, яка
виникає у людини, коли її нервова система
отримує емоційне перевантаження. Також
ми визначили місце стресу у професійній
діяльності студента та зробили висновок,
що
найбільший
рівень
стресу
спостерігається у тих спеціалістів, які
працюють з людьми, їхніми проблемами та
потребами, тобто мають безпосередні
контакти з пацієнтами. Тому однією із
основних професійних якостей, яка
необхідна студенту, є стресостійкість.
Більшість
дослідників
розглядають
стресостійкість як генетично успадковану
властивість людини. Однак результати
досліджень останніх років показують, що
стресостійкість також формується в
процесі діяльності.
В рамках виконання роботи ми
провели експериментальне дослідження
рівня психологічної стійкості до стресів та
тривожності студентської молоді. У
результаті проведення дослідження ми
виявили
досить
низькі
показники
стресостійкості та адаптивних здібностей
студентської
молоді
в
умовах
травматичного стресу та середній рівень
тривожності, що свідчить про високу
здатність молодих людей потрапляти в
стресові
ситуації,
оскільки
саме
тривожність є одним із чинників
виникнення стресів.
В результаті проведених методик
ми визначили, що багато представників
студентської молоді мають високий рівень
тривожності, що може свідчити про їх
нездатність знайти оптимальний вихід із
важкої ситуації чи будь-якої проблеми. В
такому випадку людина відчуває страх
перед
невідомим
майбутнім,
невизначеність та неконтрольованість
власних
дій.
Низький
рівень
стресостійкості
майбутніх
медичних
працівників може свідчити про те, що
більшість молодих людей не вміють
протистояти
негативному
впливу

В нашій роботі ми визначили
навколишнього
середовища,
тому
основні
напрямки
формування
деструктивно реагують на конфліктні та
стресостійкості, що включають управління
стресові ситуації.
стресами,
збереження
позитивного
У
результаті
проведеного
психологічного стану і зміцнення власного
дослідження ми виявили психологічні
здоров'я
за
допомогою
релаксації
чинники, які впливають на адаптованість
(аутотренінг, медитація, сміхотерапія,
молоді до стресу, зокрема уміння
кольоротерапія, ароматерапія, йога, творчі
встановлювати і розвивати позитивні
спроби
самовираження),
рекреації
підтримуючі міжособистісні стосунки,
(фізкультура, дихальні вправи); катарсису
надавати й приймати емоційну підтримку;
(спілкування з близькими, домашніми
оптимізм
та
почуття
гумору;
тваринами,
захоплення
мистецтвом),
самоорганізація часу власного життя;
мотивація
до
стресостійкості,
конструктивне й адаптивне мислення та
попередження
виникнення
стресових
інші. На схильність молодих людей до
станів серед молоді, що включає
стресу впливають такі чинники, як
профілактичну діяльність соціального
нездатність
адекватно
сприймати
педагога, позитивне соціальне оточення,
навколишню дійсність, невміння досягати
раціональність і позитивність мислення
та підтримувати оптимального фізичного
тощо.
стану, управляти сильними емоціями й
Тому
підвищення
рівня
імпульсами, підвищена конфліктність
стресостійкості для спеціалістів будь-якої
тощо.
професії є одним із головних елементів
Також
ми
проаналізували
діяльності,
що
включає
вміння
особливості міжособистісної взаємодії
протистояти стресовим та конфліктним
молодих людей під час стресу та
чинникам,
негативним
впливам
визначили, що стресова ситуація може як
навколишнього середовища, а також дає
позитивно впливати на процес взаємодії,
змогу
підвищувати
рівень
власної
так і негативно. Це залежить від того, яку
професійної компетентності.
стратегію поведінки людина обирає в
стресовій чи конфліктній ситуації.
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ У
ДИТЯЧОМУ ВІДДІЛЕННІ МОЛОДШОГО ВІКУ ЗАКЛАДІВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я ВТОРИННОГО РІВНЯ
Капертєхова Л.В.
Житомирський інститут медсестринства

Капертехова Людмила
Магістр 2014 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
ВСТУП
Актуальність теми: Протягом
останнього
десятиріччя
поширеність
захворювань серед дитячого населення в
нашій країні не зменшується, незважаючи
на певні успіхи, досягнуті у зниженні рівня
захворюваності новонароджених та дітей
віком до 1 року [4].
Україна, як і інші країни Європи,
при побудові сучасної системи охорони
здоров'я орієнтується на стратегію ВООЗ
«Основи політики досягнення здоров'я для
всіх
в
Європейському
регіоні».
Пріоритетним
напрямком
цього
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глобального проекту є збереження здоров'я
дітей і жінок репродуктивного віку [1, 2].
Експерти ВООЗ розглядають рівень
дитячої смертності як показник стану
системи охорони здоров'я материнства та
дитинства в державі. Це найбільш
важливий медичний показник серед інших
критеріїв рівня розвитку суспільства [65].
В наш час в економічно розвинутих
країнах 75–80% дитячої смертності
становить малюкова смертність, а в свою
чергу, 75–85% малюкової смертності
становить неонатальна смертність [6, 15].
Ні в кого не викликає сумніву, що
здоров’я дитячого населення є одним із
найважливіших елементів економічного,
соціального та культурного розвитку будьякої країни. Ще з часів Радянського Союзу
ми часто повторюємо: «Діти – наше
майбутнє», «Усе найкраще – дітям», мало
замислюючись над глибоким змістом цих
фраз. Яке майбутнє чекає на Україну? [1,
2, 11].
На сучасному етапі визнано, що
право людини на охорону здоров’я, в якій
би державі вона не проживала, перебуває
під захистом світової спільноти. Для
України
зацікавлення
становить,
насамперед, вплив міжнародно–правових
стандартів ЄС. Чимале значення має
виконання стандартів ЄС у системі
охорони здоров’я [21, 22].
В даний час закладах охорони
здоров’я
в США, щоб пройти
акредитацію, вони повинні відповідати 535
встановленим
стандартам,
і
число
стандартів продовжує зростати [11].
На жаль,
протягом останніх
десятиліть в Україні система догляду за
хворими в силу низької професійної
підготовки
медичних
сестер
через
відсутність
стандартизації
медсестринського процесу, зниження їх

числа по відношенню до числа лікарів
робить істотний негативний вплив на
рівень якості медсестринської допомоги, у
першу чергу, в закладах охорони здоров’я
стаціонарного профілю.
Стандарт
медсестринської
діяльності - це спроба використовуючи
світовий досвід та враховуючи особливості
охорони здоров’я України створити
якісний зразок згідно з яким мають
надаватись
медичні
послуги.
Це
удосконалить діяльність медичних сестер в
системі охорони здоров'я України. Таким
чином, питання щодо реформування
організації медичної допомоги дітям є
надзвичайно актуальним, зумовленим
соціально
економічними
змінами
в Україні, тому що малюкова смертність
найбільшою мірою відображає стан
соціальних умов населення і соціальноекономічного розвитку країни [65].
Тому медична сестра повинна чітко
уявляти обсяг, терміни опіки над
пацієнтом, техніку виконання тієї чи іншої
процедури
(маніпуляції),
розподіл
обов'язків між
персоналом,
тобто
стандарт своєї діяльності.
Впровадження
медсестринського
процесу в практичну охорону здоров'я - це
необхідна умова для створення науковообґрунтованого професійного догляду за
пацієнтом [68, 69]. Найефективнішим
способом
організації
і
проведення
медсестринської опіки, коли організовано
та систематично визначаються проблеми
пацієнта, розробляється та виконується
план
їх
вирішення,
оцінюється
ефективність плану по відношенню до
встановлених
проблем
і
є
медсестринським процесом.
Медсестринський процес як універсальна
технологія медсестринської справи може і
повинен використовуватись медсестрами у
своїй
повсякденній
діяльності
для своєчасного виявлення та усунення
ризику розвитку захворювань, зменшення
ускладнень, що дозволить підвищити
якість життя пацієнта [14].
Надання якісної та безпечної
медичної
допомоги
населенню
є
генеральною метою діяльності будь якого
медичного
закладу
і
визначається

відповідністю між наданням медичних
послуг та сучасним уявленням про
необхідний
рівень
та
обсяг
медсестринської допомоги.
Медсестринська справа - самостійна
професія, котра має достатній потенціал,
щоб вирішити проблеми та задовільняти
потреби окремих людей та суспільства в
цілому.
Науково
обгрунтована
медсестринська практика спирається на
об’єктивні дані про найбільш ефективні
шляхи
медсестринских
втручань.
Важливим напрямком підвищення якості
медичної допомоги, орієнтованим на
перехід від інтуїтивного або стереотипної
практики до науково виваженої, коли
результат лікувально– профілактичного
процесу меншою мірою залежить від
особистості медичного працівника, а
спирається
на досягнення
сучасної
медичної науки є стандартизація медичної
практики та її організація. Стандартизація
- це основа підвищення якості медичної
допомоги. Ключовий елемент всіх моделей
управління якістю в охороні здоров'я є
стандарт медичної допомоги.
Медичні
послуги - це найбільш складний об'єкт
стандартизації.
Вони
мають
ряд
особливостей в порівнянні з іншими
послугами:
індивідуальний
характер,
лікарську таємницю, інформовану згоду та
своєчасність надання послуг (гігієнічних,
психологічних
та
ін.).
Введення
медсестринських стандартів догляду за
пацієнтами дозволяє підвищити якість та
ефективність
практичної
діяльності
медичної сестри [5, 67].
У нашій країні до останнього часу
сестринський догляд за хворими в значній
мірі носив інтуїтивний, або емпіричний
характер. Шляхом проб і помилок
медична сестра знаходила методи, які
повинні були допомогти пацієнтові, і в
основному медичні сестри
ставали
професіоналами завдяки накопичуванню
досвіду догляду за хворими. Раніше
сестринська справа отримувало наукову
основу або з області лікувальної справи,
або з фізіології, біології та інші. Саме
наукові дослідження у медсестринстві
дозволяють медичним сестрам знайти
найкращі шляхи догляду за пацієнтом,
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визнати зв’язок між медсестринским
втручанням та якістю здійсненої медичної
допомоги [61, 62, 74, 79].
Для кожного захворювання повинні
бути розроблені та затверджені стандарти
надання медичної допомоги, перелік
медичних послуг та лікарських засобів,
єдиних для всієї країни. Автономія у
сестринської справі – це воля та влада
діяти самостійно. Це пропонує контроль
над своєю практичною діяльністю, рішен
та
дій.
Професіональні
стандарти
забеспечюють високий рівень якості
сестринского догляду [33, 34, 76].
Обслуговування
пацієнтів,
потребує
більшого,
чим
просто
застосування научних знань чи високих
етичних норм [64, 75, 92].
Також медсестра повинна вміти
критично мислити, вирішувати проблеми
та находити оптимальні рішення для
потреб пацієнта, щоб допомогти пацієнту
у
збереженні,
востановленні
чи
покращення
їх здоров’я. Критичне
мислення потребує застосування научно
обгрунтованих
на
практиці
основ
критерієв для прийняття клінічних рішень.
Ці критерії можуть
бути
научно
обгрунтовані на результатах досліджень
чи практиці, основані на стандартах [71,
72].
Велику увагу необхідно приділяти
освіті медичних сестер на рівні світових
стандартів [24]. Сестринська справа
поєднує в собі одночасно і мистецтво і
науку.
Вона
вимагає
оволодіння
специфічними навиками, знаннями і
уміннями їх практичного застосування
[78]. Медсестринська справа як окрема
наука не може розвиватися без наукових
досліджень. Зараз у всіх економічно
розвинених країнах сестринська справа
прагне створити
власну,
унікальну
структуру знань [39, 73, 89].
Мета наукового дослідження проаналізувати
особливості
надання
медичної допомоги дитячому населенню
молодшого
віку
та обґрунтувати
необхідність
введення
стандартизації
медсестринського
процеса
у
педіатричному відділенні молодшого віку.
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Об'єкт дослідження: професійна
діяльність медичної сестри у дитячому
відділенні молодшого віку.
Предмет
дослідження:
стандартизація медсетринського процесу у
дитячому відділенні молодшого віку.
Завдання:
1.
Аналіз
наукових
джерел
світового і вітчизняного досвіду по
організації медсестринського процесу
у педіатричних відділеннях
молодшого віку;
2.
Проаналізувати
особливості
організації роботи медичних сестер у
відділенні молодшого віку на
прикладі Кременчуцької міської лікарні;
3. Встановити рівень обізнаності
студентів-випускників
відділень:
«Сестринська справа» до роботи у дитячих
відділеннях закладів охорони здоров’я.
4.
Обґрунтувати
перспективні
підходи до удосконалення стандарту
медсестринського
процесу,
зокрема,
розробити
функціонально-організаційну
модель медсестринських обходів
у
педіатричних відділеннях молодшого віку.
Методи
дослідження:
бібліосемантичний,
анкетування,
системного
аналізу
та
логічного
узагальнення, клініко-статистичний.
Робота виконана на кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства.
Усі
дослідження виконані з дотриманням
основних положень GCP
(1996 р.),
Конвенції Ради Європи про права людини
та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964–2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Зв’язок роботи з науковими
програмами, темами, планами.
Магістерська робота є фрагментом
тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
Магістерська робота розглянута і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського

інституту медсестринства (протокол № 2
від 03 вересня 2013 р.) та на засіданні
Вченої ради Житомирського інституту
медсестринства (протокол № 1 від 03
вересня 2013 р.).
Вірогідність
результатів
дослідження забезпечено методологічною
і теоретичною обґрунтованістю вихідних
позицій;
використанням
комплексу
взаємодоповнюючих методів, адекватних
завданням
і
логіці
дослідження;
репрезентативністю вибірки.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що вперше
буде проведено наукове обґрунтування
перспективних підходів до стандартизації
медсестринського
процесу
у
педіатричному відділенні молодшого віку
закладів охорони здоров’я вторинного
рівня.
Теоретична
цінність
роботи
полягає у доповненні теорії соціальної
медицини щодо організації лікувальнопрофілактичної допомоги пацієнтам у
педіатричному відділенні молодшого віку
вторинного
рівня
та
розробці
перспективних підходів щодо концепції
розширення ролі медичних сестер в
організації
надання
медсестринської
допомоги дітям.
Практична
значимість:
обґрунтовано
та
розроблено
функціонально-організаційну
модель
управління медсестринськими обходами.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних конференціях зокрема:
- на
Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи»
- Житомир, 2013 р.;
на
науково-практичній
конференції
«Менеджмент
у
медсестринстві» -Житомир, 2013 р.:
– на ХVІІІ Міжнародному конгресі
студентів та молодих вчених. – Тернопіль
2014 р.;
–
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського

інституту медсестринства від 3 вересня
2013 р. протокол № 2;
– на засіданні Вченої ради
Житомирського інституту медсестринства
від 3 вересня 2013 р. протокол № 1.
Публікація
результатів
дослідження. Матеріали роботи знайшли
відображення у 2 друкованих наукових
працях, з яких – всі самостійні.
Структура та обсяг роботи.
Робота складається зі вступу,
розділів, висновків, списку використаних
джерел та додатку. Повний осяг роботи –
137 сторінок друкованого тексту, з них 125
сторінок основного тексту та 12 сторінок
додатків. Список використаних джерел
містить 96 найменувань, з них 71
кирилицею та 25 латиною.
У
даній
публікації
робота
подається в скороченому реферативному
варіанті. З повною версією магістерської
роботи
Л.В.Капертєхової
«Стандартизація
медсестринського
процесу
у
дитячому
відділенні
молодшого віку закладів охорони
здоров′я вторинного рівня» можна
ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ
1.
Необхідність
реформування педіатричної служби та
введення
стандартизації
медсестринського процесу – актуальна
проблема
сучасної
медицини
(аналітичний огляд літератури)
1.1. Необхідність реформи в
системі охорони здоров’я
1.2.
Організація
педіатричної
служби в Україні. Роль медичної сестри в
організації профілактичної та лікувальної
допомоги дітям
1.2.1. Обслуговування дітей у
стаціонарі медичними сестрами
1.3. Необхідність впровадження
медсестринського
процесу
у
мед
сестринську практику
1.3.1.
Історичний
розвиток
медсестринського процесу
1.3.2. Значення медсестринського
процесу
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1.3.3.
Визначення
медсестринського
процесу
(мета,
організація, властивості)
1.3.4. Істоки стандартизації ХХ
століття
Розділ 2. Програма, обсяг та
методи дослідженнь
Розділ 3. Вивчення особливості
організації
роботи
відділення
молодшого
віку
на
прикладі
кременчуцької міської лікарні ім. о.м.
баглаєнка
3.1. Функціонально - організаційна
структура відділення молодшого віку
3.2. Частота захворюваності дітей
першого року життя
3.3.
Підрахунок
середнього
терміну
лікування в педіатричному
відділенні молодшого віку
3.4.
Аналіз
нормативнозаконодавчої
бази
відділення
(чим
регламентується діяльність педіатричного
відділення молодшого віку)
3.4.1. Діяльність педіатричного
відділення молодшого віку
3.4.2.
Основні
завдання
педіатричного відділення молодшого віку
3.4.3.
Функції
відділення
педіатричного відділення молодшого віку
3.5. Укомплектованість відділення
молодшого віку середнім медичним
персоналом (штатний розклад)
Розділ 4. Рівень готовності
випускників
Кременчуцького
медичного коледжу до роботи у
педіатричному відділенні молодшого
віку та практикуючих медичних сестер
до професійної практичної діяльності у
педіатричному відділенні молодшого
віку у Кременчуцькій міській лікарні
4.1. Рівень готовності випускників
Кременчуцького
медичного
коледжу
(молодших
спеціалістів)
відділення
«Сестринська справа»
до роботи в
відділенні молодшого віку
4.2. Визначення рівня організації
та практичної готовності медичних сестер
до професійної практичної діяльності у
педіатричному відділенні молодшого віку
у Кременчуцькій міській лікарні
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Розділ 5.
Організації та
проведення медсестринських обходів
(модель)
Вмсновки.
Список використаних джерел
наукової літератури
Додатки
Висновки
У магістерській дисертації
зроблено теоретичне узагальнення і
розв’язання актуальної проблеми галузі
охорони здоров'я – за допомогою медикосоціологічного дослідження обізнаності
медичних
сестер
обґрунтувати
перспективні підходи до вдосконалення
організації
медико-профілактичної
допомоги дітям шляхом запровадження
елементів
стандартизації
медсестринського процесу у педіатричних
відділеннях молодшого віку закладів
охорони здоров'я вторинного рівня, що
дозволило
сформулювати
наступні
висновки.
1. З'ясовано, що демографічна
ситуація на Полтавщині і в місті
Кременчуку, як і структура захворюваності
дітей першого року життя, істотно не
відрізняються
від
ситуації
з
народжуваністю і захворюваністю дітей
відповідного віку в цілому по Україні.
2. Підтверджено, що для дітей
першого
року
життя
притаманні
специфічні особливості захворюваності,
перебігу хвороб та їх ускладнень,
зумовлені в першу чергу віковими
особливостями
дитячого
організму,
регіональними особливостями екології,
ефективністю роботи галузі охорони
здоров'я і соціального захисту. Регіональні
особливості галузі охорони здоров'я
Полтавської
області
істотно
не
відрізняються від таких в Україні.
Найбільшу частку (85,0%) як серед хворих
дітей, так і серед госпіталізованих до
педіатричного відділення молодшого віку
Кременчуцької міської дитячої лікарні
складають діти першого року життя з
гострими хворобами дихальної системи,
що є типовим для всіх регіонів.
3. Вітчизняний та зарубіжний
досвід роботи медичних сестер свідчить
про можливість підвищення обсягів та

якості надання медичної допомоги дітям
молодшого віку шляхом стандартизації
медсестринського процесу на основі
міжнародних (європейських) стандартів.
Однак розширення обсягу незалежних
медсестринських втручань при наданні
медичної допомоги хворим дітям першого
року життя вимагає наявності у медсестер
відповідної компетенції та низки нових
організаційних підходів з боку керівників
галузі
на
регональному
та
загальнодержавному рівнях.
4. При опитуванні студентіввипускників відділення «Сестринська
справа»
Кременчуцького
медичного
коледжу встановлено, що студенти
првильно
орієнтуються
в
етапах
медсестринського процесу, однак рівень їх
обізнанності з питань особливостей
догляду
та
лікування
основних
захворювань дітей першого року життя і,
відповідно,
стандартизації
медсестринського процесу у педіатричних
відділеннях молодшого віку вторинного
рівня потребує істотного удосконалення.
Тому студентів-випускників відділення
«Сестринська справа» медичних училищ і
коледжів доцільно використовувати на
первинному рівні, а для роботи в
педіатричних відділеннях молодшого віку
необхідна
додаткова
підготовка:
бакалаврат та курси спеціалізації на
післядипломному рівні..
5. Встановлено, що практикуючі
медичні сестри педіатричного відділення
молодшого віку Кременчуцької дитячої
міської лікарні ім. О.М.Баглаєнка також,
як
і
випускники
Кременчуцького
медичного коледжу, орієнтуються в етапах
медсестринського процесу і позитивно
налаштовані щодо його стандартизації.
Однак
основною
перепоною
для
запровадження стандартизації за кращими
міжнародними зразками і проблемою, яка
вимагає
нагального
вирішення,
є
зменшення навантаження на медичну
сестру.
6. Встановлено, що надмірне
навантаження є основною причиною
плинності кадрів і не завжди задовільної
якості виконанання
медсестринських
втручань і маніпуляцій. Так, 67,0%

практикуючих медсестер педіатричного
відділення молодшого віку Кременчуцької
дитячої міської лікарні ім. О.М.Баглаєнка
складають медичні сестри, що працюють
менше 10 років. Серед практикуючих
медичних сестер, що працюють на
сьогодні у педіатричному відділенні
молодшого віку Кременчуцької міської
дитячої лікарні 75,0% складають жінки
віком до 30 років. Серед практикуючих
медичних сестер найбільшу частку (33,3%)
становлять медсестри, які не мають
кваліфікаційної категорії. Це пов’язано
передусім з недостатнім стажем роботи
для атестації на кваліфікаційну категорію.
7. Всі, без винятку, опитані
вказали, що їх робоче місце, як і весь
медсестринський процес у стаціонарі, не
комп'ютеризовані, не забезпечені засобами
автоматизації, тому медичні сестри окрім
нервово-психічного
перенавантаження
змушені також досить важко працювати
фізично.
8. Встановлено, що найбільш
перспективними
напрямками
стандартизації медсестринського процесу
в дитячих відділеннях молодшого віку
закладів охорони здоров'я вторинного
рівня переважна більшість практикуючих
медсестер вважають наступні:
- підвищення заробітної плати як
мінімум до середнього рівня в державі;
- зменшення навантаження на
медичну сестру із 20-25 хворих до 5-6 як в
дитячих стаціонарах молодшого віку країн
Євросоюзу;
- повне забезпечення медичного
персоналу
засобами
індивідуального
захисту;
комп’ютеризація
та
автоматизація робочого місця;
- зменшення кількості звітнооблікової документації і перехід на
електронний варіант її ведення;
- половина опитаних відзначила
незадовільний стан будівель, корпусів,
палат, службових приміщень, каналізації,
водопостачання,
опалення,
ліфтового
господарства
тощо,
незадовільний
матеріально-технічний стан відділень,
зокрема,
відсутність
водоі
теплопостачання,
унеможливлюють
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ресурсами. Тому викладачам вищих
запровадження міжнародних стандартів
медичних
навчальних
закладів
та
якості, зокрема забезпечення безпечного
керівникам медсестринства у закладах
лікарняного середовища.
охорони здоров'я потрібно звернути увагу
9. Встановлено, що переважна
на
найбільш
достовірні
джерела
більшість
опитаних
практикуючих
інформації в електронних мережах та
медичних сестер основною формою
правильно орієнтувати у цих питаннях
підвищення свого професійного рівня, у
студентів і практикуючих медсестер.
тому числі і освоєння міжнародних
11.
Підтверджено,
що
стандартів
якісного
виконання
запровадження міжнародних стандартів
медсестринських втручань та належного
якості медсестринського процесу, окрім
догляду
на
основі
стандартизації
навчання
медперсоналу,
передбачає
медсестринського
процесу,
вважають
постійний контроль за дотриманням вимог
науково-практичні
конференції,
стандартів. Однією з найбільш ефективних
проходження
курсів
підвищення
форм контролю є медсестринські обходи.
кваліфікації і безпосереднє навчання на
Тому автором розроблено функціональноробочому місці. Однак, всі без винятку
організаційну модель медсестринських
опитані вважають недоцільним здачу
обходів у педіатричних відділеннях
заліків на робочому місці.
молодшого віку закладів охорони здоров'я
10. Ще одним перспективним
вторинного рівня, мета якої – підвищення
напрямком удосконалення організації
якості та ефективності лікувального
роботи практикуючі медичні сестри
процесу в спеціалізованому стаціонарі за
вважають покращення можливостей для
участю
керівників
медсетринського
самоосвіти, у першу чергу за рахунок
персоналу за рахунок постійного контролю
належного інформаційного забезпечення.
дотримання
стандартів
якості
Всі, без винятку, опитувані в якості джерел
медсестринського процесу.
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Кравченко В.С.
Житомирський інститут медсестринства

Кравченко Василь
Магістр 2014 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
ВСТУП
Актуальність проблеми. Старіння
- це не тільки процес вгасання обміну
речовин і функцій, зниження діапазону
адаптаційних можливостей організму, а й
формування
нових
важливих
пристосувальних механізмів, спрямованих
на збереження життя, то профілактика
передчасного старіння має розпочинатися
задовго до його проявів і спрямовуватися
на активізацію цих пристосувальних
механізмів. Значне місце при цьому,
безумовно,
належить
особливостям
харчування. Роль харчування у збереженні
здоров'я тісно пов'язана з впливом його

особливостей на патологію, що спричиняє
передчасну смертність. На думку експертів
ВООЗ, в Європі близько половини
випадків передчасної смерті у віці до 65
років спричинені хворобами, які значною
мірою
зумовлені
неправильним
харчуванням.[11] Інсульт, ІХС, багато
видів раку, анемія, зоб, цироз печінки,
діабет,
жовчнокам'яна,
гіпертонічна
хво¬роби, ожиріння, хвороби опорнорухового апарату й порожнини рота в
літніх людей слід вважати такими, яким
можна запобігти завдяки раціональному
харчуванню.
Функціональна перебудова органів і
систем, захворювання ротової порожнини,
втрата або зниження здатності до
самообслуговування,
когнітивні
порушення,
депресія,
самотність
і
недостатність матеріальних засобів - часті
причини порушень харчування, які, в свою
чергу, впливають негативно на перебіг
захворювань, тривалість і якість життя осіб
похилого та старечого віку[12].
Оцінюючи
в
цілому
стан
фактичного харчування людей старших
вікових груп за останні роки, слід визнати,
що воно різко розбалансоване і не є в
такому
вигляді
лікувальнопрофілактичним засобом анти старіння, а
навпаки, фактором ризику в розвитку віко
залежної патології і передчасного старіння.
Слід визнати, що найважливішими
причинами
незадовільного
стану
харчування літніх і старих людей в даний
час є істотне погіршення їх матеріального
становища, значне зростання вартості
продуктів при неадекватно низькій пенсії.
При виборі продуктів 97% даної категорії
населення
виходять
з
фінансових
можливостей, а не з їх біологічної користі
для організму, звичок або смаків, як це
було раніше. Недостатньо ефективні
соціальні заходи з боку
державних
установ[75].
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Харчування є складним фізіологобіохімічним процесом утилізації різної
суміші хімічних сполук і перетворення їх в
структурні елементи тіла і енергію,
необхідну для виконання фізіологічних
функцій, а з другого - чинником, який
постійно і дієво впливає на організм
людини, її стан здоров'я та працездатність.
Тому змінами в харчуванні можливо
суттєво впливати як на хід біосинтетичних
процесів в організмі, так і клінічні прояви
різних захворювань. Порушення цього
принципу
звичайно
супроводжується
істотним навантаженням на метаболічні
системи
засвоєння,
перероблення,
утилізації
і
виведення
продуктів
метаболізму, підвищує ризик розвитку й
прогресування віко залежної патології
(ожиріння, атеросклероз, гіпертонічна
хвороба, онкологічна патологія, діабет
літніх) і призводить до передчасного
старіння[15].
Профілактика цих захворювань першочергова
задача
геродієтетики.
Раціонально побудоване харчування з
урахуванням
принципів геродієтетики
(енергетична збалансованість харчування
фактичним енергозатратам організму;
відповідність хімічного складу їжі віковим
змінам обміну речовин; збалансованість
раціонів за незамінними факторами
харчування;
врахування
лужної
спрямованості раціонів харчування та
збагачення їх продуктами і стравами, що
нормалізують
кишкову
мікрофлору;
збагачення
їжі
аліментарними
геропротекторами; використання харчових
продуктів і блюд, що досить легко
піддаються впливові травних ферментів;
дотримання режиму харчування) має
сприяти нормалізації обміну речовин,
попереджувати розвиток захворювань, в
тому числі вікзалежних, підвищувати
працездатність і адаптацію до змін
навколишнього
середовища,
а
в
остаточному - і тривалість життя.
Зниження калорійності харчування є
адаптаційною потребою старості, тому
одним з найбільш важливих вимог
геродієтетики є поступове зниження
загальної калорійності харчування в міру
старіння організму.
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Посутній вплив на розвиток науки
про харчування мали такі відомі гігієністи,
як професори Б.Л. Смолянський, В.Д.
Ванханен [5], Г.І. Столмакова, В.І.
Ципріян[74,78], В.А. Тутельян[70,71].
Теоретичні основи та наукові принципи
раціонального харчування в старості були
запропоновані
академіком
А.А.
Покровським, а потім розвинуті в
Інституті геронтології АМН України, де
продовжують
уточнюватися
до
теперішнього часу[54,57]. Слід відмітити
значний внесок в розвиток гігієни
харчування
людей
старшого
віку,
герогігієни та геродієтетики вітчизняних
науковців, як професор Ю.Г. Григоров
[12,13,14,45,48,49,77];
Т.М.
Семесько
[13,14,62,63];
Козловська
С.Г.[13,14];
Коваленко В. М.[22,23] Проблематика
харчування людей старших вікових груп,
його вплив на стан здоров’я та перебіг
патологічних
процесів
детально
розглянуто в публікаціях науковців із
далекого і близького зарубіжжя: Л.П.
Вороніна[8];
А.В.
Бедненко[2];
Л.І.Дворецького [18]; Л.Б.Лазебник [30];
Ю.І Конєва.[42]; О.Поворинської[51];
Д.Ф.Чоботарьова
[50,
81-83];
Д.К
Туребекова[72].
Мета дослідження: визначити стан
фактичного харчування людей старших
вікових груп та обгрунтувати перспективні
підходи
до
вирішення
проблеми
вікозалежних захворювань, пов’язаних з
харчуванням.
Об'єкт
дослідження:
люди
старших вікових груп.
Предмет дослідження: особливості
проблем осіб старшої вікової групи,
пов’язані з харчуванням.
Головна ідея і основні положення
концепції дослідження відображені у
робочій гіпотезі, що ґрунтується на
припущенні, що раціонально побудоване
харчування з урахуванням
принципів
геродієтетики
попереджує
розвиток
вікозалежних захворювань і уповільнює
процес старіння.
Завдання:
1.
Вивчити наукову та методичну
літературу з даної проблеми;

2.
Охарактеризувати проблеми, людей
старших вікових груп, пов’язані з
харчуванням,
як
медико-соціальну
проблему;
3. Визначити головні проблеми осіб
старшого віку пов’язані з харчуванням та
науково
обгрунтувати
перспективні
підходи щодо їх вирішення.
Методи дослідження: бібліосемантичний,
системного
аналізу
та
логічного
узагальнення, медико-соціологічний.
Робота виконана на кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства.
Усі
дослідження виконані з дотриманням
основних положень GCP
(1996 р.),
Конвенції Ради Європи про права людини
та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964–2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Зв’язок роботи з науковими
програмами,
темами,
планами.
Магістерська робота є фрагментом
тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
Магістерська робота розглянута і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства (протокол № 2
від 03 вересня 2013 р.) та на засіданні
Вченої ради Житомирського інституту
медсестринства (протокол № 1 від 03
вересня 2013 р.).
Вірогідність
результатів
дослідження забезпечено методологічною
і теоретичною обґрунтованістю вихідних
позицій;
використанням
комплексу
взаємодоповнюючих методів, адекватних
завданням
і
логіці
дослідження;
репрезентативністю вибірки.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що проведено
наукове обґрунтування перспективних
підходів до профілактики вікозалежних
захворювань в осіб похилого віку за
допомогою геродієтетики.

Теоретична
цінність
роботи
полягає у доповненні теорії соціальної
медицини щодо організації лікувальнопрофілактичної особам похилого віку з
вікозалежними хворобами спричиненими
неправильним харчуванням
Практична значимість полягає в
розробленні рекомендацій по харчуванню
осіб похилого віку для профілактики
вікозалежних
захворювань
засобами
геродієтетики.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні
результати
дослідження
доповідалися
та
обговорювалися на науково-практичних та
науково-теоретичних
конференціях
зокрема:
- на
Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи»
- Житомир, 2013 р.;
на
науково-практичній
конференції
«Менеджмент
у
медсестринстві» -Житомир, 2013 р.:
– на ХVІІІ Міжнародному конгресі
студентів та молодих вчених. – Тернопіль
2014 р.;
–
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства від 3 вересня
2013 р. протокол № 2;
– на засіданні Вченої ради
Житомирського інституту медсестринства
від 3 вересня 2013 р. протокол № 1.
Публікація
результатів
дослідження
Матеріали
роботи
представлені у 4 наукових працях, з них
всі – одноосібні.
Структура та обсяг роботи. Робота
складається із вступу, трьох розділів,
висновків,
додатків
та
списку
використаних джерел (97 найменувань
джерел, з них 86 – кирилицею та 11
латиною). Загальний обсяг складає – 80
сторінок друкованого тексту, з них 75
сторінок основного тексту та 5 сторінок
додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
В.С.Кравченка «Проблеми осіб похилого
віку, повязані з харчуванням» можна
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ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1Ппроблеми осіб старшого
віку
пов’язані
з
харчуванням
(аналітичний
огляд
літературних
джерел)
1.1
Лікувально-профілактична
спрямованість харчування
1.2
Збалансованість раціонів за
незамінними факторами харчування
1.2.1 Лужна
спрямованість
харчування
1.3 Режим харчування
Розліл 2. Програма, обсяг та
методи досліджень
Розділ 3. Визначення проблем осіб
старшого
віку
пов’язаних
з
харчуванням
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
ВИСНОВКИ
У магістерській дисертації зроблено
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров'я – за допомогою
медикосоціологічного дослідження обізнанності
населення
Житомирської області з
проблеми раціонального харчування у
похилому віці розробити перспективні
підходи до попередження виникнення та
прогресування вікозалежних захворювань
пов'язаних з харчуванням, що дало змогу
сформулювати такі висновки.
1. Підтверджено, що більшість
опитаних (56,9%) незадоволена якістю
харчування, однак, при цьому респонденти
не знають, ні норм раціонального
харчування, ні енергетичних потреб
власного організму.
2. З'ясовано, що незважаючи на те,
що половина опитаних має проблеми з
надлишковою масою тіла, і більшість
респондентів 53,3%) не знає енергетичних
потреб власного організму, переважна
більшість опитаних (70,0%) вважає
недостатнім для себе щоденний об'єм
харчування. У цьому питанні чоловіки і
жінки одностайні (відповідно, 36,7% жінок
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та 30,0% чоловіків з числа опитаних
вважають, що вони недоїдають).
3. Встановлено, що незважаючи на
те, що більшість опитаних (66,7%) мають
проблеми з органами травлення, і
переважна більшість з них, а саме 86,7%
впевнені, що харчвання впливає на стан
їхнього здоров'я, вони не звертаються за
консультаціями
до
фахівців
(гастроентеролога і дієтолога) і не
дотримуються дієти. При цьому, в
одинаковій мірі і жінки, і чоловіки
(відповідно 50,0% жінок та 50,0%
чоловіків).
4. При визначенні перспективних
підходів
до
вирішення
проблеми
вікозалежних захворювань, пов'язаних з
харчуванням, в осіб старших вікових груп
з'ясовано, що 73,3% опитаних не вважають
свої знання з проблеми геродієтетики
достатніми, (чоловіки і жінки в одинаковій
мірі, відповідно 52,3% жінок та 47,7%
чоловіків).
Однак
лише
63,3%
респондентів мають бажання поповнювати
свої знання з проблеми. При цьому, жінок
налаштованих позитивно дещо більше, ніж
чоловіків (відповідно, 57,9%) жінок та
42,1% чоловіків). Лише третина опитаних
(33,3%) стверджують, що бесіди з ними
медичними працівниками проводились.
Відповідно, 67,7% респондентів відповіли,
що
бесіди
з
ними
медичними
працівниками на тему раціонального
харчування ніколи не проводились. Однак,
при цьому виявилось, що 20,0% опитаних
самі в цьому не зацікавлені. Серед
останніх 33,3% жінок та 67,7% чоловіків.
5. Встановлено, що більшість
опитаних
(63,3%)
мають
намір
дотримуватись рекомендацій фахівців з
приводу раціонального харчування, якби
їм такі рекомендації надавались або
проводилось
їх
навчання
основам
геродієтетики.
6. При визначенні перспективних
підходів
до
вирішення
проблеми
вікозалежних захворювань, пов'язаних з
харчуванням, в осіб старших вікових груп
встановлено, що переважна більшість з
них (70,0%) вважають соціальні чинники
визначальними для вирішення проблеми.
Такої думки дотримуються жінки і

продуктів, селективний контроль за цінами
чоловіки в одинаковій мірі (відповідно,
та правила перевірки якості. Потребує
52,47% жінок та 47,6% чоловіків). При
нагального
вирішення
питання
цьому і чоловіки і жінки в рівній мірі
забезпечення державного регулювання та
переконані, що з огляду на значущість
контролю якості і безпеки продуктів
здоров'я населення у контексті суспільнохарчування на рівні норм міжнародного
економічного розвитку і безпеки країни,
законодавства в галузі харчування.
вирішальним
завданням
у
сфері
9. Роботу медичного персоналу
збереження і зміцнення громадського
закладів первинної ланки охорони здоров'я
здоров'я та забезпечення майбутнього
необхідно спрямовувати на проведення
України, є вдосконалення державної
ефективних освітніх заходів з метою
політики у сфері харчування населення та
підтримання
здорових
навичок
забезпечення
раціонального
харчування. Лікарі та медичні сестри
збалансованого харчування.
повинні володіти сучасною доказовою
7. Опитані переконані, що вирішити
базою знань та навичок для надання
проблему харчування населення в Україні
правильних порад і допомогти пацієнтам у
можливо за умов вдосконалення державної
подоланні можливих перешкод при зміні
політики у цій сфері та забезпечення
дієти. Необхідним є пропагування серед
раціонального збалансованого харчування
населення
сучасних
науково
усіх верств населення, шляхом досягнення
обгрунтованих
дієтологічних
максимального
продовольчого
рекомендацій, що відповідають поняттям
самозабезпечення за основними видами
раціонального
харчування,
сприяють
харчових
продуктів;
забезпечення
налагодженню здорового харчування і
виробництва продовольства, в обсязі та
знижують ризик виникнення аліментарно
асортименті достатньому для харчування
зумовлених захворювань.
за науково обгрунтованими нормами;
10. Лише такий комплекснийЮ
забезпечення
відповідності
харчових
міжсекторальний
підхід
сприятиме
продуктів вимогам безпечності для
ефективній діяльності з забезпечення
здоров'я
людини;
забезпечення
раціонального збалансованого харчування,
повноцінності харчування.
попередженню негативних зрушень у стані
8. Враховуючи важливу роль
здоров'я,
пов’язаних
з
нездоровим
аліментарних чинників у формуванні
харчуванням,
підвищенню
рівня
здоров'я, політика в сфері харчування має
гігієнічних
знань
та
розширенню
грунтуватися на міжсекторальних засадах,
можливостей для здорового вибору,
охоплювати освіту, законодавство та
скороченню поширеності аліментарно
державне регулювання та передбачити
залежної патології серед населення,
координацію між охороною здоров'я та
збереженню і зміцненню громадського
сільським господарством, співробітництво
здоров'я.
з
харчовою
промисловістю
при
виробництві
та
обробці
харчових
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ВСТУП
Актуальність
проблеми.
Глобальна пандемія ВІЛ-інфекції - це
сувора реальність нашого часу. За різними
оцінками сучасних експертів, до 15
мільйонів людей на планеті вже померли
від СНІДу, що розвивається у фіналі ВІЛінфекції, до 50-ти мільйонів людей
заражені ВІЛ і ймовірно загинуть протягом
найближчих 10-12 років, щонайменше
одна третина - це люди у віці від 10 до 24
років. За прогнозами фахівців, кожного
дня статистика епідемії збільшуватиметься
на 16,5 тисяч нових випадків зараження.
Без перебільшення можна сказати, що
ВІЛ/СНІД - трагедія всього людства,
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найбільш нагальна глобальна проблема
сучасності [10, 47].
В Україні щороку реєструється
понад 12 тис. нових випадків ВІЛінфекції, постійно збільшується кількість
ВІЛ - інфікованих вагітних жінок, що
призводить до значного зростання відсотка
новонароджених з високим ризиком
інфікування ВІЛ від власної матері.
Основними причинами ситуації, що
склалася,
є
соціально-економічна
нестабільність
життя,
посилення
внутрішніх і зовнішніх міграційних
потоків, зміна сексуальної поведінки,
активне формування моди на вживання
наркотиків у молодіжному середовищі. Не
можна не брати до уваги також і
недостатню матеріальну базу охорони
здоров'я та деякі недоліки в організації
медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД.
Все це робить боротьбу з ВІЛ-інфекцією
найважливішим
медико-біологічним,
соціально-економічним
і
навіть
політичним завданням, з вирішенням якого
не можна зволікати [1,8].
З
одного
боку,
неприйняття
суспільством людей, уражених ВІЛ/СНІД,
пов'язане із браком правдивої, правильної
інформації
про
можливі
шляхи
інфікування,
про
поширеність
захворювання, доступність діагностики та
лікування. З іншого, - загальна економічна
ситуація у медичній галузі та у сфері
соціальних послуг викликає агресію у
пересічного
громадянина,
оскільки
пацієнти з онкологічними хворобами,
порушеннями
психіки,
фізичними
обмеженнями в основній своїй масі не
можуть отримати належне лікування через
брак коштів. Наявна ситуація створює
серйозні проблеми демографічного та
соціально-економічного характеру, здатні
в майбутньому негативно вплинути на
розвиток країни в цілому.
Соціальний
аспект
цієї
проблематики — це низка різноманітних

питань, які годі вирішити без широкої
інформаційно-просвітницької
та
профілактичної діяльності. Сім'ї, в яких
дорослі чи діти мають ВІЛ- інфекцію,
наражаються на численні соціальноекономічні та медичні проблеми, серед
яких найгостріші пов'язані з недостатнім
доступом до соціальних і медичних
послуг, складнощами в отриманні освіти.
Ці
чинники
зумовлюють
відчутне
зниження рівня життя таких сімей та
посилюють їхню уразливість.
Теоретико-методичні і науковопрактичні основи окресленої проблеми
були закладені у дослідженнях педагогів
(О. Безпалько, Т. Воронцова, І. Зверева, A.
Капська, В.Оржеховська, І. Пінчук,
О. Пилипенко, В. Пономаренко, B.
Сановська, Л. ІІІипіцина та ін.),
психологів (Л. Бутузова, Ю. Калашников,
Б. Лазоренко, Н. Сирота та ін.), медиків (Б.
Ворник, І. Ільїнська, В. Покровський, О.
Пурік, А. Щербинська та ін.), соціологів
(О. Артюх, О. Балакірєва, М. Варбан, Ю.
Галустян та ін.) [19].
Окремі
аспекти
взаємодії
державних
установ
і
недержавних
організацій розглядалися як вітчизняними,
так і зарубіжними науковцями, а саме:
взаємодія на рівні громади (О. Безпалько,
А. Бойко, І. Братусь, І. Звєрєва); соціальне
партнерство (С. Гілл, Є. Дем'янов, Т.
Дешко, В. Новіков, О. Пурік, Г. Семигін,
А. Сухарев); міжсекторна взаємодія (А.
Адом, В. Бочарова, С. Зинкевич, В.
Коваленко, Г. Лагііна, Д. Лебедев, Б.
Ширвиндт); взаємодія соціальних служб із
громадою
(С.
Толстоухова,
К.
Шендеровський); менеджмент взаємодії
(А.Каньковська, О. Лебедев, І. Леонова)
[19].
Стигма,
асоційована
з
ВІЛпозитивними людьми, може мати різні
прояви: від повного їхнього неприйняття
чи уникання до насильства або ізоляції. На
джерела походження стигми суттєво
впливає прагматичний людський страх
перед ВІЛ/СНІДом як хворобою, яку
неможливо вилікувати [7, ЗО]. Тому з
поширенням епідемії на території країни,
більшість ВІЛ- позитивних людей відчули
на собі наслідки уникання чи ізоляції з

боку
соціального
оточення
через
побоювання щодо передачі інфекції
побутовим шляхом. Крім цього, тривалий
час споживачі ін'єкційних наркотиків та
працівники
секс-бізнесу
становили
найбільшу групу ризику щодо поширення
ВІЛ-інфекції,
що
також
негативно
вплинуло на ставлення до цієї категорії
людей.
Розкриття ВІЛ-статусу людини
досить
часто
супроводжується
порушеннями
її
прав
в
аспекті
конфіденційності. Наприклад, медичні
працівники можуть порушувати цю норму,
розголошуючи діагноз родичам або
співробітникам ВІЛ- позитивної людини. Є
багато випадків, коли цих людей не
приймають на роботу або звільняють без
вагомої причини, відмовляють у наданні
допомоги в лікувальних закладах або
переконують вагітних жінок з ВІЛ не
народжувати дітей. Близьке оточення ВІЛпозитивних
людей
також
ризикує
потрапити в зону негативного ставлення з
боку соціуму [15, 22].
Такі суспільні стереотипи значною
мірою стримують людей і створюють
передумови
аби
вони
уникали
проходження тестування на ВІЛ та
виявлення статусу. Часто трапляється так,
що ці тести проводяться без згоди самої
особи, надто, коли вона перебуває на
лікуванні
в
туберкульозному
або
наркологічному
диспансерах.
Засоби
масової інформації і далі підтримують
негативні суспільні міфи та стереотипи
щодо
ВІЛ,
часто
зумовлюючи
перебільшення проблеми та її наслідків
для населення [4].
За
різними
соціологічними
дослідженнями, в українському суспільстві
існують стійкі стереотипи та негативне
сприйняття людей, які живуть з ВІЛ. До
прикладу, за даними, які були опубліковані
в аналітичному звіті «Виклики до
профілактичних програм, спрямованих на
зменшення уразливості молоді в умовах
епідемії ВІЛ/СНІДу», рівень толерантного
ставлення до ВІЛ- позитивних людей серед
учнівської молоді доволі низький. Майже
три чверті (73%) учнів не згодні
виконувати навчальні програми разом з
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ВІЛ-позитивною дитиною. Ще 94% не
готові покохати її або ж не уявляють, що з
нею можна жити в шлюбі. Більшість не
погоджується сидіти поряд із подібною
дитиною на заняттях або взагалі навчатися
в одній групі чи в одному навчальному
закладі (60-77%). Разом з тим, 72% учнів
стверджують, що могли б заступитися за
ВІЛ-позитивну
дитину,
коли
її
ображатимуть. Більше третини опитаних
(39%) запевняють, що готові публічно
пояснити людям необхідність навчання
ВІЛ-позитивних дітей у звичайних школах,
адже це безпечно для інших. Водночас
розрив між декларованим толерантним
ставленням
і реальною
готовністю
особисто
спілкуватися,
регулярно
перебувати поруч з ВІЛ-інфікованими є
значним
[9].
ВІЛ-інфіковані одразу відчувають
поділ на «ми» і «вони» - це перша ознака
стигматизації. Цей поділ є наслідком
формування негативних стереотипів у
суспільстві стосовно ВІЛ-інфікованих, які
створюють своєрідну межу «захисту» від
хвороби. З хворобою асоціюються певні
якості, що часто не відповідають дійсності
і носять негативний відтінок.
У масштабі держави стигматизація і
дискримінація призводять до втрати
контролю над поширенням епідемії через
побоювання людей, що стане відомо про їх
причетність до проблеми і їх зарахують до
стигматизованої групи.
Стигматизація і дискримінація,
пов'язані з ВІЛ/СНІД, мають багато інших
наслідків. Зокрема, вони дуже впливають
на самосвідомість людей з ВІЛ/СНІД,
викликаючи у них депресію, занижену
самооцінку і відчай. Це ще називають
інтернальною
стигматизацією,
самостигматизацією або внутрішньою
стигматизацією, оскільки це зачіпає
почуття власної гідності людини. Проявом
внутрішньої стигми науковці вважають
відчуття
власної
неповноцінності,
ненависті до себе, спроби довести свою
перевагу
над
представниками
стигматизованої
групи,
нездатність
будувати відносини з людьми поза чи
всередині
власної
групи,
відчуття
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безпорадності, відсутності контролю над
ситуацією [ЗО]. Це все спричиняє розвиток
депресії у ВІЛ- позитивних людей. А
депресія, в свою чергу, погіршує стан
здоров'я і знижує якість життя.
Питання
стигматизації
і
дискримінації є однією з найважливіших
та найбільш поширених проблем, з якою
стикаються ВІЛ-позитивні та хворі на
СНІД люди. Це є не лише психологічною
проблемою, вона має і соціальні, і медичні
наслідки.
Дискримінація людей, що живуть з
ВІЛ/СНІДом або тих, кого в цьому
підозрюють, є порушенням прав людини.
Всі люди мають право на пошану і гідність
незалежно від стану здоров'я.
Процес
стигматизації
детермінується суспільством. У більшості
випадків
стигма, яка пов'язана з
ВІЛ/СНІДом, розвивається на основі
існуючих негативних уявлень та зміцнює
їх. Так, наприклад, часто вважається, що
люди, які живуть з ВІЛ/СНІДом, самі
винні тому, що з ними трапилося, бо
спричинили
це
своїми
вчинками,
аморальною поведінкою. Вважається, що
ВІЛ-інфіковані
чоловіки
це
гомосексуалісти, бісексуали чи чоловіки,
які користуються послугами жінок сексбізнесу, а ВІЛ-позитивні жінки - це або
працівники секс-бізнесу, або ті, хто мають
багато сексуальних партнерів [14].
Стигма і дискримінація знаходяться
серед
найважливіших
та
водночас
складних для кількісного і якісного
оцінювання проявів епідемії ВІЛ/СНІДу.
Сьогодні багато профілактичних програм
та програм догляду мають на меті
зниження рівня стигми та дискримінації.
Однак, дотепер не розроблено надійного та
визнаного способу виміру та оцінки цього
явища.
Це
спричиняється
такими
факторами:
По-перше, немає чітких визначень
стигми чи якостей, які її характеризують.
По-друге, деякі прояви стигми і
дискримінації є очевидними, інші прихованими. Наприклад, у цій сфері
немає чіткого зв'язку між ставленням та
поведінкою конкретної людини. Так
справжнє ставлення та поведінка до ЛЖВС

може значно відрізнятися від того
ставлення, яке людина повідомляє під час
дослідження.
По-третє, існують різноманітні
форми і види стигми та дискримінації.
Наприклад, виокремлюють зовнішню та
внутрішню стигму, стигму на основі стану
здоров'я, поведінки, стилю життя тощо,
пряму та опосередковану дискримінацію.
По-четверте,
зважаючи
на
складність та багатоаспектність явища
стигми
та
дискримінації,
важко
однозначно визначити показники для їх
виміру [7, 17, 34].
Таким чином, можемо зробити
висновок : ставлення нашого суспільства
до ВІЛ-позитивних людей поки що
скоріше негативне, ніж позитивне, і тому
першочергового
значення
набирає
профілактична складова.
Мета наукового дослідження кількісне і якісне вимірювання та
оцінювання проявів стигматизації і
дискримінації хворих на ВІЛ/СНІД.
Завдання наукового дослідження:
1.
Вивчити та дослідити особливості
ставлення
населення
до
проблем
ВІЛ/СНІДу та ВІЛ- інфікованих в світі та
Україні.
2.
Провести соціологічне дослідження
обізнаності
населення
з
проблеми
ВІЛ/СНІДу та визначити показники
толерантності до ВІЛ-інфікованих.
3.
Провести соціологічне дослідження
обізнаності медичних сестер з проблеми
ВІЛ/СНІДу та визначити показники
толерантності до ВІЛ- інфікованих.
4.
Розробити науково - обґрунтовані
рекомендації та перспективні підходи
щодо
інформаційного
забезпечення
суспільства в плані проблеми ВІЛ/СНІДу.
Об'єкт дослідження: ставлення
суспільства до проблеми ВІЛ/СНІДу.
Предмет
дослідження:
рівень
знань
населення
щодо
проблеми
ВІЛ/СНІДу і показник толерантності до
ВІЛ-інфікованих.
Головна ідея і основні положення
концепції даного дослідження відображені
у робочій гіпотезі, що ґрунтується на
припущенні, згідно з яким населення
України має недостатні знання щодо

захворювання ВІЛ/СНІДу, удосконалення
яких може лягти в основу профілактики
захворювання і становлення гуманного,
толерантного відношення населення до
проблеми ВІЛ/СНІДу.
Методи дослідження:
1)
Бібліосемантичний - для вивчення
світового та вітчизняного досвіду;
2)
Клініко-статистичний
для
проведення кількісного та якісного
порівняльного аналізу захворюваності в
Житомирській області;
3)
Соціологічний
для
аналізу
обізнаності населення та медичних сестер
щодо проблеми ВІЛ/СНІД;
4)
Системного аналізу та логічного
узагальнення
для
наукового
обґрунтування перспективних аспектів.
Робота виконана на кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства.
Усі
дослідження виконані з дотриманням
основних положень вСР (1996 р.),
Конвенції Ради Європи про права людини
та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964-2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Зв'язок роботи з науковими
програмами,
темами,
планами.
Магістерська робота є фрагментом
тематики
наукових
досліджень,
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
Магістерська
робота
розглянута
і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства (протокол № 2
від 09 вересня 2013 р.).
Організація та основні етапи
дослідження Дослідження проводилося
упродовж 2012-2014 років у чотири етапи.
Перший етап (2012-2013 рр.). На
основі наукових літературних джерел
проведено аналіз історичних аспектів
розвитку ВІЛ- інфекції та ставлення
суспільства до ВІЛ- інфікованих в світі та
в
Україні,
опрацьовано
науковометодичну літературу, нормативну і
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законодавчу базу з проблеми дослідження,
обґрунтовано актуальність, встановлено
мету,
завдання,
об'єкт,
предмет,
виокремлено
гіпотезу
дослідження,
систематизовано базові поняття.
На другому етапі (2013 р.)
встановлено
методологічну
основу
досліджуваної проблеми, розроблено та
затверджено на комісії з біоетики
опитувальник (додаток 1), який ліг в
основу проведеного на третьому етапі
медико - соціологічного дослідження з
питань ставлення суспільства до проблеми
ВІЛ/СНІДу. При укладанні огіитувальника
були розроблені питання, що дозволяли
виявляти рівень інтеграції знань, умінь та
ціннісних орієнтацій студентів. Медико соціологічне дослідження проводилось в
Житомирській області серед клієнтів
Житомирського
обласного
центру
профілактики та боротьби зі СНІДом, а
також серед студентів Житомирського
інституту медсестринства. Всього опитано
102 респондентів. Серед них: 50 клієнтів
Житомирського
обласного
центру
профілактики та боротьби зі СНІДом та 52
дипломованих
медичних
сестер
за
спеціальністю «Сестринська справа».
На третьому етапі (2013 р.)
встановлено
особливості
ставлення
населення до проблеми ВІЛ/СНІДу,
визначено потребу в існуючих та нових
формах організації профілактичної роботи
для Житомирського регіону, обґрунтовано
перспективні
підходи
вдосконалення
організації
профілактичної
допомоги
пацієнтам за участю медичної сестри.
Проведено
медико
соціологічне
дослідження обізнаності і визначення
ставлення клієнтів обласного центру
профілактики та боротьби зі СНІДом та
студентів ВМНЗ.
На четвертому етапі (2014 р.)
розроблено
і
запропоновано
для
впровадження в навчальний процес у
вищих медичних навчальних закладах
України доповнення до навчальних
програм предметів на додипломному та
післядипломному рівнях, сформульовано
загальні висновки, розроблено практичні
рекомендації,
визначено
перспективи
подальших наукових пошуків.
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Вірогідність
результатів
дослідження забезпечено методологічною і
теоретичною обґрунтованістю вихідних
позицій;
використанням
комплексу
взаємодоповнюючих методів, адекватних
завданням
і
логіці
дослідження;
репрезентативністю вибірки.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що вперше
проведено
наукове
обґрунтування
перспективних підходів до санітарнопросвітницької
роботи
медичних
і
немедичних установ з подолання стигми і
дискримінації ВІЛ- інфікованих.
Теоретична
цінність:
вперше
проведено порівняльну характеристику та
аналіз стигматизації та толерантного
ставлення до ВІЛ-інфікованих серед
медичних працівників і населення без
медичної
освіти,
що
може
бути
використане для подальших наукових
досліджень та вдосконалення навчальних
програм.
Практичне
значення
роботи
полягає
в
розробленні
практичних
рекомендацій щодо навчання, санітарнопросвітницької
роботи
медичних
і
немедичних установ та закладів з
подолання не толерантного ставлення до
відповідних людей.
Впровадження
результатів
дослідження в практику Житомирського
інституту медсестринства в навчальному
процесі кафедри «Сестринська справа» при
підготовці дипломованих медичних сестер,
бакалаврів та магістрів медсестринства
шляхом розроблення пропозицій щодо
внесення змін у навчальні плани та
навчальні програми підготовки, а також у
практику роботи кабінету «Довіра»
обласного
центру профілактики
та
боротьби зі СНІ Дом Житомирської
обласної ради.
Апробація
результатів
дослідження
Основні
результати
дослідження
висвітлювалися
та
обговорювалися на науково-практичних та
науково-теоретичних
конференціях,
зокрема:
на
науково-практичній
конференції «Наукові дослідження в
медсестринстві» - Житомир, 2013 p.;

на
Всеукраїнській
науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи» Житомир, 2013 p.;
- на регіональній студентській
науково-практичній
конференції
з
міжнародною участю «Менеджмент в
медсестринстві: проблеми і перспективи» Житомир, 2013 p.;
на
Всеукраїнській
науковопрактичній
студентській
конференції
«Фахівець XXI століття: професійні мовні
компетенції» - Житомир, 2014 p.;
на
II
Міжнародній
науковопрактичній
конференції
«Розвиток
сучасної освіти і науки: результати,
проблеми, перспективи» - Дрогобич, 2014
p.;
на XVIII Міжнародному конгресі
студентів та молодих вчених - Тернопіль,
2014 р.;
на засіданні кафедри «Сестринська
справа»
Житомирського
інституту
медсестринства від 9 вересня 2013 p.,
протокол № 2.
Публікація
результатів
дослідження.
Матеріали
роботи
представлені у 6 наукових працях, з яких
всі самостійні.
Структура та обсяг роботи. Робота
складається із вступу, чотирьох розділів,
висновків,
додатків
та
списку
використаних джерел (111 найменувань
джерел, з них 93 - кирилицею та 18
латиною). Загальний обсяг складає 120
сторінок друкованого тексту, з них - 118
сторінок основного тексту та 2 сторінки
додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
І.П.Кравченко «Ставлення суспільства
до
проблем
ВІЛ/СНІДу»
можна
ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ
1.
ВІЛ-інфекція
як
соціально
значиме
захворювання
(аналітичний огляд літератури)
1.1
Епідеміологія ВІЛ-інфекції

1.1.1 Проблеми, що сприяють
зростанню темпів розвитку епідемії ВІЛ
1.1.2 Групи підвищеного ризику
інфікування ВІЛ-інфекцією
1.2
Ставлення населення до
епідемії
1.3
Ставлення до людей, які
живуть з ВІЛ/СНІДом
1.4
Стигматизація
та
дискримінація людей, що живуть з ВІЛ
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Програма, обсяг та
методи дослідження
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Особливості ставлення
населення до проблем ВІЛ/СНІДу та
ВІЛ - інфікованих
.3.1. Рівень обізнаності населення
щодо проблем профілактики ВІЛ-інфекції
та СНІДу та їх ставлення до ВІЛ інфікованих осіб
3 .1 1. Загальна характеристика
опитаних
3.2. Оцінка респондентами рівня
власних знань з проблем ВІЛ/СНІДу серед
клієнтів Житомирського обласного центру
профілактики та боротьби зі СНІДом
3.2.1
Реальна
обізнаність
респондентів щодо рівня власних знань з
проблем ВІЛ/СНІДу серед клієнтів
обласного
центру профілактики
та
боротьби зі СНІДом
3.3. Ставлення
клієнтів
Житомирського
обласного
центру
профілактики та боротьби зі СНІДом до
ВІЛ - інфікованих
3.3.1. Оцінка сучасного рівня
профілактичної роботи з проблеми
ВІЛ/СНІДу серед опитаних клієнтів
обласного
центру профілактики
та
боротьби зі СНІДом
3.3.2. Думка респондентів щодо
ролі медичної сестри в профілактичній
роботі з проблем ВІЛ/СНІДу
3.4. Оцінка респондентами рівня
своїх знань з проблем ВІЛ/СНІД серед
студентів
Житомирського
інституту
медсестринства
3.4.1.
Реальна
обізнаність
респондентів щодо рівня власних знань з
проблем ВІЛ/СНІДу серед студентів
Житомирського інституту медсестринства
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3.5. Ставлення
студентів
Житомирського інституту медсестринства
до ВІЛ - інфікованих
3.5.1. Оцінка опитаних сучасного
рівня профілактичної роботи з проблеми
ВІЛ/СНІДу
серед
студентів
Житомирського інституту медсестринства
3.5.2. Думка респондентів щодо
ролі медичної сестри в профілактичній
роботі з проблем ВІЛ/СНІДу
3.6. Порівняльна характеристика
ставлення
опитаних
до
проблем
ВІЛ/СНІДу та ВІЛ- інфікованих серед
клієнтів Житомирського обласного центру
профілактики та боротьби зі СНІДом та
дипломованих медичних сестер (студентів
Житомирського інституту медсестринства)
Висновки до розділу 3
Розділ 4. Перспективні підходи до
покращення
ставлення
до
ВІЛінфікованих
Висновки до розділу 4
Висновки
Практичні рекомендації
Список використаної літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
У магістерській дисертації зроблено
теоретичне узагальнення і розв'язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров'я - за допомогою аналізу ставлення
населення до проблем ВІЛ/СНІДу та ВІЛінфікованих в
Україні,
медико
соціологічного дослідження рівня знань та
ставлення до ВІЛ- інфікованих серед
студентів медичних закладів та людей без
медичної
освіти,
що
дало
змогу
сформулювати такі висновки та практичні
рекомендації.
1.
Соціологічне
дослідження
виявило, що реальний рівень обізнаності
студентів та клієнтів Житомирського
обласного
центру профілактики
та
боротьби зі СНІДом з проблем ВІЛ/СНІДу
нижчий від суб'єктивного на 20%.
2.
Встановлено, що оцінка
рівня толерантного ставлення (за кількома
показниками)до проблем ЛЖВ показує, що
лише біля 42% населення висловили
толерантні судження, які не суперечать
одне одному. Серед молодих людей 21-35
років таких людей дещо менше (27%>), а
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серед населення старше 50 років - 43%.
Аналіз отриманих даних засвідчує, що
позитивне ставлення до ВІЛ- інфікованих
прямо пропорційне збільшенню віку
респондентів, що засвідчує зростання
рівня толерантного ставлення до ВІЛінфікованих у людей старшого віку.
3.
Встановлено, що у групі
жінок, клієнтів Житомирського обласного
центру профілактики і боротьби зі
СНІДом, 24 особи із 34 опитаних (70,6 ±7,8
%) проявили нетерпимість до ВІЛінфікованих осіб, в групі чоловіків цей
показник становить 16 із 16 опитаних
(100,0±2,5%).
4.
Встановлено,
що
серед
опитаних дипломованих медичних сестер
не толерантне ставлення виявлено у 25
(48,1±3,9%) осіб з 52 опитаних, 11
(21,2±1,7%)
респондентів
проявили
байдужість,
решта
(30,7±1,4%)
толерантне ставлення.
5.
Аналіз відповідей на питання
анкети довів, що в загальному рівень знань
респондентів про ефективні методи
профілактики ВІЛ/СНІДу має низький
показник.
6.
Підтверджено, що основою
підвищення рівня толерантного ставлення
до ВІЛ- інфікованих є просвітницькі
заходи, розраховані на широкий загал. За
необхідне
вважаємо
потребу
впровадження широкої та якісної освітньо
- пропагандистської кампанії.
7.
Встановлено
необхідність
удосконалити
підходи
та
процес
організації профілактичних заходів за
участю медичних сестер та розширити
програму навчання на додипломному та
післядипломному етапах з проблем
ВІЛ/СНІД.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
На підставі написаної магістерської
роботи можна виділити такі практичні
рекомендації щодо підвищення рівня
толерантного
ставлення
до
ВІЛінфікованих :
Рекомендувати
Житомирському
інституту медсестринства як вищому
навчальному закладу, відповідальному за
впровадження ступеневої медсестринської
освіти в Україні, розробити доповнення до

дипломному етапі, збільшення кількості
навчальних програм медичних сестергодин вивчення геми «ВІЛ/СНІД» в
бакалаврів, які б відповідали міжнародним
навчальній дисципліні «Медсестринство в
професійним
освітнім
стандартам
сімейній медицині» на дипломному етапі,
медичних сестер.
збільшення кількості годин вивчення теми
Рекомендувати
Житомирському
«Здоровий спосіб життя» в навчальній
інституту медсестринства наполегливо
дисципліні «Валеологія» на дипломному
впроваджувати елементи сестринського
етапі.
процесу
(медсестринські
втручання,
Рекомендувати медичним сестрам
розмежування функцій та партнерські
проводити санітарно-освітню роботу з
взаємовідносини між лікарем, медичною
проблем ВІЛ/СНІД серед населення .
сестрою-бакалавром
і
магістром
Рекомендувати уведення в практику
медсестринства)
в
роботу
закладів
роботи кабінету «Довіра» обласного
практичної охорони здоров'я на всіх рівнях
центру профілактики та боротьби зі
надання медичної допомоги.
СНІДом Житомирської обласної ради
Рекомендувати
уведення
в
більш широкої санітарно-просвітницької
навчальні
програми
інститутів
роботи серед молоді, в школах та в
медсестринства та медичних коледжів
немедичних установах.
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ВСТУП
Актуальність теми. Артеріальна
гіпертензія є однією з ключових проблем
сучасної кардіології. Це не тільки
захворювання, яке знижує якість життя,
але й фактор,що призводить до ряду
ускладнень. Вкрай важливо визначити
залежність вираженості ускладнень від
образу життя пацієнтів [4]. Артеріальна
гіпертензія (есенціальна, або первинна
артеріальна гіпертензія) - захворювання,
провідною ознакою якого є схильність до
підвищення артеріального тиску, не
пов'язана
з
будь-яким
відомим
захворювання внутрішніх органів [10, 47].

Серед серцево-судинних хвороб за
поширенiстю
артерiальна
гiпертензiя
посiдає перше мiсце. Вона належить до
"хвороб цивiлiзацiї". Поширенiсть її серед
дорослого населення - в межах 20-25 %.
Артеріальна гіпертензія - провiдний
фактор ризику ішемічної хвороби серця,
мозкового
iнсульту
i
ниркової
недостатностi [1, 8].
Артеріальна гіпертензія є широко
поширеною
серед
серцево-судинних
захворювань і стає найважливішою
проблемою
країн
з
перехідною
економікою, до того ж це один з провідних
факторів,
який
запускає
каскад
патологічних змін в серці, судинах,
нирках, сітківці ока, інших органах і
тканинах, що призводить до формування
цілого ряду захворювань і патологічних
станів, сприяє розвитку ускладнень та
значно підвищує смертність [2, 17, 38].
Артеріальну гіпертонію можна вважати
важливим фактором смертності населення
від
основних
серцево-судинних
захворювань, частка яких у загальній
структурі смертності становить 20-50%
[46].
Захворюванiсть на артеріальну
гіпертензію зростає з вiком. Систолiчний
артеріальний тиск на 7-8 десятку життя
становить в середньому 140 мм рт. ст.
Дiастолiчний
артеріальний
тиск
пiдвищується меншими темпами i пiсля 50
рокiв залишається на одному рiвнi.
Спiввiдношення чоловiкiв i жiнок, хворих
на артеріальну гіпертензію, становить 1:1.
У чоловiкiв артеріальну гіпертензію
дiагностують у бiльш молодому вiцi з
вищим вiдсотком ускладнень, а у жiнок
захворюванiсть зростає пiсля 50 рокiв.
В
середньому
показники
поширеностi хвороби залежно вiд вiку,
такi:
•20-30 рокiв - 5-10 % населення
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•31-40 рокiв - близько 20 %
населення
•41-60 рокiв - 30-40 % населення
•61-70 рокiв - 50-65 % населення
Нелiкована артеріальна гіпертензія
призводить до втрати працездатностi та
появи таких ускладнень, як крововилив в
мозок,
гiпертонiчне серце,
iнфаркт
мiокарда, гостра i хронiчна серцева
недостатність,
зморщення
нирок
з
нирковою недостатнiстю, розшарування
аневризми аорти, аритмiї i раптова серцева
смерть [5, 24].
Артеріальна
гіпертензія
може
поразити людину в любому віці.
Виникнення
і
перебіг
артеріальної
гіпертензії тісно пов'язаний з факторами
ризику. Зазвичай до неї призводять
нервова праця, погані відносини в сім'ї,
недостатній
відпочинок,
фізичні
перенавантаження, переїдання, паління,
алкоголь,
тяжка
фізична
праця,
спадковість, хвороби нирок та ін. [19].
Найчастіше
артеріальна
гіпертензія
зустрічається у старших вікових групах.
Ефективне лікування та профілактика
серцево-судинних захворювань у старості
неможливі без розуміння механізмів їх
розвитку. У цьому відношенні артеріальна
гіпертензія розглядається як один із
важливих
прогностичних
факторів
ускладнень та смертності літніх людей.
Неконтрольований високий тиск
прискорює
процес,
відомий
як
атеросклероз - тобто відкладання жирових
елементів на стінках артерій та артеріол,
що призводять до їхнього ущільнення,
потовщення стінок судини та звуження
їхнього просвіту [7, 30]. Якщо цей процес
не лікувати, то може статись закупорка
судини або серця, і тоді розвивається
інфаркт міокарду, або судин мозку – і тоді
виникає інсульт.
Чим старші за віком пацієнти, тим
більший внесок має гіпертонічна хвороба в
смертність,
пов’язану
з
кардіоваскулярними порушеннями, і тим
меншу роль відіграють при цьому інші
фактори
серцево-судинного
ризику.
Категорія
пацієнтів
похилого
віку
характеризується
високою
частотою
розвитку
ізольованої
систолічної
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гіпертензії.
Підвищення
систолічного
артеріального тиску на кожні 10 м рт. ст.
при цій
патології призводить до
збільшення загальної смертності на 26% і
частоти розвитку інсультів – на 25% [47].
Боротьба з гіпертонією є складним і
багатогранним
процесом,
основними
етапами якого є первинна профілактика,
раннє виявлення та адекватне лікування
[15, 22]. Вона ж передбачає впровадження
в суспільстві здорового способу життя,
шляхом
міжгалузевої
співпраці,
багатогранного медичного підходу і
активної участі самого населення, а на
індивідуальному
рівні
потрібної
діагностики і лікування артеріальної
гіпертонії
за
допомогою
як
медикаментозних,
так
і
не
медикаментозних методів [7, 17, 34].
Мета дослідження - науково
обґрунтувати перспективні підходи в
роботі сімейної медичної сестри до
профілактики артеріальної гіпертензії.
Завдання наукового дослідження:
1.
Вивчити вітчизняні та світові
джерела наукової інформації щодо
проблем артеріальної гіпертензії.
2.
Проаналізувати статистичні
дані щодо захворювання на артеріальну
гіпертензію України з Житомирською
областю.
3.
Визначити рівень обізнаності
щодо артеріальної гіпертензії серед
студентів
Житомирського
інституту
медсестринства
та
практикуючих
сімейних медичних сестер.
4.
Розробити
рекомендації
сімейній
медичній
сестрі
щодо
профілактики артеріальної гіпертензії.
Об’єкт
дослідження:
захворюваність артеріальної гіпертензії.
Предмет дослідження: особливості
діяльності сімейної медичної сестри у
профілактиці артеріальної гіпертензії.
Головна ідея та основні положення
концепції дослідження відображені в
робочій гіпотезі, що ґрунтується на
припущені згідно з яким існують певні
фактори ризику артеріальної гіпертензії,
які
зумовлюють
особливості
профілактичної роботи сімейної медичної
сестри.

Методи дослідження:
1)
Бібліосемантичний - для
вивчення стану проблеми.
2)
Статистичний
–
для
визначення
рівня
захворюваності
Житомирської області і України.
3)
Соціологічний
- для
вивчення рівня знань студентів щодо
артеріальної гіпертензії.
4)
Системного
аналізу
та
логічного узагальнення – для наукового
обґрунтування дій сімейної медичної
сестри по профілактиці артеріальної
гіпертензії.
Робота виконана на кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства.
Усі
дослідження виконані з дотриманням
основних положень GCP
(1996 р.),
Конвенції Ради Європи про права людини
та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964–2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Зв’язок роботи з науковими
програмами,
темами,
планами.
Магістерська робота є фрагментом
тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
Магістерська робота розглянута і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства (протокол № 2
від 09 вересня 2013 р.).
Вірогідність
результатів
дослідження забезпечено методологічною
і теоретичною обґрунтованістю вихідних
позицій;
використанням
комплексу
взаємодоповнюючих методів, адекватних
завданням
і
логіці
дослідження;
репрезентативністю вибірки.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що вперше
проведено
наукове
обґрунтування
перспективних підходів до профілактики
артеріальної гіпертензії за участю сімейної
медичної сестри.

Теоретична
цінність
роботи
полягає у доповненні теорії соціальної
медицини щодо організації надання
лікувально-профілактичної
допомоги
пацієнтам з гіпертонічною хворобою на
первинному
рівні
та
розробці
перспективних підходів щодо концепції
розширення ролі сімейних медичних
сестер в організації надання лікувальнопрофілактичної допомоги пацієнтам з
артеріальною гіпертензією.
Практичне
значення
роботи
полягає
в
розробленні
практичних
рекомендацій для сімейних лікарів та
сімейних медсестер щодо удосконалення
організації
лікувально-профілактичної
допомоги
пацієнтам з артеріальною
гіпертензією.
Впровадження
результатів
дослідження в практику здійснено шляхом
розроблення пропозицій щодо внесення
змін у навчальні плани та навчальні
програми
підготовки
дипломованих
медичних сестер, бакалаврів та магістрів
медсестринства
з
предметів
«Медсестринство в сімейній медицині»,
результати роботи застосовуються в
навчальному
процесі
кафедри
«Сестринська
справа»,
відділень
бакалаврату,
«Сестринська
справа»
Житомирського інституту медсестринства.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні
результати
дослідження
доповідалися
та
обговорювалися на науково-практичних та
науково-теоретичних
конференціях
зокрема:
- на науково-практичній конференції
«Наукові дослідження в межсестринстві» Житомир, 2013 р.;
- на Всеукраїнській науково-практичній
конференції
«Вища
освіта
в
медсестринстві: проблеми і перспективи»
- Житомир, 2013 р.;
- на Всеукраїнській науково-практичній
студентській конференції «Фахівець ХХІ
століття: професійні мовні компетенції» Житомир, 2014 р.;
- на ІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Розвиток сучасної освіти і
науки:
результати,
проблеми,
перспективи» - Дрогобич, 2014 р.;
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- на ХVІІІ Міжнародному конгресі
студентів та молодих вчених. – Тернопіль
2014 р.;
- на засіданні кафедри «Сестринська
справа»
Житомирського
інституту
медсестринства від 9 вересня 2013 р.
протокол № 2.
Публікація
результатів
дослідження.
Матеріали
роботи
представлені у 5 наукових працях, з яких
всі самостійні.
Структура та обсяг роботи. Робота
складається із вступу, чотирьох розділів,
висновків,
додатків
та
списку
використаних джерел (120 найменувань
джерел, з них 97 – кирилицею та 23
латиною). Загальний обсяг складає – 122
сторінки друкованого тексту, з них 113
сторінок основного тексту та 9 сторінок
додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
А.Ф.Лавренчук «Роль сімейної медичної
сестри у профілактиці артеріальної
гіпертензії» можна ознайомитись в
бібліотеці
Житомирського
інституту
медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Загальні відомості про
артеріальну гіпертензію
1.1
Еволюція розвитку вчення
про артеріальну гіпертензію
1.2
Етіологія
та
патогенез
артеріальної гіпертензії
1.3
Класичні концепції етіології і
патогенезу гіпертонічної хвороби
1.4
Класифiкацiя
артерiальної
гіпертензії
1.5
Клінічні прояви артеріальної
гіпертензії
1.6
Рання
діагностика
артеріальної гіпертензії
1.7
Лікування
артеріальної
гіпертензії
1.8
Профілактика артеріальної
гіпертензії
Розділ 2. Програма, обсяг та
методи дослідження
Розділ 3. Регіональні особливості
епідеміології артеріальної гіпертензії та
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проведення
профілактики
в
Житомирській області
3.1. Епідеміологічні особливості
артеріальної
гіпертензії
у
жителів
Житомирської області
3.1.1. Захворюваність
на
артеріальну гіпертензію
3.1.2. Поширеність
артеріальної
гіпертензії
3.2. Готовність
практикуючих
медичних
сестер
та
студентів
Житомирського інституту медсестринства
до профілактики артеріальної гіпертензії
3.2.1. Загальна
характеристика
опитаних
3.2.2. Суб’єктивна
оцінка
медичних сестер з проблеми артеріальної
гіпертензії
3.2.3. Реальна
обізнаність
медичних сестер з проблеми артеріальної
гіпертензії
3.2.4. Оцінка
опитаних
щодо
сучасного рівня профілактичної роботи з
проблеми артеріальної гіпертензії
Розділ 4. Перспективні підходи до
профілактики артеріальної гіпертензії
за участю сімейних медичних сестер
4.1. Рекомендації для пацієнтів по
профілактиці артеріальної гіпертензії
Висновки
Практичні рекомендації
Список використаної літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
У магістерській дисертації зроблено
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров'я – за допомогою аналізу
епідеміології артеріальної гіпертензії серед
дорослого
населення
Житомирської
області,
медико-соціологічного
дослідження рівня знань та готовності
студентів
медичних
закладів
та
практикуючих сімейних медичних сестер
до профілактики артеріальної гіпертензії,
розроблення
сестринської
моделі
скринінгу та профілактики – підвищити
якість діагностики та профілактики
артеріальної гіпертензії, що дало змогу
сформулювати такі висновки та практичні
рекомендації.

1.
Встановлено,
що
на
Житомирщині показники захворюваності
на гіпертонічну хворобу станом на 2012
рік серед дорослого населення становили
16,2 на 1 тис. населення, коли в 2008 році –
13,5. Коефіцієнт зростання захворюваності
на гіпертонічну хворобу по Житомирській
області становив 1,2 на 1 тис. населення. В
Україні показник захворюваності на
гіпертонічну хворобу серед дорослого
населення у 2012 році становив 20,6 на 1
тис. населення, коли в 2008 році – 26,0.
Темп
зростання
захворюваності
гіпертонічної хвороби серед населення
склав по області – 4,1% на рік; по Україні
–
-7,0% на рік. Захворюваність на
гіпертонічну хворобу серед дорослого
населення має чітку тенденцію до
зростання в Житомирській області та до
зниження по Україні.
2. Встановлено, що спостерігається
стійка тенденція до зростання поширеності
артеріальної гіпертензії як в Житомирській
області, так і в Україні. В Житомирській
області
показник
поширеності
гіпертонічної хвороби серед дорослого
населення у 2012 році становив 320,1 на 1
тис. населення, коли в 2008 році – 291,9 на
1 тис. населення, цей же показник в
Україні становив у 2012 році – 353,5 на 1
тис. населення, коли у 2008 році – 293,5 на
1 тис. населення. Темп зростання
поширеності гіпертонічної хвороби серед
населення склав по області – 1,7% на рік;
по Україні – 3,5 % на рік.
3.
Соціологічне
дослідження
обізнаності студентів Житомирського
інституту медсестринства з проблеми
артеріальної гіпертензії виявило, що серед
120 опитуваних практикуючих сімейних
медичних сестер та студентів відділення
«Сестринська справа», оцінили свої знання
з проблеми артеріальної гіпертензії як
достатні було 76 респондентів (63,3±4,4%),
недостатніми свої знання оцінили 8
респондентів, це становить 6,7±2,3% від
усіх
опитуваних;
36
респондентів
(30,0±4,2%) з 120 вважають свої знання з
артеріальної
гіпертензії
частково
достатніми. Що стосується реального рівня
обізнаності
практикуючих
сімейних
медичних сестер та студентів з проблеми

артеріальної гіпертензії та її профілактики,
то серед групи практикуючих медичних
сестер він становить 89,3±4,0% опитаних,
серед студентів відділення «Сестринська
справа» 74,8±5,6% опитаних.
4.
Показано,
що
переважна
більшість опитаних (72,5%) вважають, що
їм потрібна додаткова інформація щодо
захворювання, факторів ризику, схем
лікування та профілактики артеріальної
гіпертензії.
5. Встановлено, що половина
опитаних (51,7%) підвищують свій рівень
знань з артеріальної гіпертензії та її
профілактики відвідуючи лекції, решта за
допомогою
телебачення,
фахових
журналів,
відвідування
наукових
конференцій.
6. Показано, що для профілактики
артеріальної
гіпертензії
39
осіб
(32,5±4,3%)
із
120
проанкетованих
пропонують
посилити
просвітницьку
роботу про захворювання серед населення;
21 особа (17,5±3,5%) з 120 опитаних
пропонують
посилити
просвітницьку
роботу по профілактиці ускладнень
захворювання серед населення; 23 особи
(19,2±3,6%) з 120 опитаних – пропагувати
здоровий спосіб життя; 19 осіб (15,8±3,3%)
з 120 опитаних пропонують спостерігати
за людьми з групами ризику; 18 осіб
(15,0±3,3%) з 120 опитаних вибрали все
вище перераховане.
7. Встановлено, що для вирішення
проблеми інформаційного забезпечення
стосовно захворювання на артеріальну
гіпертензію та її профілактики 30,0%
респондентів пропонують уведення в
навчальні
програми
інститутів
медсестринства та медичних коледжів
спецкурсу з проблеми артеріальної
гіпертензії на дипломному етапі; 18,3%
пропонують збільшення кількості годин
вивчення теми «Артеріальна гіпертензія» в
навчальній дисципліні «Медсестринство в
сімейній медицині» на дипломному етапі;
5,8% опитаних пропонують збільшення
кількості годин вивчення теми «Здоровий
спосіб життя» в навчальній дисципліні
«Валеологія» на дипломному етапі; 6,7%
опитаних
пропонують
уведення
в
навчальні
програми
інститутів
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медсестринства та медичних коледжів на
бакалавраті
спецкурсу
«Навчання
пацієнтів основам здорового способу
життя»; 19,2% респондентів пропонують
уведення в програми післядипломного
удосконалення
середніх
медичних
працівників розділу «Навчання пацієнтів
основам здорового способу життя»; 10,0%
опитаних
пропонують
розробку
сестринської моделі пропаганди здорового
способу життя серед населення; 15,8% 
пропонують розробку сестринської моделі
профілактики ускладнень гіпертонічної
хвороби серед
населення;
4,2%
пропонують всі вище перераховані заходи.
8. Підтверджено, що основою
профілактики артеріальної гіпертензії
серед
населення
є
довготривала
цілеспрямована робота з пацієнтами та їх
родичами, яка ґрунтується на повному
розумінні і довірі між медичними
працівниками
і
пацієнтами.
Для
стабільного
позитивного
ефекту
профілактики артеріальної гіпертензії та
зменшення
надлишкової
маси
тіла
пацієнти
та
їх
родичі
повинні
усвідомлювати особливості проблеми,
проявляти значні вольові зусилля, вміти
самостійно контролювати артеріальний
тиск, власну масу тіла, навчитись
визначати індекс маси тіла, вести
особистий щоденник самоконтролю.
9.
За
сестринської
моделі
профілактики артеріальної гіпертензії
головним
напрямком
профілактичної
роботи є формування мотивації щодо
здорового
способу
життя
шляхом
систематичних індивідуальних бесід на цю
тему. При щорічних медичних оглядах
слід проводити визначення груп ризику
виникнення
артеріальної
гіпертензії.
Проведення динамічного спостереження,
інтерактивного лікування, використання
індивідуальних підходів дієтолікування та
лікувальної
фізкультури,
виконання
індивідуальних
профілактичних
корекційних програм для пацієнтів груп
ризику
і
хворих
на
артеріальну
гіпертензію,
систематичне
навчання
здоров’ю при безперервній санітарноосвітній роботі сприяє попередженню
виникнення ускладнень. Слід відновити
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систему
гігієнічного
навчання
та
виховання людей щодо профілактики
артеріальної гіпертензії і здійснювати його
на всіх етапах соціалізації особистості.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
На підставі написаної магістерської
роботи можна виділити такі практичні
рекомендації
щодо
профілактики
артеріальної гіпертензії:
Рекомендувати
Житомирському
інституту медсестринства, як вищому
навчальному закладу відповідальному за
впровадження ступеневої медсестринської
освіти в Україні, розробити доповнення до
навчальних програм медичних сестербакалаврів, які б відповідали міжнародним
професійним
освітнім
стандартам
медичних сестер.
Рекомендувати
Житомирському
інституту медсестринства
наполегливо
впроваджувати елементи сестринського
процесу
(медсестринські
втручання,
розмежування функцій та партнерські
взаємовідносини між лікарем, медичною
сестрою-бакалавром
і
магістром
медсестринства)
в
роботу закладів
практичної охорони здоров’я на всіх
рівнях надання медичної допомоги.
Рекомендувати
уведення
в
навчальні
програми
інститутів
медсестринства та медичних коледжів
спецкурсу з проблеми артеріальної
гіпертензії та її профілактики на
дипломному етапі, збільшення кількості
годин вивчення теми «Артеріальна
гіпертензія» в навчальній
дисципліні
«Медсестринство в сімейній медицині» на
дипломному етапі, збільшення кількості
годин вивчення теми «Здоровий спосіб
життя»
в
навчальній
дисципліні
«Валеологія» на дипломному етапі.
Рекомендувати
Житомирському
інституту медсестринсва уведення в
навчальні програми на курсі медична
сестра-бакалавр спецкурсу «Навчання
пацієнтів основам здорового способу
життя».
Рекомендувати
уведення
в
програми післядипломного удосконалення
середніх медичних працівників розділу
«Навчання пацієнтів основам здорового
способу життя».
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ВСТУП
Актуальність проблеми. Цукровий
діабет (ЦД) — одне з найтяжчих
захворювань, що є проблемою не лише
медичного, а й соціального характеру.
Значна поширеність, довічний перебіг,
рання інвалідизація, високий рівень
смертності ставлять ЦД в один ряд із
такими недугами, як СНІД та онкологічні
захворювання. ЦД посідає третє місце за
рівнем захворюваності та смертності
населення у розвинутих країнах [1], тому
сьогодні
залишається
актуальною
проблемою для більшості країн світу.
ЦД 1-го типу займає особливе місце

в структурі дитячої ендокринології, є
серйозною медико-соціальною проблемою.
Діти, хворі на ЦД, складають близько 5 %
від загальної кількості хворих на ЦД і
захворюваність на діабет має постійну
тенденцію до зростання.[83]
При ЦД порушуються практично всі
види
обміну
речовин,
уражається
більшість органів і систем організму, що
швидко призводить до виникнення
ускладнень, які є головною причиною
ранньої інвалідизації та високої смертності
хворих. Практично кожна країна світу на
даний час має національну програму
боротьби з цукровим діабетом, що
здійснюється під контролем національних
комітетів. У 2002 р. була затверджена
комплексна програма "Цукровий діабет",
одним із ключових положень якої є
створення Державного реєстру хворих на
ЦД. В Україні основою реєстру стала
система
нагляду
за
діабетом
("СИНАДІАБ").
Впровадження нових
медичних технологій і форм організації
роботи
в
дитячій
ендокринології
відбувається на основі таких державних
документів, як Державна цільова програма
«Цукровий діабет» на 2009–2013 роки та
Накази МОЗ України «Про удосконалення
організації надання ендокринологічної
допомоги населенню України»[7–9].
За останні роки на Україні також
відмічається тенденція до зростання
кількості хворих на ЦД 1-го типу серед
дитячого
населення.
Зростання
поширеності та захворюваності на ЦД 1-го
типу серед дітей та підлітків України за
останні
роки
віддзеркалює
світову
тенденцію. Так, за період із 2007 по 2011
рр. показник поширеності у віковій
категорії до 14 років зріс із 68,9 до 77,6 на
100 тис., у віці з 15 до 17 років — із 175,3
до 192,3 на 100 тис. дитячого населення.
До 90-х років відзначався приріст
захворюваності не більш, ніж на 4%. Після
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2000 р. - до 46% нових випадків на рік.
При цьому показники захворюваності вищі
в областях, де краще поставлена
профілактична робота.
Створення
Державного
Реєстру
хворих на ЦД дозволило здійснювати
суворий динамічний контроль за кожним
випадком цукрового діабету, який виникає
в молодому віці, раціонально підійти до
проблеми
забезпечення
інсуліном,
ліжковим фондом, продуктами харчування
хворих на діабет, підвищити ефективність
соціальної реабілітації хворих, проводити
своєчасну діагностику й профілактику
тяжких діабетичних ускладнень.
Встановлено, що провідна роль у
розвитку цукрового діабету у дітей
належить біологічним та психологічним
факторам, найбільш вагомими є обтяжена
спадковість та наявність стресів. Соціальні
фактори, поряд з біологічними та
психологічними, також впливають на
розвиток хвороби, особливо відсутність
занять спортом та недотриманість режиму
харчування[87].
Враховуючи
сучасні
медичні
технології та вимоги до розробки нових
медичних технологій [10–13], необхідно
проводити роботу з оптимізації процесу
надання медичної допомоги хворим на
цукровий діабет дітям. Значного прогресу
у лікуванні хворих можна досягти за умов
створення та забезпечення належного
функціонування системи профілактики,
діагностики та лікування, широкого
застосування
сучасних
медичних
технологій, впровадження в практичну
діяльність стандартів надання медичної
допомоги.
Інформування є основою лікування
ЦД, а структуроване навчання хворого
вмінню самостійно справлятись із цим
захворюванням є основою досягнення
успішних результатів [9]. Встановлена
пряма залежність між компенсацією ЦД,
рівнем знань пацієнтів про свою хворобу і
адекватним
самоконтролем
[10].
Систематичне навчання з медичними
працівниками в «школах цукрового
діабету»,
сфокусоване
на
сімейні
взаємовідносини, включення батьків у
групи з навчання контролю за ЦД
102

покращують глікемічний контроль та
якість життя хворої дитини [14–16].
Проводячи заняття, медсестра повинна
оцінювати потребу пацієнта в інформації
та відповідно з цим вести навчання,
координувати
інформацію,
сприяти
функціонуванню
мультидисциплінарної
групи фахівців з надання допомоги
пацієнтові, оцінювати прогрес у його стані
і допомагати
йому дотримуватися
обраного лікування. Всі ці заходи є
компонентами сестринського процесу,
сестринської освіти.
Для покращання профілактичних
заходів щодо цукрового діабету медичним
сестрам
сімейної
ланки
необхідно
ретельніше
проводити
просвітницьку
роботу з корекції способу життя в сім'ях із
потенційним ризиком розвитку цього
захворювання, особливо серед осіб, які
мають спадкову схильність, надмірну вагу,
порушення ліпідного обміну, підвищений
артеріальний тиск.
Потенціальні
можливості
медсестринства з профілактики
та
навчання контролю за ЦД 1-го типу у дітей
не приділяється та не актуальні
і
належним чином не використовуються,
хоча наявний цінний світовий досвід
профілактичної роботи з попередження ЦД
у дітей і ролі сестринської моделі
профілактики.
Особливості профілактики ЦД 1 –го
типу серед дітей, які б відповідали
суспільним
потребам
сучасності,
висвітлено в публікаціях вітчизняних
вчених: М.Гульчій [13], О.А. Демченко[1416], Н.Б. Зелінська [23-24], В.А. Огнєв [46],
О.В Большова [60,82], О.Я. Самсонов [65],
І.І. Смірнов [71-75], Г.І.Лисенко [81].
У
дослідженні
використано
теоретичний
і
практичний
досвід,
узагальнений
у працях зарубіжних
фахівців: Л.Ю.Ігнатюк (РФ) [28], О.М.
Кавєріна (РФ) [30], Н.Ю.Філіна (РФ) [48],
С.Ю.Осокіної (РФ) [51],О.В. Васильєва
(РФ)[87], S. Brink (США)[99], H. Singh, C.
Bradley(США)[113].
Мета дослідження –визначити роль
медичної сестри в профілактиці та
реабілітації
дітей ,що хворіють на
цукровий діабет.

Об’єкт дослідження – цукровий
діабет у дітей
Предмет дослідження – роль
медичної сестри в роботі з дітьми, що
хворіють на цукровий діабет.
Головна ідея і основні положення
концепції дослідження
відображені в
робочій гіпотезі, що ґрунтується на
припущенні, згідно з яким
існують
невивчені чинники цукрового діабету 1-го
типу у дітей, зумовлені регіональними
особливостями, які можуть істотно
впливати на тяжкість захворювання. Роль
медичної сестри полягає у виявленні
ранніх стадій захворювання і проведенні
профілактичної роботи.
Завдання дослідження
передбачали:
1.
Вивчення
світового
та
вітчизняного досвіду щодо проблем
цукрового діабету у дітей та шляхи їх
вирішення.
2.
Дослідження
особливостей
епідеміології цукрового діабету 1-го типу
у дітей. Вивчення можливостей раннього
виявлення та контролю перебігу цукрового
діабету першого
типу у дітей та
ефективності
заходів
щодо
його
профілактики.
3.
Наукове
обґрунтування
сестринської
моделі
профілактики
цукрового діабету першого типу у дітей.
Методи наукового дослідження:
статистичний метод, бібліосемантичний
метод, метод системного аналізу, метод
спостереження.
Робота виконана на кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства.
Усі
дослідження виконані з дотриманням
основних положень GCP
(1996 р.),
Конвенції Ради Європи про права людини
та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964–2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Зв’язок роботи з науковими
програмами,
темами,
планами.
Магістерська робота є фрагментом

тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
Магістерська робота розглянута і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства (протокол № 2
від 03 вересня 2013 р.) та на засіданні
Вченої ради Житомирського інституту
медсестринства (протокол № 1 від 03
вересня 2013 р.).
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що вперше
проведено
наукове
обґрунтування
перспективних підходів до ролі медичної
сестри в реабілітації та первинній
профілактиці цукрового діабету першого
типу у дітей.
Теоретична
цінність
роботи
полягає у визначенні ролі медичної сестри
в реабілітації та первинній профілактиці
хворих на цукровий діабет першого типу
дітей.
Практичне значення полягає в
розробленні
конкретних
науковометодичних рекомендацій для медичних
сестер щодо реабілітації та первинної
профілактики цукрового діабету першого
типу у дітей.
Впровадження
результатів
дослідження в практику. Результати
роботи застосовуються у навчальному
процесі кафедри «Сестринська справа» і
факультету
післядипломної
освіти
Житомирського інституту медсестринства,
а також в роботі Координаційної ради з
проблем медсестринства.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні
результати
дослідження
доповідалися
та
обговорювалися на науково-практичних та
науково-теоретичних
конференціях
зокрема:
- на
Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи»
- Житомир, 2013 р.;
на
науково-практичній
конференції
«Менеджмент
у
медсестринстві» -Житомир, 2013 р.:
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– на ХVІІІ Міжнародному конгресі
студентів та молодих вчених. – Тернопіль
2014 р.;
–
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства від 3 вересня
2013 р. протокол № 2;
– на засіданні Вченої ради
Житомирського інституту медсестринства
від 3 вересня 2013 р. протокол № 1.
Публікація
результатів
дослідження. Матеріали роботи знайшли
відображення у 7 наукових працях, з яких
всі - самостійні.
Структура та обсяг роботи.
Робота складається із вступу, 5 розділів,
висновків,
додатків
та
списку
використаних джерел. Повний осяг роботи
– 1..сторінок друкованого тексту, з них 9..
сторінка основного тексту та ..5 сторінок
додатків. Список використаних джерел
місить 115 найменувань, з них 96
кирилицею та 19 латиною.
У даній публікації робота подається в
скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
А.О.Луцько «Роль медичної сестри в
профілактиці цукрового діабету
першого типу у дітей» можна
ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Роль медичної сестри в
профілактиці цукрового діабету 1-го
типу у дітей (аналітичний огляд
літературних джерел)
1.1. Історія
дослідження
цукрового діабету
1.2. Огляд захворюваності на
цукровий діабет серед дітей в різних
країнах світу
1.3. Патогенез
та
фактори
ризику розвитку цукрового діабету у дітей
1.4. Особливості
цукрового
діабету у дітей, та можливі його
ускладнення
1.5. Профілактика
цукрового
діабету І-го типу у дітей
1.6. Роль медичної сестри в
профілактиці цукрового діабету у дітей
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Розділ ІІ. Програма, обсяг та
методи дослідження
Розділ
ІІІ.
Епідеміологія
цукрового діабету у Житомирській
області та Україні
Розділ IV. Обізнаність сімей діти
яких хворіють на цукровий діабет та
медичних сестер з проблем цукрового
діабету у дітей
4.1. Обізнаність сімей діти яких
хворіють на цукровий діабет з проблем
профілактики та реабілітації цукрового
діабету першого типу у дітей
4.2.
Обізнаність
студентів
Житомирського інституту медсестринства
та практикуючих медичних сестер з
проблем профілактики і реабілітації
цукрового діабету
Розділ V. Підходи у вирішенні
проблем обізнаності сімей хворих на
цукровий діабет дітей
Висновки
Практичні рекомендації
Список використаних джерел
Додатки.
ВИСНОВКИ
У магістерській роботі зроблено
дослідження і узагальнення матеріалів
рівня готовності та обізнаності медичних
сестер щодо проведення навчання по
профілактиці та реабілітації цукрового
діабету серед сімей? діти яких хворіють на
цукровий діабет першого типу. Також
досліджено обізнаність та якість знань
батьків з приводу цукрового діабету
першого типу у дітей. Це дало змогу
сформулювати наступні висновки та
практичні рекомендації:
1. Встановлено, що більшість
студентів магістрів (47%), та (40%)
практикуючих медичних сестер свій рівень
знань з профілактики та реабілітації
цукрового діабету у дітей оцінюють
достатнім для професійного проведення
профілактичної
роботи,
що
підтверджується доволі високим рівнем
вірних відповідей на запитання анкети, які
ми внесли для перевірки рівня знань
студентів із питань етіології, патогенезу,
ускладнень та дієти при цукровому діабеті.
2. З’ясовано, що більшість студентів
для отримання більш повної інформації з

питань цукрового діабету користується
різноманітними джерелами інформації,
серед яких інтернет ресурси складають
78%, бібліотека за місцем роботи або
навчання - 36%, обласна медична
бібліотека - 42%, конференції, та
різноманітні наукові форуми - 22%. З
питань профілактики цукрового діабету
більшість
опитаних
студентів
68%
вважають
найефективнішим
заходом
cпостереження за дітьми з групи ризику,
посилення просвітницької роботи по
профілактиці ускладнень захворювання –
61% та пропагувати здоровий спосіб життя
- 57%.
3. Встановлено, що більшість
опитаних батьків діти яких хворіють на
цукровий діабет знають про ускладнення
до яких призводить дане захворювання,
зокрема такі ускладнення як гіпоглікемія
та гіперглікемія. В ході анкетування було
з’ясовано, що 48% опитаних не задоволені
роботою сімейних медичних сестер, тому,
що їх родини
не відвідують сімейні
медичні сестри і інформації стосовно
особливостей догляду та профілактики
цукрового діабету належним чином не
надають. В ході дослідження було
встановлено, що велика кількість опитаних
не знає систему хлібних одиниць,
вважають недоцільним ведення щоденника
харчування, та не вміють визначати рівень
глюкози сечі за допомогою тест смужок,
що на нашу думку є негативною
тенденцією.
5. Підтверджено, що основними
причинами зростання кількості хворих на
ендокринну патологію є: інтенсивний
вплив на населення факторів ризику
(обтяжена спадковість, нераціональне
харчування,
гіподинамія,
відсутність
занять спортом, надмірна маса тіла
(ожиріння), хронічний стрес, хронічний
дефіцит йоду тощо). Тому центральну роль
в досягненні позитивних результатів
лікування ЦД у дітей відіграють медичні
сестри, вони повинні забезпечувати :
високоякісний догляд за хворими на
цукровий
діабет,
організовувати
взаємодію лікарень, лікарів загальної
практики та амбулаторно спостережуваних
хворих, проводити велику кількість

досліджень
та
навчання
хворих,
консультувати
з вибору методів
лікування, навчати хворих дітей та членів
їх родини методам контролю перебігу
діабету,
консультувати
пацієнтів
амбулаторно,брати участь у наукових
дослідженнях, оцінювати якість роботи
колег.
6. Показано, що система навчання
хворих на цукровий діабет в даний час
стала дуже складною, але ефективною: її
застосування дозволяє знизити потребу в
госпіталізацію
і
частоту
розвитку
ускладнень.
Навчання
пацієнтів,
спрямоване на вміння керувати перебігом
захворювання,
є
основоположним
моментом терапії, так як використання
лише медичних засобів може виявитися
«втратою часу і коштів», якщо пацієнт не
навчений. Без навчання пацієнта правилам
інсулінотерапії, самоконтролю, питань
поведінки при ЦД неможливо досягти
гарної і довгостроковій компенсації
захворювання. Труднощі в навчанні
самоконтролю дітей з ЦД пов'язані з
різними психологічними особливостями,
зумовленими як віковими аспектами
сприйняття,
засвоєння
інформації,
поведінки, взаємини з членами сім'ї і
навколишнього соціуму, так і зі змінами
психіки дитини, викликаними самим
захворюванням і обмеженнями.
7.
Навчання
контролю
й
самоконтролю захворювання за участю
медичної сестри
– наріжний камінь
допомоги дітям і підліткам із ЦД 1-го типу
і потребує подальшого розвитку і
вдосконалення. Тому
роль медичних
сестер в навчанні самоконтролю дітей з
ЦД, є актуальною і має велике значення в
практичній охороні здоров’я. Пацієнти,
батьки, родина, школа та працівники
дошкільних
установ,
працівники
діабетичних клінік та дільничні лікарі та
медичні сестри мають об’єднати зусилля,
щоб
забезпечити
дотримання
багатокомпонентного
діабетичного
режиму.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Рекомендувати
уведення
в
навчальні
програми
інститутів
медсестринства та медичних коледжів
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спецкурсу з проблеми цукрового діабету у
дітей на додипломному етапі, збільшення
кількості годин вивчення теми «Цукровий
діабет у дітей» в навчальній дисципліні
«Медсестринство в сімейній медицині» на
додипломному етапі, збільшення кількості
годин вивчення теми «Здоровий спосіб
життя»
в
навчальній
дисципліні
«Валеологія» на додипломному етапі.
Рекомендувати
Житомирському
інституту медсестринсва уведення в
навчальні
програми
на
відділенні
бакалаврату
за
спеціальністю
«Сестринська
справа»
спецкурсу
«Навчання сімей діти яких хворіють на
цукровий діабет
основам контролю
цукрового діабету».
Медична допомога медичними
сестрами при цукровому діабеті повинна
бути комплексною і включати:
• виявлення діагнозу і спрямування
на лікування;
• навчання пацієнтів;
•
досягнення
оптимального
контролю перебігу цукрового діабету;
•
обов'язкове
обстеження
і
виявлення ускладнень;
• лікування гострих і хронічних
захворювань;
• лікування ускладнень цукрового
діабету.
Завдання для медичних сестер:
• Забезпечення хворих літературою ,
навчальними посібниками, консультування
на базі спеціалізованих відділень лікарень;
•
Організація
районних
діабетологічних служб для координації
діяльності лікарів загальної практики і
стаціонарів.
• Вироблення єдиних рекомендацій
з лікування цукрового діабету.
• Забезпечення медичних сестер і
хворих прямим телефонним зв'язком зі
службами невідкладної допомоги.
• Ведення реєстру хворих (і, по
можливості, груп ризику) по цукровому
діабету.
• Спостереження пацієнтів з
наявним або вперше встановленим
діагнозом цукровий діабет у стаціонарі.
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• Забезпечення
спеціалізованої
медичної допомоги (в ідеалі - в
спеціалізованих лікарнях).
Медичні сестри сестри повинні
забезпечувати :
високоякісний догляд за хворими на
цукровий діабет;
організовувати
взаємодію лікарень,
лікарів загальної практики та амбулаторно
спостережуваних хворих;
проводити велику кількість досліджень та
навчання хворих.
Цілі навчання сімей та дітей хворих
на цукровий діабет за участю медичної
сестри:
- Пояснити причини розвитку
захворювання та його ускладнень.
- Викласти принципи лікування,
починаючи з нескладних основних правил
і поступово розширюючи рекомендації з
лікування та спостереження;
Підготувати
хворих
до
самостійного
контролю
перебігу
захворювання.
- Надати пацієнтам докладні
рекомендації по правильному харчуванню
та зміни способу життя.
Забезпечити
пацієнтів
літературою.
Початковий комплект літератури
повинен включати:
- буклет про цукровий діабет;
- рекомендації по дієті;
буклет
по
амбулаторному
моніторуванні рівня глікемії з докладними
інструкціями;
- список телефонних номерів при
необхідності
екстреної
медичної
допомоги;
-вибірки інформаційних матеріалів
Уніфікованого
клінічного
протоколу
екстреної,первинної,вторинної
(спеціалізованої),
третинної
(високоспеціалізованої)
медичної
допомоги дітям з цукровим діабетом І
типу.
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ВСТУП
Актуальність теми. Останнім
часом в Україні в умовах соціальнодемографічної кризи питання збереження
здоров'я
молодого
покоління
перетворилось на предмет гострої уваги
[ЗО]. Особливу зацікавленість привертає
поширення серед молоді шкідливих
звичок, зокрема тютюнокуріння, його
зв'язок із різноманітними соціальними
факторами і вплив на здоров'я. Складність
цієї проблеми полягає у невідповідності
стандартного відношення до куріння у

суспільстві
і,
зокрема,
серед
підростаючого покоління. У 2006 р.
Україна офіційно ратифікувала Рамкову
конвенцію ВООЗ з боротьби проти
тютюнопаління . Протягом останніх 10
років прийнято низку законів та наказів,
виконання
яких
має
формальний
ха¬рактер. Україна, на жаль, продовжує
посідати одне з чільних місць серед країн,
де населення активно курить. Щодня від
80 до 100 тис. молодих.людей у світі
стають новими споживачами тютюну.
Загальновідомо, чим раніше людина
починає палити, тим важче згодом
відмовитися від цієї звички. Тому
виробники тютюнових виробів будують
свої рекламні кампанії, орієнтуючись в
першу чергу на молодь, як найбільш
перспективну з точки зору прибутку
частину населення. У цій ситуації без
активної
державної
антитютюнової
політики запобігти поширенню тютюнової
епідемії неможливо [34].
Експерти
ВООЗ
вважають
тютюнокуріння
"педіатричним"
захворюванням і, якщо в літературі подано
багато досліджень, в яких визначається
негативний вплив складників тютюнового
диму на стан окремих органів і систем, то
про смертельний ризик цієї епідемії мало
хто говорить. Позитивною тенденцією
останніх років є зменшення рівня
поширеності куріння в Україні. Україна в
абсолютних цифрах знаходиться на 17-му
місці серед інших країн щодо споживання
цигарок, що складає 1,5% всіх цигарок у
світі. Якщо в світі на кожну людину
припадає в середньому 870 викурених за
рік цигарок, то в Україні - 1500-1800 або
близько 4,5 цигарки на день, тобто
приблизно в два рази більше, ніж в
середньому на земній кулі. За невтішними
прогнозами ВООЗ, протягом 2005-2030
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років тютюн забере життя більше 175 млн.
осіб у світі [51].
Занепокоєння
медиків
і
громадськості викликає факт зниження
вікової межі початку куріння. Адже звичка
осіб віком 20-25 років до куріння
розвивається поступово: починаючи з
цікавості "спробувати при нагоді", з часом
перетворюється на стійку звичку, навіть необхідність. У науковій літературі подані
результати багатьох досліджень про
негативний вплив різ¬них форм куріння на
здоров'я.
[3;9;15;26;29;30;31].
Ранній
початок тютюнокуріння негативно впливає
на тривалість життя. Доведено також, що
ймовірність виникнення інфаркту міокарда
тим вища, чим менший вік курця. Щодо
ішемічної хвороби нижніх кінцівок, то у
молодих людей вона спостерігається
виключно серед курців [12; 17].
Актуальність теми профілактики
тютюнопаління зумовлено тим, що за
останні роки в Україні зростає частка
курців серед жінок і дітей та залишається
високою розповсюдженість куріння серед
чоловіків. За даними ВООЗ, в Україні
палить 34,6 % молоді. Середній вік, на
який припадає перша сигарета, становить
17-18 років. Тютюнова поведінка залежить
від добробуту, мешкання у міських
умовах, безробіття. Серед підлітків 12-17
років тютюн друга за розповсюдженістю
психоактивна речовина (після алкоголю).
Студентська молодь не тільки відображає
загальні тенденції і характеристику
статусу тютюнокуріння серед молоді, але і
є ідеальною цільовою групою, в якій
найбільш
ефективно
можуть
здійснюватися як діагностичні, так і
профілактичні та лікувальні програми по
боротьбі з тютюнопалінням.
Дослідження
ефективності
профілактичних програм за останні 10
років достатньо переконливо доказують,
що на сьогоднішній день серед усіх
психоактивних
речовин
саме
тютюнопаління є основною проблемою,
яка потребує рішучих профілактичних дій.
Розуміння
медичними
працівниками
тактики запобігання цієї згубної звички
дасть змогу скоротити кількість курців
серед своїх пацієнтів та колег. Припинення
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паління - не тільки питання профілактики,
його необхідно розглядати як одне із
призначень пацієнту при лікуванні будьяких захворювань та реабілітації. Медичні
працівники можуть відігравати ключову
роль у тому, щоб підвищити частоту спроб
припинення куріння, стимулюючи до
цього всіх своїх пацієнтів, які палять.
В основі стратегії зміцнення
здоров'я лежить санітарна просвіта, як
цілеспрямований вплив на свідомість і
поведінку людини з метою формування у
неї ціннісних орієнтирів, які забезпечують
необхідні умови для збереження і
відновлення здоров'я.
Роль медичної сестри в пропаганді
здорового способу життя, профілактиці
тютюнокуріння недостатня, а потенціальні
можливості
медсестринства
з
профілактики куріння серед осіб раннього
середнього та дорослого віку не
затребувані і належним чином не
використовуються.
Особливості
профілактики
тютюнокуріння в осіб раннього середнього
і дорослого віку, які б відповідали
суспільним
потребам
сучасності,
висвітлено в публікаціях вітчизняних
учених: І.В. Андрющенко [2;3], A.A.
Григоренко [21], О.Жигунової [23], В.В.
Косарєва [31], Ф. П. Ринди [59], Г. І.
Сидоренко [63], С. І. Табачникова [70].
Мета дослідження - Теоретично
обґрунтувати
та
експериментально
перевірити роль медичної сестри у
профілактиці тютюнопаління серед осіб
раннього середнього дорослого віку.
Об'єкт
дослідження
Профілактика тютюнопаління в осіб
раннього середнього дорослого віку.
Предмет дослідження - Роль
медичної
сестри
в
профілактиці
тютюнопаління.
Головна ідея і основні положення
концепції дослідження відображені в
робочій гіпотезі. Гіпотеза - ґрунтується на
припущенні, згідно з яким існують
невивчені аспекти педагогічних підходів
до протидії тютюнопаління серед осіб
раннього середнього дорослого віку.
Завдання дослідження передбачали:

1.
Вивчити світовий та вітчизняний
досвід антитютюнової боротьби
та
організації профілактичних заходів;
2.
Встановити регіональні особливості
поширення
тютюнопаління
в
Житомирській області та м. Житомирі та
встановити його причини;
3.
Наукове
обґрунтування
сестринської
моделі
профілактики
тютюнопаління в осіб раннього середнього
та дорослого віку.
Методи
дослідження:
бібліосемантичний, медико-соціологічний,
системного
підходу
та
логічного
узагальнення.
Для досягнення мети,
вирішення завдань дослідження був
використаний
наступний
комплекс
сучасних наукових методів дослідження:
1)
бібліосемантичний - для вивчення
світового
та
вітчизняного
досвіду
вирішення проблем тютюнопаління серед
осіб віком 20-25 років;
2)
медико-соціологічний
для
визначення рівня обізнаності серед осіб
раннього середнього дорослого віку з
питань розповсюдження тютюнопаління
для
ефективності
проведення
педагогічного експерименту;
3)
системного аналізу та логічного
узагальнення - для розробки педагогічних
підходів, спрямованих на запобігання та
протидію тютюнопаління серед осіб віком
20-25 років та рекомендацій медичним
сестрам щодо формування здорового
способу життя.
Робота виконана на кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства.
Усі
дослідження виконані з дотриманням
основних положень вСР (1996 р.),
Конвенції Ради Європи про права людини
та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964-2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Організація та основні етапи
дослідження.
На першому етапі (2012-2013 рр.).
Було
проведено
аналіз
наукових

літературних джерел наукової інформації в
світі і в Україні, вивчено особливості
медичної
допомоги
та
існуючі
організаційні форми надання лікувальнопрофілактичної допомоги хворим стосовно
проблеми тютюнопаління серед осіб
раннього та середнього дорослого віку,
обґрунтовано актуальність, встановлено
мету, завдання, об'єкт, предмет.
На другому етапі (2013 р.).
розроблено
науково-методологічний
інструментарій дослідження, обґрунтовано
перспективні підходи щодо вдосконалення
організації
лікувально-профілактичної
допомоги особам віком 20-25 років з
участю медичної сестри.
На третьому етапі (2013 р). Було
проведено соціологічне дослідження з
метою визначення ступеню обізнаності
студентів щодо проблеми тютюнопаління
серед осіб раннього та середнього
дорослого віку.
На четвертому етапі (2014 р.) Було
розроблено
і
запропоновано
ряд
педагогічних
підходів
по
протидії
тютюнопалінню
серед
студентів
Житомирського інституту медсестринства,
та розроблено перспективні педагогічні
підходи у діяльності медичних сестер по
протидії тютюнопаління серед осіб
раннього та середнього дорослого віку.
Сформульовано
загальні
висновки,
розроблені
практичні
рекомендації,
визначено
перспективи
подальших
наукових пошуків.
Наукова
новизна
отриманих
результатів Дані роботи доповнять
відомості щодо поширення тютюнопаління
серед осіб раннього середнього дорослого
віку. Розроблено комплекс педагогічних
профілактичних заходів щодо протидії
тютюнопаління серед осіб віком 20-25
років.
Теоретична
цінність
роботи.
Полягає в розширенні та поглибленні
теоретичних знань щодо тютюнопаління
серед осіб раннього середнього дорослого
віку.
Обґрунтовано
перспективні
педагогічні підходи м едичних сестер
щодо протидії тютюнопаління серед осіб
віком 20-25 років.
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Впровадження
результатів
дослідження в практику. Результати
роботи застосовуються у навчальному
процесі кафедри «Сестринська справа» і
факультету
післядипломної
освіти
Житомирського інституту медсестринства,
а також в роботі Координаційної ради з
проблем медсестринства.
Зв'язок роботи з науковими
програмами,
темами,
планами.
Магістерська робота є частиною тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою радою Житомирського інституту
медсестринства.
Магістерська
робота
розглянута і затверджена на засіданні
кафедрі
«Сестринська
справа»
Житомирського інституту медсестринства
(протокол № ^ від 9 вересня 2013 р.).
Практичне
значення
роботи.
Розроблено спецкурс медичним сестрам по
профілактиці такої шкідливої звички як
тютюнопаління серед осіб віком 20-25
років.
Розробленно
комплекс
рекомендацій
медичним сестрам по навчанню та
профілактиці тютюнопаління серед осіб
раннього середнього дорослого віку.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні
результати
дослідженні
доповідалися
та
обговорювалися на науково-практичних
конференціях зокрема:
на
XVIII
Міжнародному
медичному конгресі студентів та молоди:
вчених (Тернопіль, 2014 р.);
- на Міжнародній науково практичній конференції «Розвиток сучасно
освіти і науки: результати, проблеми,
перспективи» (Дрогобич, 2014р.)
- на Регіональній студентській
науково-практичній
конференції
міжнародною участю «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи» Житомир 2013 р.;
- на засіданні кафедри «Сестринська
справа»
Житомирського
інституту
медсестринства від 9 вересня 2013 р.
протокол № 2;
Публікація
результатів
дослідження.
1. Луцько С.М. Епідеміологія захворювань
із злоякісними новоутвореннями у людей
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залежних від тютюнопаління / С.М.
Луцько
//Матеріали
регіональної
студентської
науково-практичної
конференції з міжнародною участю
«Менеджмент у медсестринстві : проблеми
і перспективи», 25 лютого 2013р.,
Житомир. - Житомир: Полісся, 2013. - с.
73-75.
2.
Луцько С.М. Роль медичної сестри
у профілактиці тютюнопаління серед осіб
раннього та середнього дорослого віку /
С.М. Луцько // «Вища освіта в
медсестринстві : проблеми і перспективи»,
17-18 жовтня 2013 p., Житомир.-С. 243 245.
3.
Луцько С.М. Роль медичної сестри
у профілактиці тютюнопаління серед осіб
раннього та середнього дорослого віку /
С.М. Луцько // Збірник наукових праць
«Актуальні
проблеми
психологопедагогічної
підготовки
майбутніх
фахівців», 24 січня 2014 p., - Житомир. Житомир : вид-во ЖДУ ім.. І.Франка,
2014р. - с. 238 - 241.
4.
Lytsko S.M. Smoking and its harmful
effects / S.M. Lytsko // Матеріали
Всеукраїнської
науково-практичної
студентської конференції «Фахівець XXI
століття: професійні мовні компетенції»,
15 квітня 2014 p., - Житомир. - Житомир :
вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, 2014р. - с.53-54.
5.
Луцько С.М. Рівень обізнаності
студентів
стосовно
наслідків
тютюнопаління / С.М. Луцько // Тези ІІ-Ї
міжнародної
науково-практичної
конференції «Розвиток сучасної освіти і
науки:
результати,
проблеми,
перспективи», 25 квітня 2014 p., Дрогобич. - Дрогобич: вид-во Посвіт,
2014р.-с.19-20.
6.
Луцько
С.М.
Протидія
тютюнопаління серед осіб віком 20-25
років / С.М. Луцько // Матеріали XVIII
міжнародного
медичного
конгресу
студентів і молодих вчених, 28-30 квітня
2014 p., Тернопіль. - Тернопіль: вид-во
УКРМЕДКНИГА, 2014 p., - с.322.
7. Луцько С.М. Роль медичної сестри в
профілактиці тютюнопаління серед осіб
раннього середнього віку /С.М.Луцько.
//Вісник
Житомирського
інституту
медсестринства. -2014. -№ 1(6). –С.48-59..

Структура та обсяг роботи. Робота
складається із вступу, 3 розділів,
висновків,
додатків
та
списку
використаних джерел. Повний осяг роботи
- 122 сторінок друкованого тексту, з них
117 сторінок основного тексту та 5
сторінок додатків. Список використаних
джерел містить 105 найменувань, з них 85
кирилицею та 20 латиною.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
С.М.Луцька «Роль медичної сестри в
профілактиці тютюнопаління серед осіб
раннього середнього віку» можна
ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Тютюнопаління серед
осіб раннього середнього дорослого віку
1.1 .Тютюнопаління як наукова
проблема
1.2. Поширеність тютюнопаління
серед населення
1.3. Негативна дія нікотину на
здоров'я
1.4.
Заходи
профілактики
тютюнопаління
Розділ ІІ Програма предмет та
методи дослідження
Розділ
ІІІ.
Обгрунтування
педагогічних підходів щодо протидії
тютюнопаління серед осіб раннього
середнього дорослого віку
3.1. Ступінь
обізнаності
студентів - віком 20-25 років з проблеми
тютюнопаління
3.2. Педагогічні
підходи у діяльності медичних сестер
щодо профілактики тютюнопаління серед
осіб раннього середнього дорослого віку
3.3. Перспективні
педагогічні
підходи і рекомендації з профілактики
тютюнопаління у діяльності медичних
сестер
Висновки
Практичні рекомендації
Список використаних джерел
Додатки.

ВИСНОВКИ
Тютюнопаління серед осіб раннього
середнього
дорослого
віку
можна
розглянути як соціальне явище, поширення
якого відбувається швидкими темпами.
Проблему тютюнопаління, досліджені
особи віком 20-25 років відносять до
значущих і актуальних. Відмітимо, що
80%
з
опитаних
вважають,
що
тютюнопаління
є
для
України
національною загрозою.
Турбує той факт що особи рано
починають палити, що на момент
повноліття вони мають від двох до сорока і
більше спроб курити. Куріння є не лише
особистою проблемою кожної людини
окремо, але й гострою соціальною
проблемою, з якою пов'язане майбутнє
кожної людини і медичні сестри як ніхто
інший можуть відігравати ключову роль у
тому, щоб підвищити частоту спроб
припинення куріння, тому без їх активної
участі неможливо досягти поставленого
ВООЗ для всіх країн завдання: збільшити
кількість осіб, що не палять, до 80% і
зменшити споживання тютюну на 50%.
Також осіб не задовольняють
публікації стосовно тютюнопаління. Ми
дізнались, що основними причинами, які
спровокували початок тютюнопаління
досліджуваними особами на першому
місці стають неприємності, на другому
місці компанія, на третьому місці просто
так, і з цікавості на останньому місці. І
майбутні медичні працівники мало
обізнані стосовно того як проводити
профілактику тютюнопаління.
Ось тому істотно розширюється
перелік виконуваних ними професійних
функції. Важливою умовою підвищення
ефективності медичної діяльності у
даному напрямку є:
глибоке усвідомлення медичними
сестрами всієї складності проблеми
куріння, яка схожа з наркотичною
залежністю;
застосування спеціальних заходів
для полегшення подолання ним цього
захворювання;
створення «Школи здоров'я» індивідуальні програми роботи з курцями:
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для тих, що бажають кинути палити програму повної відмови від куріння;
- для тих, що не бажають кинути палити,
але не виключає таку можливість програму посилення мотивації і зниження
інтенсивності куріння;
- для тих, що не бажають кинути палити і
що відкидають таку можливість - програму
зниження інтенсивності куріння.
Під час проведення дослідження
було розроблено програму по протидії
тютюнопаління. Програма спрямована на
вивчення широкого спектру факторів
ризику й захисних факторів, і реалізується
шляхом навчання майбутніх медичних
сестер комбінації загальних особистісних і
соціальних умінь, здатності їх навчити
опиратися тютюнопалінню, і відмовитись
від такої шкідливої звички. Дослідження
надало можливість зробити рекомендації
медичним сестрам щодо проведення
профілактичної
роботи
серед
осіб
раннього середнього дорослого віку, за
участю медичних сестер.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Рекомендувати
уведення
в
навчальні
програми
інститутів
медсестринства та медичних коледжів
спецкурсу
«Протидія
тютюнопаління
серед осіб віком 20- 25 років» на
дипломному етапі, збільшення кількості
годин вивчення теми «Тютюнопаління
шкідлива звичка» в навчальній дисципліні
«Медсестринство в сімейній медицині» на
дипломному етапі, збільшення кількості
годин вивчення теми «Здоровий спосіб
життя»
в
навчальній
дисципліні
«Валеологія» на дипломному етапі.
Рекомендувати
Житомирському
інституту медсестринства наполегливо
впроваджувати елементи сестринського
процесу
(медсестринські
втручання,
розмежування функцій та партнерські
взаємовідносини між лікарем, медичною
сестрою-бакалавром
і
магістром
медсестринства)
в
роботу
закладів
практичної охорони здоров'я на всіх рівнях
надання медичної допомоги.
Рекомендувати
Житомирському
інституту медсестринсва уведення в
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навчальні програми на курсі медична
сестра-бакалавр спецкурсу «Профілактика
тютюнопаління серед осіб раннього
середнього дорослого віку».
При проведенні профілактичної
роботи медичною сестрою необхідно
приділити особливу увагу особам раннього
середнього дорослого віку, аби попередити
збільшення кількості людей , що
починають палити (20-25 років).
Здійснення супервізії та надання
підтримки
всім,
хто працює над
впровадженням
антитютюнових
профілактичних програм та здійснює
розробку матеріалів для різних цільових
груп, передача наукового та практичного
досвіду із попередження тютюнопаління
викладачам, медичним сестрам, батькам.
Профілактика
тютюнопаління
повинна проводитись медичною сестрою, і
повинна передбачати роботу не тільки з
особами раннього середнього дорослого
віку, але й з їх вчителями, батьками, тобто
профілактична робота повинна бути
комплексною і впливати не лише на
данних осіб, а й на їх оточення.
Медичні сестри повинн вмітиі:
розпитувати пацієнтів про таку
шкідливу звичку як паління;
вносити в амбулаторну карту
інформацію щодо паління пацієнта;
рекомендувати
курцям
кинути
палити;
допомагати відмовитись від паління
пацієнтам у складанні плану відвикання
від цієї звички;
оцінювати ступінь нікотинової
залежності;
пропонувати
при
необхідності
фармакотерапію і детально інформувати
пацієнта про її правильне використання;
забезпечувати постійний контроль
за тими, хто відмовився від паління, а у
випадку повернення до нього, заохочувати
пацієнта до нової спроби відмови;
за бажанням пацієнта направляти
його в спеціалізовані установи або на
групові заняття.
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
Ляхевич Т.Ф.
Житомирський інститут медсестринства

Ляхевич Тетяна
Магістр 2014 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
Вступ
Актуальність проблеми. Дитячий
травматизм є однією з актуальних проблем
охорони
здоров'я. Значимість
даної
проблеми часто недооцінюється. Рівень
травматизму, в тому числі дитячого
останнім часом невпинно зростає в усьому
світі. Особливо занепокоєння викликає
зростання
дорожньо-транспортного
травматизму,
який
призводить
до
зростання дитячої смертності, є однією з
причин інвалідності. За даними ВООЗ
протягом останніх років у багатьох країнах
від травм та нещасних випадків гине дітей
більше ніж від інфекційних хвороб.

Медики встановили, що тільки за минулий
рік більше 2 мільонів дітей одержали різні
травми , включаючи переломи, вивихи,
розтягнення
В
Європі
нещасні
випадки
спричиняють щорічно
близько
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мл.травм і отруєнь та 800 тис.причин
смерті.Щоденно внаслідок травм гине
понад 2 тис. осіб, 60 тис. госпіталізуються
у лікарні. Особливо виразними є
відмінності в показниках смертності від
травматизму в нових незалежних державах
та
країнах
Європейського
Союзу.Стандартизовані
показники
смертності в Європейському регіоні ВООЗ
становлять 77,4 на 100 тис., у т.ч. в СНД –
160,9, в ЄС – 42,8 відповідно. Згідно з
даними ВООЗ, травматизм та насилля в
Європі
є
основними
чинниками
насильницької смерті.(5). Дорожньо –
транспортні травми (ДТТ) у країнах з
низьким та середнім рівнем доходів
бувають частіше, ніж в країнах з високим
рівнем доходів. В 1,5 рази, отруєння – у 18
разів, падіння – 8 р., утоплення – 9 р.,
насильницька смерть від пожеж – у 8 р.,
самоубивств – 2,5р.[12]
Лауреат Нобелевської премії з
економіки 1998 р. Амартія Сен назвав
смертність
ключовим
критерієм
успішності розвитку країни [12]/ Рівень
смертності є віддзеркаленням здатності
суспільства до трансформації наявних
економічних ресурсів у найбільш важливе
– здоров’я людини. Простий індикатор
смертності або інтегрований показник
середньої очікуваної тривалості життя ,
який розраховується на основі наявних
даних по смертності населення , може
свідчити про рівень та напрямки розвитку
суспільства деколи більше, ніж складні
макроекономічні показники.[12].
У виникненні травм у дітей суттєве
значення
мають
вікові,
анатомо125

фізіологічні та психологічні особливості
дітей, їх фізичний та розумовий розвиток,
недостатність
життєвого
досвіду,
підвищений
інтерес
до
пізнання
оточуючого світу.
Найменш
розповсюджений
травматизм серед дітей першого року
життя.
Діти дошкільного віку майже постійно
знаходяться під наглядом батьків чи
вихователів дитячих закладів і рівень
травматизму серед них не перевищує 5%
від загальної кількості.
А ось діти шкільного віку
отримавши певну самостійність та свободу
і не маючи достатнього життєвого досвіду
травмуються значно частіше.
При
цьому
хлопчики
серед
травмованих складають 65-70%, що
пояснюється їх схильністю до рухливих
ігор, активного відпочинку.
Високий рівень травматизму, 2530% якого припадає на дитячий вік,
незадовільні
результати
медичної
реабілітації, призводять до того, що від 18
до 40% дітей, які перенесли травму
опорно-рухового апарату (ОРА), зазнають
інвалідизації. При цьому інвалідність від
травм у загальній структурі посідає третє
місце [4; 5; 6 ].
Обставини виникнення травм у
дитячому віці, як показали дослідження,
суттєво відрізняються від тих, за яких
травмуються дорослі. Вони, зазвичай,
виникають під час гри та більшою мірою,
ніж у дорослих, пов'язані з рівнем
виховання, віковими та індивідуальнопсихологічними особливостями дітей,
умовами їх життя. Аналіз обставин
виникнення травм у дітей показує, що
травматизм на 82,5% залежить від
індивідууму, тобто дитини, і лише на
17,5% – від травмонебезпечних ситуацій
[7; 8].
Відповідно до Концепції Державної
програми «Здорова дитина» на 2008 –
2017рр. однією з причин незадовільного
стану здоров’я дітей є травми та насилля.
Одним із напрямків реалізації державної
політики у сфері безпеки життєдіяльності
дитячого населення країни є створення
досконалої системи профілактики серед
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дитячого населення на всіх рівнях
виконавчої
влади.
Даною
роботою
передбачено
проаналізувати
стан
проблеми
та
намітити
шляхи
удосконалення системи організації роботи
з
профілактики
травматизму серед
дитячого населення.
Мета
дослідження
–
проаналізувати регіональні особливості
дитячого травматизму в Житомирській
області
та
науково
обгрунтувати
перспективні
підходи
щодо
його
профілактики за участю медичних сестер.
Головна ідея та основні положення
концепції дослідження відображені в
робочій гіпотезі, що ґрунтується на
припущені, що існують не вивчені
особливості
дитячого
травматизму
притаманні регіональним особливостям
його структури та розповсюдження на
Житомирщині, які можуть бути покладені
в основу нових підходів до його
профілактики у тому числі за участі
медичних сестер.
Об'єкт дослідження – дитячий
травматизм.
Предмет
дослідження
–
регіональні особливості структури і
розповсюдження дитячого травматизму в
Житомирській області та перспективні
підходи до його профілактики.
Відповідно до мети, визначено такі
завдання:
1. Провести аналіз наукових джерел
світового і вітчизняного досвіду щодо
організації боротьби з дитячою травмою;
2. Розробити програму, обсяг і методи
дослідження;
3. Встановити регіональні особливості
травматизму серед дітей Житомирської
області та визначити рівень обізнаності
медичних сестер з проблеми;
4. Розробити нові підходи та модель його
профілактики на регіональному рівні за
участю медичної сестри.
Методи дослідження:
1. Бібліосемантичний - для вивчення
стану проблеми.
2. Статистичний – для визначення
регіональних особливостей структури і
розповсюдження
дитячої
тавми
на
Житомирщині.

3.
Медико-соціологічний
- для
вивчення рівня знань медичних сестер
з проблеми дитячого травматизму.
4. Системного аналізу та логічного
узагальнення
–
для
наукового
обґрунтування перспективних підходів
сімейної медичної сестри до профілактики
дитячого травматизму.
Робота виконана на кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства.
Усі
дослідження виконані з дотриманням
основних положень GCP
(1996 р.),
Конвенції Ради Європи про права людини
та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964–2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Зв’язок роботи з науковими
програмами, темами, планами.
Магістерська робота є фрагментом
тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
Магістерська робота розглянута і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства (протокол № 2
від 03 вересня 2013 р.) та на засіданні
Вченої ради Житомирського інституту
медсестринства (протокол № 1 від 03
вересня 2013 р.).
Організація та основні етапи
дослідження.
Дослідження проводилося упродовж
2012-2014 років у чотири етапи.
1) Перший етап (2012-2013 рр.). На
основі наукових літературних джерел
проведено аналіз історичних аспектів
організації профілактичних заходів щодо
дитячого травматизму у світі і в Україні,
вивчено особливості виникнення різних
видів
дитячої травми та існуючі
організаційні форми щодо її протидії,
опрацьовано
науково-методичну
літературу та нормативну і законодавчу
базу
із
проблеми
дослідження,
обґрунтовано актуальність; встановлено
мету,
завдання,
об’єкт,
предмет,

виокремлено
гіпотезу
дослідження;
систематизовано базові поняття, визначено
педагогічні умови формування в процесі
ступеневої
освіти
професійної
компетентності медичних сестер закладів
охорони здоров'я первинного рівня.
2) На другому етапі (2013 р.)
встановлено
методологічну
основу
досліджуваної проблеми, розроблено та
затверджено на комісії з біоетики
опитувальник (додаток А), який ліг в
основу проведеного на третьому етапі
медико-соціологічного
дослідження
обізнанності медичних сестер з проблеми
дитячого травматизму.
3) На третьому етапі (2014 р.)
проаналізовано
й
систематизовано
статистичні показники здоров'я дитячого
населення
Житомрської
області,
встановлено
регіональні
особливості
структури і розповсюдження дитячого
травматизму, існуючі форми організації
лікувально-профілактичної
допомоги
дітям з приводу травматичних ушкоджень
в
закладахв
охорони
здоров'я
Житомирської області.
На четвертому етапі (2014 р.)
розроблено модель профілактики дитячого
травматизму на регіональному рівні,і
запропоновано
пропозиції
для
впровадження у навчальний процес у
вищих медичних навчальних закладах
України доповнення до навчальних
програм
на
додипломному
та
післядипломному рівнях, сформульовано
загальні висновки, розроблені практичні
рекомендації,
визначено
перспективи
подальших наукових пошуків.
Вірогідність
результатів
дослідження забезпечено методологічною
і теоретичною обґрунтованістю вихідних
позицій;
використанням
комплексу
взаємодоповнюючих методів, адекватних
завданням
і
логіці
дослідження;
репрезентативністю вибірки.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що вперше
буде проведено наукове обґрунтування
перспективних підходів до профілактики
дитячого травматизму на регіональному
рівні.
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Теоретична
цінність
роботи
полягає у доповненні теорії соціальної
медицини щодо організації лікувально профілактичної
допомоги
дітям
з
траматичими ушкодженнями зумовленими
регіональними особливостями структури і
розповсюдження
дитячої
травми
в
Житомирській області.
Практичне
значення
роботи
полягає в розробленні регіональної моделі
профілактики дитячого траматизму за
участі медичної сестри.
Впровадження
результатів
дослідження в практику здійснено
шляхом розроблення пропозицій щодо
внесення змін у навчальні плани та
навчальні програми підготовки медичних
сестер
на
додипломному
і
післядипломному
рівнях
в
Житомирському інституті медсестринства.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних конференціях зокрема:
- на
Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи»
- Житомир, 2013 р.;
на
науково-практичній
конференції
«Менеджмент
у
медсестринстві» -Житомир, 2013 р.:
– на ХVІІІ Міжнародному конгресі
студентів та молодих вчених. – Тернопіль
2014 р.;
–
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства від 3 вересня
2013 р. протокол № 2;
– на засіданні Вченої ради
Житомирського інституту медсестринства
від 3 вересня 2013 р. протокол № 1.
Публікація
результатів
дослідження.
Матеріали
роботи
представлені у 2 наукових працях, з них
всі – одноосібні.
Структура та обсяг роботи. Робота
складається із вступу, чотирьох розділів,
висновків,
додатків
та
списку
використаних джерел (116 найменувань
джерел, з них 102 – кирилицею та 14
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латиною). Загальний обсяг складає – 110
сторінок друкованого тексту, з них 93
сторінок основного тексту та 17 сторінок
додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
Т.Ф.Ляхевич «Роль медичної сестри у
профілактиці та реабілітації дитячого
травматизму» можна ознайомитись в
бібліотеці
Житомирського
інституту
медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Дитячий травматизм
(аналітичний огляд літератури)
1.1.
Епідеміологія
дитячого
травмвтизму
1.2.
Різновиди
дитячого
травматизму
1.3.
Особливості
побутового
дитячого травматизму
Розділ 2. Програма, обсяг та
методи дослідження
Розділ 3. Регіональні особливості
дитячого побутового травматизму та
організації спеціалізованої ортпедотравматологічної
допомоги
на
Житомирщині
3.1.
Особливості
епідеміології
дитячого травматизму в Житомирській
області
3.2. Особливості організації дитячої
травматологічної служби Житомирської
області
3.3. Обізнанність дітей з проблем
профілактики травматизму
3.3.1. Загальна
характеристика
опитаних
3.3.2.
Визначення
рівня
обізнанності дітей і підлітків з проблеми
дитячого травматизму
3.3.3.
Характеристика
травм,
перенесених респондентами
Розділ 4. Модель профілактики
побутового дитячого травматизму за
участю сімейних медичних сестер на
регіональному рівні
Висновки
Список літературних джерел
Додатки

Висновки
У магістерській дисертації зроблено
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров'я – за допомогою аналізу
епідеміології дитячого травматизму в
Житомирської
області
і
медикосоціологічного дослідження рівня знань
дітей та їх батьків з проблеми дитячого
травматизму
–
підвищити
якість
профілактики дитячої травми, що дало
змогу сформулювати такі висновки та
практичні рекомендації.
1. З'ясовано, що на Житомирщині,
як і в Україні в цілому, чітко
прослідковується загальна тенденція до
збільшення дитячого травматизму. При
цьому його рівні в Житомирській області
на сьогодні значно вищі ( 775,2 на 100 тис.
дитячого налення), ніж в середньому по
Україні (584,3 на 100 тис. відповідного
нсалення),
динаміка
зростання
травматизму на Житомирщині більш
стрімка: 7,9% за рік, у той час як в Україні
впродовж року - на 3,9%.
2. Показано, що в структурі
дитячого травматизму як в Україні, так і на
Житомирщині левову частку (61,0% в
Україні і 82,0% в Житомирській області)
складає побутовий травматизм. На другій
позиції – вуличний травматизм: 10,9% на
Житомирщині і 29,1% в Україні, шкільний,
спортивний, дорожньо-транспортний та
інші різновиди – менше 10,0%. Однак, на
Житомирщині в порівнянні з іншими
регіонами України мають місце істотні
відмінності. Так, в Житомирській області
майже у 3 рази нижча питома вага
вуличного
травматизму
(10,9%
в
Житомирській області і 29,1% в Україні) у
загальній структурі, і відповідно, вища
питома вага (82,0% в Житомирській
області) побутового травматизму, ніж в
середньому по Україні (61,0%). Решта
різновидів
дитячого
травматизму
(шкільний,
спортивний,
дорожньотранспортний, сільсько-господарський) на
Житомирщині істотно не відрізняються за
рівнями і питомою вагою у загальній
структурі від аналогічних показників в
Україні.

3. Встановлено, що в Житомирській
області
найвищі
рівні
дитячого
травматизму впродовж останніх років
спостерігаються у містах Житомирі,
Коростені,
Новоград-Волинському та
Бердичеві (відповідно: 1642,0; 866,3;
1076,0 та 570,6 на 100 тис. дитячого
населення). Із районів найвищі рівні
дитячого травматизму зареєстровані в
Житомирському і Черняхівському районах
(відповідно: 913,2 та 835,7 на 100 тис.
дитячого населення). Найнижчі – в
Народицькому (160,9 на 100 тис. дитячого
населення), Романівському (204,9) та
Володарськ-Волинському районах (220,2).
Зростання дитячого травматизму відбулося
в основному за рахунок побутової травми
(на 4,8% ). Натомість у 2013 році
впорівнянні з 2012 роком є зниження
показників вуличної травми, дорожньотранспортної, спортивної і шкільної.
4. Аналіз обсягів та складності
оперативних втручань, які виконуються
дитячими
ортопедами-травматологами
Житомирської обласної дитячої клінічної
лікарні свідчить, що на організацію
профілактичних заходів з попередження
дитячого травматизму у лікарів не
залишається часу. Це підтверджується
невпинним зростанням кількості травм
серед дітей, незважаючи на загалом
негативну демографічну ситуацію в
області – зменшення кількості дитячого
населення.
5. Підтверджено, що роль медичної
сестри
спрямована
не
тільки
на
викладання, але й на сприяння навчанню,
виховання медичної культури людини.
Найголовнішою умовою є залучення
медичною сестрою батьків дитини до
цього процесу. Оскільки в структурі
дитячого травматизму переважає побутова
травма,
основні
зусилля
сімейних
медичних сестер мають бути направлені на
просвітницьку
роботу
з
батьками
малолітніх дітей та з учнями загальноосвітніх шкіл.
6. Дитячий травматизм, особливо
його найбільш небезпечний різновид –
дорожньо-транспортний,
може
бути
попередженим завдяки організаваним
зусиллям всього суспільства, але для цього
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дитячого травматизму більш високий
потрібна рішуча підтримка на всіх рівнях
рівень пріоритетності, держава стане
державного управління, повинні бути
учасником глобального руху за зниження
виділені необхідні ресурси, створений
однієї з причин дитячої смертності і
організаційно–кадровий
потенціал
і
створить нове більш безпечне, більш
сформавана система програмних цілей і
привабливе для життя суспільство.
принципів. Приділяючи профілактиці
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІОГРАМИ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ
ХІРУРГІЇ НА ПРИКЛАДІ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ
ЛІКАРНІ МІСТА КИЄВА
Скиданчук В.В.
Житомирський інститут медсестринства

Скиданчук Володимир
Магістр 2014 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
ВСТУП
Актуальність теми. Останнім
часом здійснені революційні досягнення у
кардіохірургії. Це зумовлене актуальністю
проблеми ішемічної хвороби серця,
інфаркту міокарда — основних причин
смерті пацієнтів із серцево-судинними
захворюваннями, частка яких перевищує
50%.
Забезпечення
населення
кардіохірургічної допомогою - актуальна
проблема
медицини.
Дослідження
показують, що хірургічна допомога
необхідна кожному п'ятому пацієнту

кардіологічних
стаціонарів
[4,12].
Кардіохірургічною допомогою охоплено
поки що близько 30% хворих, які мають у
цьому потребу. Це пов'язано як з
необізнаністю контингенту людей із
хворим серцем, так і з відсутністю в
деяких клініках сучасного устаткування.
Головна проблема забезпечення доступу
населення
до
висококваліфікованої
кардіохірургічної
допомоги
—
це
катастрофічна нестача фінансування, яке
становить 30% необхідного. Вітчизняна
серцево-судинна хірургія є надбанням
держави. Вона зберегла науковий і
практичний потенціал, підготувала і
продовжує готувати нові, перспективні
професійні кадри [27].
Основними напрямами розвитку
судинної хірургії в Україні слід вважати:
впровадження
сучасних
стандартів
діагностики, профілактики та лікування
захворювань
судинної
системи;оптимізацію матеріальної бази та
структури підрозділів судинної хірургії,
починаючи з створення сучасного центру,
в якому мають застосовувати всі основні
класичні та ендоваскулярні хірургічні
технології [51].
Кадрове питання - одне з самих,
якщо
не
найголовніше
питання
модернізації охорони здоров'я. Сьогодні
медицина потребує сучасних, ерудованих,
високопрофесійних фахівців сестринської
справи, які зможуть працювати на
новітньому медичному обладнанні, що
володіють комп'ютерними технологіями,
вміють і бажають сприймати потік нової
інформації, інноваційних підходів, зміна
ставлення, як до пацієнта, так і до
розуміння своєї ролі в лікувально діагностичному
процесі
[39].
У
профілактиці розвитку післяопераційних
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ускладнень важливу роль відіграє чітко
організована робота усіх ланок оперблоку
та ефективність організації роботи в
операційній. Велике значення надається
роботі операційних медсестер, їх знанню
санітарно - епідеміологічного режиму,
техніки безпеки, виконанню посадових
обов'язків
[32].
Кожна
практична
маніпуляція повинна бути виконана
професійно, впевнено, без вагань і
роздумів; повинна виконувати належну їй
функцію;
не
повинна
приносити
додаткових страждань пацієнтові; після її
виконання
не
повинно
виникнути
ускладнень; повинна забезпечуватись
власна безпека медичного працівника і
безпека навколишнього середовища тощо
[46].
Якість трудового життя фахівців
сестринської справи суттєво впливає на
результат діяльності закладів охорони
здоров'я. Його поліпшення дає можливість
уникнути
плинності
кадрів,
укомплектувати робочі місця і мотивувати
середній медичний персонал до трудової
діяльності. Якість трудового життя
сестринського персоналу, за оцінкою
експертів, визначають такі критерії як
«оплата праці» 67%, «робоче місце» 59%,
«трудовий колектив» 46%, «керівництво
організацією» 42% , «службова кар'єра»
34%, «соціальні гарантії » 28%.
Аналіз та оцінка потенціалу трудової
діяльності медичних працівників, а також
рівень майстерності фахівця в процесі його
діяльності,
визначають
підходи
до
розстановки персоналу та ротації кадрів
усередині лікувально- профілактичного
закладу,
визначають
відповідність
характеристик людини моделі робочого
місця, встановлюють його професійну
придатність і службове зростання .
Система
оцінки
медичного
персоналу повинна бути спрямована не
тільки на оцінку кількісних показників
праці, але і на оцінку якісних показників.
Побудова
професіограм
повинна
проводитися на основі професійних,
особистісно-інтелектуальних
і
психофізіологічних
ознак.
Комплекс
методик оцінки медичного персоналу за
допомогою
професіограм
дозволяє
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розробляти
програми
управління
персоналом (формування
мотивації до праці, створення кадрового
резерву, підвищення кваліфікації та
розвиток працівників, кадрове планування
та ін). Рейтингова оцінка спеціаліста
проводиться за шкалою: до 33% працівник не відповідає займаній посаді,
34-67% - працівник відповідає займаній
посаді частково, 68- 100% - працівник
повністю відповідає займаній посаді і,
можливо, заслуговує зростання посадового
становища.
Особливості
різних
аспектів
професійної діяльності медичних сестер
хірургічного профілю висвітлено в працях
фахівців: Барикіної Н. [4], Брильової О.
[15], Возьмітіної А. [19], Гажевої А. [22],
Дмітрієвої М. [28]. Основні принципи
проведення професіографічного аналізу
діяльності висвітлені в публікаціях
Гилазетдинової Л. [24], Клімчук Т. [41],
Клімова Е. [58], Самійленко В. [62]та ін.
Об'єкт дослідження: діяльність
високоспеціалізованих
відділень
багатопрофільних лікарень.
Предмет
дослідження:
професіограма
медичної
сестри
спеціалізованого
відділення
серцевосудинної
хірургії
на
прикладі
Олександрівської клінічної лікарні міста
Києва.
Мета дослідження - обгрунтування
перспективних підходів до розробки
професіограми
медичної
сестри
спеціалізованого
відділення
серцевосудинної
хірургії
на
прикладі
Олександрівської клінічної лікарні міста
Києва.
Завдання наукового дослідження:
1. Вивчення
вітчизняного
та
світового досвіду організації роботи у
спеціалізованих
відділеннях
серцевосудинної хірургії.
2. Проаналізувати існуючу систему
організації роботи медичних сестер у
відділенні
серцево-судинної
хірургії
Олександрівської клінічної лікарні міста
Києва
та
науково
обґрунтувати
перспективні підходи до внесення змін у
посадові інструкції відділення, згідно з

освітньо-кваліфікаційним
рівнем
працівників.
3. Визначити рівень готовності
випускників вищих медичних навчальних
закладів та практикуючих медичних сестер
до роботи в спеціалізованому відділенні
серцево-судинної хірургії.
4. Розробити професіограму медичної
сестри
спеціалізованого
відділення
серцево-судинної
хірургії
Олександрівської клінічної лікарні міста
Києва.
Головна ідея та основні положення
концепції дослідження відображені в
робочій гіпотезі, що ґрунтується на
припущенні, що висока ефективність
професійної діяльності медичної сестри
відділення
серцево-судинної
хірургії
можлива лише при оптимальній трудової
мотивації в поєднанні з необхідними
професійно важливими якостями.
Методи
дослідження:
бібліосемантичний, системного аналізу та
логічного
узагальнення,
медикосоціологічний.
Робота виконана на кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства,
на
базі
відділення
серцево-судинної
хірургії
Олександрівської клінічної лікарні міста
Києва.
Усі дослідження виконані з
дотриманням основних положень вСР
(1996 р.), Конвенції Ради Європи про права
людини та біомедицину (від 4 квітня 1997
р.) та Гельсінської декларації Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964-2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Зв'язок роботи з науковими
програмами,
темами,
планами.
Магістерська робота є частиною тематики
наукових
досліджень,
затверджених
вченою радою Житомирського інституту
медсестринства.
Магістерська
робота
розглянута і затверджена на засіданні
кафедри
«Сестринська
справа»
Житомирського інституту медсестринства
(протокол № 2 від 9 вересня 2013 р.).
Організація та основні етапи
дослідження.

На першому етапі (2012-2013 рр.):
було
проведено
аналіз
наукових
літературних джерел наукової інформації
стосовно
розвитку
серцево-судинної
хірургії в світі та Україні, обґрунтовано
актуальність, встановлено мету, завдання,
об'єкт, предмет дослідження.
На другому етапі (2013 р.):
розроблено структурно-логічну схему
етапності дослідження, описано методи
наукового пошуку.
На третьому етапі (2013 р):
проведено соціологічне дослідження з
метою визначення рівня знань студентів та
практикуючих медичних сестер з клінічної
дисципліни «Медсестринство в хірургії» та
стосовно внутрішньолікарняної інфекції, а
також проведено хронометраж робочого
часу медичної сестри відділення серцевосудинної хірургії.
На четвертому етапі (2014 р.):
розроблено
професіограму
та
запропоновано
психограму
медичної
сестри
спеціалізованого
відділення
серцево-судинної хірургії.
Наукова
новизна
одержаних
результатів, полягає в тому, що проведено
наукове обгрунтування перспективних
підходів до розробки професіограми
медичної
сестри
спеціалізованого
відділення серцево- судинної хірургії
Олександрівської клінічної лікарні міста
Києва.
Теоретична
цінність
роботи
полягає у визначенні концепції організації
сестринського процесу у спеціалізованому
відділенні серцево-судинної хірургії.
Практичне значення роботи.
1.
Розроблено
професіограму
медичної
сестри
спеціалізованого
відділення
серцево-судинної
хірургії
Олександрівської клінічної лікарні міста
Києва.
2.
Внесені зміни та доповнення до
посадових інструкцій медичної сестри
відділення серцево-судинної хірургії з
розподілом функціональних обов'язків
медичної сестри в залежності від освітньокваліфікаційного
рівня
(«молодший
спеціаліст»,з базовою вищою освітою
(бакалавр) та вищою освітою (медичної
сестри-магістр).
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3.
Розроблено
пропозиції
щодо
внесення змін та доповнень в навчальні
плани та навчальні програми підготовки
дипломованих
медичних
сестер
та
бакалаврів з предмету «Медсестринство в
хірургії» які виносяться на самостійне
вивчення з використанням інтернету.
Впровадження
результатів
дослідження в практику. Розроблено
пропозиції щодо внесення змін та
доповнень в навчальні плани та навчальні
програми
підготовки
дипломованих
медичних
сестер,
бакалаврів
медсестринства
з
предмету
«Медсестринство в хірургії».
Апробація
результатів
дослідження.
Основні
результати
дослідження
доповідалися
та
обговорювалися на науково-практичних
конференціях, зокрема:
на
XVIII
Міжнародному
медичному конгресі студентів та молодих
вчених (Тернопіль, 2014 р.);
- на Міжнародній науково практичній
конференції
«Розвиток
сучасної освіти і науки: результати,
проблеми,
перспективи»
(Дрогобич,
2014р.)
- на Регіональній студентській
науково-практичній
конференції
з
міжнародною участю «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи».
-Житомир 2013 р.;
- на засіданні кафедри «Сестринська
справа»
Житомирського
інституту
медсестринства від 9 вересня 2013 р.
протокол № 2;
Публікація
результатів
дослідження. Матеріали роботи знайшли
відображення у 5 одноосібних наукових
працях, 1 — у збірниках наукових праць, 4
- у збірниках матеріалів конференцій, а
саме:
1. Скиданчук В.В. Особливості
професіограми медичної сестри /В.В.
Скиданчук
//Регіональна
студентська
науково-практична
конференція
з
міжнародною участю «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи».
- Житомир, 17-18 жовтня 2013 р. - с. 291.
2. Скиданчук В.В. Організація
роботи
медичної
сестри
в
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спеціалізованому
відділенні
/
В.В.
Скиданчук //Міжнародна науково практична конференція «Розвиток сучасної
освіти і науки: результати, проблеми,
перспективи»25 квітня 2014р., Дрогобич. с. 24
3. Skydanchuk V. The role of nurse
in healthcare centers / B.B. Скиданчук
//Матеріали всеукраїнської науково практичної
студентської
конференції
«Фахівець XXI століття: професійні мовні
компетенції» 15 квітня 2014 p., Житомир. с. 99
4. Скиданчук В.В. Організація
роботи
медичної
сестри
в
спеціалізованому
відділенні
серцевосудинної хірургії / В.В. Скиданчук
//Матеріали
XVIII
Міжнародного
медичного конгресу студентів та молодих
вчених. 28 - 30 квітня 2014 р Тернопіль. с. 323
5. Скиданчук В.В. Особливості
професіограми
медичної
сестри
спеціалізованого
відділення
серцевосудинної
хірургії
на
прикладі
Олександрівської клінічної лікарні міста
Києва
/В.В.Скиданчук
//Вісник
Житомирського інституту медсестринства.
-2014. -№ 1(6). –С.124-134.
Структура та обсяг магістерської
роботи: Робота складається із вступу,
чотирьох розділів, висновків, додатків та
списку
використаних
джерел
101
найменувань джерел, з них 88 - кирилицею
та 13 латиною). Загальний обсяг роботи –
115 сторінок друкованого тексту, з них 104
сторінки основного тексту та 11 сторінок
додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
В.В.Скиданчука
«Особливості
професіограми
медичної
сестри
спеціалізованого відділення серцевосудинної
хірургії
на
прикладі
Олександрівської
клінічної
лікарні
міста Києва» можна ознайомитись в
бібліотеці
Житомирського
інституту
медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ

Розділ 1. Діяльність медичної
сестри
спеціалізованого
відділення
серцево-судинної хірургії (аналітичний
огляд літературних джерел
1.1. Історія розвитку серцевосудинної хірургії в світі та Україні.
1.2. Надання
серцево-судинної
допомоги в Україні на сучасному етапі
1.3. Характеристика відділення
серцево-судинної
хірургії
Олександрівської клінічної лікарні міста
Києва
1.4. Медсестринський процес та
його складові
Розділ 2. Програма, обсяг та
методи досліджень
Розділ 3. Готовність студентів
Житомирського
інституту
медсестринства
та
практикуючих
медичних
сестер
до
роботи
в
спеціалізованому відділенні серцевосудинної хірургії
3.1. Визначення
рівня
знань
студентів
Житомирського
інституту
медсестринства
та
практикуючих
медичних сестер з клінічної дисципліни
«Медсестринство в хірургії»
3.2. Визначення
рівня
знань
студентів
Житомирського
інституту
медсестринства
та
практикуючих
медичних
сестер
щодо
внутрішньолікарняної інфекції
Розділ 4. Професіограма медичної
сестри
4.1. Загальна
характеристика
професіограми
4.2. Професіограма
медичної
сестри
відділення
серцево-судинної
хірургії
4.3. Хронометраж робочого часу
медичної сестри відділення серцевосудинної хірургії
Висновки
Список використаної літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
У магістерській дисертації зроблено
теоретичне узагальнення і розв'язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров'я - за допомогою медикосоціологічного дослідження рівня знань та
готовністі студентів медичних закладів та

практикуючих медичних сестер до роботи
в спеціалізованому відділенні серцевосудинної хірургії науково-обгрунтовані
перспективні
підходи
до
розробки
професіограми
медичної
сестри
спеціалізованого
відділення
серцевосудинної хірургії, що дало змогу
сформулювати такі висновки та практичні
рекомендації.
1.
У посадових інструкціях
відділення
серцево-судинної
хірургії
відсутні функціональні обов'язки медичної
сестри з базовою вищою освітою
(бакалавр), адже саме вони мають
працювати у спеціалізованих відділеннях
багатопрофільних лікарень.
2.
Для ефективного здійснення
медсестринського
процесу
необхідно
збільшити штат відділення та ввести
розподіл професійних дій протягом
чергової зміни, згідно функціональних
обов'язків в залежності від освітньокваліфікаційного рівня медичної сестри.
3.
Після опрацювання даних
анкети, яка проводилась серед студентів
Житомирського інституту медсестринства
та
практикуючих
медичних
сестер
встановлено, що найбільший рівень знань
мають «Медичні сестри - магістри»,
найменший - студенти IV курсу відділення
«Сестринська справа», а рівень знань
«Медичних сестер - бакалаврів» та
практикуючих медичних сестер майже
рівний.
4.
Необхідне
впровадження
курсів підготовки для молодих спеціалістів
перед початком роботи у спеціалізованих
відділеннях. Перед прийомом на роботу
також
необхідно
враховувати
професіограму та психограму медичної
сестри.
5.
Професіограма
медичної
сестри
відділення
серцево-судинної
хірургії повинна включати в себе:
відомості про професію, процес праці,
санітарно-гігієнічні
умови
праці,
психофізіологічні вимоги до працівника,
професійні знання і навики, вимоги до
професійної підготовки.
6.
Після
проведення
аналізу
психічних якостей медичної сестри
відділення серцево-судинної хірургії нами
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- запровадити проходження курсів
визначено, що психограма медичної сестри
спеціалізації перед початком роботи у
з
освітньо-кваліфікаційним
рівнем
багатопрофільних лікарнях для медичних
«молодший спеціаліст» лише на 55%
сестер з освітньо- кваліфікаційним рівнем
наближена до стандартної психограми
«молодший спеціаліст»;
медичного
працівника,
психограма
- вищим навчальним закладам І - III
студентів «Медична сестра-бакалавр» на
рівнів акредитації, доповнити навчальні
72%, а студентів «Медична сестрапрограми
підготовки
бакалаврів
з
магістр» на 95%.
предмету «Медсестринство в хірургії»
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:
темами : «Догляд за хворими з патологією
розглянути
та
затвердити
серцево-судинної
системи»
та
професіограму медичної сестри відділення
«Профілактика захворювань серцевосерцево-судинної
хірургії
на
судинної системи», а також збільшити
регіональному рівні; внести зміни та
самостійну роботу з використанням
доповнення до посадових інструкцій
інтернету;
медичної сестри відділення серцево- практикуючим медичним сестрам
судинної
хірургії
з
розподілом
для підвищення свого освітнього та
функціональних
обов'язків
медичної
професійного
рівня
відвідувати
сестри в залежності від освітньосимпозіуми,
науково-практичні
кваліфікаційного
рівня
(«молодший
конференції з питань медсестринства.
спеціаліст»,з базовою вищою освітою
(бакалавр) та вищою освітою (медичної
сестри-магістр);
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ВСТУП
Актуальність
теми.
Старіння
населення — закономірний і незворотний
процес, неодмінний атрибут і супутник
соціально-економічного
прогресу
й
демографічної модернізації, незворотній та
носить глобальний характер. Більше того,
в першій половині XXI ст. його темпи
зростуть, а приріст людей похилого віку
помітно перевищить приріст чисельності
дітей і працездатного населення. Загалом,
щомісяця
понад
мільйон
людей
переступають поріг свого 60-річчя.
Пропорція людей віком за 60 років в
усьому світі у найближчі 50 років

подвоїться: вона зросте від сьогоднішніх
10% до 22% у 2050. Досить високий рівень
старіння (35 — 40%) очікується у Східній
Європі, зокрема у Польщі та Україні [18].
Загально-цивілізаційна
тенденція
зниження народжуваності, характерна для
розвинутого світу протягом останніх
сторіч, у поєднанні з досягнутими
успіхами у подовженні тривалості життя
виступають детермінантами прискореного
старіння населення і з часом породжують у
старіючому населенні ризик виникнення і
закріплення депопуляційних явищ, тобто
перевищення кількості померлих над
числом народжених [31].
На сьогодні існує проблема, яка
гостро постала у сучасних країнах,
включаючи й Україні, де кількість людей
похилого віку складає досить вагому
частку.
Це
проблема
негативного
ставлення до людей, які сягнули
пенсійного віку, хибні стереотипи, які
ґрунтується на упередженому сприйнятті
людей
зважаючи
на
їх
вікові
характеристики. Зміна соціального статусу
людини в старості, викликане, насамперед,
припиненням або обмеженням трудової
діяльності, трансформацією ціннісних
орієнтирів, самого способу життя і
спілкування, а також виникненням різних
утруднень як у соціально - побутовій, так і
в психологічній адаптації до нових умов,
диктує
необхідність
вироблення
і
реалізації специфічних підходів, форм і
методів соціальної роботи з людьми
похилого віку. Важливість повсякденної
уваги до рішення соціальних проблем цієї
категорії громадян зростає й у зв'язку зі
збільшенням питомої ваги людей похилого
віку в структурі населення України, що
спостерігається в останнє десятиліття не
тільки в нашій країні, але і в усім світі [12].
Тенденція росту чисельності людей
похилого віку вимагає корінної зміни
соціальної політики у відношенні цієї,
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найбільше соціально незахищеної категорії
суспільства, особливо зараз, в умовах
ринкової економіки. Необхідно пам'ятати,
що люди похилого віку - це найбільш
соціально вразлива частина населення. В
сучасних
умовах
життя
вони
зіштовхуються з багатьма проблемами, а
саме:
матеріальними,
економічними,
побутовими та психологічними, які
ставлять їхнє життя на рівень виживання.
Дані проблеми виникають тому, що
більшість
людей
похилого
віку
залишаються
самотніми,
відчувають
труднощі через відсутність підтримки від
близьких людей, стають хворобливими,
немічними. І якщо раніш основна
відповідальність за людей похилого віку
лежала на родині, проте зараз її все
частіше беруть на себе державні і місцеві
органи, установи соціального захисту
населення [76].
Зміни в Україні за останні роки
призвели до погіршення умов життя
населення, тому потреба в ефективній
роботі
системи
медико-соціального
захисту
постає
зараз
як
ніколи.
Непрацездатні громадяни в кожній країні є
предметом турботи держави, яка бере
соціальну політику за основу своєї
діяльності. Основною турботою держави
про людей похилого віку та інвалідів є їх
матеріальна підтримка (пенсії, соціальні
виплати,
пільги
тощо).
Однак
непрацездатні громадяни потребують не
тільки матеріальної підтримки, важливу
роль відіграє надання їм дієвої медикосоціальної,
психологічної,
правової,
організаційної допомоги [84].
"Якість життя" для людей похилого
віку це, насамперед, доступність медикосоціальної допомоги. Сьогодні таку
допомогу
більшість
професіоналів
визначають, як комплекс медичних і
соціальних послуг, що надаються хворим
літнього віку в медичних установах чи
вдома, колективами, що складаються з
лікарів, медичних сестер, соціальних
працівників, психологів, трудо-терапевтів і
персоналу, що доглядає.
Соціальна політика в країні є
недосконалою, і не в змозі задовольнити
всі потреби людей похилого віку.
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Проблеми осіб даної вікової категорії
населення є актуальними і потребують
невідкладного вирішення з боку держави,
суспільства
та
оточуючих
людину
похилого віку осіб. З року в рік соціальна
робота з людьми похилого віку набуває
дедалі
більшої
актуальності,
стає
значущою
і невід'ємною
частиною
соціальної політики. Люди похилого віку
потребують підтримки, захисту, допомоги
та піклування для того, щоб повноцінно
функціонувати в суспільстві, не бути
ізольованими від суспільства і не стати
тягарем для оточуючих. Саме тому
необхідно працювати і вдосконалювати
діяльність у сфері соціальної роботи з
людьми похилого віку, розробляти нові
принципи, форми та методи роботи з цією
категорією
українського
суспільства.
Проблематика старіння і його зв'язки з
перебігом
основних
демографічних
процесів детально розглядалися у роботах
відомих демографів із далекого і близького
зарубіжжя А. Е. Єрмакової, А. Ландрі, 3.
Павліка, С. Престона та інших. Серед
вітчизняних науковців, які вивчають
проблеми депопуляції та різні аспекти
старіння населення, слід відзначити С.
Пирожкова, Н. Левчук, В. Піскунова, Т.
Коваля [26, 27], Н. Шевчука й ін. [92], а
також
співробітників
Інституту
геронтології АМН України В. Безруков [7],
В. Чайківську [84] та ін.
Специфікою соціальної роботи з
людьми похилого віку займається велика
когорта науковців, серед яких можна
назвати: Е. І. Холостову [82], В. М.
Шахрая [92], І. Д. Звєрєву [20], А. І.
Капську [24], М.В. Колбасіну [28]. Е. І.
Холостова у своїх дослідженнях розглядає
життєдіяльність людей похилого віку
впродовж усього життя, описує похилий
вік як соціальну проблему, аналізує
ставлення до даної вікової групи в
суспільстві, сім'ї та близькому оточенні.
Висвітлює основні проблеми, з якими
зіштовхуються особи даного вікового
прошарку. В. М. Шахрай стверджує, що
люди похилого віку є соціальною
спільністю, яка має притаманні для неї
особливості, переконання та досвід, і бере
участь у житті суспільства.Розглядає теорії

старості та принципи соціальної роботи з
людьми з людьми похилого віку. У
дослідженні використано теоретичний і
практичний досвід, узагальнений в працях
фахівців із Польщі: А. Каптач [25], Л.
Корчак [33], І. Рагуліна [59], К. Чернецької
[86] та ін.
Проте, не зважаючі на довготривалі
періоди вивчення проблем людей похилого
віку, на сьогодні існує велика кількість
невирішених проблем, які потребують
детальнішого вивчення та розроблення
нових підходів до їх вирішення.
Актуальність проблеми, об'єктивна
потреба у формуванні практичних навичок
у соціальних та медичних працівників
вирішувати проблеми похилих людей
об'єднано, що і допоможе отримати
позитивний
результат.
Ця
низка
невирішених питань щодо допомоги
похилим людям і сприяла вибору теми
дослідження «Ставлення суспільства до
виникнення проблем старіння»
Мета наукового дослідження провести порівняльну характеристику
проблем
людей
похилого
віку в
Житомирській області.
Об'єкт дослідження: населення
похилого віку Житомирської області.
Предмет дослідження: проблеми
людей похилого віку.
Головна ідея і основні положення
концепції дослідження відображені у
робочій гіпотезі, що ґрунтується на
припущенні, що прошарки населення
похилого віку мають схожі проблеми
психологічного, економічного та медикосоціального плану. Ми сподіваємося, що
результати нашого дослідження нададуть
допомогу соціальним працівникам, а також
фахівцям із соціальної роботи в організації
соціальної роботи з людьми похилого віку.
Завдання наукового дослідження:
1.
Вивчення
світових
і
вітчизняних наукових джерел інформації
щодо виникнення проблем у людей, які
досягли похилого віку.
2.
Медико-соціологічне
дослідження обізнаності медичних та
соціальних
працівників
стосовно
геронтології, геріатрії та особливостей

надання медичної та соціальної допомоги
населенню похилого віку.
3. Обґрунтування перспективних
підходів до удосконалення організації
лікувально-профілактичної та соціальної
допомоги особам похилого віку за участю
соціальних працівників.
Для досягнення мети, вирішення
завдань перевірки гіпотези дослідження
був використаний наступний комплекс
сучасних наукових методів дослідження:
1)
Бібліосемантичний - для
вивчення світового та вітчизняного
досвіду вирішення проблем геронтології та
геріатрії;
2)
Клініко-статистичний - для
проведення кількісного та якісного
порівняльного аналізу демографічних
показників та показників потреб у
допомозі
осіб
похилого
віку
в
Житомирській області та в Україні;
3)
Медико-соціологічний - для
аналізу
обізнаності
медсестер
та
соціальних
працівників
щодо
особливостей надання соціальної та
медичної допомоги пацієнтам похилого
віку;
4)
Системного
аналізу
та
логічного узагальнення - для наукового
обґрунтування перспективних підходів до
удосконалення
організації
надання
допомоги особам похилого віку за участю
соціальних та медичних служб.
Робота виконана на кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства.
Усі
дослідження виконані з дотриманням
основних положень вСР (1996 р.),
Конвенції Ради Європи про права людини
та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964-2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Зв'язок роботи з науковими
програмами,
темами,
планами.
Магістерська робота є фрагментом
тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
147

Магістерська
робота
розглянута
і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства (протокол № 2
від 03 вересня 2013 р.) та на засіданні
Вченої ради Житомирського інституту
медсестринства (протокол № 1 від 03
вересня 2013 р.).
Організація та основні етапи
дослідження.
Дослідження
проводилося
упродовж 2012-2014 років у чотири етапи.
Перший етап (2012-2013 рр.). На
основі наукових літературних джерел
проведено аналіз історичних аспектів
розвитку геронтології та геріатрії в світі і в
Україні, вивчено особливості медикосоціальної
допомоги
та
існуючі
організаційні форми надання лікувальнопрофілактичної
допомоги
пацієнтам
похилого віку, опрацьовано науковометодичну літературу та нормативну і
законодавчу
базу
із
проблеми
дослідження, обґрунтовано актуальність;
встановлено мету, завдання, об'єкт,
предмет,
виокремлено
гіпотезу
дослідження;
систематизовано
базові
поняття.
На другому етапі (2013 р.)
встановлено
методологічну
основу
досліджуваної проблеми, розроблено та
затверджено на комісії з біоетики
опитувальник (додаток 1, 2), які стали за
основу проведеного на третьому етапі
медико-соціологічного
дослідження
обізнанності
медичних
сестер
та
соціальних
працівників
з
основ
геронтології та особливостей організації
надання
медико-соціальної
допомоги
пацієнтам похилого віку.
На третьому етапі (2013 р.)
проаналізовано
й
систематизовано
демографічні
показники,
статистичні
показники
здоров'я
населення
Житомирської області в цілому та
показники здоров'я осіб похилого віку,
встановлено
регіональні
особливості
надання медичної та соціальної допомоги
пацієнтам похилого віку.
На четвертому етапі (2014 р.)
проведено
медико
соціологічне
дослідження обізнаності медичних сестер
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та соціальних працівників з основ
геронтології та особливостей організації
надання
медико-соціальної
допомоги
пацієнтам похилого віку в сільській та
міській місцевості.
На п'ятому етапі (2014 р.)
розроблено і запропоновано пропозиції
для впровадження в навчальний процес у
вищих медичних навчальних закладах
України доповнення до навчальних
програм предметів «Медсестринство в
геронтології», сформульовано загальні
висновки,
розроблені
практичні
рекомендації,
визначено
перспективи
подальших наукових пошуків.
Вірогідність
результатів
дослідження забезпечено методологічною
і теоретичною обґрунтованістю вихідних
позицій;
використанням
комплексу
взаємодоповнюючих методів, адекватних
завданням
і
логіці
дослідження;
репрезентативністю вибірки.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що вперше
проведено
наукове
обґрунтування
перспективних підходів до удосконалення
організації медико-соціальної допомоги
пацієнтам похилого віку.
Теоретична
цінність
роботи
полягає у доповненні теорії соціальної
медицини щодо організації надання
медико-соціальної допомоги пацієнтам
похилого віку на первинному рівні та
розробці перспективних підходів щодо
концепції розширення ролі медичних
сестер та соціальних працівників в
організації
надання
лікувальнопрофілактичної
допомоги
пацієнтам
похилого віку .
Практичне
значення
роботи
полягає
в
розробленні
практичних
рекомендацій для соціальних працівників
та медичних сестер щодо удосконалення
організації медико-соціальної допомоги
пацієнтам похилого віку.
Впровадження
результатів
дослідження в практику здійснено
шляхом розроблення пропозицій щодо
внесення змін у навчальні плани та
навчальні
програми
підготовки
дипломованих
медичних
сестер
з

предметів
«Медсестринство
в
геронтології».
Апробація
результатів
дослідження.
Основні
результати
дослідження
доповідалися
та
обговорювалися на науково-практичних та
науково-теоретичних
конференціях
зокрема: Основні положення роботи
доповідались та обговорені на:
- на II Міжнародній науково-практичній
конференції «Розвиток сучасної освіти і
науки:
результати,
проблеми,
перспективи» - Дрогобич, 2014 р;
на науково-практичній конференції
«XXI Century Professionals: Occupational
Language Competence» - Житомир, 2014;
на
Всеукраїнській
науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи» Житомир, 2013 p.;
на науково-практичній конференції
«Менеджмент
у
медсестринстві»
Житомир, 2013 p.:
на XVIII Міжнародному медичному
конгресі студентів і молодих вчених. Тернопіль 2014 p.;
на засіданні кафедри «Сестринська
справа»
Житомирського
інституту
медсестринства від 9 вересня 2013 р.
протокол № 2;
на
засіданні
Вченої
ради
Житомирського інституту медсестринства
від 9 вересня 2013 р. протокол № 1.
Публікація
результатів
дослідження.
Матеріали
роботи
представлені у 6 одноосібних наукових
працях.
Структура та обсяг роботи. Робота
складається із вступу, п'ятьох розділів,
висновків,
додатків
та
списку
використаних джерел (109 найменувань
джерел, з них 100 - кирилицею та 9
латиною). Загальний обсяг складає - 128
сторінок друкованого тексту, з них 117
сторінок основного тексту та 11 сторінок
додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
Л.П.Ярош «Ставлення суспільства до
виникнення проблем старіння» можна

ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Теоретичні уявленняпро
процеси
старіння
та
соціальнопсихологічний стан людей похилого
віку
1.1. Процес старіння людини, як
наукова проблема
1.1.1. Основні
теоретичні
трактування процесу старіння
1.1.2. Показники,
що
характеризують старість
1.1.3. Вплив віку похилих людей
на зміну їх особистісних особливостей
1.1.4. Поняття і сутність соціальної
геронтології
1.1.5. Основні задачі і професійні
обов'язки соціального працівника...
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Програма, етапи та
методи дослідження
Висновки до розділу
Розділ 3. Особливості роботи
соціальних працівників у вирішенні
соціальних проблем людей похилого
віку
3.1. Етичні принципи спілкування
соціального працівника
3.2. Нормативно - правові основи
соціальної підтримки людей похилого віку
3.3. Ефективність
співпраці
медичних і соціальних служб при наданні
медико-соціальній
допомозі
особам
похилого віку
3.3.1. Стан
здоров'я
людей
похилого віку в Житомирській області
3.3.2. Вікова структура населення
3.3.3. Показники захворюваності
людей похилого віку
3.3.4. Основні причини смертності
осіб похилого віку
Висновки до розділу 3
Розділ 4. Особливості організації
медико-сощальної роботи медичних
сестер та соціальних працівників з
людьми похилого віку
4.1. Загальна
характеристика
опитаних медичних сестер та соціальних
працівників
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4.2. Суб'єктивна
оцінка
респондентами рівня своїх знань щодо
особливостей роботи медичних сестер та
соціальних працівників з людьми похилого
віку
4.3. Визначення чи користуються
медичні
та
соціальні
працівники
додатковими джерелами інформації для
підвищення рівня обізнаності при роботі із
людьми похилого віку
4.4. Суб'єктивна
оцінка
відношення медичних сестер та соціальних
працівників до власної професії
4.5. Суб'єктивна
оцінка
визначення практикуючими медичними
сестрами та соціальними працівниками
щодо основних існуючих на сьогодні
проблемах з якими зустрічаються похилі
люди
4.6. Суб'єктивна
оцінка
практикуючих
медичних
сестер
та
соціальних працівників щодо обізнаності
їх про чинники, які сприяють високій
хворобливості людей похилого віку
4.7. Визначення
суб'єктивної
оцінки медичних сестер, соціальних
працівників та осіб похилого віку щодо
необхідності
існування
спеціальних
центрів для людей похилого віку
4.8. Визначення
суб'єктивної
оцінки медичних сестер та соціальних
працівників щодо умов проживання людей
похилого віку в будинках пристарілих
4.9. Загальна
характеристика
проведення опитування людей похилого
віку
4.10 Визначення інформації щодо
наявності
у респондентів
власного
будинку та скільки осіб проживає разом з
ними
4.11. Визначення інформації щодо
облаштування будинку
4.12. Визначення
суб'єктивної
оцінки осіб похилого віку щодо отримання
сторонньої допомоги
4.13. Оцінка людей похилого віку
щодо існуючих у них матеріальних статків
4.14. Отримання інформації щодо
наявності
у респондентів
власного
автомобіля
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4.15. Визначення
суб'єктивної
оцінки респондентів щодо здатності їх
самостійно придбати продукти та речі з
магазину
4.16. Отримання інформації щодо
наявності у респондентів певної групи
інвалідності
4.17 Визначення
суб'єктивної
оцінки здатності людей похилого віку до
самообслуговування
4.18 Визначення як саме люди
похилого віку проводять свій вільний
час
Висновки до розділу 4
Розділ
5.
Пропозиції
по
вирішенню основних проблем, що
виникають під час надання медикосощальних послуг людям похилого віку
5.1. Психолого-педагогічні умови
та
шляхи
формування
моральних
цінностей
майбутніх
соціальних
працівників в процесі навчання
5.2. Принципи участі медичних
та соціальних працівників в ефективній
адаптації людей похилого віку в будинках
пристарілих
5.3. Принципи
попередження
різних психологічних розладів у людей
похилого віку під час перебування у
будинках пристарілих
Висновки до розділу 5
Висновки
Практичні рекомендації
Список використаної літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
У магістерській дисертації зроблено
теоретичне узагальнення і розв'язання
актуальної
галузі
медико-соціальної
допомоги людям похилого віку - за
допомогою медико - соціологічного
дослідження обізнаності медичних сестер
та соціальних працівників обґрунтувати
перспективні підходи до вдосконалення
організації медико-соціальної допомоги
пацієнтам похилого віку за участю
медичних
сестер
та
соціальних
працівників, що дозволило сформулювати
наступні
висновки
та
практичні
рекомендації.

1.
Підтверджено,
що
демографічна ситуація на Житомирщині
істотно не відрізняється від ситуації з
народжуваністю, смертністю і тривалістю
життя чоловіків і жінок в цілому по
Україні. Вона характеризується низькою
народжуваністю, високою смертністю,
від'ємним приростом населення, короткою
в порівняння з європейськими країнами
тривалістю життя та великою різницею
(більше 10 років) між тривалістю життя
чоловіків і жінок.
2.
Доведено, що для осіб
похилого віку складає велику проблему
доступність
вчасної
та
ефективної
медичної та соціальної допомоги, це
здебільшого
стосується
мешканців
сільської місцевості, відсоток даної
проблеми у мешканців міста значно
менший.
3.
Вітчизняний та зарубіжний
досвід роботи медичних сестер та
соціальних працівників свідчить про
можливість підвищення обсягів та якості
надання
медико-соціальної
допомоги
вдома людям похилого віку шляхом більш
широкого залучення для цієї роботи
медичних сестер, волонтерів, сусідів,
знайомих. Однак розширення обсягу
незалежних медичних та соціальних
втручань при наданні медико-соціальної
допомоги хворим похилого віку вимагає
наявності
у
медсестер
медичної
компетенції, а у інших незалежних
соціальних
працівників
проходження
спеціальних курсів, для підвищення
обізнаності при наданні різних видів
допомоги даній віковій категорії.
4.
З'ясовано, що впродовж року в
Житомирській області було надано
медичними сестрами допомогу більше, ж
15 тис. пацієнтам похилого віку, зокрема,
лише стаціонарів вдома організовано
більше 6 тис. Кількість медсестринських
відвідувань перевищує 185 тис., що
складає навантаженя 8 відвідувань на одну
медсестру за добу. Впродовж року
медичними сестрами надано більше 535
тис.
медичних
послуг
(ін'єкцій,
внутрішньовенних крапельних вливань,
перев'язок трофічних виразок і пролежнів,
катетеризацій сечового міхура, масажів

тощо). За ініціативою медичних сестер
організовано більше 1855 лікарських
консультацій вдома до одиноких пацієнтів
похилого віку. Надано більше 40 тис.
соціально- побутових послуг. Залучено
більше 8 тис. волонтерів та активу із числа
сусідів, друзів та сторонніх осіб для
догляду за одинокими хворими вдома, з
якими проведено більше 3 тис. занять по їх
навчанню основам догляду вдома за
одинокими хворими похилого віку.
5.
Оскільки
залучення
волонтерів та інших осіб для догляду за
одинокими хворими похилого віку
потребує їх навчання основам догляду, то
нами
було
проведено
медико
соціологічне дослідження вивчення рівня
знань
майбутніх
та
практикуючих
медичних сестер з основ геронтології на
основі якого встановлено, що суб'єктивно
найвище оцінили свій рівень знань з
проблем людей похилого віку ніж
соціальні працівники.
6.
Встановлено, що існують
істотні розбіжності в оцінці опитуваними
значимості захворювань в пацієнтів
похилого
віку.
Найважливішим
в
організації догляду і медико-соціальної
допомоги пацієнтам похилого віку є
навчання членів сім'ї основам догляду за
хворим.
7.
Встановлено, що жоден з
опитуваних не вказав, що отриманих у
навчальному закладі знань для нього
недостатньо.
Натомість,
переважна
більшість
практикуючих
медсестер
(73,0±4,9%) заявили, що отриманих у
навчальному закладі знань для них цілком
достатньо. Така впевненість, на жаль, не не
підтверджується відповідями на питання,
за якими перевірялись
реальні знання опитуваними особливостей
організації тактичної допомоги пацієнтам
похилого віку.
8.
Показано, що реальні знання
опитуваних, зокрема, відсоток правильних
відповідей
на
питання
обізнаності
медичних сестер та соціальних працівників
щодо існуючих проблем у людей похилого
віку виявився істотно нижчим.
9.
Соціальні
працівники
у
переважній більшості відповіли, що вони
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майже не проходили спеціальних курсів
для підвищення знань щодо психологічної
роботи з людьми похилого віку.
Практикуючі медичні сестри відмітили, що
мають достатньо знань щодо потреб людей
похилого віку.
10.
Встановлено, що, багато
респондентів, у опитувані в якості джерел
інформації щодо досліджуваної проблеми
користуються інтернет-ресурсами. Тому
викладачам м потрібно звернути увагу на
найбільш достовірні джерела інформації.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Рекомендувати
та
розробити
доповнення до навчальних програм

медичних сестер на додипломному та
післядипломному етапах безперервної
освіти, що стосуються особливостей
роботи медичних сестер з пацієнтами
похилого віку. Рекомендувати уведення в
навчальні програми ВНЗ І-ІІІ рівня
акредитації
на
додипломному
та
післядипломному
етапах
спецкурсу
«Активний спосіб життя у похилому віці».
Рекомендувати збільшити кількість
годин на вивчення у навчальних
дисциплінах
«Медсестринство
в
соціальній медицині» та «Медсестринство
в геронтології та геріатрії».
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