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АННОТАЦІЯ 

Богуш Т. Л. Роль медичної сестри у 

профілактиці сальмонельозу. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю: 223 

«Медсестринство». Галузь знань 22 

«Охорона здоров'я». КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Житомир, 

2018. 

Актуальність дослідження. 

Актуальною проблемою для України 

залишається наявність гострих кишкових 

інфекцій, а саме сальмонельозу, адже 

рівень захворюваності в ряді міст і 

областей країни зберігає тенденцію до 

зростання. Питома вага випадків 

захворювань сальмонельозами становить 

7,3% від усіх випадків гострих кишкових 

інфекцій. Ситуація, що склалася, вимагає 

пошуку нових підходів до профілактики 

сальмонельозу. 

Мета дослідження – обґрунтування 

перспективних підходів щодо 

профілактики сальмонельозу медичною 

сестрою. 

Об’єкт дослідження – 

захворюваність на сальмонельоз та 

обізнаність медсестер щодо профілактики 

сальмонельозу. 

Предмет дослідження – роль 

медичної сестри у профілактиці 

сальмонельозу. 

Методи дослідження. Для 

досягнення мети використано теоретичний 

аналіз літературних джерел; проведено 

аналіз статистичних даних щодо 

захворюваності на сальмонельоз та 

медико-соціологічне дослідження 

(анкетування) 50 студентів-бакалаврів, 

віком 18-15 років КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради та 50 практикуючих 

медсестер, які працюють в інфекційних 

відділеннях чи кабінетах Житомирської 

області з різним віком від 25 до 75 років за 

допомогою розробленого авторського 

опитувальника. 

Результати. Проаналізовано накові 

та статистичні джерела. Встановлено, що 

впродовж 2014 - 2016 років має місце 

стійка тенденція до збільшення випадків 

сальмонельозу, однак у 2017 році – значно 

знизились показники і це підтверджено 

статистичними даними. 

Виявлено, що медсестри 

відповідально ставляться до самоосвіти і 

вважають це необхідним для професійного 

росту. Так, вивчаю нормативні накази – 5 

(10,0%); проходжу курси підвищення 

кваліфікації – 18 (36,0%); самостійне 

знайомлення з новими літературними 

джерелами – 8 (16,0%); пошук інформації 

в Інтернеті – 9 (18,0%); користування 

бібліотекою та беру участь в нарадах, 

конференціях, семінарах – 10 (20,0%). 

Встановлено, що практикуючі 

медичні сестри користуються джерелами 

інформації для поповнення знань з 

проблем медсестринства, такими як курси 

підвищення кваліфікації – 18 (36,0%); 

бібліотека – 5 (10,0%); Інтернет – ресурси 

– 5 (10,0%); журнали, газети – 6 (12,0%); 

радіо, телебачення - 16 (32,0%). 

Отримані дані дозволяють 

констатувати, що 12 (24,0%) медсестер 

дали відповідь - мають достатньо знань з 

проблеми сальмонельозу; 16 (32,0%) 

вважають не достатньо, а 22 (44,0%) 

опитуваних віддали перевагу - важко 

відповісти. 

Також нами було виявлено, що у 16 

(32,0%) серед опитуваних досконало 

володіють знаннями, щоб навчати 

населення профілактиці сальмонельозу;  

10  (20,0%) вважають, що рівень знань 

достатній; мають загальне уявлення про 

проблему 21 (42,0%); знання недостатні – 



 

4 

 

3 (6,0%). Із цього можна зробити висновок, 

3 (6,0%) включають в себе медичних 

сестер стаж роботи яких складає від 1-5 

років, а це ланка молодих спеціалістів, 

яким бракує знань та досвіду для навчань 

методів профілактики сальмонельозу, тому 

необхідно на курсах підвищення 

класифікації поширювати знання з 

проблем інфектології, іключаючи і 

питання сальмонельозу. 

Студенти також відповідально 

ставляться до самоосвіти і вважають це 

необхідним для професійного росту. Так, 

вивчають нормативні накази – 2 (4,0%); 

самостійно займаються пошуком 

інформації в Інтернеті, користуються 

бібліотекою – 44 (88,0%) та 4 (8,0%) - 

беруть участь в нарадах, конференціях, 

семінарах. 

Встановлено, що опитані бакалаври 

користуються джерелами інформації для 

поповнення знань з проблем 

медсестринства, такими як Інтернет – 

ресурси – 48 (96,0%); журнали, газети – 2 

(4,0%). 

В свою чергу 16 (32,0%) студентів 

мають достатньо знань з проблеми 

сальмонельозу, які вони отримали під час 

навчання у закладі вищої медичної освіти, 

а не достатньо – 4 (8,0%); частково – 30 

(60,0%). 

Бакалаври, оцінюючи свій рівень 

знань з проблеми сальмонельозу, 

вважають рівень знань достатній – 26 

(52,0%); мають загальне уявлення про 

проблему – 22 (44,0%); знання недостатні 

– 2 (4,0%). 

Встановлено, що студенти 

користуються джерелами інформації для 

поповнення знань, такими як: Інтернет – 

ресурси; журнали, газети, а медсестри 

такими як курси підвищення кваліфікації, 

бібліотека, радіо, телебачення, а також 

Інтернет – ресурси та журнали, газети. 

Анкетуванням підтверджено, що більша 

кількість медичних сестер і студентів 

бакалаврів володіють знаннями достатньо, 

а також цікавляться проблемою 

сальмонельозу, що дає змогу їм проводити 

профілактичні заходи серед населення 

щодо профілактики сальмонельозу з 

метою поширення інформації, щодо 

попередження захворювання. 

Показано, що медсестри повинні 

використовувати партнерство, тобто 

спільні зусилля сімейної медичної сестри, 

пацієнтів, їх родин. 

Підтверджено, що для досягнення 

позитивного ефекту щодо зменшення 

захворюваності сальмонельозом потрібно 

проводити лекції, бесіди, семінари, 

розробляти та поширювати санбюлетні, 

різні брошури, пам'ятки тощо. 

Висновки. Вважаємо, що у 

профілактиці захворювання на 

сальмонельоз значно повинна зрости роль 

медичних сестер закладів охорони 

здоров'я. Їх обізнаність в питаннях 

епідеміології, діагностики, лікування, 

догляду за пацієнтами, профілактики, 

сприятиме пошуку шляхів попередження 

сальмонельозу, включаючи тісну 

співпрацю медичних сестер з населенням 

щодо інформування про заходи по 

запобіганню виникнення і поширення 

сальмонельозу. 

Маючи достатній багаж знань, як з 

клінічного медсестринства, так і з 

педагогіки й психології, медична сестра 

завжди зможе проінформувати пацієнта і 

його родину щодо здорового способу 

життя, життя в умовах хвороби з метою 

попередження зараження членів сім’ї, 

сприятиме збереженню та відновленню 

здоров'я та профілактиці захворювань. 

Для досягнення позитивного ефекту 

медична сестра повинна також проводити 

санітарно-просвітницьку роботу серед 

населення щодо питань профілактики 

сальмонельозу. 

Практичні рекомендації. 

Систематично підвищувати рівень 

обізнаності спеціалістів медсестринства на 

курсах підвищення кваліфікації та за 

допомогою участі в семінарах, науково- 

практичних конференціях, тренінгах, які 

включають питання проблем 

сальмонельозу. 

Спеціалістам медсестринства 

постійно поширювати інформацію серед 

населення щодо профілактики інфекційних 

захворювань, включаючи і сальмонельоз. 

Ключові слова: медична сестра, 

сальмонельоз, захворюваність, 
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профілактика, інформування населення, 

санітарно-просвітницька робота. 

 

ANNOTATION 

Bogush T. L. The role of a nurse in the 

prevention of salmonellosis. Qualification 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Master's work on obtaining an educational 

master's degree in nursing in specialty 223 

"Nursing", branch of knowledge 22 "Health 

care". Сommunal higher education institution 

"Zhytomyr Medical Institute" of Zhytomyr 

Regional Council, Zhytomyr 2018. 

Relevance of research. The acute 

problem for Ukraine remains the presence of 

acute intestinal infections, namely 

salmonellosis, because the incidence rate in a 

number of cities and regions of the country 

remains a tendency to increase [8]. Specific 

gravity of cases of diseases with 

salmonellosis is 7,3% of all cases of acute 

intestinal infections. The current situation 

requires the search for new approaches to the 

prevention of salmonella. 

The purpose of the study is to 

substantiate promising approaches to the 

prevention of salmonellosis by a nurse. 

Research methods. To achieve the 

goal, a medical-sociological study 

(questionnaire) was used with the help of a 

specially developed questionnaire. 50 

undergraduate students aged 18-15 years in 

Zhytomyr medical institute and 50 nurses 

practicing in infectious diseases or cabinets of 

different ages or 25-75 years old. 

Results. It has been confirmed that 

during 2014-2016 there is a steady tendency 

to increase the incidence of salmonellosis, 

however, in 2017, the indicators have 

decreased significantly and this is confirmed 

by statistical data. 

It has been established that nurses are 

responsible for self-education and consider it 

necessary for professional growth. Yes, I 

study normative orders - 5 (10,0%); I pass 

advanced training courses - 18 (36,0%); 

independent acquaintance with new literary 

sources - 8 (16,0%); search of information on 

the Internet - 9 (18,0%); use of the library and 

take part in meetings, conferences, seminars - 

10 (20,0%). 

It has been established that practicing 

nurses use information sources to update their 

knowledge of nursing problems. So, such as 

advanced training courses - 18 (36,0%); 

library - 5 (10,0%); Internet resources - 5 

(10,0%); magazines, newspapers - 6 (12,0%); 

radio, 

television - 16 (32,0%). 

The obtained data allow to state that 12 

(24,0%) nurses answered the question - they 

have sufficient knowledge about the problem 

of salmonellosis; 16 (32,0%) do not consider 

it enough, and 22 (44,0%) of respondents 

preferred - it is difficult to answer. 

We also found that 16 (32,0%) of the 

respondents had a thorough knowledge of the 

knowledge of the population to prevent 

salmonellosis; 10 (20,0%) believe that the 

level of knowledge is sufficient; Have a 

general idea of the problem - 21 (42,0%); 

insufficient knowledge - 3 (6,0%). From this, 

it can be concluded that 3 (6,0%) include 

nurses whose work experience ranges from 1 

to 5 years, and this is a link of young 

specialists who lack the knowledge and 

experience to train methods for the prevention 

of salmonella, so there are courses to improve 

the classification should pass all without 

courses do not have the right to work. 

However, students are also responsible 

for self-education and consider it necessary 

for professional growth. Yes, study normative 

orders - 2 (4,0%); independently search for 

information on the Internet, use the library - 

44 (88,0%) and 4 (8,0%) - take part in 

meetings, conferences, seminars. 

Established, the surveyed bachelors use 

sources of information to supplement their 

knowledge of nursing problems. So, such as 

Internet resources - 48 (96,0%); magazines, 

newspapers - 2 (4,0%). In turn, 16 (32,0%) 

students have enough knowledge about the 

problem of salmonella, which they received 

while studying at a higher medical school, but 

not enough - 4 (8,0%); partly - 30 (60,0%). 

Bachelors, assessing their level of 

knowledge about salmonella, consider the 

level of knowledge sufficient - 26 (52,0%); 

Have a general idea of the problem - 22 

(44,0%); insufficient knowledge - 2 (4,0%). 

It is established that students use 

resources of information for replenishment of 

knowledge: as Internet resources; magazines, 
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newspapers, and nurses such as advanced 

training courses, library, radio, television, as 

well as Internet resources and magazines, 

newspapers. It is confirmed that by 

questioning a greater number of nurses and 

students of bachelor's degree have enough 

knowledges, and also are interested in the 

problem of salmonella. This allows them to 

conduct preventive work among the 

population on the prevention of salmonellosis, 

so that residents are aware that there is such a 

disease. 

It is shown that nurses should use 

partnership, that is, joint efforts of the family 

nurse, adolescents and their parents. It is 

confirmed that in order to achieve a positive 

effect on reducing the incidence of 

salmonella, lectures are to be carried out, 

newsletter, brochures, memorials, etc. should 

be developed. 

Conclusions. We believe that in the 

prevention of salmonella, the role of medical 

nurses in health care institutions should be 

significant. Her awareness of epidemiology 

will help find ways to prevent salmonellosis, 

including the close collaboration of nurses 

with the public on informing about measures 

to prevent the emergence and spread of 

salmonella. 

With sufficient knowledge of clinical 

nursing and pedagogy and psychology, the 

nurse will always be able to inform the patient 

and his family about a healthy lifestyle, life in 

a disease condition to prevent the infection of 

family members, promote the preservation 

and restoration of health and the prevention of 

diseases. 

In order to achieve a positive effect, the 

nurse should also carry out sanitary- 

educational work among the population on 

the issues of salmonella prevention. 

Practical recommendations. To 

systematically increase the level of 

knowledge of nursing specialists at advanced 

training courses and through participation in 

seminars, cientific-practical conferences, 

trainings, which include issues of salmonella. 

Specialists in nursing continue to disseminate 

information among the population on the 

prevention of infectious diseases,including 

salmonella. 

Key words: medical sister, salmonella, 

morbidity, prevention, informing the 

population, sanitary-educational work. 

Вступ 

Актуальність теми. В медичній 

практиці значне місце відводиться 

інфекційній патології, яка виникає серед 

населення як у вигляді поодиноких 

випадків, так і може носити масовий 

характер. Саме тенденції до швидкого 

поширення і викликають інтерес наукової 

та практикуючої медичної спільноти у 

пошуках шляхів до попередження ризиків 

інфікування як керованими, так і 

некерованими інфекціями (М. Андрейчин, 

О. Івахів, 2011). Захворюваність на 

сальмонельоз відносять до одних з 

найбільш поширених захворювань. Якщо 

розглядати дане інфекційне захворювання 

з точки зору його етіології, то серед 

хвороб,  що  супроводжуються  ураженням  

кишкової  сфери   на   фоні   діареї  (А. 

Чорновіл, Р. Грицко, С. Лишенюк, 2012), 

рівень захворюваності найбільший в 

сальмонельозу, перебігає у вигляді 

гастроінтестинальних форм, рідше – у 

вигляді генералізованих форм. 

Над питання дослідження етіології, 

патогенезу, діагностики, лікування та 

профілактики інфекційних захворювань, 

включаючи і сальмонельоз, працювали М. 

Андрейчин, С. Барчук,  Ю. Бідюк 

В.В.Гнатюк, О. Голумбовська, Р. Грицко, 

О. Денисенко, О. Івахів, В. Кравців, І. 

Коселик, С. Лишенюк, А. Чорновіл тощо. 

В. Люта, О. Кононов (2012) зібрали 

та систематизували знання та наукові 

надбання з мікробіологічних даних щодо 

бактерій, включаючи і сальмонеллу. 

Захворювання має в основному 

спорадичний характер, а останнім часом 

відзначається зростання кількості спалахів 

гострих кишкових захворювань та 

харчових отруєнь, викликаних 

сальмонелами. Проблема обумовлена тим, 

що при загальному зниженні рівня 

захворюваності на інфекційні хвороби в 

Україні відзначаються спалахи інфекцій, в 

тому числі і сальмонельозу. 

У комплексі медичних показників 

здоров'я, інфекційні захворювання 

займають особливе місце. Їх медико-

соціальне значення визначається тим, що 
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ці захворювання є причиною тимчасової та 

стійкої втрати працездатності, що у свою 

чергу, призводить до значних економічних 

втрат суспільства. 

За період 10 років (2005-2015) 

захворюваність гострими кишковими 

інфекціями в Україні відрізняється 

видимою певною статистичною 

стабілізацією, що в деякій мірі вказує на 

відчутне зростання санітарно-

епідеміологічного благополуччя та 

комунального благоустрою населення, що 

забезпечує зниження захворюваності 

інфекціями, які передаються фекально-

оральним шляхом. 

На жаль, як свідчить світова 

статистика, найбільше потерпають від цієї 

хвороби діти навіть у розвинутих країнах, 

де навіть спостерігаються летальні 

наслідки в малолітніх дітей (до 2-5 % і 

більше). 

Мета дослідження – вивчити та 

проаналізувати роль медичної сестри у 

профілактиці сальмонельозу, дослідивши 

проблему сальмонельозу в медичній 

практиці та наявність знань на прикладі 

студентів та практикуючих спеціалістів 

медсестринства, що є слухачами курсів 

підвищення кваліфікації відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради щодо 

основних методів профілактики 

сальмонельозу. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан дослідження 

проблеми сальмонельозу в медичній 

практиці. Визначення епідеміологічних 

показників захворюваності на 

сальмонельоз та її поширеності серед 

населення Житомирської області. 

2. Провести медико-соціального 

дослідження обізнаності студентів КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради та 

практикуючих медичних сестер закладів 

охорони здоров’я про заходи щодо 

профілактики сальмонельозу та 

встановити рівень їх обізнаності . 

3. Визначити роль медичних сестер 

щодо профілактики сальмонельозу.  

Об’єкт дослідження -захворюваність 

на сальмонельоз та обізнаність медсестер 

щодо профілактики сальмонельозу. 

Предмет дослідження – роль 

медичної сестри у профілактиці 

сальмонельозу. 

Для досягнення мети і поставлених 

завдань наукової праці нами використані 

наступні методи дослідження: 

бібліосемантичний, медико-

соціологічний, статистичний, системного 

аналізу і описового моделювання та 

логічного узагальнення. 

Магістерська робота виконана на 

кафедрі «Сестринська справа» КВНЗ 

«Житомиський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Наукові 

дослідження виконані з дотриманням всіх 

основних положеньGCР (1996 р.), наказу 

МОЗ України № 181 від 01.11.2000 р., 

Конвенції Ради Європи про права людини 

та біомедицину (від 04.04.1997 р.) та 

Гельсинської декларації Всесвітньої 

медичної асоціації про етичні принципи 

проведення наукових медичних 

досліджень за участю людини (1996-2000 

рр.). 

Зв'язок роботи з науковими 

програмами, темами, планами. 

Магістерська робота є фрагментом 

тематики наукових досліджень, що 

затверджені Вченою радою КВНЗ 

«Житомиський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Тема 

магістерської роботи розглянута і 

затверджена на засіданні кафедри 

«Сестринська справа» КВНЗ 

«Житомиський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради від 

31.08.2017 р. (протокол № 1). 

Теоретична цінність. Полягає у 

аналізі фактичного стану захворюваності 

на сальмонельоз серед населення в 

Житомирській області та обґрунтуванні 

перспективних підходів щодо ролі 

медичної сестри в профілактиці 

сальмонельозу. 

Практичне значення роботи. 

Створення наукового підґрунтя ролі 

медичної сестри з профілактики 

захворювання у поширенні на 

сальмонельозу, що забезпечить 
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покращення обізнаності населення та 

ймовірно знизить захворювання на 

сальмонельоз. 

Рекомендації щодо впровадження 

результатів дослідження в практику. 

Перспективні підходи вивчення ролі 

медичної сестри у профілактиці даного 

захворювання, можуть бути використані у 

навчальному процесі студентів відділення 

«Сестринська справа» під час вивчення 

«Медсестринства в інфектології», а також 

для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації циклів «Сімейна медицина», 

«Інфектологія», «Терапія». 

Апробація основних положень і 

висновків дослідження здійснювалась на: 

1) Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми і перспективи» 

– Житомир, 2017р.; 

2) ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих учених 

«Гуманітарний та інноваційний ракурс 

професійної майстерності: пошуки 

молодих учених», – Одеса, 2017 р.; 

3) Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції: «Сучасні 

педагогіка та психологія: перспективні та 

пріоритетні напрями наукових 

досліджень» – Київ, 2017 р.; 

4) спільному розширеному засіданні 

обласної Координаційної ради з питань 

безперервної післядипломної освіти 

практикуючих медсестер, Асоціації 

медичних сестер Житомирської області, 

відділення післядипломної освіти КВНЗ 

«Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної 

ради за участі слухачів курсів підвищення 

кваліфікації на тему: «Роль спеціалістів 

медсестринства у захисті населення від 

інфекційних хвороб у сучасних умовах»,03 

жовтня 2017 р. – Житомир; 

5) регіональній науково студентській 

конференції «Актуальні питання клінічної 

медицини», 21 березня 2017 р. – Житомир. 

6) 87-ї науково-практичної 

конференції студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в 

медицині» // ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», – 

22-24 березня 2018. 

Публікації: Результати магістерської 

роботи, основні висновки та рекомендації 

відображені у статтях матеріалів науково-

практичних конференцій. 

Публікація результатів 

дослідження. Матеріали роботи знайшли 

відображення у 5 паукових працях, з яких 

всі самостійні. 

Обсяг і структура роботи. Робота 

складається з анотації, вступу, 3 розділів, 

висновків, додатків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг 

роботи 148 сторінок друкованого тексту, з 

них 104 сторінки основного тексту та 43 

сторінки додатків і списку літератури. 

Список використаних джерел містить 161 

найменування. 

Робота має наступну структуру: 

Зміст 

Вступ  

Розділ 1. Теоретичні положення 

клінічної проблеми сальмонельозу в 

Україні та світі 

 Розділ 2. Програма, обсяг та 

методи дослідження  

 Розділ 3. Стан захворюваності на 

сальмонельоз в Житомирській області 

на сучасному етапі та роль медичної 

сестри в його профілактиці  

 3.1.Аналіз захворюваності на 

сальмонельоз по Житомирській області 

 3.2. Аналіз обізнаності практикуючих 

медичних сестер та ставлення їх до 

профілактики сальмонельозу 

 3.3. Аналіз обізнаності студентів та 

ставлення  їх  до  профілактики 

сальмонельозу 

 Висновки 

 Практичні рекомендації 

 Список використаної літератури 

 Додатки 

 

З повним текстом магістерської 

роботи Богуш Т.Л. «Роль медичної сестри 

у профілактиці сальмонельозу» можна 

ознайомитися у бібліотеці КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради.  
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ВИСНОВКИ 

1. Розробка та реалізація 

післядипломної підготовки медичних 

сестер інфекційних відділень і кабінетів в 

системі безперервної медсестринської 

освіти, що забезпечує чітке розмежування 

функцій медичної сестри дасть можливість 

збагатити функції медичних сестер і 

ввести нові види медсестринської 

діяльності, що, 

 по-перше, базуються на 

використанні світового досвіду та 

стандартів, рекомендованих ВООЗ; 

 по-друге, сприяють розширенню 

можливості діяльності медичних сестер в 

галузі сестринської справи та дозволяють 

їм бути затребуваними на ринку праці; 

 по-третє, дають можливість 

вдосконалити свою майстерність із 

професійного спілкування з пацієнтами та 

їх родинами зрозумілою та доступною 

мовою медсестринства; 

 по-четверте, забезпечують 

визнання медичної сестри пацієнтом та 

його родиною як перспективного та 

рівноправного партнера в одужанні 

пацієнта, його реабілітації та профілактиці 

захворювань. 

2. Результати дослідження дали 

можливість оцінити проблему шигельозу в 

Україні та світі; виявити її актуальність 

для регіону Житомирської області; 

розробити науково-обґрунтовані 

теоретичні основи концепції розвитку 

сестринської справи в Україні з надання 

допомоги відповідно до розділів 

«Інноваційна і кадрова політика у 

системі охорони здоров'я» Концепції 

розвитку охорони здоров'я населення 

України, що, у свою чергу, стане 

відправною точкою у прогресі і розвитку 

медсестринства. 

3. Виконання науково-дослідної 

роботи здійснено з урахуванням вимог 

методик наукового дослідження при 

обсягах, що забезпечили отримання 

наступних об’єктивних, науково-

обґрунтованих висновків: 

 Надання допомоги медичнними 

сестерами, які за родом своєї діяльності 

постійно опікуються здоров’ям пацієнтів, 

виконуючи призначення лікаря, 

здійснюючи етапи медсестринського 

процесу, впроваджуючи залежні та 

незалежні медсестринські втручання, 

передбачає і санітарно-просвітницьку 

діяльність; 

 діяльність медичних сестер має 

бути спрямована на зменшення 

захворюваності, збереження здорового 

стилю життя; 

 медичні сестри мають стати 

організаційними та об’єднуючими 

спеціалістами, які би підтримували 

формування у пацієнтів прагнення до 

одужання. Сьогодення вимагає фахівців 

медицини, включаючи і ланку медичних 

сестер, на яких лягає основна функція по 

вирішенню існуючих та потенційних 

проблем пацієнта, високого гуманізму та 

професійно- педагогічної компетентності; 

 інфектологія залишається однією 

з провідних ланок охорони здоров'я 

населення, що забезпечена науковим і 

практичним кадровим потенціалом, має 

матеріальні, лікувально-діагностичні та 

організаційно-методичні можливості, які 

дозволяють позитивно вирішувати наявні 

проблеми; 

медсестринство як професія, 

опирається на наукову доказову освітню 

базу, стандартизовані підходи, етичні та 

моральні принципи, професійні стандарти 

та довіру громади; 

 основу взаємин медичної сестри і 

лікаря складає деонтологія, субординація, 

колегіальність; 

 медична сестра інфекційного 

профілю потребує високоякісної як 

професійної, так і етико-деонтологічної 

підготовки; 

 ефективність використання 

сестринського персоналу в практичній 

охороні здоров'я, істотно позначається на 

якості медичної допомоги; 

 чітко визначена етапність і 

структуризація, сучасні методи наукового 

дослідження забезпечила системність та 

репрезентативність результатів; 

 медична сестра повинна 

здійснювати прийом, реєстрацію та 
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санітарну обробку пацієнтів та їх 

транспортування у інфекційне відділення; 

 медичною сестрою повинно 

здійснюватись суб’єктивне і об’єктивне та 

додаткове спостереження, результати яких 

повинні фіксуватись у сестринській історії 

хвороби та листках сестринських 

спостережень. 

 медична сестра повинна помічати 

найменші зміни у стані здоров’я пацієнтів 

та негайно повідомляти про це лікаря; 

   медична сестра повинна 

виконувати медикаментозні призначення 

лікаря на кожному передопераційному 

етапі та за призначенням лікаря медична 

сестра повинна при виписці дати 

рекомендації по реабілітації пацієнтів в 

домашній умовах та адаптації в умовах 

оточуючого середовища. 

 сновними принципами діяльності 

фахівців сестринської справи в 

інфекційних відділеннях повинні стати 

всеосяжний підхід, неподільні проблеми, 

висока якість, наступність медичної 

допомоги; 

 медична сестра повинна 

усвідомлювати свою відповідальність за 

результати своєї діяльності та відповідати 

йому. 

 діяльність медичних сестер слід 

здійснювати на основі етапів 

медсестринського процесу для визначення 

проблеми пацієнтів, і здатних захоплювати 

різні сфери діяльності – фізичну, психічну, 

емоційну, духовну й соціальну, відхилення 

від індивідуальної норми і формувати 

сестринський діагноз; 

 результати впровадження мед 

сестринського процесу залежать від 

організації медичною сестрою кожного 

етапу; 

 обов’язковим повинен бути аналіз 

досягнутих цілей, виявлень причин, що 

спричинили до невдачі, дозволяє провести 

корекцію плану сестринських втручань та 

в подальшому уникати допущених 

помилок та упущень. 

 рання діагностика і своєчасне 

лікування пацієнтів на сальмонельоз – 

єдиний реальний шлях до швидкого 

одужання. 

 медична сестра повинна чітко 

слідувати алгоритмам виконання 

маніпуляцій та догляду за хворими 

інфекційного відділення. 

Основні заходи в галузі охорони 

здоров'я щодо збереження здоров'я 

населення скеровані на профілактику 

захворювань та його своєчасне виявлення. 

Це дасть можливість стабілізувати 

показники захворюваності населення. 

Результати проведення досліджень та 

аналіз показників показали спадання 

сальмонельозу у населення, але однак, що 

існуюча проблема залишається однією з 

найактуальніших у медичній практиці та 

потребує комплексного підходу щодо її 

вирішення, який включає: 

- наявність високо кваліфікованих 

медичних кадрів; 

- ресурсне забезпечення; 

- взаємодію структур управління 

охорони здоров'я і освіти. 

Враховуючи фактори ризику 

захворювання населення на сальмонельоз 

нами розроблені буклет «Сальмонельоз – 

уберегтися можна!» і пам’ятка щодо 

профілактики кишкових інфекційних 

захворювань, які апробовані як 

роздатковий матеріал для медичних сестер 

на курсах підвищення кваліфікації 

відділення післядипломної освіти з метою 

покращення знань з профілактики 

сальмонельозу; проведення 

профілактичних заходів для здорового 

населення, що передбачають створення 

належних умов життя, раціонального 

режиму, відповідної організації 

відпочинку, корекції харчування. 
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ПРОФІЛАКТИЦІ РАКУ ШКІРИ 

 

Буткевич К.О. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

 

 

АННОТАЦІЯ 

Буткевич К. О. Роль медичної сестри 

у профілактиці раку шкіри. Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю: 223 

«Медсестринство». Галузь знань 22 

«Охорона здоров'я». КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Житомир, 

2018. 

Актуальність дослідження. Згідно 

Національного канцер-реєстру України за 

2015-2016 рр., злоякісні пухлини шкіри 

займають третє місце серед чоловіків та 

друге серед жінок в структурі онкологічної 

захворюваності. Меланома – найбільш 

злоякісна пухлина в порівнянні з іншими, 

на яку припадає 3,0% від усіх злоякісних 

новоутворень шкіри та 75,0% смертельних 

випадків. 

Мета дослідження. Науково 

обґрунтувати роль медичної сестри щодо 

профілактики раку шкіри. 

Методи дослідження. Для 

досягнення мети використано клініко-

статистичний та медико-соціологічний 

метод (анкетування). За допомогою 

спеціально розробленого опитувальника 

анкетовано 142 особи. Серед них: 57 

студентів 4-го курсу відділення 

«Сестринська справа», 20 медсестер – 

бакалаврів, 20 магістрів медсестринства 

Житомирського медичного інституту та 45 

медичних сестер закладів охорони 

здоров’я Житомирської області. 

Результати. Підтверджено, що 

злоякісні новоутворення шкіри, в тому 

числі меланома, як найбільш підступна 

онкологічна патологія шкіри, у всьому 

світі зустрічаються досить часто. Кількість 

випадків раку шкіри, включаючи 

меланому, подвоїлася за останнє 

десятиліття. У зв'язку з досить агресивним 

перебігом меланома шкіри представляє 

одну з соціально важливих проблем 

суспільства. 

Показано, що в Україні, як і всьому 

світі спостерігається загальна тенденція до 

збільшення кількості випадків раку шкіри. 

Рак шкіри займає третє місце серед 

чоловіків та друге серед жінок в структурі 

онкологічної захворюваності. 

За результатами медико-

соціологічного дослідження встановлено, 

що опитувані суб’єктивно оцінили свої 

знання щодо проблеми раку шкіри досить 

низько. У всіх групах опитаних медичних 

сестер спостерігали суб'єктивне заниження 

рівня власних знань з проблеми раку 

шкіри. У той час, як відсоток правильних 

відповідей на питання, які об’єктивізують 

рівень їхніх знання виявилися дещо 

вищими. 

Встановлено, що медичні сестри, як 

практикуючі, так і студенти суб’єктивно 

оцінили свої знання щодо меланоми дещо 

вище. Проте, медичні сестри суб’єктивно 

зависили власний рівень знань з проблеми 

меланоми. У той час, як при об’єктивізації 

їхні знання виявилися дещо нижчими.  

З’ясовано, що медичні сестри 

провідними чинниками ризику виникнення 

меланоми вважають наступні: на перші 3 

місця загального рейтингу вони поставили 

неправильне харчування, наявність 

великих родимок, з нерівними краями і 

нерівномірним забарвленням та генетичну 

схильність. Останні три місця анкетовані 

відвели факторам внутрішнього 

середовища, раніше перенесеним іншим 

злоякісним пухлинам та контакт з 

канцерогенами.  

Встановлено, що при порівнянні 

знань щодо заходів профілактики, яких 

необхідно дотримуватись та тих, яких 

реально дотримуються респонденти, 63,9% 

анкетованих медичних сестер знають 

основні засоби профілактики меланоми, 
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але реально виконують їх лише 61,9%. 

Найвищий рівень знань (73,8% 

анкетованих) з досліджуваної проблеми 

продемонстрували практикуючі медичні 

сестри – найнижчий (59,8%) студенти 4-го 

курсу. Показано, що 77,5% практикуючих 

медичних сестер не проводять санітарно-

просвітницької роботи з профілактики 

раку шкіри серед населення.  

З’ясовано, що основним підходом до 

вирішення проблеми підвищення 

професійної компетентності сестринського 

персоналу з питань раку шкіри та його 

профілактики є необхідність розробки 

навчальних тренінгів. 

Висновки. Ефективним методом 

профілактики раку шкіри у межах 

компетенції медичної сестри є 

ознайомлення населення з небезпечними 

наслідками інсоляції та способами захисту 

від шкідливої дії сонячного 

випромінювання, а також ранніми 

клінічними ознаками хвороби.  

Для поглиблення знань щодо 

профілактики раку шкіри рекомендуємо 

використовувати методику нами 

розробленого тренінгового заняття на 

додипломному та післядипломному етапах 

освіти. 

Практичні рекомендації 

1. Рекомендувати використовувати 

результати дослідження при підготовці 

студентів у вищих медичних навчальних 

закладах на додипломному етапі та 

практикуючих медичних сестер на етапі 

післядипломної освіти. 

2. Рекомендувати впроваджувати 

методику розробленого тренінгового 

заняття «Профілактика раку шкіри» в 

практичній охороні здоров’я серед 

медичних сестер для удосконалення рівня 

знань з даної проблеми. 

3. Медичним працівникам для 

підвищення освітнього та професійного 

рівня приймати участь в науково-

практичних конференціях та інших 

наукових форумах з питань раку шкіри та 

його профілактики. 

4. Рекомендувати уникати впливу 

факторів ризику виникнення раку шкіри. 

5. Інформувати пацієнтів щодо 

факторів ризику та необхідності 

самостійного обстеження, а також 

спостереження за змінами родимих плям.  

6. Рекомендувати проходити 

обстеження шкіри всім особам з великою 

кількістю родимих плям. 

7. Рекомендувати генетичне 

консультування особам, у яких члени 

родини мають в анамнезі рак шкіри.  

Ключові слова: рак шкіри, 

меланома, роль медичних сестер у 

профілактиці раку шкіри  

 

ANNOTATION 

Butkevich K. O. The role of medical 

season in cancer profilactions. Qualification 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Master's work on obtaining an educational 

master's degree in nursing in specialty 223 

"Nursing", branch of knowledge 22 "Health 

care". Сommunal higher education institution 

"Zhytomyr Medical Institute" of Zhytomyr 

Regional Council, Zhytomyr 2018. 

The relevance of research. According 

to the National Chancellery of Ukraine for 

2015-2016, malignant tumors of the skin 

occupy the third place among men and the 

second among women in the structure of 

cancer morbidity. Melanoma is the most 

malignant tumor in comparison with others, 

which accounts for 3.0% of all malignant 

neoplasms and 75.0% of deaths. 

The aim of studying. Scientifically, the 

role of the medical sister in the workplace of 

the cancer of shkori. 

The methods of studying. To achieve 

the goal, the clinical-statistical and medical-

sociological method (questionnaire) was used. 

Using a specially designed questionnaire, 142 

people were questioned. Among them: 57 

students of the 4th year of the department 

"Nursing cause ", 20 nurses - bachelors, 20 

masters of nursing of Zhytomyr medical 

institute and 45 nurses of health care 

establishments of Zhytomyr region. 

Results. It is confirmed that malignant 

neoplasms of the skin, including melanoma, 

as the most insidious oncological pathology 

of the skin, are found throughout the world 

fairly often. The number of skin cancers, 

including melanoma, has doubled over the 

last decade. In connection with the rather 

aggressive course of skin melanoma 
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represents one of the socially important 

problems of society. 

It is shown that in Ukraine, as in the 

whole world, there is a general tendency to 

increase the number of cases of skin cancer. 

Skin cancer occupies the third place among 

men and the second among women in the 

structure of cancer morbidity. 

According to the results of the medical-

sociological study, it was found that the 

respondents subjectively assessed their 

knowledge about the problem of skin cancer 

quite low. All the groups of the nurses 

surveyed observed a subjective 

underestimation of their own knowledge of 

the problem of skin cancer. While the 

percentage of correct answers to questions 

that objectivize their level of knowledge 

turned out to be somewhat higher. 

It was found that nurses, both 

practitioners and students, subjectively 

assessed their knowledge about melanoma a 

bit higher. However, nurses subjectively 

depended on their own level of knowledge 

about the problem of melanoma. At that time, 

when objectivizing their knowledge turned 

out to be somewhat lower. 

It was found that nurses consider the 

following factors as the leading factors in the 

risk of melanoma: in the first 3 places in the 

general ranking, they have erred nutrition, the 

presence of large moles, with uneven edges 

and uneven color and genetic predisposition. 

The last three places were questioned by 

factors of the internal environment, 

previously transferred to other malignant 

tumors and contact with carcinogens. 

It has been established that 63,9% of 

questioned nurses know the basic means of 

prevention of melanoma while realizing 

61,9% of them, while comparing knowledge 

about preventive measures that must be 

followed and those that respondents really 

follow. The highest level of knowledge 

(73.8% of the questionnaires) from the 

studied problem was demonstrated by 

practicing nurses - the lowest (59.8%) 

students of the 4th year. It was shown that 

77.5% of practicing nurses do not carry out 

sanitary and educational work on the 

prevention of skin cancer among the 

population. 

It is revealed that the main approach to 

solving the problem of increasing the 

professional competence of nursing staff on 

skin cancer and its prevention is the need for 

the development of training sessions. 

Conclusions. An effective method for 

preventing skin cancer within the competence 

of a nurse is to familiarize the population with 

the dangerous consequences of insolation and 

methods of protection against harmful effects 

of solar radiation, as well as early clinical 

signs of the disease.  

In order to deepen knowledge about the 

prevention of skin cancer, we recommend 

using the methodology of the developed 

training session at the postgraduate and 

postgraduate stages of education. 

Practical recommendations 

1. It is advisable to use the results 

of the research in the preparation of students  

in higher medical schools at the 

postgraduate level and practicing nurses at the 

postgraduate education stage. 

2. Recommend to implement the 

methodology of the developed training "Skin 

cancer prevention" in practical health 

care among nurses to improve the level of 

knowledge on this problem. 

3. Medical staff to participate in 

scientific and practical conferences and other 

scientific forums on skin cancer and its 

prevention to improve the educational and 

professional level. 

4. To recommend the avoidance of the 

risk factors for melanoma. 

5. Inform patients about risk factors and 

the need for self-examination, as well as 

monitoring changes in birthmarks. 

6. To send a dermatologist to complete 

a skin examination of all persons with 

atypical melanocytic lesions or a large 

number of birthmarks. 

7. To direct the genetic counseling of 

persons whose family members have a history 

of skin cancer. 

Keys words. Skin cancer, melanoma, 

the role of a nurse in the prevention of skin 

cancer.  

Вступ 

Актуальність проблеми.  
Найбільший орган людського тіла – 

шкіра, схильний до появи всякого роду 
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новоутворень. З-поміж них можуть бути 

звичні родимки, родимі плями, так і 

доброякісні утворення або небезпечні 

онкологічні пухлини. Будь-яка зміна на 

шкірі несе потенційну загрозу – за певних 

обставинах можливе переродження 

неоплазії у рак. 

Встановлено, що злоякісні 

новоутворення шкіри займають особливе 

місце в загальній структурі новоутворень. 

З одного боку, вони винятково 

різноманітні за своєю клініко-

морфологічною картиною, а з іншого – 

доступні для дослідження. Проте, 

проблема попередження виникнення 

злоякісних новоутворень шкіри та їх 

профылактики, як і раніше залишається 

актуальною в наш час. 

XX століття поповнив довгий список 

хвороб цивілізації «тихою» епідемією 

злоякісних пухлин шкіри в багатьох 

економічно розвинутих країнах світу, в 

тому числі і в Україні. 

За данними досліджень рак шкіри – 

одне з найпоширеніших онкологічних 

захворювань. Кількість випадків раку 

шкіри, включаючи меланому, подвоїлася 

за останнє десятиліття. Середньорічний 

темп приросту захворюваності на 

меланому у світі становить близько 5,0% і 

вважається одним з найвищих серед усіх 

злоякісних пухлин. 

Згідно Національного канцер-реєстру 

України за 2015-2016 рр., злоякісні 

пухлини шкіри займають третє місце серед 

чоловіків та друге серед жінок в структурі 

онкологічної захворюваності. 

Злоякісні пухлини шкіри 

переважають серед білого населення 

планети, особливо серед сірооких та 

блакитнооких блондинів і рудоволосих, які 

часто обпалюються на сонці і мають 

схильність до появи веснянок, та край 

рідко зустрічаються у людей із смуглявою 

і темною шкірою. 

Не зважаючи на те, що рак шкіри 

абсолютно виліковне захворювання 

(відсоток лікування досягає 99), існує 

проблема фіксації хворих канцер-

регістрами, так як не всі хворі 

потрапляють до онкологічних установ і це 

ускладнює оцінку захворюваності. Проте, 

очевидно, що захворюваність на рак шкіри 

зростає практично у всіх регіонах України 

та світу. 

Плоскоклітинний і 

базальноклітинний рак шкіри – 

найпоширеніші злоякісні пухлини шкіри, 

що зустрічаються у людини. 

Базальноклітинний рак шкіри (БКР, 

базаліома) складає 45,0 – 96,0% всіх 

епітеліальних новоутворень шкіри. 

Плоскоклітинний рак шкіри (ПКР) 

зустрічається в 3,5 – 4 рази рідше 

базально-клітинного. На його частку 

приходиться близько 20,0% всіх 

злоякісних новоутворень шкіри. 

Меланома – найбільш поширений 

вид раку у жінок віком 25 – 29 років і 2–га 

за частотою злоякісна пухлина у жінок 

вікової категорії 30 – 34 роки. Пік 

розвитку меланоми припадає на 50 років. 

За даними Національного канцер-

реєстру України щороку в Україні 

діагностується біля 2800 випадків 

меланоми шкіри. За останні десятиріччя 

приріст захворюваності на меланому в 3,6 

– 4,1 рази випереджує аналогічний 

показник для раку легень і молочної 

залози. 

Тенденція до підвищення 

захворюваності та високий рівень 

смертності від цієї патології, відмічені в 

останні кілька десятиліть, зберігаються і 

нині.  

Таким чином, проблема раку шкіри 

залишається актуальною в Україні і 

вимагає підвищення рівня раннього 

виявлення, а також створення комплексної 

програми діагностики, лікування та 

профілактики цієї групи злоякісних 

новоутворень і розробки освітніх програм 

для населення країни. 

Аналіз наукових праць зарубіжних і 

вітчизняних вчених показує, що проблема 

захворюваності на рак шкіри сьогодні 

стала однією із ключових наукових 

проблем, яка всебічно досліджується в 

аспекті раннього виявлення та створення 

комплексної програми діагностики, 

лікування та профілактики цієї групи 

злоякісних новоутворень і розробки 

освітніх програм для населення. 
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У роботах Н. Артамонова, 

І. Галайчук, А. Єрмакова,                   

С. Коровіна, В. Севідова, А Ковальова, 

В. Мерабішвілі,               О. Ошивалової, 

P. Robinson, О. Романової, В. Степаненка, 

D. Reingen та ін. проаналізовано медико-

соціальні проблеми злоякісних 

новоутворень шкіри.  

Проблемі професійної підготовки 

медичних сестер, ролі і функціях медичної 

сестри у скринінгових та профілактичних 

заходах стосовно раку шкіри присвячено 

праці Т. Антропової, С. Волкова, 

Е. Деміна, О. Занько, Н. Кузнєцової, 

Д. Марчука, В. Свиридюка, R. Bratt-Wyton, 

N. Kearney, A. Richardson та ін. 

Недостатність комплексних 

досліджень з проблем професійної 

діяльності медичних сестер, 

профілактичної та освітньої роботи з 

населенням щодо раннього виявлення та 

попередження злоякісних пухлин шкіри 

обумовили актуальність даного 

дослідження, визначили його мету і 

завдання. 

Мета дослідження – науково 

обґрунтувати роль медичної сестри щодо 

профілактики раку шкіри. 

Завдання наукового дослідження:  

1. Проаналізувати вітчизняні та 

світові джерела наукової інформації з 

проблеми злоякісних новоутворень шкіри. 

2. Розробити методологічний 

інструментарій проведення наукового 

дослідження; 

3. Проаналізувати статистичні 

показники захворюваності, поширеності та 

смертності від раку шкіри в Україні та 

Житомирській області. 

4. Визначити рівень обізнаності 

студентів КВНЗ «Житомирського 

медичного інституту» Житомирської 

обласної ради та медичних сестер ЛПЗ 

Житомирської області щодо проблеми 

раку шкіри та його профілактики. 

Розробити практичні рекомендації щодо 

профілактичної діяльності медичної 

сестри. 

Об’єкт дослідження: рак шкіри. 

Предмет дослідження: роль 

медичної сестри у профілактиці раку 

шкіри. 

Методи дослідження: 

бібліосемантичний, медико-соціологічний, 

статистичний, системного аналізу та 

логічного узагальнення. 

Робота виконана на кафедрі 

«Сестринська справа» КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. 

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 

01.11.2000 р. 

Зв’язок роботи з науковими 

програмами, темами, планами 

Магістерська робота є фрагментом 

тематики наукових досліджень 

затверджених вченою радою 

Житомирського медичного інституту. 

Магістерська робота розглянута і 

затверджена на засіданні кафедри 

«Сестринська справа» Житомирського 

медичного інституту від 30.08.2017 року. 

Наукова новизна одержаних 

результатів полягає у проведеному 

комплексному дослідженні з визначення 

рівня знань студентів та професійної 

діяльності медичних сестер по 

попередженню раку шкіри на 

регіональному рівні. 

Теоретична цінність полягає у тому, 

що результати вивчення ролі медичних 

сестер у попередженні і ранньому 

виявленні раку шкіри розширять теорію 

медицини в частині онкології шкірних 

захворювань. 

Практичне значення роботи 

полягає в тому, що: 

1. Розроблено практичні 

рекомендації щодо профілактики раку 

шкіри для медичних сестер. 

Вірогідність результатів 

дослідження забезпечено методологічною 

і теоретичною обґрунтованістю вихідних 

позицій; використанням комплексу 

взаємодоповнюючих методів, адекватних 

http://193.107.106.27/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=STATTI&P21DBN=STATTI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Reingen,%20D.%20
https://journals.rcni.com/search/author/cnp/Ros%20Bratt-Wyton
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завданням і логіці дослідження; 

репрезентативністю вибірки. 

Апробація результатів 

дослідження. 

Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на 

науково- практичних, зокрема: 

- на Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми і перспективи» - 

Житомир, 2017  р.; 

- на студентській науковій 

конференції «Новоутворення шкіри» - 

Житомир, 2018 р. 

- на XV міжнародній науковій 

конференції студентів та молодих вчених 

"Перший крок в науку"– Вінниця, 2018 р. 

- на XXII міжнародному медичному 

конгресі студентів та молодих вчених – 

Тернопіль, 2018 р. 

- на 87-ій науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених 

із міжнародною участю «Інновації в 

медицині» – Івано-Франківськ, 2018 р. 

- на засіданнях кафедри 

«Сестринська справа», протокол № 1 від 

30.08.2017 року. 

Структура та обсяг роботи.  

Робота складається з анотації, 

вступу, 4 розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, додатків та списку 

використаних джерел. Повний обсяг 

роботи – 158 сторінок друкованого тексту, 

з них 121 сторінка основного тексту та 37 

сторінок додатків і списку літератури. 

Список використаних літературних джерел 

містить 130 найменування, з них: 117 

кирилицею та 13 латиною. 

Робота має наступну структуру: 

Зміст 

Перелік умовних скорочень 

Вступ  

Розділ 1. Загальні відомості про 

злоякісні новоутворення шкіри  

1.2.Загальна характеристика 

немеланомних раків шкіри 

1.3. Меланома шкіри 

1.4. Профілактика раку шкіри 

Розділ 2. Програма, обсяг та 

методи дослідження  

Розділ 3. Особливості епідеміології 

раку шкіри в Україні та регіоні  

3.1. Характеристика онкологічного 

процесу раку шкіри на Житомирщині та в 

Україні 

Розділ 4. Результати аналізу 

обізнаності респондентів з проблемами 

раку шкіри  

4.1. Загальна характеристика 

опитаних 

4.2.Суб’єктивна оцінка медичними 

сестрами рівня власних знань з проблеми 

раку шкіри 

4.3.Об’єктивна оцінка медичними 

сестрами рівня власних знань з проблеми 

раку шкіри 

4.4. Заходи по протидії виникнення 

меланоми 

4.4.1. Суб’єктивна оцінка медичними 

сестрами рівня власних знань з проблеми 

меланоми 

4.4.2. Об’єктивна оцінка знань 

медичних сестер з проблеми профілактики 

меланоми 

4.4.3. Рейтинг чинників ризику 

виникнення меланоми за даними 

опитування 

4.4.4. Заходи з профілактики 

меланоми, яких на думку медичних сестер 

необхідно дотримуватись 

Висновки 

Практичні рекомендації 

Список використаних джерел  

Додатки 

 

З повним текстом магістерської 

роботи Буткевич К.О. «Роль медичної 

сестри у профілактиці раку шкіри» можна 

ознайомитися у бібліотеці КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради.  

 

ВИСНОВКИ 

У ході дослідження були вирішені всі 

поставлені завдання, які дозволили 

сформулювати наступні висновки:  

1. Проаналізувавши стан 

досліджуваної проблеми в науковій теорії 

та медичній практиці підтверджено, що 

злоякісні новоутворення шкіри, в тому 

числі меланома, як найбільш підступна 

онкологічна патологія шкіри, у всьому 

світі зустрічаються досить часто. Кількість 

випадків раку шкіри, включаючи 



 

18 

 

меланому, подвоїлася за останнє 

десятиліття. У зв'язку з досить агресивним 

перебігом меланома шкіри представляє 

одну з соціально важливих проблем 

суспільства. Незважаючи на візуальну 

доступність, питома вага занедбаних форм 

раку шкіри залишається високою, тому 

проблема раку шкіри вимагає підвищення 

рівня раннього виявлення, та 

профілактики. 

2. Показано, що в Україні, як і 

всьому світі спостерігається загальна 

тенденція до збільшення кількості 

випадків раку шкіри. Рак шкіри займає 

третє місце серед чоловіків та друге серед 

жінок в структурі онкологічної 

захворюваності. Починаючи з 2005 по 

2016 р. чітко прослідковується загальна 

тенденція до збільшення кількості 

випадків раку шкіри, як на Житомирщині 

так і Україні в цілому.  

З’ясовано, що найбільш високі 

показники захворюваності на рак шкіри 

зареєстровані на півдні країни: 

Дніпропетровська, Одеська, Запорізька та 

Миколаївська області. Також високий 

рівень захворюваності зафіксований 

м. Києві та Харківській і Львівській 

областях. Найнижчі рівні захворюваності: 

Чернівецька, Волинська та Луганська 

області. На Житомирщині спостерігається 

середній рівень захворюваності. Так, в 

2016 р. зареєстровано 76 нових випадків 

меланоми та 477 випадків немеланомного 

раку шкіри. 

Підтверджено, що несвоєчасна 

діагностика спричиняє прогресування 

ракових захворювань та підвищує 

смертність від раку. Так в Україні за 2016 

р. зафіксовано 1414 смертей від раку 

шкіри. З 2001 по 2016 р. чітко 

прослідковується загальна тенденція до 

збільшення кількості зареєстрованих 

смертей від раку шкіри в Україні. Проте, 

у Житомирській області у 2016 р. 

спостерігається деяке зниження рівня 

смертності. На Житомирщині показник 

виявлення хворих на меланому на ранніх 

стадіях дещо вищий ніж по Україні в 

цілому. Так, при профілактичних оглядах у 

2016 р. було виявлено 65,5% хворих на 

меланому та 49,2% немеланомного раку 

шкіри від всіх діагностованих випадків 

онкологічних захворювань шкіри.  

3. При анкетуванні 142 респондентів 

встановлено, що опитувані суб’єктивно 

оцінили свої знання щодо проблеми раку 

шкіри досить низько. Серед них не було 

жодного, хто б визнав свої знання 

досконалими. Менше чверті опитаних 

16,9% відповіли, що мають достатні 

знання для професійної діяльності. 

Половина респондентів 50,0% відповіли, 

що мають загальне уявлення про 

проблему. Найнижче свої знання оцінили 

15,5% медичних сестер, які визнали, що 

мають недостатній рівень знань. Решта 

17,6% відповіли, що мають знання 

достатні для особистої профілактики. У 

всіх групах опитаних медичних сестер 

спостерігали суб'єктивне заниження рівня 

власних знань з проблеми раку шкіри, У 

той час, як відсоток правильних відповідей 

на питання які об’єктивізують рівень їхніх 

знання виявилися дещо вищими.  

Встановлено, що медичні сестри, як 

практикуючі, так і студенти суб’єктивно 

оцінили свої знання щодо меланоми дещо 

вище. Більше чверті респондентів 31,7% 

відповіли, що мають знання достатні для 

професійної діяльності. З них найбільшу 

частку тих, хто вказали дану відповідь 

склали медичні сестри ЛПЗ Житомирської 

області 20,4%, найменшу – студенти 4-го 

курсу та бакалаври по 3,5% відповідно. 

Магістри за цим показником зайняли 

проміжну позицію. Менше половини 

опитаних 35,2% відповіли, що мають 

загальне уявлення про проблему. 

Найнижче свої знання оцінили 16,2% 

медичних сестер, які визнали, що мають 

недостатній рівень знань. Решта 16,9% 

відповіли, що мають знання достатні для 

особистої профілактики. Медичні сестри 

суб’єктивно зависили власний рівень знань 

з проблеми меланоми. У той час, як при 

об’єктивізації їхні знання виявилися дещо 

нижчими.  

Встановлено, що медичні сестри 

провідними чинниками ризику виникнення 

меланоми вважають наступні: на перші 3 

місця загального рейтингу вони поставили 

неправильне харчування, наявність 

великих родимок, з нерівними краями і 
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нерівномірним забарвленням та генетичну 

схильність. Останні три місця анкетовані 

відвели факторам внутрішнього 

середовища, раніше перенесеним іншим 

злоякісним пухлинам та контакт з 

канцерогенами.  

З’ясовано, що при порівнянні знань 

щодо заходів профілактики, яких 

необхідно дотримуватись та тих, яких 

реально дотримуються респонденти, 63,9% 

анкетованих медичних сестер знають 

основні засоби профілактики меланоми, 

але реально виконують їх лише 61,9%. 

Найвищий рівень знань (73,8% 

анкетованих) з досліджуваної проблеми 

продемонстрували практикуючі медичні 

сестри – найнижчий (59,8%) студенти 4-го 

курсу. Показано, що 77,5% практикуючих 

медичних сестер не проводять санітарно-

просвітницької роботи з профілактики 

раку шкіри серед населення.  

Встановлено, що 42,3% опитаних 

медичних сестер джерелами 

інформаційного забезпечення обирають 

користування інтернет ресурсами, тоді як 

16,2% респондентів взагалі не цікавляться 

профілактикою раку шкіри. 

З’ясовано, що основним підходом до 

вирішення проблеми підвищення 

професійної компетентності сестринського 

персоналу з питань раку шкіри та його 

профілактики є необхідність розробки та 

впровадження навчальних тренінгів. 

За результатами дослідження нами 

були розроблені практичні рекомендації. 
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АННОТАЦІЯ 

Дячук Т.В. Роль медичної сестри 

середнього загальноосвітнього 

навчального закладу в профілактичній 

роботі зі школярами. Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю 223 

«Медсестринство», галузь 22 «Охорона 

здоров'я». КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради, Житомир, 2018. 

Актуальність дослідження. 

Здоров'я - важлива передумова успішного 

виконання поставлених перед школярем 

соціальних вимог та інформативний 

інтегрований показник, який відображає 

вплив комплексу факторів навколишнього 

середовища. 

В останні роки, зміни у стані здоров'я 

школярів розглядаються як загрозливі: 

зростання частоти вроджених вад, перехід 

гострих захворювань у хронічні, 

формування вікозалежної патології у 

більш молодому віці, схильність до 

поєднаних захворювань. 

Загальна чисельність зареєстрованих 

захворювань серед дитячого населення 

шкільного віку у 2016 р. склала 101176 

випадків (2015 р. – 97084 випадки), що 

свідчить про зростання показника на 

3,19% у порівнянні із 2015 роком. 

При вирішенні проблеми створення 

системи заходів щодо зміцнення здоров'я 

школярів необхідно враховувати те, що 

одним із основних завдань середнього 

загальноосвітнього навчального закладу є 

виховання морально і фізично здорового 

покоління. Ефективність медичної сестри 

школи разом з педагогом обумовлюється 

насамперед тим, наскільки результати його 

діяльності можна наочно використовувати 

в педагогічному процесі і як швидко 

медична інформація може бути 

опрацьована у всіх елементах системи і 

використана не лише для запобігання 

розвитку захворювань, але й для 

формування, збереження і зміцнення 

здоров'я. 

 Мета дослідження – теоретично 

обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність ролі медичної 

сестри середнього загальноосвітнього 

навчального закладу, як організатора 

профілактичної роботи зі школярами. 

 Методи дослідження. Для 

досягнення поставленої мети використано 

медико-соціологічне дослідження – 

анкетування. Дослідження проводилось 

серед учнів, що навчаються в ЗОШ №33, 

гімназії №23 та приватній ЗОШ “Сяйво” 

м. Житомира. Всього опитано 90 дітей, з 

них дівчаток – 58 (64,4 %), хлопчиків – 32 

(35,6 %). 

Результати. Контроль за станом 

здоров’я школярів передбачає з однієї 

сторони оцінку впливу шкільних програм, 

організації режиму в умовах навчання та 

виховання у школі на здоров’я дітей та 

підлітків, з іншої сторони – визначення 

ефективності профілактичних і оздоровчих 

заходів, направлених, в першу чергу, на 

зміцнення здоров’я здорових дітей.  

Аналізуючи отриманні дані, ми 

з’ясували, що знання про санітарно-

гігієнічне виховання серед учнів 

досліджуваних шкіл недостатні, а це 

значно впливає на рівень захворюваності 

серед дітей шкільного віку. 

 Нами також було з’ясовано, що 

інформація про інфекційні хвороби та їх 

профілактику, яку отримують учні від 

медпрацівників займає друге місце. А це 

означає, що в загальноосвітніх закладах 
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профілактична робота з боку медичної 

сестри ведеться не на належному рівні. 

 Для сьогодення очевидно, що 

інформація яка подається в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

повинна займати пріоритетне місце в 

збереженні та зміцненні здоров'я школярів. 

 У рамках діяльності навчання дітей 

правильному ставленню до свого здоров'я 

повинно здійснюватися впровадження 

навчальних програм з профілактики 

споживання алкоголю, наркотиків та 

тютюнопаління. Більше уваги приділяти 

фізичному вихованню в школі, 

заохочувати дітей займатися в спортивних 

секціях.  

 Також ми з’ясували, що багато хто з 

учнів не проводили вакцинопрофілактику 

з актуальних на даний час інфекційних 

хвороб та інформація, яку вони отримують 

стосовно даних хвороб не завжди є 

зрозумілою для них. Школярі дізнаються 

про щеплення від ЗМІ, а тільки потім від 

шкільної медичної сестри. Це все 

призводить до незрозумілості почутих 

понять та боязні вакцинопрофілактики, так 

як інформація представлена в засобах 

масової інформації не завжди є коректною 

та правдивою. 

 Спостереження за станом здоров'я 

дітей є необхідним для медичних 

працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів. Воно дозволяє своєчасно 

запланувати та реалізувати, як 

індивідуальні, так і масові оздоровчі 

заходи. 

 Висновки. З’ясовано, що 

профілактичне виховання школяра – це 

систематичний і цілеспрямований вплив на 

особистість вихованця з метою 

формування у нього профілактичних 

знань, гігієнічно правильної поведінки та 

вироблення установки на здоровий спосіб 

життя. Профілактичне виховання школярів 

потребує організації режиму навчання і 

відпочинку дітей, пристосування 

середовища перебування дитини до її 

вікових та фізіологічних особливостей, 

упровадження комплексу профілактичних 

заходів з метою розширення 

функціональних можливостей організму 

школяра, запобігання інфекційних 

захворювань. 

 Також, встановлено, що головними 

напрямками роботи медичної сестри є: 

систематичне спостереження за станом 

здоров’я і фізичного розвитку учнів; раннє 

виявлення гострих та хронічних 

захворювань; контроль за організацією, 

санітарно-гігієнічними умовами 

навчально-виховного процесу; контроль за 

організацією та проведенням 

вакцинопрофілактики; гігієнічне 

виховання, санітарно-освітня робота серед 

учнів, педагогічного колективу, батьків. 

 Практичне значення роботи: 

узагальнено особливості специфіки роботи 

медичного працівника в профілактичній 

роботі зі школярами, апробовано методику 

оздоровчо-просвітницької діяльності 

медичного працівника з профілактичної 

роботи зі школярами. 

 Одержані дані можуть бути 

використані у професійній діяльності 

класних керівників, вихователів, медичних 

працівників загальноосвітніх шкіл, 

студентів медичних навчальних закладів.  

 Ключові слова: медична сестра, 

школярі, середній загальноосвітній 

навчальний заклад, профілактика, 

вакцинація, санітарно-освітня робота. 

 

ANNOTATION 

Diachuk T.V. Role of nurse of the 

secondary comprehensive educational 

institution in preventive work with 

schoolchildren. Qualification scientific work 

on the rights of manuscripts. Master's work 

on obtaining an educational master's degree 

in nursing in specialty 223 "Nursing", branch 

of knowledge 22 "Health care". Сommunal 

higher education institution "Zhytomyr 

Medical Institute" of Zhytomyr Regional 

Council, Zhytomyr 2018. 

Relevance of the research. Health is an 

important prerequisite for the successful 

implementation of social requirements set for 

schoolchildren and an informative integrated 

indicator reflecting the impact of the complex 

environmental factors. 

In recent years, changes in the state of 

schoolchildren’s health are defined as 

threatening: the increase in the frequency of 
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birth defects, the transition of acute diseases 

into chronic, the formation of disease-

dependent pathology at a younger age, the 

propensity to combined illnesses. 

The total number of registered diseases 

among the school age children in 2016 

comprised 101176 cases (in 2015 - 97084 

cases), which indicates an increase of 3.19% 

compared to 2015. 

In solving the problem of creating a 

system of measures to strengthen the 

schoolers health, it is necessary to take into 

account the fact that one of the main tasks in 

the secondary comprehensive educational 

institution is to upbring morally and 

physically healthy generation. The 

effectiveness of the school nurse along with 

the teacher is primarily determined by the 

extent to which the results of her activity can 

be clearly used in the pedagogical process and 

how quickly the medical information can be 

processed in all elements of the system and 

used not only to prevent the development of 

diseases but also to form, preserve and 

strengthen health. 

The purpose of the study is to 

theoretically substantiate and experimentally 

verify the effectiveness of the role of a 

secondary general educational institution 

medical nurse as an organizer of preventive 

work with schoolchildren. 

Research methods. A medical-

sociological study - questionnaire was used to 

achieve the goal. The research was conducted 

among pupils studying in a secondary school 

№33, gymnasium №23 and private school 

"Syayvo" in Zhytomyr. A total of 90 children 

were interviewed, 58 of them were girls 

(64.4%) and 32 boys (35.6%). 

Results The control of the health status 

of schoolchildren implies, on the one hand, 

the assessment of impact of school programs 

and organization of the regime in terms of 

education in school on the health of children 

and adolescents. On the other hand, the 

definition of the preventive and recreational 

activities effectiveness, is aimed, first of all, 

on improving health of healthy children. 

Analyzing the obtained data, we found 

that knowledge about sanitary and hygienic 

education among the schoolchildren of the 

studied schools is not sufficient that 

significantly affects the level of morbidity 

among school-age children. 

We also found out that the information 

about infectious diseases and their prevention, 

which schoolers receive from medical staff, is 

only on the second place. This means that 

preventive work on the part of a nurse is not 

carried out at appropriate level in general 

educational institutions. 

For the present, it is obvious that 

information provided in general education 

institutions should occupy a prior place in 

preserving and strengthening health of 

schoolchildren. 

Within the framework of children 

training, the implementation of educational 

programs for the prevention of alcohol, drugs 

consumption and smoking should be properly 

applied to their health. More attention should 

be given to physical education at school, 

encouraging children to engage in sports 

sections. 

We also found out that many schoolers 

did not have vaccine prophylaxis for current 

infectious diseases, and the information they 

receive about these diseases is not always 

clear to them. Schoolchildren learn about 

vaccination from the media, and only then 

from the school nurse. This all leads to the 

incomprehensibility of the concepts heard and 

fear of vaccine prevention, as the information 

provided in the media is not always correct 

and truthful. 

Observations on the state of children’s 

health are necessary for medical staff of 

general educational institutions. It allows 

timely planning and implementation of both 

individual and mass recreational activities. 

Conclusions. It has been defined that 

preventive education of a schooler is a 

systematic and aim-oriented influence on the 

child’s personality, in order to form 

preventive knowledge, hygienically correct 

behavior and development of the right vision 

on a healthy lifestyle. Preventive education of 

schoolchildren requires organization of the 

regime of studying and recreation, adaptation 

of the child’s environment to his/her age and 

physiological characteristics, introduction of a 

set of preventive measures in order to expand 

the functional capabilities of schoolchild’s 

organism, prevention of infectious diseases. 
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Also, it has been established that the 

main directions of the nurse's work are: 

systematic monitoring of the health condition 

and physical development of children; early 

detection of acute and chronic diseases; 

control over the organization of sanitary and 

hygienic conditions of the educational 

process; control over the organization and 

implementation of vaccine prophylaxis; 

hygienic upbringing, sanitary and educational 

work among schoolers, pedagogical staff, 

parents.  

The practical significance of the 

work: general features of the health 

specialist’s work specifics in preventive work 

with schoolchildren, the method of health and 

educational activities conducted by a health 

worker due to preventive work with 

schoolchildren has also been generalized. 

The obtained data can be used in 

professional activity of the form masters, 

teachers, medical staff of general educational 

schools, students of medical educational 

institutions. 

Key words: nurse, schoolchildren, 

secondary general educational institution, 

prevention, vaccination, sanitary-educational 

work. 

Вступ 

Актуальність дослідження. 

Здоров'я - важлива передумова успішного 

виконання поставлених перед школярем 

соціальних вимог та інформативний 

інтегрований показник, який відображає 

вплив комплексу факторів навколишнього 

середовища. 

Вітчизняними і зарубіжними 

вченими встановлено, що на здоров’я 

людини впливає ряд факторів, згрупованих 

певним чином. Встановлено, що здоров’я 

людини на 20,0% залежить від стану 

довкілля, на 20,0% від генетичного 

фактору (спадковість), на 10,0% від 

системи охорони здоров’я, та на 50,0% від 

способу життя. 

В останні роки, зміни у стані здоров'я 

школярів розглядаються як загрозливі: 

зростання частоти вроджених вад, перехід 

гострих захворювань у хронічні, 

формування вікозалежної патології у 

більш молодому віці, схильність до 

поєднаних захворювань. 

Хронічна патологія починає 

формуватися з більш раннього віку, ніж це 

спостерігалось в дев'яностих роках. Лише 

10-14% випускників шкіл здорові, 45-50% 

- мають морфофункціональні відхилення, 

40-60% - різноманітні хронічні 

захворювання, що у 30,0% школярів 

обмежує вибір професії. 

За зведеною оцінкою Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ), 

станом на 2016 рік Україна була на 

третьому місці у світі серед країн із 

найнижчими показниками охоплень 

щепленням. У 2016 році лише 32,1 % дітей 

було вакциновано другою дозою вакцини. 

Кількість на інфекційні захворювання 

значно зросла, випадки інфекційних 

захворювань зустрічаються по всій 

Україні. Понад 50,0% випадків – це діти 

віком до 9 років. 

Серед тих, хто захворів, 70,0% – це 

не вакциновані. Крім того, треба розуміти, 

вакциновані однією дозою чи двома 

дозами. Ефективність однієї дози – 90-

95%, дві дози – це 98% і вище. 1-2% 

вакцинованих можуть не створити 

імунітет при вакцинації, тому можуть 

захворіти і потрапити в статистику. 

Причини зростання захворюваності 

учнів необхідно шукати в системі шкільної 

освіти, у виявленні тих факторів 

навчальної діяльності, які призводять до 

перенапруження нервової системи. 

Медичний розділ такої системи 

повинен забезпечувати визначення рівня 

здоров'я і наявних захворювань та 

морфофункціональних порушень; 

моніторинг здоров'я школярів і факторів 

внутрішньошкільного середовища з 

розробкою групових та індивідуальних 

прогнозів і рекомендацій; координацію 

лікувально-профілактичних, психо-

гігієнічних і фізкультурно-оздоровчих 

заходів; гігієнічну організацію 

внутрішньошкільного середовища; 

створення умов для удосконалення 

діяльності педагогів та медичних сестер. 

Відомо, що найважливішим (після 

родини) закладом, який впливає на стан 

здоров'я дітей і підлітків, є школа. 

Розробка ефективних заходів щодо 
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забезпечення охорони і зміцнення здоров'я 

підростаючого покоління повинна 

базуватись на санітарно-гігієнічному 

вихованню та профілактичній роботі. 

При вирішенні проблеми створення 

системи заходів щодо зміцнення здоров'я 

школярів необхідно враховувати те, що 

одним із основних завдань середнього 

загальноосвітнього навчального закладу є 

виховання морально і фізично здорового 

покоління. Ефективність медичного 

працівника школи разом з педагогом 

обумовлюється насамперед тим, наскільки 

результати його діяльності можна наочно 

використовувати в педагогічному процесі і 

як швидко медична інформація може бути 

опрацьована у всіх елементах системи і 

використана не лише для запобігання 

розвитку захворювань, але й для 

формування, збереження і зміцнення 

здоров'я. 

Несприятливі демографічні процеси 

в нашому суспільстві супроводжуються 

різким підвищенням частки нездорових 

дітей і підлітків серед всієї популяції 

дитячого населення. За даними МОЗ 

України, захворюваність дітей в усіх 

вікових групах за останні роки значно 

збільшилася. Розповсюдженість хвороб 

сягнула до 1622 на 1000 дитячого 

населення, зросли: хвороби органів 

травлення,органів дихання, хвороби 

органів кровообігу, очні захворювання, 

порушення постави, серцево-судинна 

патологія, інфекційні захворювання. 

Пояснити ці факти можна дією 

комплексу соціально-економічних, 

екологічних, медико-біологічних факторів, 

серед яких чи не найважливіша роль 

належить підвищеному навчальному 

навантаженню в процесі шкільної освіти. 

Саме в цей час майже у 40% дітей 

зустрічаються невротичні стани, а близько 

25% дітей потерпають від алергії. 

Турбота про зміцнення здоров'я 

школярів, створення санітарно-гігієнічних 

умов для їхнього навчання складає одну із 

головних задач працівників охорони 

здоров'я та освіти. 

Аналіз сучасних наукових 

досліджень переконує у наявності системи 

ефективних методів і засобів формування 

необхідних життєвих навичок здорового 

способу життя, одним із вагомих 

компонентів якого є профілактична робота 

з підростаючим поколінням. 

Професійній підготовці фахівців в 

Україні приділено значну увагу в контексті 

обґрунтування: теоретико-методологічних 

основ професійної підготовки 

(А.М. Алексюк, Г.П. Васянович, 

С.У. Гончаренко, О.А. Дубасенюк, 

І.А. Зязюн, А.О. Лігоцький, С.В. Лісова, 

Н.Г. Ничкало, С.О. Сисоєва, В.В. Харабет); 

порівняльно-педагогічних досліджень 

вищої освіти (Н.В. Абашкіна, 

С.С. Вітвицька, В.М. Зубко, А.В. Козаков, 

А.А. Сбруєва, Л.П. Пуховська); вищої 

медичної освіти (В.Й. Шатило, Горай О.В., 

Гордійчук С.В., Копетчук В.А., 

Шигонська Н.В., Поплавська С.Д.). 

У контексті наукового пошуку 

вагоме значення мають праці відомих 

вітчизняних (О.Р. Артюха, 

О.М. Балакірєвої, В.І. Бобрицької, 

О.В. Вакуленка, М.В. Гриньової, 

Т.С.Грузевої, Т.О. Дем’янчука, 

О.Д. Дубогай, Л.Н. Завацької, 

О.М. Маюрова, А.М. Нагорної, 

В.М. Оржеховської, В.А. Сановської, 

С.В. Свириденка, Л.П. Сущенко, 

О.О. Яременка та ін.) та зарубіжних 

(Б. Брозовської, Б. Войнаровської, 

А. Облачинської та ін.) учених щодо 

впровадження здорового способу життя 

серед дітей, підлітків та студентів. 

Щоб досягти цієї мети, потрібно 

керуватись спеціальними знаннями в 

області санітарно-гігієнічного виховання, 

яким потрібно займатися з підвищеною 

увагою, вона повинна приділятись 

питанням профілактичної роботи зі 

школярами пов'язана з тим, що вони 

частіше страждають від інфекційних 

захворювань через низьку кількість 

вакцинованих дітей. 

Таким чином, вирішення проблеми 

формування, збереження і зміцнення 

здоров'я підростаючого покоління є однією 

з важливих проблем сьогодення. 

Об'єкт дослідження: процес 

профілактичної роботи в середньому 

загальноосвітньому навчальному закладі. 
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Предмет дослідження: зміст, 

методи, засоби роботи медичної сестри в 

організації профілактичної роботи зі 

школярами. 

Мета дослідження: теоретично 

обгрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність ролі медичної 

сестри загальноосвітнього навчального 

закладу, як організатора профілактичної 

роботи зі школярами. 

Гіпотеза дослідження: полягає у 

припущенні, що формування 

профілактичних навичок у школярів 

набуде ефективності, якщо: 

- в організації навчально-виховного 

процесу забезпечуватиметься розвиток у 

школярів пізнавальної, емоційно-

мотиваційної, дієво-практичної сфер, що 

полягає в засвоєнні, розумінні на рівні 

переконання важливості набуття та 

використання знань і вмінь профілактичної 

культури для збереження здорового 

способу життя; 

- збагачуватиметься санітарно-

гігієнічний зміст навчальної та 

позанавчальної діяльності, завдяки роботі 

медичної сестри у середньому 

загальноосвітньому навчальному закладі, 

який сприятиме реалізації соціально-

цінних потреб особистості школяра. 

Для досягнення мети поставлено 

наступні завдання: 

1. Проаналізувати стан проблеми 

дослідження у педагогічній теорії і 

практиці; 

2. Обрунтувати організаційно-

педагогічні умови щодо профілактичної 

роботи серед школярів загальноосвітнього 

навчального закладу; 

3. Діагностика стану захворюваності 

учнів в загальноосвітньому навчальному 

закладі; 

4. Визначити і за допомогою медико-

соціологічного дослідження (анкетування) 

перевірити ефективність роботи медичної 

сестри як організатора профілактичної 

роботи зі школярами. 

Теоретичні основи дослідження 
становлять основні положення теорії 

пізнання, педагогіки, психології та інших 

галузей знань, які містять найважливіші 

принципи соціально-психологічних та 

педагогічних явищ, положення про 

формування здоров’я підростаючого 

покоління; особистісно орієнтований 

підхід до покращення здоров’я дітей, 

теоретичне обґрунтування ролі медсестри, 

як організатора профілактичної роботи зі 

школярами. 

Методи та організація 

дослідження. 

- теоретичні: аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення, систематизація 

теоретичних та дослідних даних, 

застосованих для визначення стану і 

розроблення досліджуваної проблеми, 

методи прогнозування і моделювання для 

створення моделі вдосконалення медичної 

сестри загальноосвітнього навчального 

закладу; 

- емпіричні: діагностичні методи, 

анкетування, вивчення документації, 

цілеспрямоване спостереження. 

Вірогідність результатів 

дослідження забезпечено теоретичною 

обгрунтованістю вихідних позицій; 

використанням комплексу 

взаємодоповнюючих методів, адекватним 

завданням і логіці дослідження; 

репрезентивністю вибірки. 

Наукова новизна. Дослідження ролі 

медичної сестри середнього 

загальноосвітнього навчального закладу як 

організатора профілактичної роботи зі 

школярами на базі ЗОШ № 33, гімназії № 

23 та приватної ЗОШ «Сяйво» буде 

проведено вперше. 

Теоретична цінність полягає у 

визначенні організаційно-педагогічних 

умов вдосконалення професійної 

компетентності медичних сестер, як 

організаторів профілактичної роботи зі 

школярами, обгрунтуванні науково-

теоретичних основ дослідження та 

визначенні узагальненої схеми 

професійної компетенції медичної сестри. 

Практичне значення роботи: 

узагальнено особливості специфіки роботи 

медичної сестри в профілактичній роботі зі 

школярами, апробовано методику 

оздоровчо-просвітницької діяльності 

медичного працівника з профілактичної 

роботи зі школярами. 
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Одержані дані можуть бути 

використані у професійній діяльності 

класних керівників, вихователів, медичних 

працівників загальноосвітніх шкіл, 

студентів медичних навчальних закладів.  

Впровадження результатів 

дослідження в практику здійснено: на 

державному рівні розроблено пропозиції 

щодо покращення профілактичної роботи з 

боку медичної сестри середнього 

загальноосвітнього навчального закладу 

для покращення здоров’я дітей.  

 Апробація результатів 

дослідження 
 Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на 

науково-практичних конференціях 

зокрема: 

- Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми та перспективи» 

(Житомир, 2017); 

– ХV Міжнародній науковій 

конференції студентів та молодих вчених 

«Перший крок в науку - 2018» (Вінниця, 

2018); 

– засіданні кафедри «Сестринська 

справа» Житомирського медичного 

інституту від 30 серпня 2017 р. протокол 

№ 1. 

Публікація результатів 

дослідження. Матеріали роботи знайшли 

відображення у 3 наукових працях, з них 

всі - самостійні. 

Структура та обсяг роботи. Робота 

складається з аннотації,  вступу, 3 розділів, 

висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел та додатків. 

Повний обсяг роботи – 112 сторінок 

друкованого тексту, з них: 95 сторінок 

основного тексту, 10 сторінок 

літературних джерел та 7 сторінок 

додатків. Список використаних джерел 

місить 95 найменування, з них 90 

кирилицею та 5 латиною. 

Робота має наступну структуру: 

Зміст 

Вступ 

Розділ 1. Теоретико-методичні 

основи профілактичної роботи з учнями 

в загальноосвітній школі в теорії та 

практиці освіти  

1.1. Проблема охорони здоров’я 

підростаючого покоління в науковій 

літературі 

1.2. Організаційно- педагогічні умови 

профілактичної роботи серед школярів в 

загальноосвітньому навчальному закладі 

України 

1.3. Специфіка роботи медичної 

сестри загальноосвітнього навчального 

закладу в профілактичній роботі зі 

школярами 

Розділ 2. Програма та методика 

проведення експериментальної роботи  

Розділ 3. Роль медичної сестри як 

організатора в профілактичній роботі 

середнього загальноосвітнього 

навчального закладу  

3.1. Теоретико-методичні основи 

виховання та профілактична робота зі 

школярами 

3.2. Діагностика стану роботи 

медичної сестри в загальноосвітньому 

навчальному закладі щодо профілактичної 

роботи серед школярів 

3.3. Експериментальне дослідження 

специфіки роботи медичної сестри 

середнього загальноосвітнього 

навчального закладу 

Висновки 

Список використаних джерел  

Додатки 

 

З повним текстом магістерської 

роботи Дячук Т.В. «Роль медичної сестри 

середнього загальноосвітнього 

навчального закладу в профілактичній 

роботі зі школярами» можна ознайомитися 

у бібліотеці КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради.  

 

ВИСНОВКИ 
Узагальнені результати виконаного 

дослідження дозволили зробити висновки 

щодо ефективності розробленої 

експериментальної моделі профілактичної 

роботи зі школярами. Отримані дані 

засвідчили правомірність сформульованої 

гіпотези, що дає підстави для наступних 

висновків. 

1. Аналіз наукової літератури з 

даної проблеми засвідчив, що в результаті 
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набутого досвіду люди з давніх часів 

впроваджували найпростіші методи 

гігієни, щоб зберегти та покращити власне 

здоров’я. Як наука, гігієна розвинулась 

лише на початку ХІХ століття в епоху 

формування соціально-економічних 

відносин. Саме в цей період зі створенням 

у складі медичних факультетів 

самостійних кафедр гігієна виділяється в 

окрему дисципліну. 

2. З’ясовано, що санітарно-гігієнічне 

виховання школяра – це систематичний і 

цілеспрямований вплив на особистість 

вихованця з метою формування у нього 

профілактичних знань, гігієнічно 

правильної поведінки та вироблення 

установки на здоровий спосіб життя. 

Санітарно-гігієнічне виховання школярів 

потребує здійснення санітарно-гігієнічної 

просвіти, організації режиму навчання і 

відпочинку дітей, упровадження 

комплексу профілактичних заходів з 

метою розширення функціональних 

можливостей організму школяра. 

Також визначено, що головними 

напрямками роботи медичної сестри є: 

контроль за організацією та якістю 

харчування; проведення специфічної 

профілактики інфекційних хвороб; 

систематичне спостереження за станом 

здоров’я і фізичного розвитку учнів; раннє 

виявлення гострих та хронічних 

захворювань; санітарно-гігієнічними 

умовами навчально-виховного процесу; 

гігієнічне виховання, санітарно-освітня 

робота серед учнів, педагогічного 

колективу, батьків. 

3. Встановлено, що стан 

захворюваності учнів в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах 

знаходиться на високому рівні, це 

зумовлено насамперед, недостатньо 

проведеною профілактичною роботою з 

боку шкільної медичної сестри. Медичний 

працівник школи з метою попередження 

виникнення захворювань повинен навчати 

дітей правилам: особистої гігієни, режиму 

дня, харчування. Проводити профілактику 

шкідливих звичок та пропагуваи нання про 

цінності особистого здоров’я, спонукати 

школярів до свідомого прагнення 

дотримуватись санітарно-гігієнічних норм 

з метою зміцнення здоров’я. 

4. За допомогою медико-

соціологічного опитування доведено, що 

представлені у моделі зміст, форми і 

методи профілактичної роботи медичної 

сестри зі школярами є ефективними для 

розвитку в учнів профілактичної 

вихованості.  

 Показано, що основою діяльності 

медичної сестри з розвитку 

профілактичної вихованості школярів є:  

а) прищеплення учням знань та вмінь 

щодо здорового способу життя, які 

слугують підґрунтям для вироблення 

стійких поглядів і переконань; 

б) вироблення в учнів умінь і 

навичок здорового способу життя, що є 

проявом позитивного ставлення до 

власного здоров’я; 

в) залучення дітей до правил і норм 

здорового способу життя, дотримання 

режиму дня, санітарно-гігієнічних правил. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ТА НАПРЯМКІВ ВИЩОЇ 

МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 

 

Кривіцька В. В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

 

АНОТАЦІЯ 

Кривіцька В.В. «Порівняльний аналіз 

стану та напрямків вищої 

медсестринської освіти України та 

Польщі». Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю 223 

«Медсестринство». КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради, Житомир, 

2018. 

Актуальність теми. У зв’язку з 

європейським напрямком розвитку 

України останнім часом набуває ще 

більшої популярності навчання у Польщі. 

Це зумовлено створенням і 

функціонуванням низки навчально-

освітніх програм. Стосується це також і 

медсестринської освіти, рівень якої в 

Україні дещо нижчий ніж у Польщі. 

Сучасні тенденції суспільного розвитку 

України потребують переходу вищої 

медсестринської освіти до нової концепції 

підготовки майбутніх спеціалістів, 

підвищення рівня професіоналізму, 

удосконалення її якості, що вмотивовує 

процеси інтегрування, компетентності та 

індивідуальної культури медичного 

працівника. Ключовою парадигмою 

сучасної медичної освіти стає її орієнтація 

на особистість. Перед сучасною вищою 

медичною освітою постало досить складне 

завдання: зберегти всі позитивні здобутки 

та досвід української медицини і збагатити 

його інноваційними досягненнями 

європейських освітніх медичних серед. 

Мета дослідження дослідити та 

порівняти стан та напрямки вищої 

медсестринської освіти України та Польщі 

та намітити перспективні підходи до 

навчання медичних сестер в Україні. 

Методи дослідження: 

1. Діалектики (розгляд охорони 

здоров'я як системи, що розвивається, а 

медсестринської справи як елемента цієї 

системи, розвиток якого здійснюється 

відповідно до законів діалектики); 

2. Бібліосемантичний – аналіз 

співставлення, порівняння, узагальнення, 

систематизація (для вивчення стану 

проблеми); 

3. Соціологічний (для вивчення рівня 

знань студентів стосовно навчально-

освітньої програми Erasmus+); 

4. Системного аналізу та логічного 

узагальнення. 

Отримані результати  

З проведеного нами дослідження і 

порівняння систем підготовки медичних 

сестер-магістрів в Україні і Польщі, ми 

виокремили ряд подібностей і 

розбіжностей в системах підготовки 

медсестер з вищою освітою. В Польщі так 

само як і в нашій державі академічний час 

розділений на теоретичні, практичні 

заняття, клінічну практику і самостійну 

роботу. 

Тривалість підготовки медичних 

сестер з вищою освітою в Польщі коротша 

за рахунок того, що менша кількість годин 

відводиться на самостійну роботу. 

Вагомим плюсом польської 

медсестринської освіти, є те, що багато 

годин відводиться безпосередньо на 

клінічну практику, де студенти в 

лікувальних закладах мають змогу краще 

засвоїти здобуті знання і закріпити їх на 

практиці. 

В Україні протягом всього 

двохрічного терміну навчання студенти 

займаються написання магістерської 

робот, так же і в Польщі студенти повинні 

працювати над магістерською впродовж 

навчання. 

Практика в Україні (виробнича, 

педагогічна, клінічна) виведена на 
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окремий час, зазвичай це кінець 

навчального року чи семестру, тривалість 

її досить різна від 3 до 10 тижнів. В 

Польщі ж на практику виділяють один 

день в тиждень, коли студенти 

перебувають виключно в лікарні і 

виконують різноманітні маніпуляції ї 

закріплюють навички. Тобто практика 

проходить без відриву від навчання. 

В Польщі більшість предметів є 

профорієнтованими, деякі предмети 

наприклад «Правові питання в 

медсестринстві» дозволяє більш глибше 

ознайомитись з медсестринською 

стороною медичного права, для кращого 

виконання своїх професійних обов'язків у 

подальшій роботі в лікувальній установі. 

Після здобуття ступеня магістра в 

Польщі можна здобувати третій ступінь 

вищої освіти (PhD). 

Освітньо - кваліфікаційнийна 

характеристика в загальних вимогах майже 

не відрізняється, хоча різняться лише в 

тому, що робота магістра в Польщі 

направлена на лікувальний заклад, тоді як 

в Україні крім «лікарняних фахівців» 

готують ще й педагогів. 

Висновки. Основним 

удосконаленням медсестринської освіти є 

підвищення її якості, створення умов, які 

забезпечуватимуть зростання соціального 

статусу медсестринства, інтенсифікації 

наукових досліджень, а також 

використання міжнародного досвіду з 

даного питання. Медсестринство повинно 

бути науковою спеціальністю, а медична 

сестра – високоякісним професіоналом з 

відмінними науковими знаннями і 

практичними навичками. 

Отже, всі позитивні напрацювання 

закордонного досвіду медичної освіти 

можна використовувати під час 

планування сучасних реформ в нашій 

країні і орієнтуватися на них при розробці 

нових навчальних планів і програм. 

Ключові слова: вища 

медсестринська освіта України, вища 

медсестринська освіта Польщі, студенти 

медичні сестри, бакалаври, магістри.  

Практичні рекомендації 

1. Збільшити кількість годин 

навчального плану магістрів на практичну 

підготовку, шляхом більш адекватного 

розподілу академічного часу. 

2. Внести корективи до навчального 

плану, щодо дисциплін, які вивчаються 

повторно. 

3. Зменшити кількість предметів у 

навчальному плані підготовки магістрів, 

збільшити кількість годин на дисципліни, 

пов’язані з теорією проведення 

досліджень, а також власне на проведення 

наукового дослідження. 

4. Забезпечити навчальний процес 

необхідними кадровими, матеріально – 

технічними та інформаційними ресурсами, 

активно впроваджувати сучасні 

інформаційні та інноваційні освітні 

технології. 

 

ANNOTATION 

Krivitskaya V.V. "Comparative analysis 

of the state and directions of higher nursing 

education of Ukraine and Poland". 

Qualification scientific work on the rights of 

manuscripts. Master's work on obtaining an 

educational master's degree in nursing in 

specialty 223 "Nursing", branch of knowledge 

22 "Health care". Сommunal higher 

education institution "Zhytomyr Medical 

Institute" of Zhytomyr Regional Council, 

Zhytomyr 2018. 

Actuality of theme. In connection with 

the European direction of development of 

Ukraine, lately, the popularity of education in 

Poland has become even more popular. This 

is due to the creation and operation of a 

number of educational and educational 

programs. This is also true for nursing 

education, which level in Ukraine is 

somewhat lower than in Poland. Modern 

trends in social development in Ukraine 

require the transition of higher nursing 

education to a new concept of training future 

specialists, raising the level of 

professionalism, improving its quality, 

motivating integration processes, competence 

and individual culture of a health worker. A 

key paradigm of modern medical education is 

its orientation towards personality. Before the 

modern higher medical education, a rather 

difficult task was faced: to preserve all the 

positive achievements and experience of 

Ukrainian medicine and to enrich it with the 
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innovative achievements of the European 

educational medical community. 

The purpose of the study is to study 

and compare the state and trends of higher 

nursing education in Ukraine and Poland and 

to identify promising approaches to the 

training of nurses in Ukraine. 

Research methods: 

1. Dialectics (considering health as a 

developing system, and nursing as an element 

of this system, the development of which is 

carried out in accordance with the laws of 

dialectics); 

2. Bibliosemantic - analysis of 

comparison, comparison, generalization, 

systematization (for studying the state of the 

problem); 

3. Sociological (for studying the level 

of knowledge of students in relation to the 

educational program Erasmus +); 

4. System analysis and logical 

generalization. 

The results obtained. From our study 

and comparison of the systems of medical 

nurses training in Ukraine and Poland, we 

highlighted a number of similarities and 

differences in the systems of training nurses 

with higher education. In Poland, as well as in 

our country, academic time is divided into 

theoretical, practical classes, clinical practice 

and independent work. 

The length of training for nurses with 

higher education in Poland is shorter due to 

the fact that fewer hours are spent on 

independent work. An important plus of 

Polish nursing education is the fact that many 

hours go directly to clinical practice, where 

students in hospitals can better master the 

knowledge gained and consolidate them in 

practice. 

In Ukraine, during the entire two-year 

period of study, students are writing master's 

theses, as well as in Poland students must 

work on master's studies during their studies. 

Practice in Ukraine (industrial, 

pedagogical, clinical) is taken out at a 

separate time, usually the end of a school year 

or semester, its duration varies from 3 to 10 

weeks. In Poland, however, one day per week 

is allocated to practice, when students are 

exclusively in a hospital and perform various 

manipulations and establish skills. That is, the 

practice goes on without leaving education. 

In Poland, most subjects are 

professionally oriented, some subjects such as 

"Legal issues in nursing" allow you to get 

acquainted with the nursing part of medical 

law more deeply, to better fulfill your 

professional duties in future work in a health 

facility. 

After acquiring a Master's degree in 

Poland, you can obtain a third degree in 

higher education (PhD). 

The educational qualification 

characteristic in the general requirements is 

almost the same, although it differs only in 

that the work of the masters in Poland is 

directed to a medical institution, whereas in 

Ukraine, in addition to "hospital specialists", 

teachers are also trained. 

Conclusions. The main improvement of 

nursing education is to improve its quality, to 

create conditions that will ensure the growth 

of the social status of nursing, intensification 

of scientific research, as well as the use of 

international experience on this issue. Nursing 

must be a scientific specialty, and a nurse is a 

high-quality professional with excellent 

scientific knowledge and practical skills. 

Consequently, all positive outcomes of 

the foreign medical education experience can 

be used when planning modern reforms in our 

country and focusing on them when 

developing new curricula and programs. 

Key words: higher nursing education of 

Ukraine, higher nursing education in Poland, 

students nurses, bachelors, masters. 

Practical recommendations 

1. To increase the number of hours of 

master's curriculum for practical training, by 

more adequate allocation of academic time. 

2. Make adjustments to the curriculum, 

on disciplines that are studied repeatedly. 

3. Reduce the number of subjects in the 

curriculum of masters training, increase the 

number of hours on discipline related to the 

theory of research, as well as for the actual 

research. 

4. To provide the educational process 

with necessary human resources, material and 

technical resources and information resources, 

actively implement modern information and 

innovative educational technologies. 
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Вступ 

Актуальність теми. Сучасний 

процес глобалізації обумовлює 

взаємозалежність та інтеграцію країн, 

суспільств, економік і культур. А існуючі 

міграційні потоки поряд з економічними 

причинами все частіше являють собою 

освітню міграцію. По суті, 

інтернаціоналізація і є одним з головних 

факторів і рушійною силою розвитку 

вищої освіти у світі. У зв’язку з цим 

Польща робить усе, щоби увійти в число 

країн із привабливими пропозиціями для 

студентської молоді з-за кордону. 

Кожна професія висуває певні 

вимоги до людини, але мабуть, тільки 

праця медика накладає настільки високі та 

специфічні обов'язки на фахівця, 

передбачає високу відповідальність за 

надану ним допомогу пацієнтам. 

Медичним працівникам люди довіряють 

найдорожче - здоров'я і життя, своє і своїх 

близьких, і тому очікують від них повної 

самовіддачі. У давні часи лікар не 

займався цілительською діяльністю на 

самоті: у нього завжди були помічники, які 

в більш пізній період (десь у VIII ст.) 

сформувалися в когорту сестер милосердя. 

Основоположник наукової сестринської 

справи Флоренс Найтінгейль (1820-1910) в 

книзі «Як потрібно доглядати за хворими»: 

писала про те, що головне мистецтво 

доглядальниці полягає в умінні відразу 

відгадувати бажання хворого, не чекаючи 

поки він їх висловить [12]. Флоренс 

Найтінгейль доволі освічена на той час 

жінка, відкрила школу у 1860 р, яка не 

була підпорядковувана лікарні, а була 

світським автономним навчальним 

закладом. Сама реформа Флоренс 

Найтінгейль привела до того, що у 

суспільстві визнали професію медичної 

сестри. Тому цю дату ВООЗ (1860) вважає 

днем народження нової професії - 

медичної сестри. Образ медичного 

працівника почав формуватися ще в 

глибоку давнину і вирішальний вплив на 

це зробили праці видатного лікаря 

древньої Еллади - Гіппократа, який 

вважав, що «особа, яка присвятила себе 

медицині, має володіти такими якостями: 

безкорисливістю, скромністю, 

цнотливістю, холоднокровністю здоровим 

глуздом,...» [10]. Як будь-який вид 

професійної діяльності, робота медичної 

сестри стала набувати специфічних рис, 

які поступово все більше відрізняли її від 

функцій суто «помічника лікаря». Зокрема, 

у СІ1ІА в 1973 р. з'явилося поняття 

«сестринський діагноз», під яким розуміли 

оцінку ставлення хворого до свого стану, 

здоров'я, хвороби (уточнимо: лікарський 

діагноз спрямований на виявлення 

порушень у здоровій, відхилень їх від 

норми). 

У зв’язку з європейським напрямком 

розвитку України останнім часом набуває 

ще більшої популярності навчання у 

Польщі. Це зумовлено створенням і 

функціонуванням низки навчально-

освітніх програм. Стосується це також і 

медсестринської освіти, рівень якої в 

Україні дещо нижчий ніж у Польщі. 

Сучасні тенденції суспільного розвитку 

України потребують переходу вищої 

медсестринської освіти до нової концепції 

підготовки майбутніх спеціалістів, 

підвищення рівня професіоналізму, 

удосконалення її якості, що вмотивовує 

процеси інтегрування, компетентності та 

індивідуальної культури медичного 

працівника. Ключовою парадигмою 

сучасної медичної освіти стає її орієнтація 

на особистість. Перед сучасною вищою 

медичною освітою постало досить складне 

завдання: зберегти всі позитивні здобутки 

та досвід української медицини і збагатити 

його інноваційними досягненнями 

європейських освітніх медичних серед. 

Між Україною та Польщею 

підписана Угода про академічне 

взаємовизнання документів про освіту та 

рівноцінність ступенів (Варшаві, 2005). 

Таким чином польські документи про 

наявність середньої освіти, рівнів вищої 

освіти, а також наукових ступенів дають 

можливість на продовження навчання в 

Україні, та відповідно такі документи, 

отримані в Україні, гарантують цю 

можливість в Польщі. 

Однак дія угоди не поширюється на 

певні професійні права, зокрема на 

доплати за наукові ступені чи за вчене 

звання. Таким чином польський доктор не 
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зможе отримувати доплату за свій ступінь 

в українському університеті, допоки не 

пройде процедуру нострифікації в 

спеціальному підрозділі Міністерства 

освіти та науки України. І навпаки – 

фахівець з українським науковим ступенем 

лише після нострифікації у відповідному 

підрозділі польського університету 

набуває права на доплати за науковий 

ступінь. Водночас за польським 

законодавством особа, що отримала вчене 

звання чи науковий ступінь за кордоном, 

може бути прийнята на професорсько-

викладацьку посаду у польському 

університеті без нострифікації. Також для 

роботи в польському виші іноземцям не 

потрібно отримувати дозволу на роботу на 

території Польщі. 

Мета дослідження: дослідити та 

порівняти стан та напрямки вищої 

медсестринської освіти України та Польщі 

та намітити перспективні підходи до 

навчання медичних сестер в Україні. 

Об’єкт дослідження: студенти 

Медичного інституту. 

Предмет дослідження: стан та 

напрямки вищої медсестринської освіти 

України та Польщі. 

Завдання наукового дослідження:  

1. Вияснити загальні особливості 

вищої медсестринської освіти України та 

Польщі. 

2. Аналіз освітньо-кваліфікаційних 

характеристик та навчальних плані 

підготовки медичних сестер Україні та 

Польщі. 

3. На базі отриманих результатів 

намітити перспективні підходи до 

навчання медичних сестер в Україні. 

Методи дослідження: 

Методологічною основою дослідження 

послужили філософські й загально наукові 

методи: 

1. Діалектики (розгляд охорони 

здоров'я як системи, що розвивається, а 

медсестринської справи як елемента цієї 

системи, розвиток якого здійснюється 

відповідно до законів діалектики); 

2. Бібліосемантичний – аналіз 

співставлення, порівняння, узагальнення, 

систематизація (для вивчення стану 

проблеми); 

3. Соціологічний (для вивчення рівня 

знань студентів стосовно навчально-

освітньої програми Erasmus+); 

4. Системного аналізу та логічного 

узагальнення. 

Наукова новизна одержаних 

результатів полягає в тому що вперше 

буде відомо рівень обізнаності студентів 

медичного інституту стосовно можливості 

та способів навчання за кордоном. 

Проведено порівняльний аналіз 

навчальних програм по магістратурі у 

медсестринстві в Україні на прикладі 

Житомирського медичного інституту з 

навчальної програми в одній з країн для 

Європейського Союзу (на прикладі 

Польщі). 

Теоретичне значення роботи 

полягає у доповненні стандартів 

підготовки медичних сестер з вищою 

освітою та рекомендації для додаткового 

введення спецкурсів. 

Практичне значення полягає в тому 

що робота має практичне значення, 

оскільки автором розроблені перспективні 

підходи щодо підвищення обізнаності 

студентів про стан та напрямки вищої 

медсестринської освіти України та Польщі. 

Впровадження результатів 

дослідження в практику здійснено шляхом 

розроблення пропозицій щодо внесення 

змін у навчальні плани для підготовки 

магістрів. 

Апробація результатів дослідження  
Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на 

науково-практичних та науково-

теоретичних конференціях зокрема: 

- Матеріали студентського 

наукового товариства «Участь в програмі 

Erasmus+», 27 вересеня – Житомирський 

медичний інститут, 2018 р. 

- Матеріали наук. прак. конф. З 

міжнародною участю «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми і перспективи», 

19-20 жовтня 2017 р. – Житомир: Полісся, 

2017.  

- Матеріали ХХІІ Міжнародного 

медичного конгресу студентів і молодих 

вчених, 23-25 квітня – Тернопіль. 2018 р.  

- Матеріали наук. прак. конф. 

«Сучасні форми організації освітнього 
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процесу. Вивчення досвіду вищих 

навчальних закладів» 19 квітня – Львів. 

2018 р. 

Структура та обсяг роботи  
Робота складається зі вступу, 

розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатку. Повний обсяг роботи – 

100 сторінок друкованого тексту, з них 92 

сторінки основного тексту та 3 сторінки 

додатків. Список використаних джерел 

містить 54 найменувань, з них 46 

кирилицею та 8 латиною. 

Робота має наступну структуру: 

Зміст  

Вступ  

Розділ 1. Історичне формування, 

сучасний розвиток і реформування мед 

сестринської освіти  

1.1. Медсестринство, як один з 

ключових елементів системи охорони 

здоров’я 

1.2. Історичний розвиток 

медсестринства і медсестринської освіти в 

Україні 

1.3. Аналіз становлення, розвитку та 

реформування медсестринства в умовах 

інтеграції в Європейський союз (на 

прикладі Польщі) 

1.4. Структура і організація медичної 

освіти в Україні 

Розділ 2. Програма, обсяг та 

методи дослідження  

2.1. Етапи дослідження 

2.2. Методи дослідження 

Розділ 3. Порівняльний аналіз 

стандартів освіти підготовки медичних 

сестер-магістрів в Україні та Польщі  

3.1. Аналіз навчальних планів 

підготовки медичних сестер- магістрів в 

Польщі 

3.2. Аналіз навчальних планів 

підготовки медичних сестер- магістрів в 

Україні 

3.3. Порівняльний аналіз навчальних 

планів підготовки медичних сестер-

магістрів в Україні та Польщі 

Розділ 4. Рівень готовності 

випускників Житомирського медичного 

інституту до навчання по програмі обміну 

студентами   

4.1. Навчання по програмі обміну 

студентами, як можливість удосконалення 

знань та вмінь 

4.2. Загальна характеристика 

опитаних 

4.3. Рівень готовності студентів 

освітнього ступеня бакалавр до навчання 

по програмі з обміну студентами 

4.4. Рівень готовності студентів 

освітнього ступеня магістр до навчання по 

програмі з обміну студентами 

Висновки  

Практичні рекомендації  

Список використаної літератури  

Додатки 

 

З повним текстом магістерської 

роботи Кривіцької В.В. «Порівняльний 

аналіз стану та напрямків вищої 

медсестринської освіти України та 

Польщі» можна ознайомитися у бібліотеці 

КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради.  

 

ВИСНОВКИ 

У магістерській роботі зроблено 

теоретичне узагальнення і розв’язання 

актуальної проблеми впровадження 

ступеневої медсестринської освіти, 

вивчення досвіду Європейських країн, 

проведення порівняльного аналізу 

Галузевих стандартів освіти у підготовці 

медичних сестер в Україні та Польщі. 

1. Встановлено, що Європейський та 

вітчизняний досвід розвитку 

медсестринства підтверджує, що 

розбудова та реформування громадської 

охорони здоров’я держави не можливе без 

реформування найновішого його сегменту 

– медсестринської ланки, шляхом розвитку 

ступеневої медсестринської освіти.  

2. Аналіз освітньо-кваліфікаційних 

характеристик підготовки магістрів в 

Україні та Польщі свідчить про те, що 

медична сестра – магістр має не лише 

вміти надавати кваліфіковану першу 

допомогу при невідкладних станах, а й 

бути менеджером та проводити науково-

дослідницьку роботу. ОКХ магістрів в 

Польщі більш спрямована на визначення 

потреб пацієнта, догляд за ними, а також 

роботу з родичами.  

3. В Польщі 71% від загальної 

кількості годин відводиться на теоретичну 
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підготовку медичних сестер – магістрів, 

15% на практичні заняття (до клінічну 

практику), та лише 14% на клінічну 

практику на базі лікувальних закладів. В 

Україні навпаки акцент ставиться на 

практичних заняттях – 24%. На самостійну 

роботу відводиться 43%. Специфічним для 

вітчизняної системи підготовки медичних 

сестер – магістрів є три види практики: 

первинно медико – санітарна підготовка, 

клінічна, педагогічна, що направлені на 

навчання медичної сестри – лідера, 

відмінного «фахівця своєї справи» та 

кваліфікованого педагога. На теорію 

відводиться лише      5 % від загальної 

кількості годин.  

4. На підставі проведеного аналізу 

вважаємо за можливе виключити з 

програми вивчення таких предметів як: 

Українська мова, Медсестринський 

діагноз, Сімейна медицина; Об'єднати 

вивчення, зі скороченням годин, таких 

предметів, як Медична інформатика та 

Методологія Наукової роботи, Клінічну 

фармакологію і Медичне та 

фармацевтичне товарознавство. Ввести в 

програму вивчення таких предметів як: 

Європейське Міжнародне медсестринство, 

Сучасна діагностична техніка, Міжнародна 

класифікація медсестринської практики.  

5. З огляду на відсутність 

можливості у викладача на занятті 

контролювати виконання самостійної 

роботи студентом, а також європейський 

досвід, вважати таку форму навчання у 

ВНЗ недоцільною.  

6. Окрім різноманіття кваліфікацій 

медичних сестер в Польщі, перед початком 

практичної діяльності медсестри 

проходять обов’язкову вузькопрофільну 

спеціалізацію, на основі чого розроблені 

компетентності. В Україні компетентності 

визначені ОКХ окремо для кожного 

освітньо-кваліфікаційного рівня.  

7. Підготовка медичних сестер у 

Польщі проходить на універсальному 

рівні, з можливістю отримувати диплом 

доктора медичних наук, в той час як в 

Україні медичних сестер магістрів готують 

з 2008 року, а можливість отримати PhD 

взагалі відсутня. 
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У ПРОФІЛАКТИЦІ 

ВЕГЕТАТИВНИХ ДИСФУНКІЙ У ПІДЛІТКІВ 

 

Кучерук В. А. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Кучерук В.А. Роль медичної сестри у 

профілактиці вегетативних дисфункцій у 

підлітків. Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю 

223 «Медсестринство». 

КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради, 

Житомир, 2018. 

Актуальність теми. Синдром 

вегетативних дисфункцій для сучасної 

педіатрії обумовлений стійкою тенденцією 

до збільшення кількості підлітків, що 

страждають на цю патологію. 

Симптоми вегетативної дисфункції 

має 30-85% дітей підліткового віку. 

Частота в популяції підлітків хлопчиків 

коливається від 54,6 до 72,6%, а серед 

підлітків дівчаток від 62,4 до 78,2%, що 

зумовлено пубертатною гормональною 

перебудовою організму, напруженням 

функціонування різних органів і систем та 

значним розумово-фізичним 

навантаженням. 

Незважаючи на наявність великої 

кількості діагностичних та 

медикаментозних засобів, проблема 

профілактики синдрому вегетативної 

дисфункції у підлітків нині залишається 

актуальною. 

Мета дослідження: дослідити 

синдром вегетативної дисфункції у 

підлітків з соматичною патологією та 

визначити роль медичної сестри щодо його 

діагностики, профілактики і можливостей 

корегуючих факторів літнього відпочинку. 

Методи дослідження: 

1. Бібліосемантичний - аналіз, 

співставлення, порівняння, узагальнення, 

систематизація наукової літератури для 

вивчення стану проблеми.  

2. Медико-соціологічний метод - 

анкетування. Анкета-опитувач, що 

заповнюється підлітками з метою 

виявлення симптомів вегетативної 

дисфункції, та анкета-опитувач, що 

заповнюється студентами старших курсів 

медичного інституту щодо обізнаності про 

вегетативну дисфункцію. 

3. Системного аналізу та логічного 

узагальнення - для наукового 

обґрунтування ролі медичної сестри у 

профілактиці вегетативної дисфункції. 

4. Оцінка стану вегетативної нервової 

системи підлітків за допомогою проб 

шкірного дермографізму та проби з 

фізичним навантаженням. 

Отримані результати 

За результатами дослідження було 

встановлено, що значний відсоток 

симптомів вегетативної дисфункції 

зустрічається у соматично здорових 

підлітків, проте у підлітків диспансерного 

обліку ці симптоми проявляються частіше. 

Про це свідчать наступні показники: 

скарги на непереносимість задушливих 

приміщень мали більша частина підлітків з 

І групи – 57,7% та 56,3% ІІ групи 

досліджуваних.  

З боку серцево-судинної системи 

окрема частка 34,6% осіб І групи та 28,1% 

осіб ІІ групи відзначали відчуття різкого 

серцебиття, «завмирання» чи «зупинки» 

серця. Кардіологічні симптоми, такі як 

стискуючий біль за грудниною (в ділянці 

серця) помічала більша частина опитаних 

респондентів І групи –73,1% та 62,5% ІІ 

групи. 

Дихальні розлади мали лише 11,5% 

особи з І групи підлітків, що скаржилися 

на безпричинні напади ядухи, тоді як група 

соматично здорових підлітків не мали цей 

симптом. З боку шлунково-кишкового 

тракту 11,5% осіб з І групи та 3,1% з ІІ 

групи відмічали порушення функції 
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шлунково-кишкового тракту у вигляді 

проносів при нормальному самопочутті.  

До і після літнього відпочинку 

підлітків проводилися проби шкірного 

дермографізму та з фізичним 

навантаженням, які дали змогу оцінити 

динаміку змін стану вегетативної нервової 

системи.  

Отже, з 26 осіб, що перебувають на 

диспансерному обліку, на початку 

навчального року мали зміни у пробах 

шкірного дермографізму, а саме: виявлено 

білий дермографізм у 7,7% осіб, що у 1,5 

рази менше ніж наприкінці навчального 

року. Рожевий дермографізм 

спостерігалась у 61,5% підлітків, що у 1,7 

рази більше за вихідні показники. Також 

встановлено зменшення кількості осіб - 

30,8% - з червоним шкірним 

дермографізмом, що у 1,75 разів менше за 

початкові показники. 

 У соматично здорових підлітків 

спостерігається зменшення переважання 

симпатичного відділу вегетативної 

регуляції у 12,5%. Це у 1,75 рази менше за 

показники наприкінці навчання. Рожевий 

дермографізм виявлено у 59,4% 

досліджених, що у порівнянні з вихідними 

показниками більше у 2,1 рази. Червоний 

дермографізм зменшився у 2 рази та 

відмічався лише у 28,2% підлітків. 

Проба з фізичним навантаженням 

показала, що у 23,1% осіб у порівнянні з 

початковими результатами змін ніяких не 

відбулося, тобто ЧСС після фізичного 

навантаження збільшилася від 0-20%, у 

15,4% підлітків була задовільна 

толерантність до фізичних навантажень. 

Дана група показника зросла у 2 рази. 

У 2,5 рази знизилась чисельність 

підлітків, що внаслідок фізичного 

навантаження мали пришвидшення ЧСС 

більше ніж на 50%, та показник склав 

15,4% підлітків, проте збільшилась 

кількість осіб, що мали пришвидшення 

ЧСС на 30-40% - 26,9% осіб та 40-50% - 

19,2% осіб, що у 1,75 та 1,25 рази 

відповідно більше у порівнянні з 

початковими показниками.  

У соматично здорових підлітків у 

12,5% осіб спостерігалося збільшення ЧСС 

після фізичного навантаження до 20%, що 

у 1,3 рази більше від показників 

наприкінці навчального року, та 

відмічається збільшення у 1,75 рази 

кількості осіб - 21,9%, у яких ЧСС після 

фізичного навантаження збільшилась на 

20-30%. 

Відбулося зменшення у 1,8 рази 

кількості підлітків до 15,6%, у яких ЧСС 

збільшилась на 50% і більше. 

У порівнянні з показниками 

наприкінці навчального року, кількість 

підлітків, що мали збільшення ЧСС після 

фізичного навантаження у 30-40% 

збільшилась у 1,1 рази, а кількість 

підлітків, що мали пришвидшення ЧСС на 

40-50%, навпаки зменшилась – у 1,1 рази. 

При оцінці рівня знань студентів 

медичного закладу щодо вегетативних 

дисфункцій у підлітків, були встановлені 

такі результати: 54,6% бакалаврів та 66,7% 

магістрів визначають проблему 

вегетативної дисфункції у підлітків 

поширеною. Достатньо значний показник 

респондентів, зокрема бакалаврів 45,6%, 

не вважає синдром вегетативних 

дисфункцій поширеною проблемою та 

такої ж думки і 33,3% магістрів. Дані 

показники обумовлюються недостатнім 

рівнем знань респондентів з питань 

поширеності вегетативних дисфункцій у 

підлітків.  

Певна частка бакалаврів – 81,8% та 

100,0% магістрів знають, що до 

найпоширеніших симптомів вегетативної 

дисфункції належать головний біль, 

похолодання та пітливість кінцівок, 

неприємні відчуття в ділянці серця за 

відсутності органічної патології та лише 

18,2% бакалаврів визначили такі симптоми 

як ціаноз шкіри при фізичних 

навантаженнях. Такі симптоми як біль в 

ділянці нирок та папульозну висипку на 

шкірі із тенденцією до злиття не обрав 

жоден з респондентів, так як він є 

невірним. Відповідно до результатів 

дослідження респонденти мають певний 

рівень знаннь щодо симптомів 

вегетативних дисфункцій і при 

необхідності зможуть їх діагностувати. 

Синдром, що не є характерним для 

вегетативної дисфункції, 60,6% бакалаврів 

та 74,4% магістрів обрали ревматичний 
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синдром, тоді як 15,2% бакалаврів та 7,1% 

магістрів визначили кардіальний синдром, 

ще 15,2% бакалаврів та 18,5% магістрів – 

гіпертензивний синдром, та 9,1% 

бакалаврів обрали невротичний синдром, 

так як не вважають дані синдроми 

характерними при розладах вегетативної 

регуляції. 

Так як медичні працівники повинні 

володіти знаннями щодо профілактики 

вегетативних хвороб, при аналізі 

результатів дослідження було встановлено, 

що до факторів, які не мають негативного 

впливу на розвиток вегетативних 

дисфункцій, більшість опитаних, а саме 

51,5% бакалаврів та 88,9% магістрів, 

вказали на відповідь «перебування на 

свіжому повітрі підлітка». Такі фактори 

впливу як стреси, психоемоційне 

напруження жоден з опитаних не обрав, 

проте такий фактор як ендокринна 

перебудова обрали 39,4% бакалаврів та 

11,1% магістрів: останні показники є 

фактором у розвитку вегетативних 

дисфункцій.  

Також більшість опитаних 69,7% 

бакалаврів та 88,9% магістрів переконані, 

що зменшити прояви симптомів 

вегетативної дисфункції можна за рахунок 

нормалізації сну, режиму дня, харчуванню, 

зменшення стресів, збільшення кількості 

позитивних емоцій, заняття фізкультурою, 

але 30,3% бакалаврів та 11,1% магістрів не 

мають таких переконань. Проте 90,9% 

бакалаврів та 85,2% магістрів вважають, 

що збільшення впливу негативних емоцій 

та переживань у підлітків, а також 

включення шкідливих звичок не може 

позитивно вплинути на стан вегетативної 

нервової системи та зменшити прояви 

вегетативної дисфункції. 

Такі фактори впливу, як нормалізація 

режиму праці та відпочинку; нормалізація 

сну, здорове харчування 9,1% бакалаврів 

та 14,8% магістрів вважають недієвими у 

покращенні роботи вегетативної регуляції 

при даній патології. 

Висновки. Отже, синдром 

вегетативних дисфункцій у наш час є 

поширеною проблемою як у підлітків 

диспансерного обліку, так і у соматично 

здорових. Тому майбутні медичні фахівці 

повинні володіти достатнім рівнем знань, 

для того щоб в своїй практичній діяльності 

вміти проводити профілактичні заходи 

будь-яких хвороб у підлітків, зокрема такої 

поширеної нозології, як вегетативна 

дисфункція, та зуміти надати рекомендації 

щодо створення оптимальних умов для 

відновлення регуляції вегетативної 

нервової системи підлітків. 

Практичні рекомендації: 

1. Медична сестра повинна 

проводити профілактичні заходи щодо 

попередження синдрому вегетативних 

дисфункцій в підлітків. 

2. Проведення бесід з батькам 

підлітків щодо адекватного віку виховання 

і забезпечення гармонійного психічного й 

фізичного розвитку. 

3. Підвищувати рівень 

інформованості батьків, самих підлітків 

щодо факторів ризику розвитку 

вегетативних дисфункцій та можливих 

ускладнень. 

4. З метою виявлення підлітків із 

синдромом вегетативної дисфункції 

необхідно впровадити опитувальники 

щодо наявності даної нозології у цієї групи 

населення. Опитування підлітків 

проводити 1 раз на рік. 

5. Вести активну пропаганду 

здорового способу життя в закладах освіти 

та лікувально-профілактичних закладах. 

6. При виявленні підлітків з 

синдромом вегетативних дисфункцій 

обов’язкове проведення комплексного 

обстеження. 

7. Медичні сестри педіатричних 

дільниць повинні проводити 

диспансеризацію підлітків з усіма 

обов’язковими профілактичними оглядами 

з частотою в 1 раз на рік та рекомендувати 

батькам з метою профілактики провести 

санаторно-курортне лікування.  

Ключові слова: вегетативні 

дисфункції, підлітки, медична сестра. 

 

ANNOTATION 

Kucheruk V.A. The role of the nurse in 

the prevention of autonomic dysfunction in 

adolescents. Qualification scientific work on 

the rights of manuscripts. Master's work on 

obtaining an educational master's degree in 
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nursing in specialty 223 "Nursing", branch of 

knowledge 22 "Health care". Сommunal 

higher education institution "Zhytomyr 

Medical Institute" of Zhytomyr Regional 

Council, Zhytomyr 2018. 

Relevance. The syndrome of vegetative 

dysfunction for modern pediatrics is caused 

by a steady tendency to increase the number 

of adolescents suffering from this pathology. 

Symptoms of autonomic dysfunction 

are 30-85% of adolescent children. The 

frequency in the adolescent boys' population 

ranges from 54,6 to 72,6%, and among 

adolescent girls from 62,4 to 78,2%, due to 

pubertal hormonal changes in the body, the 

strain of various organs and systems 

functioning, and significant mental and 

physical activity. 

Despite the availability of a large 

number of diagnostic and medications, the 

problem of prevention of the syndrome of 

autonomic dysfunction in adolescents is still 

relevant. 

Objective of the research: to 

investigate the syndrome of vegetative 

dysfunction in adolescents with somatic 

pathology and determine the role of the nurse 

in diagnosing, preventing and correcting the 

factors of summer rest. 

Research methods: 

1. Bibliosemantic - analysis, 

comparison, generalization, systematization 

of scientific literature for studying the state of 

the problem. 

2. Medico-sociological method - 

questioning. A questionnaire that is filled in 

by adolescents to identify symptoms of 

autonomic dysfunction, and a questionnaire, 

which is filled by senior students of the 

medical institute for awareness of autonomic 

dysfunction. 

3. System analysis and logical 

generalization - for the scientific 

substantiation of the role of the nurse in the 

prevention of autonomic dysfunction. 

4. Assessment of the state of the 

autonomic nervous system of adolescents 

with the help of skin dermograph samples and 

a sample with physical activity. 

Obtained results. According to the 

results of the study, it was found that a 

significant percentage of symptoms of 

autonomic dysfunction occurs in somatically 

healthy adolescents, but in adolescents, these 

symptoms are manifested more often. This is 

evidenced by the following indicators: 

complaints of intolerance to stuffy premises 

were the majority of adolescents with the I 

group – 57,7% and 56,3% of the II group of 

subjects. 

From the side of the cardiovascular 

system, a separate proportion of 34,7% of the 

I group and 28,1% of the II group noted a 

sharp heartbeat, "fading" or "stopping" of the 

heart. The cardiological symptoms, such as 

the pressing pain behind the sternum (in the 

heart area) were noticed by the majority of the 

respondents of the I group-73,1% and 62,5% 

of the ІI group. 

Violations were only 11,5% of the face 

from group I of adolescents, complained of 

causeless attacks of suffocation, whereas a 

group of somatically healthy adolescents did 

not have this symptom. On the part of the 

gastrointestinal tract, 11,5% of patients from 

group I and 3,1% of group II reported 

gastrointestinal disturbances in the form of 

diarrhea with normal health. 

Before and after the summer holidays of 

adolescents, skin dermographism and physical 

exercise were performed, which allowed to 

assess the dynamics of changes in the state of 

the autonomic nervous system. 

So, out of 26 people on dispensary 

registration, at the beginning of the school 

year, there were changes in skin 

dermographism, namely: white 

dermographism was detected in 7,7% of 

persons, 1,5 times less than at the end of the 

academic year. Pink dermographism was 

observed in 61,5% of adolescents, 1,7 times 

higher than baseline. Also, a decrease in the 

number of persons – 30,8% - with red skin 

dermographism was found, which is 1,75 

times less than the initial indices. 

In somatically healthy adolescents, there 

is a decrease in the prevalence of the 

sympathetic division of autonomic regulation 

in 12,5%. This is 1,75 times less than the 

figures at the end of the training. Pink 

dermographism was found in 59,4% of the 

examined, which is 2,1 times more than the 

initial indices. Red dermographism decreased 
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by 2 times and was observed only in 28,2% of 

adolescents. 

The trial with physical activity showed 

that in 23,1% of people compared with the 

initial results of the changes, no one 

happened, that is, the heart rate after exercise 

increased from 0-20%, in 15,4% of 

adolescents was a satisfactory tolerance to 

physical exertion. This group of the indicator 

has grown 2 times. 

The number of adolescents decreased 

2,5 times as a result of physical exertion, the 

rate of heart rate increased by more than 50%, 

and the figure was 15,4% of adolescents, but 

the number of people who had heart rate 

accelerations by 30-40%   26,9% and 40-

50% - 19,2% of persons, in 1,75 and 1,25 

times, respectively, compared with the initial 

indicators. 

In somatically healthy adolescents, an 

increase in heart rate after exercise was 

increased to 20% in 12,5% of patients, which 

is 1,3 times higher than at the end of the 

academic year, and an increase of 1,75 times 

in the number of persons – 21,9%, in which 

Heart rate after exercise increased by 20-30%. 

 There was a 1,8-fold decrease in the 

number of teenagers to 15,6%, in which the 

heart rate increased by 50% or more. 

Compared with the indicators at the end 

of the school year, the number of teenagers 

who had an increase in heart rate after 

exercise increased by a factor of 30-40% by 

1,1 times, and the number of teenagers who 

had heart rate accelerations by 40-50% 

decreased, on the contrary - in 1,1 times. 

When assessing the level of knowledge 

of students of a medical institution for 

autonomic dysfunction in adolescents, the 

following results were established: 54,6% of 

bachelors and 66,7% of masters define the 

problem of vegetative dysfunction in 

adolescents common. A rather significant 

indicator of respondents, in particular 

bachelors 45,6%, does not consider the 

syndrome of vegetative dysfunction a 

common problem and the same opinion and 

33,3% of masters. These indicators indicate 

an insufficient level of knowledge of 

respondents on the prevalence of autonomic 

dysfunction in adolescents. 

A certain proportion of bachelors – 

81,8% and 100,0% of masters know that 

among the most common symptoms of 

vegetative dysfunction include headache, cold 

snap and sweating of the extremities, 

unpleasant sensations in the heart area in the 

absence of organic pathology, and only 18,2% 

of bachelors identified the following 

symptoms like cyanosis of the skin during 

exercise. Symptoms such as pain in the 

kidney and papular rash on the skin with a 

tendency to merge, none of the respondents 

chose, because it is incorrect. According to 

the results of the survey, respondents have a 

certain level of knowledge about the 

symptoms of vegetative dysfunction and, if 

necessary, can diagnose them. 

A syndrome that is not characteristic of 

autonomic dysfunction, 60,6% of bachelors 

and 74,4% of masters chose rheumatic 

syndrome, while 15,2% of bachelors and 

7,1% of masters identified cardiac syndrome, 

15,2% of bachelors and 18,5 % of masters - 

hypertonic syndrome, and 9,1% of bachelors 

chose a neurotic syndrome, because these 

syndromes are considered characteristic in 

disorders of vegetative regulation. 

Since medical workers should have 

knowledge of the prevention of vegetative 

diseases, when analyzing the results of the 

study it was found that the majority of 

respondents, namely 51,5% of bachelors and 

88,9% of masters, had no negative influence 

on the development of autonomic 

dysfunction, pointed out the answer to "being 

in the fresh air of a teenager". Such factors of 

influence as stresses, psychoemotional stress 

none of the masters have not chosen, but 

39,4% of bachelors and 11,4% of masters 

chose this factor as the endocrine 

restructuring: the latter indices are factors in 

the development of vegetative dysfunctions. 

Also, the majority of respondents 69,7% 

of bachelors and 88,9% of masters are 

convinced that it is possible to reduce the 

symptoms of autonomic dysfunction due to 

normalization of sleep, day regimen, nutrition, 

stress reduction, increase in the number of 

positive emotions, physical education, but 

30,3% of bachelors and 11,1% of masters do 

not have such beliefs. However, 90,9% of 

bachelors and 85,2% of masters consider that 
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an increase in the influence of negative 

emotions and experiences in adolescents, as 

well as the inclusion of bad habits, can not 

positively affect the state of the autonomic 

nervous system and reduce the manifestations 

of autonomic dysfunction. 

Such factors of influence as the 

normalization of the working and rest regime; 

normalization of sleep, healthy diet 9,1% of 

bachelors and 14,8% of masters consider 

incompetent in improving the work of 

vegetative regulation in this pathology. 

Conclusions. So, the syndrome of 

vegetative dysfunction in our time is a 

common problem in both adolescent 

dispensary and in somatically healthy 

individuals. Therefore, future medical 

specialists should have sufficient knowledge 

in order to be able to carry out preventive 

measures of any diseases in adolescents, 

including such a common nosology as 

vegetative dysfunction, in their practical 

activities and be able to give 

recommendations on creating optimal 

conditions for restoring regulation of 

autonomic nervous system of teenagers. 

Practical recommendations: 

1. The nurse must carry out preventive 

measures to prevent the syndrome of 

autonomic dysfunction in adolescents. 

2. Conducting conversations with 

parents of adolescents at an adequate age, 

education and the provision of harmonious 

mental and physical development. 

3. Raise awareness of parents, 

adolescents themselves about the risk factors 

for developing autonomic dysfunctions and 

possible complications. 

4. In order to identify adolescents with 

the syndrome of autonomic dysfunction, it is 

necessary to introduce questionnaires about 

the presence of this nosology in this 

population group. Teenage interviews are 

conducted once a year. 

5. To conduct active propaganda of a 

healthy lifestyle in educational institutions 

and medical and preventive institutions. 

6. At detection of teenagers with a 

syndrome of vegetative dysfunctions 

obligatory carrying out of complex inspection. 

7. Nurses of pediatric sites should 

conduct adolescent health checkup with all 

mandatory preventive examinations at a 

frequency of 1 times per year and recommend 

that parents spend a sanatorium treatment for 

prevention. 

Key words: autonomic dysfunction, 

adolescents, nurse. 

Вступ 

Актуальність теми. Останнім часом 

значно підвищилася зацікавленість і 

лікарів педіатрів, і медичних сестер до 

розуміння суті вегетативних дисфункцій, 

перебіг яких супроводжується 

функціональними розладами багатьох 

органів і систем дитячого організму. Але, 

незважаючи на численні дослідження, 

проведені останніми роками, і дотепер 

залишаються дискусійними питання не 

лише термінології, класифікації, 

патогенезу, а й навіть правомірність 

поставлення клінічного діагнозу 

вегетативної дисфункції як основного 

захворювання, а також застосування 

ефективних засобів її лікування, 

проведенні ефективних профілактичних 

заходів та якісної диспансеризації хворих. 

Вегетативна дисфункція у дітей є 

надзвичайно актуальною, поширеною і до 

кінця не вивченою проблемою. Сьогодні 

відповідно до МКХ 10-го перегляду назви 

"вегетативно-судинна дистонія", 

"нейроциркуляторна дистонія", 

"вегетативна дизрегуляція", "вегетативний 

невроз», які раніше використовували для 

позначення функціональних порушень 

вегетативної нервової системи, замінено на 

«вегетативні дисфункції» та входить до 

класу «Захворювання нервової системи», 

що включають прояви усіх форм 

порушення вегетативної регуляції. 

У наш час усі форми вегетативних 

порушень об’єднують під терміном 

«синдром вегетативної дисфункції». Це 

захворювання, яке пов’язане з 

надсегментарними та сегментарними 

порушеннями вегетативної регуляції 

діяльності органів та систем, що 

характеризуються симптомокомплексом 

розладів психоемоційної, сенсомоторної та 

вегетативної сфери. Вегетативні розлади 

призводять до порушення іннервації 

внутрішніх органів, в яких виникають 

функціональні зміни. Нейроендокринні 
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зміни в свою чергу поглиблюють 

вегетативний дисбаланс.  

Вегетативна дисфункція – це не 

самостійна нозологічна одиниця, а 

синдром, обумовлений іншим 

патологічним станом. 

Протягом останніх років 

спостерігається збільшення поширеності 

вегетативних дисфункцій у підлітків, що 

можна пов’язати з погіршенням 

екологічної ситуації: малі дози радіації, 

хімічне забруднення, електромагнітне 

випромінювання, урбанізація, порушення 

екосистем міст; збільшенням 

навантаження в навчальних закладах; 

також зменшенням кількості підлітків, які 

тренуються в спортивних секціях, та 

іншими подібними стресовими факторами, 

що зумовлене зниженням адаптаційних 

можливостей організму, що призводять до 

порушення механізмів регуляції різних 

функціональних систем. 

Хоча прояви вегетативної дисфункції 

можуть проявлятися у будь-якій категорії 

вікової періодизації дитини, проте у дітей 

підліткового віку - 12-16 років прояви 

вегетативних дисфункцій мають 30-85% 

підлітків. Частота в популяції підлітків 

хлопчиків, за даними дослідників, 

коливається від 54,6 до 72,6%, а серед 

підлітків дівчаток від 62,4 до 78,2%, що 

зумовлено пубертатною гормональною 

перебудовою організму, напруженням 

функціонування різних органів і систем та 

значним розумово-фізичним 

навантаженням. 

До того ж у 33,30% підлітків 

вегетативні порушення, незважаючи на 

запроваджене лікування, зберігаються 

впродовж багатьох років, а у 17-20% 

підлітків можуть прогресувати, 

спричиняючи розвиток тяжких соматичних 

захворювань, багатьох неінфекційних 

інвалідизуючих захворювань у 

подальшому: ішемічної хвороби серця, 

артеріальної гіпертензії, виразкової 

хвороби, цереброваскулярної патології. 

Актуальність проблеми вегетативних 

дисфункцій для сучасної педіатрії 

обумовлена стійкою тенденцією до 

збільшення кількості дітей, зокрема 

підліткового віку, що страждають на цю 

патологію. Можливо це пов’язано з тим, 

що діагноз у підлітків не завжди 

встановлюється своєчасно, внаслідок 

некомпетентності лікаря, що призводить 

до неадекватної терапії та формування 

прихованих субклінічних 

цереброваскулярних, вісцеральних та 

інших порушень. 

Незважаючи на наявність великої 

кількості діагностичних медикаментозних 

засобів, проблема профілактики синдрому 

вегетативної дисфункції у підлітків нині 

залишається актуальною. 

Мета: дослідити синдром 

вегетативної дисфункції у підлітків з 

соматичною патологією та визначити роль 

медичної сестри щодо його діагностики, 

профілактики і можливостей корегуючих 

факторів літнього відпочинку. 

Для досягнення визначеної мети 

передбачено вирішити наступні завдання 

дослідження:  

1. Провести системно-історичний 

аналіз наукових джерел, щодо 

особливостей вегетативних дисфункцій у 

підлітків з соматичною патологією. 

2. Вивчити особливості  вегетативних 

дисфункцій у підлітків з соматичною 

патологією. 

3. Встановити характер та частоту 

проявів вегетативних порушень у підлітків 

з соматичною патологією в залежності від 

корегуючих факторів літнього відпочинку. 

4. Оцінити рівень обізнаності 

студентів старших курсів щодо 

вегетативних дисфункцій підлітків. 

5. Обґрунтувати перспективні 

підходи за участі медичних сестер щодо 

корекції та профілактики вегетативних 

дисфункцій у підлітків. 

Об'єкт дослідження – вегетативні 

дисфункції у підлітків. 

Предмет дослідження – роль 

медичної сестри у профілактиці та корекції 

ВД. 

Методи дослідження: 

1. Бібліосемантичний - аналіз, 

співставлення, порівняння, узагальнення, 

систематизація наукової літератури для 

вивчення стану проблеми.  

2. Медико-соціологічний метод - 

анкетування. Анкета-опитувач, що 
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заповнюється підлітками з метою 

виявлення ВД, та анкета-опитувач, що 

заповнюється студентами старших курсів 

медичного інституту щодо обізнаності про 

ВД. 

3. Системного аналізу та логічного 

узагальнення - для наукового 

обґрунтування ролі медичної сестри у 

профілактиці ВД. 

4. Оцінка стану вегетативної нервової 

системи підлітків за допомогою проб 

шкірного дермографізму та проби з 

фізичним навантаженням. 

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. 

Наукова новизна дослідження 

полягає в тому, що вперше в Україні з 

позиції системного підходу медичної 

сестри проведено вивчення впливу 

факторів літнього відпочинку на стан ВНС 

підлітків як у соматично здорових, так і у 

підлітків диспансерного обліку з 

контрольним проведенням проб шкірного 

дермографізму і фізичного навантаження, 

та обґрунтовано перспективні підходи 

щодо профілактики ВД медичною 

сестрою. 

Практичне значення отримані 

результати дослідження визначають роль 

медичної сестри в діагностиці та 

профілактиці вегетативних дисфункцій, 

дають змогу кваліфіковано здійснювати 

профілактику та корекцію ВД за її участі 

що є підставою для впровадження у 

навчальні програми медичних навчальних 

закладів нових перспективних підходів до 

профілактики та корекції ВД у підлітків. 

Апробація результатів дослідження 

Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на 

науково-практичних та науково-

теоретичних конференціях зокрема: 

- на засіданнях кафедри 

«Сестринська справа» та студентського 

наукового товариства, вересень 2017 р. 

Обсяг та структура магістерської 

роботи  

Робота складається із вступу, 4 

розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, додатків та списку 

використаних джерел. Повний обсяг 

роботи 128 сторінок друкованого тексту, з 

них 84 сторінки основного тексту та 12 

сторінок додатків. Список використаних 

джерел місить 91 найменування, з них 10 

англомовних. 

Робота має наступну структуру: 

Зміст 

Перелік умовних скорочень  

Вступ  

Розділ 1. Роль медичної сестри у 

профілактиці вегетативних дисфункцій 

у підлітків (аналітичний огляд 

літератури)  

1.1. Особливості вегетативної 

(автономної) нервової системи у підлітків 

та її вплив на виникнення вегетативних 

дисфункцій 

1.2. Клініко-патогенетичні форми 

вегетативної дисфункції 

1.3. Методи діагностики стану ВНС 

1.4. Методи лікування та 

профілактики вегетативних дисфункцій у 

підлітків 

1.5. Роль медичної сестри щодо 

профілактики вегетативних дисфункцій у 

підлітків 

Розділ 2. Програма, обсяг та 

методи дослідження  

 2.1. Етапи дослідження 

 2.2. Методи дослідження 

Розділ 3. Дослідження стану 

вегетативної нервової системи підлітка 

за участі медичної сестри  

3.1. Стан вегетативної нервової 

системи підлітка 

3.2. Вплив факторів літнього 

відпочинку на стан вегетативної нервової 

системи підлітка 

3.3. Оцінка рівня знань студентів 

старших курсів щодо вегетативних 

дисфункцій у підлітків 

Розділ 4. Обговорення отриманих 

результатів  
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Висновки 

Практичні рекомендації 

Список використаної літератури 

Додатки 

 

З повним текстом магістерської 

роботи Кучерук В.А. «Роль медичної 

сестри у профілактиці вегетативних 

дисфункцій у підлітків» можна 

ознайомитися у бібліотеці КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради.  

 

ВИСНОВКИ 

1. Встановлено, що хронічна 

соматична патологія сприяє збільшенню 

частоти дисфункції вегетативної нервової 

системи, про що свідчить підвищена 

частота патологічних результатів шкірного 

дермографізму, майже в 4 рази частіше 

зустрічаються порушення функції 

шлунково-кишкового тракту, серцево-

судинної, ендокринної системи та 

вегетативної регуляції. 

2. У відновленні діяльності 

вегетативної нервової системи мали велике 

значення такі складові як: дотримання 

режиму дня та харчування, отримання 

достатньої кількості позитивних емоцій, 

зміни середовища перебування шляхом 

подорожей, а також відпочинку на морі. 

3. У результаті літнього відпочинку 

відбулося урівноваження симпатичного та 

парасимпатичного відділу вегетативної 

нервової системи.  Показники проби 

шкірного дермографізму свідчать про 

збільшення кількості  підлітків – ейтоніків 

(у 1,9 рази) та зменшення числа 

парасимпатиків та симпатиків в обох 

досліджуваних групах.  

4. При пробі з фізичним 

навантаженням ЧСС після фізичного 

навантаження була збільшена на 50% і 

більше лише у 15,5% підлітків, що у 2,5 

рази менше у порівнянні з показниками 

наприкінці навчального року.  

5. Отже, синдром вегетативних 

дисфункцій у наш час є поширеною 

проблемою як у підлітків диспансерного 

обліку, так і у соматично здорових. Тому 

майбутні медичні фахівці повинні володіти 

достатнім рівнем знань, для того щоб в 

своїй практичній діяльності вміти 

проводити профілактичні заходи будь-

яких хвороб у підлітків, зокрема такої 

поширеної нозології, як вегетативна 

дисфункція, та зуміти надати рекомендації 

щодо створення оптимальних умов для 

відновлення регуляції вегетативної 

нервової системи підлітків. 
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МАЛОІВАВАЗИВНІ ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ ЯК МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ 

ВНУТРІШНЬО-ЛІКАРНЯНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

 

Лісовська О.Л. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

 

 

АННОТАЦІЯ 

Лісовська О.Л. Малоівавазивні 

хірургічні втручання як метод 

профілактики внутрішньо-лікарняної 

інфекції. Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю:  223 

«Медсестринство». Галузь знань 22 

«Охорона здоров'я». КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Житомир, 

2018. 

 Актуальність дослідження. 

Широке розповсюдження 

внутрішньолікарняних інфекцій та 

прихованих резервуарів госпітального 

інфікування роблять проблему їхньої 

профілактики вкрай актуальною. 

Мета дослідження – проаналізувати 

можливості та розробити  нові підходи, за 

участю медичних сестер, які надає широке 

запровадження малоінвазивних 

хірургічних втручаь для профілактики 

внутрішньо-лікарняних інфекцій. . 

 Методи дослідження. Для 

досягнення мети використано  клініко-

статистичний метод та медико-

соціологічне  дослідження (анкетування) 

110 медичних сестер за допомогою 

спеціального розробленого опитувальника.  

 Результати.  Підтверджено, що 

частота госпітальних інфекцій та 

прихованих резервуарів інфікування є 

значно більшою, ніж реєструється згідно зі 

статистичними даними звітності закладів 

охорони здоров'я. 

 Встановлено, що між рівнем 

гнійно-септичних ускладнень і тривалістю 

перебування пацієнта в лікарні існує 

пряма, середнього ступеня кореляційна 

залежність.  Коефіцієнт кореляції 

становить r = 0,49±0,04. Чим довше 

пацієнт перебуває у лікарні, тим більша 

вірогідність приєднання госпітальної 

інфекції. З іншої сторони, поява гнійно-

септичних ускладнень призводить до 

подовження терміну перебування в 

лікарні. Виникає хибне коло, яке пов'язане  

з летальністю. Між рівнем гнійно-

септичних ускладнень і летальністю також 

виявлено пряму, тісного ступеня 

кореляційну залежність  r = 0,76±0,05. 

Тобто, чим частіше виникають у хворих 

гнійно-септичні ускладнення, тим вища 

летальність. 

 З'ясовано, що існуючі на сьогодні 

методи епідконтролю  багатопрофільних 

лікарень є досить вартісними і 

недостатньо інформативними. Тому 

основну увагу було зосереджено на 

вивченні обізнанності медичних сестер та 

їх впливу на профілактику 

внутрішньолікарняних інфекцій. 

 За результатами медико-

соціологічного дослідження встановлено,  

що серед анкетованих медичних сестер 

існує досить велика частка тих, хто не 

володіє ні належними теоретичними 

знаннями, ні практичними навичками 

стосовно протидії виникненню 

внутрішньолікарняних інфекцій у 

відділеннях хірургічного профілю.  Це 

потребує розроблення удосконаленого 

стандарту сестринського процесу для 

відділень малоінвазивної хірургії з однієї 

сторони і внесення змін до навчальних 

планів і програм на додипломному і 

післядипломному етапах освіти вищих 

медичних навчальних закладів. 

 Підтверджено, що основною 

перевагою малоінвазивних хірургічних 

операцій у плані профілактики 

післяопераційних ускладнень, у тому числі 

внутрішньолікарняних інфекцій, є 

мінімальна травматичність опреативних 

втручань, що значно скорочує тривалість 

перебування хворих у лікарні. Однак, 
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мінімізована травматичність 

малоінвазивних втручань повинна бути 

доповнена правильно організованим 

медсестринським процесом на всіх етапах, 

особливо в післяопераційному періоді 

вихожування і догляду за хворими.  

 Висновки. Ефективним методом 

профілактики внутрішньолікарняних 

інфекцій у планових пацієнтів хірургічних 

відділень багатопрофільної лікарні у 

межах компетенції медичної сестри є 

зменшення контактів хворих між собою та 

медперсоналом інших відділень. Пацієнт, 

який іде на планове малоінвазивне 

втручання ніде не повинен чекати в черзі і 

не контактувати зі скупченнями хворих, 

їхніх родичів та медперсоналу. В реалізації 

означеної вимоги вирішальна роль 

належить медичним сестрам, які 

зобов'язані максимально унеможливити 

контакти передопераційних і 

післяопераційних хворих з потенційними 

джерелами інфікування.   

 Ключові слова: безпечне 

лікарняне середовище, 

внутрішньолікарняна інфекція, роль 

медичних сестер у профілактиці 

госпітальної інфекції у хірургічних 

відділеннях багатопрофільної лікарні.  

 

ANNOTATION 

 Lisovska O.L. Low-invasive surgical 

intervention  as method of prophylaxis of 

nosocomial infection. Qualification scientific 

work on the rights of manuscripts. Master's 

work on obtaining an educational master's 

degree in nursing in specialty 223 "Nursing", 

branch of knowledge 22 "Health care". 

Сommunal higher education institution 

"Zhytomyr Medical Institute" of Zhytomyr 

Regional Council, Zhytomyr 2018. 

 The relevance of research. The 

widespread of nosocomial infection and hide 

reservation of hospital infections make this 

problem very actual. 

 The aim of studying. To analyze 

opportunities and make the new approaches 

with the participation of other nurses, which 

give wider introduction in low – invasive 

surgical intervention for prevention of 

nosocomial infection. 

 The methods of studying. It is for 

achieving the goal were used clinical – 

statistical method and a questionnaire/ 110 

nurses were asked thanks to special questions. 

 Results. It is confirmed, that 

frequency  of hospital infections and hidden 

reservation of infection is much higher than 

register according to statistical reports of 

Health protection.  Installed that between 

level of purulent – septic complication and the 

length of time patient’s being in the hospital is 

the medium level of correlation dependence. 

The coefficient of correlation is r  = 0.49 + /- 

0.004.The longer period of patient’s being in 

the hospital – the bigger probability of 

accession of infection. From other side, the 

thermion of purulent – septic complications 

leads to lengthening the time of patients’ 

being in the hospital. It can appear the false 

circle which leads to death. Between the 

purulent – septic complication and correlation 

was found dependence r = 0.76 +/- 0.5. It 

means that the higher number of 

complications the higher number of fatal 

cases. It is clear that today’s methods of 

epidemiology are quiet expensive and 

informative. That’s why  the basic attention 

was considered on the studying of nurses 

knowledge and their influence on the 

prevention of nosocomial infection. 

According to the results of medical – sociable 

researches installed, that among the nurses 

who were asked, they don’t know the theory 

and  don’t have the practical skills, working in 

the surgery. It means that there should be 

some improvement of nurses’ skills, from one 

side, and changes in educational plans and 

programs while studying at the university. It 

is confirmed that the best advantage of 

minimally invasive surgery intervention is 

reducing patients’ being  in the hospital. But 

the minimum of traumatic surgical 

intervention must be complete by right 

organization of nursing process at the all 

stages of caring, especially after post 

operation period care. 

 Conclusions. The most effective 

method of prevention hospital infection is the 

reeducation of contacts between patients and 

medical staff. The patient who is going to 

minimally invasive intention mustn’t wait in a 

queue and connect with other people 
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(relatives, other patients or even medical 

staff). In realization this requirements the 

main role of a nurse is to protect patients from 

different searches of infection. 

 Keys words. Safe hospital 

environment, internally nosocomial infection, 

the role of a nurse in the cure of hospital 

infection in a surgery. 

Вступ  

Актуальність теми. На сьогодні 

госпітальні інфекції є основною причиною 

післяопераційним гнійно-септичних 

ускладнень у хірургічних відділеннях 

багатопрофільних лікарень. Всесвітня 

організація охорони здоров’я розглядає 

госпітальні інфекції як серйозну проблему 

охорони здоров’я у зв’язку з їх широким 

розповсюдженням, тривалим і важким 

перебігом, несприятливими 

безпосередніми та віддаленими 

наслідками  

Одним із перспективних підходів до 

зменшення кількості післяопераційним 

гнійно-септичних ускладнень є зменшення 

інвазивності хірургічних втручань шляхом 

широкого впровадження малоінвазивних 

хірургічних технологій. 

У профілактиці госпітальних 

інфекцій загалом та післяопераційних 

гнійно-септичних ускладнень зокрема, 

важливу роль відіграють медичні сестри. 

Вони забезпечують проведення 

передопераційної підготовки пацієнтів, 

асистують лікарям в межах 

медсестринської компетенції під час 

оперативного втручання  та в подальшому 

забезпечують догляд за 

післяопераційними хворими. 

Запровадження стандартів 

Євросоюзу при наданні медичної 

допомоги, у тому числі, впровадження 

медсестринського процесу в практичну 

охорону здоров'я - необхідна умова як 

для забезпечення науково-

обґрунтованого  професійного догляду 

за пацієнтом  загалом, так і для 

профілактики госпітальних інфекцій, 

зокрема. 

Необхідність наукового 

обґрунтування нових підходів до 

профілактики госпітальних інфекцій у 

хірургічних відділеннях лікарень, 

обумовило актуальність даного 

дослідження, визначило його мету і 

завдання  

Мета дослідження – проаналізувати 

можливості та розробити  нові підходи, за 

участю медичних сестер, які надає широке 

запровадження малоінвазивних 

хірургічних втручаь, до профілактики 

внутрішньо-лікарняних інфекцій.  

Завдання наукового дослідження:  
1. Вивчити  основні причини 

виникнення гнійно-септичних ускладнень 

в лікувально-профілактичних закладах; 

2. Проаналізувати показники 

діяльності відділення інвазивних методів 

діагностики і лікування КУ «Обласна 

клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» 

Житомирської обласної ради щодо 

профілактики внутрішньолікарняної 

інфекції  у пацієнтів відділення;  

3. Встановити рівень обізнаності 

практикуючих медичних сестер –

співробітників відділень малоінвазивної 

хірургії закладів охорони здоров'я 

Житомирської області та студентів 

бакалаврату і магістратури Житомирського 

медичного інституту щодо профілактики 

госпітальних інфекцій; 

4. Розробити нові підходи та 

визначити роль медичної сестри у їх 

реалізації щодо профілактики гнійно-

септичних післяопераційних ускладнень у  

відділеннях малоінвазивної хірургії.  

Об’єкт дослідження: малоінвазивні 

хірургічні втручання як перспективний 

підхід до профілактики гнійно-септичних 

ускладнень у хірургічних відділеннях 

лікарень. 

Предмет дослідження: роль 

медичної сестри у реалізації нового 

підходу до профілактики гнійно-септичних 

післяопераційних ускладнень у 

хірургічних відділеннях засобами 

малоінвазивних хірургічних втручань.  

Головна ідея та основні положення 

концепції дослідження відображені в 

робочій гіпотезі, що ґрунтується на 

припущенні, згідно з яким існують 

недостатньо вивчені та нерозроблені нові 

підходи за участю медичних сестер до 

профілактики госпітальних інфекцій у 

хірургічних відділеннях багатопрофільних 
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лікарень засобами малоінвазивних 

хірургічних втручань. 

 Методи дослідження: 

бібліосемантичний, клініко-статистичний, 

медико-соціологічний.  

 Робота виконана на базі КУ 

«Обласна клінічна лікарня ім. 

О.Ф.Гербачевського» Житомирської 

обласної ради. 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 медичного інституту. 

  Магістерська робота розглянута і 

затверджена на засіданні кафедри 

«Сестринська справа» Житомирського 

медичного інституту від 30.08.2018 р. 

протокол №1 та на засіданні Вченої ради 

Житомирського медичного інституту 

20.09.2018 р., протокол №2. 

 Наукова новизна одержаних 

результатів полягає в тому, що вперше 

проведено комплексне вивчення ролі .ролі 

медичних сестер у профілактиці 

госпітальних інфекцій засобами 

малоінвазивних оперативних втручань 

 Теоретична цінність  полягає у 

тому, що результати вивчення ролі 

медичних сестер щодо попередженні 

виникнення госпітальної інфекції засобами 

малоінвазивних хірургічних втручань 

розширюють теорію медицини в частині 

профілактики внутрішньолікарняних 

інфекцій в хірургічних відділеннях і 

центрах багатопрофільних стаціонарів. 

Практичне значення роботи полягає 

в тому, що: 

- розроблено практичні рекомендації 

з профілактики госпітальних інфекцій за 

безпосередньою участю медичної сестри; 

- розроблено рекомендації щодо 

внесення змін в навчальні плани та 

навчальні програми ступеневої підготовки 

медичних сестер, Зокрема бакалаврів і 

магістрів, які будуть  використанні в 

навчальному процесі студентів кафедри 

«Сестринська справа», циклових комісій 

клінічних дисциплін та навчальних 

програмах з дисциплін «Медсестринство в 

хірургії» і «Безпечний лікарняний 

простір». 

Вірогідність результатів 

дослідження забезпечено методологічною 

і теоретичною обґрунтованістю вихідних 

позицій; використанням комплексу 

взаємодоповнюючих методів, адекватних 

завданням і логіці дослідження; 

репрезентативністю вибірки. 

Апробація результатів 

дослідження. 

Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на 

науково-практичних, зокрема: 

- на Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми і перспективи» - 

Житомир, 2017 р.; 

- на засіданнях кафедри 

«Сестринська справа та акушерство», від 

17 травня 2017 року на засіданнях вченої 

ради Житомирського медичного інституту, 

протокол № 1 від 30 серпня 2017 року, 

засіданнях кафедри «Сестринська справа 

та акушерство» протокол № 8 від 28 квітня 

2018 р. 

Структура та обсяг роботи.  

Робота складається з аннотації, 

вступу, 4 розділів, висновків, практичних 

рекомендацій,  додатку та списку 

використаних джерел. Повний обсяг 

роботи – 150 сторінок друкованого тексту, 

з них 93 сторінки основного тексту та 13 

сторінок додатку і списку літератури. 

Список використаних літературних джерел 

містить 105 найменувань, з них: 90  

кирилицею та 15 латиною. 

Робота має наступну структуру: 

Зміст 

Вступ  

Розділ 1. Малоінвазивні хірургічні 

втручання як перспективний підхід до 

профілактики госпітальної інфекції у 
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хірургічних відділеннях лікарень 

(аналітичний огляд джерел наукової 

літератури)  

1.1. Термінологічна визначеність 

поняття внутрішньолікарняної  інфекції, її 

характерні особливості та епідемічна 

ситуація щодо післяопераційних 

ускладнень гнійно-запального характеру 

як основного різновиду госпітальної 

інфекції хірургічного стаціонару 

1.2. Фактори ризику розповсюдження 

госпітальної інфекції 

1.3. Види інфекцій у разі 

хірургічного втручання 

1.4. Малоінвазивна хірургія – 

перспективний напрямок  профілактики 

гнійно-запальних ускладнень у 

хірургічному стаціонарі 

1.4.1.  Етапи розвитку 

малоінвазивної хірургії  

1.4.2. Стан розвитку малоінвазивної 

хірургії в Україні 

1.5. Організаційні аспекти 

малоінвазивних хірургічних втручань  

1.6. Різновиди малоінвазивних 

втручань  

1.6.1. Лапароскопічна холе-

цистектомія  

1.6.2. Малоінвазивні втручання в 

гінекології  

1.6.3. Малоінвазивні втручання в 

уронефрології  

1.6.4. Артроскопія  

Розділ 2. Програма, обсяг та 

методи дослідження  

Розділ 3. Роль медичної сестри у 

профілактиці післяопераційних гнійно-

септичних ускладнень засобами 

малоінвазивної хірургії на прикладі 

відділення інвазивних методів 

діагностики та лікування 

багатопрофільної лікарні третинного 

рівня комунальної установи «Обласна 

клінічна лікарня імені О.Ф. 

Гербачевського» Житомирської 

обласної ради   

3.1. Структура та показники роботи   

відділення інвазивних методів діагностики 

та лікування КУ «Обласна клінічна лікарня 

імені О.Ф.Гербачевського» Житомирської 

обласної ради  

3.1.1. Кадровий склад відділення 

інвазивних методів діагностики та 

лікування 

3.1.2. Основні показники роботи 

відділення інвазивних методів діагностики 

та лікування  

3.1.3. Характеристика малоінвазивни

х оперативних втручань, які проводяться у 

відділенні  

3.1.4. Аналіз  випадків 

післяопераційних ускладнень  

3.2. Результати анкетування 

медичних сестер щодо знання ними 

переваг малоінвазивних оперативних 

втручань як перспективного засобу 

профілактики внутрішньолікарняних 

інфекцій  

3.3. Роль медичної сестри у 

профілактиці післяопераційних гнійно-

септичних ускладнень  

3.3.1. Основні принципи 

профілактики інфікування пацієнта в 

стаціонарі  

3.3.2. Профілактика інфікування в 

операційному блоці та в  перев’язувальних 

(процедурних) кабінетах  

3.3.3. Особливості догляду за 

хворими при малоінвазивних хірургічних 

втручаннях  

Висновки  

Практичні рекомендації  

Список використаної літератури  

Додатки  

 

З повним текстом магістерської 

роботи Лісовської О.Л. «Малоінвазивні 

хірургічні втручання як метод 

профілактики внутрішньолікарняної 

інфекції» можна ознайомитися у бібліотеці 

КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради.  

 

ВИСНОВКИ 

1. На основі аналізу літературних 

джерел підтверджено, що всупереч 

безсумнівним успіхам у галузі 

профілактичних і лікувальних технологій, 

проблема внутрішньолікарняних інфекцій 

залишається однією з найактуальніших у 

сучасній медицині. Тому розроблення 

нових підходів до її вирішення,  є 

нагальним суспільним завданням. Одним 
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із перспективних підходів щодо протидії 

внутрішньолікарняним інфекціям є 

зменшення інвазивності хірургічних 

втручань за рахунок впровадження 

малоівазивної хірургії. Перевагами 

малоінвазивних втручань при порівнянні з 

традиційними операціями є мала 

травматичність (інвазивність), що 

проявляється у вигляді зниження 

післяопераційних болів, швидкого (1-2 

добу) відновлення фізіологічних функцій 

та зменшенні кількості післяопераційних 

гнійно-септичних ускладнень; короткий 

госпітальний період (більшість операцій 

вимагають лише 2-3 денного перебування 

у хірургічному стаціонарі), що різко 

зменшує ризик внутрішньолікарняного 

інфікування; зменшення тривалості 

тимчасової втрати працездатності у 2-5 

разів; кращий косметичний ефект (сліди 

від троакарних проколів розміром 5-10 мм 

майже непомітні на шкірі); економічний 

ефект - хоча вартість самої операції вища, 

лікування виявляється більш рентабельним 

за рахунок економії медикаментів, 

зменшення тривалості госпітального 

періоду і термінів реабілітації пацієнта.  

 2. Встановлено, що між рівнем 

гнійно-септичних ускладнень і тривалістю 

перебування пацієнта в лікарні існує 

пряма, середнього ступеня кореляційна 

залежність.  Коефіцієнт кореляції 

становить r = 0,49±0,04. Чим довше 

пацієнт перебуває у лікарні, тим більша 

вірогідність приєднання госпітальної 

інфекції. З іншої сторони, поява гнійно-

септичних ускладнень призводить до 

подовження терміну перебування в 

лікарні. Виникає хибне коло, яке пов'язане  

з летальністю. Між рівнем гнійно-

септичних ускладнень і летальністю також 

виявлено пряму, тісного ступеня 

кореляційну залежність  r = 0,76±0,05. 

Тобто, чим частіше виникають у хворих 

гнійно-септичні ускладнення, тим вища 

летальність. 

3. Підтверджено, що впровадження 

малоінвазивних хірургічних методів окрім 

матеріально-технічного забезпечення, 

потребує спеціальних знань і практичних 

навичок з боку не лише лікарів, але й 

медичних сестер, оскільки догляд за 

такими хворими має низку особливостей, 

які були встановлені на прикладі 

відділення інвазивних методів діагностики 

і лікування КУ «Обласна клінічна лікарня 

ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської 

обласної ради.  

4. З'ясовано, що у   відділенні 

інвазивних методів діагностики та 

лікування проводиться велика кількість 

(більше 1500 операцій на рік) та широкий 

спектр складних малоінвазивних 

оперативних втручань, які можливі за 

умови високої кваліфікації лікарів та 

вимагають високопрофесійного 

післяопераційного догляду з боку 

медичних сестер. 

5. Встановлено, що показники роботи 

відділення задовольняють вимоги до 

відділень такого профілю і спеціалізації. 

Так,  перебування хворих на ліжку 

становить 3,8 днів, хірургічна активність 

складає 99,3%, 90,0% пацієнтів 

оперуються в першу добу, з одужанням 

виписано 90,7% пацієнтів, з поліпшенням 

9,1%, летальність становить менше 0,1%, 

внутрішньолікарні інфекції спостерігалися 

менше, ніж у  0,2% випадків. Так, лише у 

3-х із 1509 хворих, що лікувалися у 

відділенні інвазивних методів діагностики 

і лікування впродовж 2016 року, мала 

місце внутрішньолікарняна інфекція, у 

вигляді пневмонії та перитоніту, які 

виникли в післяопераційному періоді. 

Гнійно-септичні ускладнення спричинили 

істотне збільшення тривалості 

перебування в стаціонарі та потребували 

вартісної інтенсивної антибактеріальної 

терапії. 

 6. За результатами медико-

соціологічного дослідження встановлено,  

що серед анкетованих медичних сестер 

існує досить велика частка тих, хто не 

володіє ні належними теоретичними 

знаннями, ні практичними навичками 

стосовно протидії виникненню 

внутрішньолікарняних інфекцій у 

відділеннях хірургічного профілю. 

Насторожує той факт, що переважна 

більшість анкетованих медичних сестер 

найбільш ефективною формою оволодіння 

знаннями і практичними навичками по 

протидії виникненню гнійно-запальних 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
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ускладнень в післяопераційних хворих 

продовжують вважати інструктаж та 

навчання на робочому місці. Тобто, і 

практикуючі медичні сестри, і бакалаври, і 

магістри медсестринства не знають, а 

отже, і не володіють найбільш 

ефективними засобами і формами протидії 

виникненню госпітальних інфекцій. Це 

потребує розроблення удосконаленого 

стандарту сестринського процесу для 

відділень малоінвазивної хірургії з однієї 

сторони і внесення змін до навчальних 

планів і програм на додипломному і 

післядипломному етапах освіти вищих 

медичних навчальних закладів, з іншої.. 

 7. Підтверджено, що основною 

перевагою малоінвазивних хірургічних 

операцій у плані профілактики 

післяопераційних ускладнень, у тому числі 

внутрішньолікарняних інфекцій, є 

мінімальна травматичність опреативних 

втручань, що значно скорочує тривалість 

перебування хворих у лікарні. Однак, 

мінімізована травматичність 

малоінвазивних втручань повинна бути 

доповнена правильно організованим 

медсестринським процесом на всіх етапах, 

особливо в післяопераційному періоді 

вихожування і догляду за хворими.  

 8. Встановлено, що ефективним 

методом профілактики 

внутрішньолікарняних інфекцій у 

планових пацієнтів хірургічних відділень 

багатопрофільної лікарні є зменшення 

контактів хворих між собою та 

медперсоналом і хворими з інших 

відділень. Пацієнт, який іде на планове 

малоінвазивне втручання ніде не повинен 

чекати в черзі і не контактувати зі 

скупченнями хворих, їхніх 

супроводжуючих та медперсоналу. В 

реалізації означеної вимоги вирішальна 

роль належить медичним сестрам, які 

зобов'язані максимально унеможливити 

контакти передопераційних і 

післяопераційних хворих з потенційними 

джерелами інфікування.   
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ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 

 

Любчик І.М. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Любчик І.М.  Організаційно-

педагогічні умови формування 

комунікативної компетентності 

майбутніх медичних сестер. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю: 223 

«Медсестринство». Галузь знань 22 

«Охорона здоров'я». КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Житомир, 

2018. 

Актуальність теми. Реформування 

освітнього процесу сучасної України 

передбачає оновлення змісту професійної 

освіти зорієнтованого на оволодіння 

певною компетентністю, зокрема 

комунікативною, яка дозволить студентам 

вищих навчальних закладів ефективно 

вирішувати проблеми щодо свого 

професійного зростання та вдосконалення. 

Важливим складником професійної 

компетентності майбутньої медичної 

сестри є комунікативна компетентність, а 

одним із важливих завдань вищої 

медсестринської освіти – формування 

професійно-педагогічних умов 

комунікативної компетентності майбутньої 

медичної сестри , оскільки вона виступає 

духовно-моральним чинником і науковим 

змістом медсестринського процесу, де 

знання медичного працівника, гуманність, 

душевна щедрість, бажання зрозуміти і 

допомогти пацієнту  відіграють головну 

роль. 

Мета наукового дослідження 

полягає у теоретичному  обґрунтуванні 

організаційно – педагогічних умов 

формування комунікативної 

компетентності майбутніх медичних 

сестер. 

Методи дослідження: 

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 

майбутніх медичних сестер. 

2. Емпіричні методи: 

спостереження, анкетування, тестування, 

бесіди, опитування -  для визначення 

компонентів та рівнів сформованості 

комунікативної компетентності майбутніх 

медичних сестер. 

3. Педагогічний експеримент - для 

експериментальної перевірки авторської 

програми. 

4. Математичні методи -  для 

аналізу одержаних даних та перевірки 

достовірності висновків.  

Результати. При аналізі поняття 

«компетентність» результати 

розподілились таким чином: 13,5% вважає, 

що це поєднання психічних якостей, 

психічних станів, що дає змогу діяти 

самостійно й відповідально, оволодіння 

людиною навичками і вміннями 

виконувати трудові функції; 40,6% 

респондентів відповіли, що це оволодіння 

знаннями, що дозволяють міркувати; 

45,9% вважають, що це володіння 

знаннями з певної теми. 

Стосовно розуміння терміну 

«комунікативна компетентність» 20,1% 

респондентів відповіли, що це сукупність 

знань про норми і правила ведення 

природної комунікації – діалогу, 

суперечки, переговорів; 40,3% зазначили, 

що це вільне володіння інформацією та 

використання її за призначенням, як у 

професійній діяльності, так і у побуті; 

39,6% – взаємодія з іншими людьми, що 

дає можливість удосконалити свої знання 

та вміння.  
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Таким чином, представлені 

результати дозволяють стверджувати, що у 

студентів незначно підвищився рівень 

знань щодо визначених понять. 

Ключовою позицією у межах нашого 

дослідження  було визначити розуміння 

студентів ролі сформованості 

комунікативної компетентності медичної 

сестри у професійній діяльності. 

Результати відповідей респондентів 

розподілились наступним чином: 20,1 % 

відповіли, що сформованість 

комунікативної компетентності медичної 

сестри, сприяє ефективному 

міжособистісному спілкуванню; 46,7% - 

вважають, що медична сестра має бути 

зосереджена на виконанні своїх 

професійних навичок і використовувати 

комунікативну компетентність лише за 

нагальної необхідності; 33,2% вважає, що 

професійна діяльність медичної сестри 

спрямована лише на догляд за хворими та 

виконання призначень лікаря 

При виявленні ознак, що саме 

передбачає комунікативна компетентність 

ми отримали наступні результати: 20,3% 

респондентів вважають, що комунікативна 

компетентність передбачає досягнення 

взаєморозуміння між партнерами по 

спілкуванню, краще розуміння ситуації і 

предмета спілкування; 32,8 % відповіли, 

що отримання необхідної інформації, не 

залежить від можливих труднощів у 

спілкуванні; 46,9 % відповіли, що 

комунікативна компетентність передбачає 

використання інформації у власних цілях, 

не зважаючи на можливу етичну 

недоречність.   

При визначені розуміння майбутніми 

медичними сестрами механізму ведення 

міжособистісного спілкування нами було 

обраховано і встановлено, що лише 22,8% 

опитуваних уявляють продуктивне 

міжособистісне спілкування, як певний 

ланцюг: джерело інформації - слухач - 

зворотній зв'язок; 38,7 % респондентів 

відповіли, що міжособистісне спілкування 

передбачає:  медична сестра – інформація -  

слухач; в свою чергу 38,5 % опитаних 

студентів вважають, що міжособистісне 

спілкування не має певного механізму 

ведення.  

Успіхом формування комунікативної 

компетентності медичних сестер на думку 

12,9 % опитуваних студентів залежить  від 

загальноосвітньої підготовки і гарантій 

високої професійної мобільності в умовах 

жорсткої конкуренції на ринку праці; 62,4 

% вважають життєвий досвід, 

самореалізацію та умов праці чи навчання; 

24,7 % віддають перевагу  сутності 

професії, посадових обов’язків та гідної 

оплати праці 

Отже, визначення  прояву 

комунікативної компетентності медичної 

сестри: 28,2 % віддають перевагу  

обговоренню проблем, формування 

власної точки зору і вміння її відстоювати, 

а також розвивати культуру мовлення і 

вміння спілкуватись, адекватно ставитись  

до критики і вміти критично мислити 

загалом; в свою чергу 41,2% вважають  

проявляти повагу до колег, хворих та їх 

близьких, знаходити спільну мову, 

вирішувати спірні питання, 

співпереживати, дотримуватись норм та 

правил етики та деонтології; 30,6 % 

відповіли, що прояви комунікативної 

компетентності є професійне та 

безпомилкове виконання призначень 

лікаря, складати план догляду за хворими, 

самостійно підвищувати кваліфікаційний 

рівень, займатись санітарно просвітньою 

роботою, пропагандування здорового 

спосіб життя.  

Таким чином,  під час діагностичного 

опитування студентів щодо сформованості 

мотиваційно-цільового компоненту 58,1% 

респондентів відзначили, що мають 

високий рівень мотивації до формування 

комунікативної компетентності; 30,1% - 

достатній і лише 11,8% опитуваних мають 

початковий рівень мотиваційно-цільового 

компоненту. 

Отже, ми бачимо, що рівень 

мотивації у студентів є дуже високий до та 

після впровадженої методики, що вказує 

на позитивну динаміку серед медичних 

сестер стосовно необхідності формування 

комунікативної компетентності у процесі 

вивчення медичних дисциплін. 

Когнітивний компонент 

характеризується не значними 

позитивними змінами показників. Так, 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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високий рівень сформованості даного 

компоненту відзначили лише 10,2% 

опитуваних, 44,2% - достатній і 45,6% 

респондентів відповіли, що мають 

початковий рівень, що засвідчує, що навіть 

при наявності високої мотивації студенти 

не мають необхідних вмінь та навичок 

комунікативної компетентності 

42,8%  майбутніх медичних сестер 

вважають проявом комунікативної 

компетентності вільне ведення 

продуктивного міжособистісного 

спілкування, попередження конфліктів, 

дотримання етичних норм збереження 

таємниці хворого, прагнення до 

самовдосконалення; 34,1 % опитуваних, 

вважають вмотивованість до кар’єрного 

зросту, прояви співпереживання, чітке 

виконання призначень лікаря, навчання 

хворих само - та взаємодогляду, прагнути 

до підвищення авторитету професії, 

прагнути до матеріальної винагороди з 

боку хворих та їх родичів; а 23,1 %  

відповіли, що це професійне та 

безпомилкове ведення нормативної 

документації, грамотна робота з 

апаратурою, прояви співпереживання, 

помічати помилки своїх колег та звітувати 

про них на оперативних зборах, 

обмежувати себе від негативних емоцій під 

час роботи, з метою уникнення 

передчасного професійного вигорання.  

При обчисленні показників 

сформованості контрольно-

результативного компоненту 13,4% 

опитувані відповіли, що мають високий 

рівень; 46,7% - достатній; 39,9% - 

початковий. Це означає, що студенти не 

достатньо володіють знаннями щодо 

формування комунікативної 

компетентності та не можуть самостійно 

приймати комунікативні рішення та 

орієнтуватись в знайомих їм ситуаціях і 

постійно потребують допомоги зовні 

Висновки. Результати контрольного 

зрізу дозволяють стверджувати що 

відбулися не суттєві зміни у рівнях 

сформованості комунікативної 

компетентності у студентів після 

запровадженої методики зокрема: 

початковий  рівень знизився з 55,% до 

42,3%,  достатній рівень зріз з 35,4% до 

49,7%  та високий з 10,0% до 14,1%. 

Практичні рекомендації: 

1. Забезпечити формування 

позитивної мотивації розвитку 

комунікативної компетентності через 

пізнання себе й усвідомлення важливості 

своєї майбутньої професійної діяльності; 

2. Використовувати можливості 

навчальних занять, під час яких усі 

студенти формують варіанти 

(альтернативи) рішень, що забезпечує 

можливість розглянути різні точки зору на 

ту чи іншу ситуацію, що склалася; 

3. Проводити заходи з виявлення 

індивідуальних рис майбутніх медичних 

сестер та розвитку здібностей, що потрібні 

для ефективної управлінської діяльності; 

4. Здійснювати регулярний 

моніторинг якості підготовки майбутніх 

медичних сестер до комунікативної 

компетентності. 

Ключові слова: кометентність, 

комунікативна компетентність, майбутня 

медична сестра. 
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Research topicality. The modern 

reforming of Ukrainian educational process 

requires the renovation of professional 

education content which orientates on the 

mastering of the definite competence, 

communicative in particular. It gives the 

opportunity to students of higher educational 

establishments to solve the issues of their 

personal self-advancement and self-

improvement. 

Objective: to provide theoretical 

ground of organizational and pedagogical 

conditions for the formation of the 

communicative competence of future nurses. 

Methodology: 

1. Theoretical methods: analysis, 

systematization and generalization are for 
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studying scientific literature on the subject of 

research, establishing the essence and 

interrelation of the basic concepts and 

structure of the communicative competence of 

future nurses. 

2. Empirical methods: observation, 

questionnaires, tests, interviews are to 

determine the components and levels of the 

formation of communicative competence of 

future nurses. 

3. Pedagogical experiment is for 

experimental verification of the author's 

program. 

4. Mathematical methods are for 

analysis of the obtained data and verification 

of conclusions. 

Results. I.Gubenko, O. Goray, S. 

Gordiychuk, V. Kovalenko, V. Kopetchuk, I. 

Krukovskaya, I. Makhnovska, S. 

Poplavskaya, V. Sviridyuk, T. Chernyshenko, 

Z. Sharlovich, V. Shatilo, M. Shegedin, N. 

Shygonska and P. Yavorsky have researched 

the issues of nursing education reforming.  

Achievements of professionalism through 

professional competence of nurses were 

studied by I. Bech, O. Dubaseniuk, I. 

Zyazyun, A. Markova, I. Rodigina. 

Therefore, an important component of 

the professional competence of a future nurse 

is communicative competence, and one of the 

important tasks of higher nursing education is 

the formation of the vocational and 

pedagogical conditions of the communicative 

competence of the future nurse, since it serves 

the spiritual and moral factor and the 

scientific content of the nursing process, 

where the knowledge of a public health care 

professional, humanity, spiritual generosity, 

the desire to understand and help the patient 

play a major role. 

The analysis of V. Dokuchaeva, I. 

Zaytseva, N. Plakhotnyuk, N. Duka recent 

studies makes it possible to argue that 

communicative unpreparedness often leads to 

various complications in professional activity. 

Thus, criticizing medical professionals, 

patients rarely relate to their professional 

responsibilities, and often complain about the 

inadequacy of communication. It is also 

proved that in the absence of a good 

relationship between a healthcare worker and 

a patient or in a health care institution team 

the probability of medical errors increases.  

The analysis of the concept of 

"competence", distributed the results as 

follows: 13.5% believe that it is a 

combination of mental qualities, mental 

states, which enables to act independently and 

responsibly, to master human skills and 

abilities to perform professional functions; 

40.6% of respondents believe that it is the 

obtaining of knowledge that allows them to 

make decisions; 45.9% believe that it is the 

knowledge on a certain topic. 

Concerning the understanding of the 

term "communicative competence", 20.1% of 

respondents replied that this is a collection of 

knowledge about norms and rules for 

conducting natural communication - dialogue, 

dispute, negotiation; 40.3% stated that it is 

free possession of information and use of it 

for purpose, both in professional activity and 

in everyday life; 39.6% of respondents replied 

that this is an interaction with other people, 

which makes it possible to improve their 

knowledge and skills. 

Thus, the presented results suggest that 

the students have slightly increased the level 

of knowledge about the defined concepts. 

A key position within our research was 

to determine the students' understanding of 

the role of the development of the 

communicative competence of the nurse in 

their professional activities. The results of 

respondents' answers were distributed as 

follows: 20.1% answered that the formation 

of the communicative competence of the 

nurse contributes to effective interpersonal 

communication; 46.7% believe that a nurse 

should focus on fulfilling her professional 

skills and use communicative competence 

only as a matter of urgency; 33.2% believe 

that the professional activity of a nurse is 

aimed only at caring for patients and fulfilling 

the appointments of a doctor. 

In identifying the signs of what 

communicative competence implies, we have 

received the following results: 20.3% of 

respondents believe that communicative 

competence involves achieving mutual 

understanding between communication 

partners, better understanding of the situation 

and the subject of communication; 32.8% 
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answered that obtaining the necessary 

information does not depend on possible 

communication difficulties; 46.9% stated that 

communicative competence implies the use of 

information for their own purposes, despite 

possible ethical inappropriateness. 

At determining the understanding of the 

future medical nurses about the mechanism of 

interpersonal communication, we have 

calculated and found that only 22.8% of the 

respondents imagine productive interpersonal 

communication as a certain chain: the source 

of information - the listener - the feedback; 

38.7% of respondents said that interpersonal 

communication involves: a nurse - 

information - a listener; 38.5% of the 

interviewed students believe that interpersonal 

communication does not have a certain 

mechanism of conduct. 

According to the opinion of the 12.9% 

of the students surveyed, the successful 

formation of the communicative competence 

of the nurses depends on her general 

educational level and high professional 

mobility in conditions of severe competition 

in the labor market; 62.4% consider life 

experience, self-realization and working or 

study conditions; 24.7% prefer the essence of 

the profession, official duties and decent 

wages. 

Thus, the definition of the manifestation 

of the communicative competence of a nurse: 

28.2% prefer to discuss problems, to form 

their own point of view and to defend it, and 

to develop a culture of speech and 

communication skills, adequately address 

criticism and be able to think critically in 

general; 41.2% consider respect for 

colleagues, patients and their relatives, to find 

common ground, solve controversial issues, 

empathize, adhere to norms and rules of ethics 

and deontology; 30.6% answered that the 

manifestations of communicative competence 

are the professional and unmistakable 

fulfillment of the appointments of a doctor, to 

make a plan for patients’ care, to 

independently raise the qualification level, to 

undertake sanitary education work, to 

promote a healthy lifestyle. 

Thus, during the diagnostic survey of 

students about the formation of the 

motivational-target component, 58.1% of 

respondents noted that they had a high level 

of motivation to form a communicative 

competence; 30.1% said the level is sufficient 

and only 11.8% of the respondents have an 

initial level of motivation-target component. 

So, we see that the level of motivation 

among students is very high before and after 

the implemented methodology, which 

indicates the positive dynamics among nurses 

regarding the need for the formation of 

communicative competence in the process of 

studying medical disciplines. 

The cognitive component is 

characterized by not significant positive 

changes in the indicators. Thus, only 10.2% of 

the respondents noted the high level of 

formation of this component, 44.2% noted the 

sufficient level and 45.6% of respondents said 

that they have an initial level, which testifies 

that even in the presence of high motivation 

students do not have the necessary 

communicative skills and abilities. 

42.8% of future nurses consider 

communicative competence as a free 

manifestation of productive interpersonal 

communication, conflicts prevention, 

observance of ethical norms of medical 

secrecy, intention for self-improvement; 

34.1% of respondents consider motivated to 

career growth, manifestations of empathy, 

clear observance of doctor appointments, 

training patients for self - and inter - 

supervision, seek to increase the respect of the 

profession, seek financial rewards from 

patients and their relatives; and 23.1% 

answered that it is professional and error-free 

conduct of standard documentation, 

competent work with equipment, showing 

empathy, to note the mistakes of colleagues 

and report about them at meetings, to limit 

themselves from negative emotions during 

work, in order to avoid premature 

professional burnout. 

In calculating the indicators of the 

formation of the control-effective component, 

13.4% of the respondents answered that they 

had a high level; 46.7% - sufficient; 39.9% - 

initial. This means that students do not have 

enough knowledge in forming communicative 

competence and cannot independently make 

communicative decisions and orient 
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themselves in familiar situations and 

constantly need external help. 

Conclusion. The results of the control 

cutoff allow to affirm that there have been no 

significant changes in the level of the 

formation of communicative competence 

among students after the introduction of the 

methodology in particular: the initial level has 

decreased from 55% to 42.3%, a sufficient 

level has grown from 35.4% to 49.7% and 

high from 10% to 14.1%. 

Practical recommendations: 

1. to ensure the formation of a positive 

motivation for the development of 

communicative competence through self-

knowledge and awareness of the importance 

of the future professional activities; 

2. to use the possibilities of training 

sessions, during which all students form 

options (alternatives) of solutions, which 

provides an opportunity to consider different 

points of view on a particular situation; 

3. to take measures to identify the 

individual traits of future nurses and develop 

the abilities necessary for effective 

management activities; 

4. to carry out regular monitoring of the 

quality of the training of future nurses for 

communicative competence. 

Key words: competence, 

communicative competence, future medical 

nurse. 

Вступ  

Актуальність теми. Реформування 

освітнього процесу сучасної України 

передбачає оновлення змісту професійної 

освіти зорієнтованого на оволодіння 

певною компетентністю, зокрема 

комунікативною, яка дозволить студентам 

вищих навчальних закладів ефективно 

вирішувати проблеми щодо свого 

професійного зростання та вдосконалення. 

Важливою складовою системи вищої 

освіти є вища медсестринська освіта, яка 

спрямована на кадрове забезпечення в 

медсестринській галузі. Вона має сприяти  

відтворенню її кадрового потенціалу, 

забезпечувати високу якість підготовки 

компетентних фахівців, безпосередньо 

впливати на оптимальне розв’язання 

багатьох проблем сьогодення. 

У зв'язку з широкомасштабними і 

кардинальними перетвореннями в 

медсестринській галузі багато проблем 

держави не можна розв'язати 

стандартними підходи та технологіями. 

Необхідні фахівці, які володіють творчим 

професійним мисленням, здатні успішно 

розв’язувати проблеми в медсестринській 

галузі, ефективно працювати в складних 

економічних та професійних умовах. 

Над питаннями реформування 

медсестринської освіти працювали 

І. Губенко, О. Горай, С. Гордійчук, 

В. Коваленко, В. Копетчук, І. Круковська, 

І. Махновська, С. Поплавська, 

В. Свиридюк, Т. Чернишенко, 

З. Шарлович, В. Шатило, М. Шегедин, 

Н. Шигонська, П. Яворський. 

Досягнення професіоналізму через 

професійну компетентність медичних 

сестер досліджували І.Д. Бех, 

О.А. Дубасенюк, І.А. Зязюн, А.К. Маркова, 

І.В. Родигіна. 

Формування комунікативної 

компетентності майбутньої медичної 

сестри є невід’ємною частиною 

формування її професійної 

компетентності.  

Відтак важливим складником 

професійної компетентності майбутньої 

медичної сестри є комунікативна 

компетентність, а одним із важливих 

завдань вищої медсестринської освіти – 

формування професійно- педагогічних 

умов комунікативної компетентності 

майбутньої медичної сестри , оскільки 

вона виступає духовно-моральним 

чинником і науковим змістом 

медсестринського процесу, де знання 

медичного працівника, гуманність, 

душевна щедрість, бажання зрозуміти і 

допомогти пацієнту  відіграють головну 

роль. 

Аналіз останніх досліджень 

Докучаєвої В., Зайцевої І., Плахотнюк Н., 

Дука Н., дає можливість стверджувати, що 

комунікативна непідготовленість часто 

призводить до різних ускладнень в 

професійній діяльності. Так, критикуючи 

медичних працівників, пацієнти рідше 

стосуються їх професійних обов'язків, а 

частіше скаржаться на неадекватність 
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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 формування комунікативної 

компетентності майбутніх медичних 

сестер, її сутності, структури, форм і 

методів, стає актуальним для підвищення 

якості професійної підготовки майбутніх 

медичних сестер. Однак, як свідчать 

науково-теоретичні та соціологічні 

дослідження, ефективність організаційно- 

педагогічних умов процесу формування 

комунікативної компетентності майбутніх 

медичних сестер, є не досконалою, що 

зумовило вибір теми нашого наукового 

дослідження, саме тому представляється 

актуальним наше дослідження: 

«Організаційно ― педагогічні умови 

формування комунікативної 

компетентності майбутніх медичних 

сестер».  

Мета наукового дослідження 

полягає у теоретичному  обґрунтуванні 

організаційно – педагогічних умов 

формування комунікативної 

компетентності майбутніх медичних 

сестер. 

Об'єктом дослідження є професійна 

підготовка майбутніх медичних сестер.   

Предметом дослідження є структура 

та зміст організаційно – педагогічних умов 

формування комунікативної 

компетентності майбутніх медичних 

сестер.  

Завдання дослідження:  

1. Проаналізувати стан проблеми в 

науковій теорії та  практиці. 

2. Уточнити сутність базових 

понять дослідження. 

3. Обґрунтувати та визначити 

структуру, зміст організаційно – 

педагогічних умов формування 

комунікативної компетентності майбутніх 

медичних сестер. 

4. Теоретично обґрунтувати 

організаційно – педагогічні умови 

формування комунікативної 

компетентності майбутніх медичних 

сестер та надати рекомендації щодо 

організації освітнього процесу. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується 

на припущенні, що успішні організаційно 

– педагогічні умови формування 

комунікативної компетентності майбутніх 

медичних сестер можливо за умови 

застосування методики на всіх етапах 

педагогічного експерименту.  

Для досягнення мети, вирішення 

завдань, перевірки гіпотези дослідження 

був використаний наступний комплекс 

сучасних наукових методів дослідження: 

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 майбутніх 

медичних сестер. 

2. Емпіричні методи: спостереження, 

анкетування, тестування, бесіди, 

опитування - для визначення компонентів 

та рівнів сформованості комунікативної 

компетентності майбутніх медичних 

сестер. 

3. Педагогічний експеримент - для 

експериментальної перевірки авторської 

програми. 

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 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 частиною 

тематики наукових досліджень, 

затверджених вченою радою 

Житомирського медичного інституту.  
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Магістерська робота розглянута і 

затверджена на засіданні кафедри 

«Сестринська справа» Житомирського 

медичного інституту (протокол № 1 від 30 

серпня 2017 р.). 

Практичне значення одержаних 

результатів визначається тим, 

організаційно – педагогічні умови 

формування комунікативної 

компетентності у майбутніх медичних 

сестер у ВНЗ та оцінювання рівнів 

сформованості комунікативної 

компетентності у майбутніх медичних 

сестер у ВНЗ можуть бути використані для 

організації навчального процесу у ВНЗ. 

Матеріали магістерського дослідження  

можуть бути використанні  у підготовці не 

лише для відділення «Сестринської 

справи», а й інших напрямків підготовки. 

Публікація результатів 

дослідження. Матеріали роботи знайшли 

відображення у 3 одноосібних наукових 

працях. 

Структура та обсяг магістерської 

роботи: Робота складається із вступу, двох 

розділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел (89 джерел). 

Загальний обсяг складає – 98 сторінкок 

друкованого тексту, з них 77 сторінок 

основного тексту та 6 сторінок додатків. 

Текст дипломної магістерської роботи 

проілюстровано 1 таблицею, 17 

рисунками. 

Робота має наступну структуру: 

Зміст 

Перелік умовних скорочень  

Вступ  

Розділ 1. Теоретичні підходи 

організаційно-педагогічних умов 

формування комунікативної 

компетентності майбутніх медичних 

сестер  

1.1. Комунікативна компетентність 

як наукова проблема в руслі 

методологічних підходів 

1.2. Аналіз базових понять 

1.3. Комунікативна компетеність у 

роботі медичної сестри 

Розділ 2. Організаційно-педагогічні 

умови формування комунікативної 

компетентності майбутніх медичних 

сестер  

2.1. Зміст та структура організаційно- 

педагогічних умов формування 

комунікативної компетентності майбутніх 

медичних сестер 

2.2. Діагностика рівня сформованості 

комунікативної компетентності майбутніх 

медичних сестер 

2.3.Програма проведення наукового 

дослідження  

2.4. Ефективність оновлення змісту 

організаційно- педагогічних умов 

формування комунікативної 

компетентності майбутніх медичних 

сестер 

2.5. Рекомендації щодо організації 

освітнього процесу під час формування 

комунікативної компетентності у 

майбутніх медичних сестер 

Висновки 

Список використаних джерел 

Додатки 

 

З повним текстом магістерської 

роботи Любчика І.М. «Організаційно-

педагогічні умови формування 

комунікативної компетентності майбутніх 

медичних сестер» можна ознайомитися у 

бібліотеці КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради.  

 

ВИСНОВКИ 

У ході теоретично-

експериментального  дослідження  були  

вирішені  всі поставлені завдання: 

1. Проаналізовано стан 

досліджуваної проблеми в науковій теорії 

та педагогічній практиці, щодо 

організаційно- педагогічних умов 

формування комунікативної 

компетентності у майбутніх медичних 

сестер. 

2. Обгрунтовано та визначено зміст, 

структуру організаційно- педагогічних 

умов формування комунікативної 

компетентності, рівні (початковий, 

достатній, високий) сформованості 

комунікативної компетентності у 

майбутніх медичних сестер.  

3. Теоретично обґрунтувати 

організаційно – педагогічні умови 

формування комунікативної 
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компетентності майбутніх медичних 

сестер та надано рекомендації щодо 

організації освітнього процесу 

Експериментально доведено 

ефективніст та позитивний вплив 

обгрунтованих організаційно-педагогічних 

умов формування комунікативної 

компетентності у майбутніх медичних 

сестер. Аналіз отриманих даних засвідчив, 

що під час впровадження авторської 

методики студенти виявили кращі знання в 

галузі формування комунікативної 

компетентності у процесі вивчення 

медичних дисциплін для вирішення 

професійно значущих завдань; у них 

сформовані вміння адаптувати набуті 

знання до вирішення завдань майбутньої 

медичної діяльності;  підвищився  рівень  

мотивації до подальшого оволодіння і 

використання  зазначеної  методики за 

рахунок усвідомлення її  ролі в підвищенні 

результативності навчального процесу.  

Відзначено не значні зміни у 

відсотковому розподілі студентів за 

рівнями формування комунікативної 

компетентності, що свідчить про 

ефективність авторської методики 

Прооте проведене дослідження не 

вичерпує поставленої проблеми, 

подальшого аналізу потребуює 

удосконалення освітньої та наукової 

складової означеного процесу. 
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МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ В РОБОТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ПО 

ПОПЕРЕДЖЕННЮ АЛКОГОЛІЗМУ СЕРЕД ЖІНОК 

 

Мар’яш В.В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Мар’яш В.В. Медико-соціальні 

аспекти в роботі медичної сестри по 

попередженню алкоголізму серед жінок. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю: 223 

«Медсестринство». Галузь знань 22 

«Охорона здоров'я». КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Житомир, 

2018. 

Актуальність дослідження. 

Актуальність проблеми розвитку 

сестринської допомоги обґрунтовує 

необхідність проведення комплексного 

дослідження проблеми алкоголізму, 

зокрема у жіночого населення, яка 

заслуговує на особливу увагу і вимагає 

подальшого вивчення та розробки 

медсестринської моделі комплексної 

профілактики алкоголізму у жінок. 

Мета дослідження – вивчення та 

аналіз особливостей жіночого алкоголізму 

та діяльності медичних сестер по його 

попередженню. 

Методи дослідження. Для 

досягнення мети використано методи 

системного аналізу, логічного 

узагальнення та медико-соціологічне 

дослідження серед медичних сестер та 

пацієнтів. Дослідження проводилося в 

2017-2018 рр. на базі КУ «Обласна 

клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» 

Житомирської обласної ради. Опитування 

40 практикуючих сестер медичних, 

відділень інвазивних методів діагностики і 

лікування та терапевтичного, 20 магістрів 

медсестринства (КВНЗ Житомирський 

медичний інститут), проведене за 

спеціально розробленою анкетою (18 

цільових запитань) з метою визначення 

рівня їх обізнаності з питань причин і 

наслідків вживання алкоголю, ставлення 

до проблеми алкоголю та алкогольної 

залежності у жінок сестринського 

персоналу, розуміння складових 

ефективної профілактики, методів і засобів 

антиалкогольної пропаганди, тощо. 

Медико-соціологічне дослідження 20 

пацієнтів – клієнтів реабілітаційного 

центру «Пріоритет» проведене з метою 

вивчення ставлення респондентів до 

споживання алкоголю, визначення 

частотно-кількісних характеристик 

вживання різних видів алкогольних напоїв, 

наявності у опитуваних типових проблем, 

пов'язаних з вживанням алкоголю, їх 

уявлень щодо профілактики пияцтва і 

алкоголізму а також оцінки гендерних 

відмінностей. Цільові запитання даного 

інструменту дослідження дозволили 

оцінити рівень довіри респондентів до 

медичних працівників в питаннях 

профілактики та медико-соціальної 

реабілітації алкогольнозалежних, внесок 

середніх медичних працівників у 

поінформованість пацієнтів.  

Результати: В ході опитування 

визначено, що проблема алкоголізму в 

цілому і жіночого зокрема, є надзвичайно 

серйозною. Встановлено, що зберігаються 

проблеми, які потребують заходів по зміні 

ставлення медичних працівників до такого 

важливого фактору ризику, як згубне 

споживання алкоголю. Визначено групу 

ризику по рівню вживання алкоголю, 

половина якої – медичні працівники. 

Доведено, що у більшості респондентів в 

сім'ях є особи з алкогольною залежністю, 

які не в змозі самостійно позбутися її, та 

яким потрібна допомога фахівця. Заходів з 

профілактики алкоголізму проводиться 

мало, відсутність спеціальної підготовки 

медпрацівників є перешкодою для надання 

допомоги пацієнтам з алкогольними 

проблемами в амбулаторно-поліклінічних 
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закладах. Доведено неефективність 

інформування населення про існуючу 

систему медико-психологічної допомоги 

наркологічним хворим.  

Таким чином, наші дослідження 

підтверджують, що профілактичні підходи, 

які сьогодні застосовуються, потребують 

вдосконалень сучасних іноваційних 

профілактичних програм та зручних для 

практичного використання схем 

мотиваційного поведінкового 

консультування, а також підвищення рівня 

професійних знань медичних працівників. 

Проблемою є переконання осіб, які 

вживають алкоголь зі шкодою для 

здоров’я, звернутись по необхідну їм 

кваліфіковану спеціалізовану медичну 

допомогу. У зв’язку з цим розроблено 

модель профілактики алкозалежності у 

жінок, орієнтовану на можливості її 

реалізації медичними працівниками 

первинної ланки надання медичної 

допомоги. Основу запропонованих 

превентивних заходів складає їх 

традиційний поділ на первинну, вторинну 

та третинну профілактики. Для реалізації 

на рівні служб системи охорони здоров’я 

запропоновано основний акцент зробити 

на формування тісної співпраці медичної 

сестри, координації її дій та чіткого 

розподілу обов’язків щодо реалізації 

заходів первинної, вторинної і третинної 

профілактики алкоголізму з лікарями 

загальної практики/сімейної медицини та 

лікарями-спеціалістами, у першу чергу 

лікарями-наркологами. Конкретні методи 

профілактичних втручань варіюють 

залежно від моделі вживання алкоголю 

(відносно безпечної, ризикованої, 

небезпечної, адиктивної). 

На основі аналізу програми 

реабілітаційного центру "Пріоритет" 

запропоновано роботу з залежними, яка 

повинна здійснюватися на 

психологічному, духовному рівні, що 

дозволяє виявити справжню причину 

вживання психоактивних речовин і 

викорінити її, перетворити мислення і 

провести переоцінку цінностей таким 

чином, що в них не залишиться місця 

наркотикам і алкоголю.  

Таким чином, антиалкогольну 

профілактичну роботу на рівні медичної 

сестри доцільно будувати на основі 

програм, ідеєю яких, повинна стати ідея 

формування молодої людини по 

створенню її як особистості і 

індивідуальності в процесі різних форм 

занять. Основні напрямки активної 

антиалкогольної профілактики на рівні 

медичної сестри знайшли відображення в 

розроблених практичних рекомендаціях. 

Це розробка освітніх програм, 

орієнтованих на формування у дівчат 

ціннісного ставлення до здорового способу 

життя; розробка превентивних програм на 

рівні медичної сестри, орієнтованих на 

попередження вживання алкоголю, які 

відносяться до рівня активної первинної 

профілактичної роботи; розробка 

превентивних навчальних тренінгів для 

дівчат, які забезпечуються не 

педагогічними і виховними, а 

психологічними методами, орієнтованими 

на розвиток особистісних ресурсів дівчат і 

стратегій їх позитивної поведінки; і 

нарешті - розробка превентивних тренінгів 

для медичної сестри (навчання і 

перенавчання методів первинної 

профілактики в проведенні 

антиалкогольних програм). 

Висновки. На основі наукових 

досліджень розроблено і обґрунтовано 

моделі ролі медичної сестри в заходах 

щодо профілактики жіночого алкоголізму, 

які базуються на пропагуванні здорового 

способу життя, застосуванні 

індивідуального підходу та спрямовані на 

зменшення рівня вживання алкоголю. 

Ключові слова: алкогольна 

залежність, жінки, профілактика, медичні 

сестри, антиалкогольні програми 
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"Zhytomyr Medical Institute" of Zhytomyr 

Regional Council, Zhytomyr 2018. 

Relevance of the study. The urgecy of 

the problem of nursing care development 

substantiates the need for a comprehensive 

study of the problem of alcoholism, in 

particular in the female population, which 

deserves special attention and requires the 

further study and development of a nursing 

model for the comprehensive prevention of 

alcoholism among women. 

The purpose of the study is to study 

and analyze the characteristics of female 

alcoholism and the activities of nurses to 

prevent it. 

Research methods. To achieve the 

goal, methods of system analysis, logical 

generalization and medical and sociological 

research among nurses and patients are used. 

The study was conducted in 2017-2018 on the 

basis of the MI "Regional Clinical Hospital 

named after O.Gerbachevsky» Zhytomyr 

Regional Council. A survey of 40 practicing 

medical nurses, the department of invasive 

methods of diagnosis and treatment and 

therapeutic, 20 masters of nursing (СHEI 

Zhytomyr medical institute), conducted by a 

specially designed questionnaire (18 target 

questions) to determine their level of 

awareness about the causes and consequences 

of alcohol use, the attitude  to the problem of 

alcohol and alcohol dependence on women of 

nursing staff, understanding of the 

components of effective prevention, methods 

and means of anti-alcoholic propaganda, etc. 

Medico-sociological study of 20 

patients - clients of the "Priority" 

rehabilitation center was conducted with the 

aim of studying the respondents' attitude 

towards alcohol consumption, determining the 

frequency-quantitative characteristics of the 

use of various types of alcoholic beverages, 

the availability of typical alcohol-related 

problems and their perceptions regarding  

prevention of drunkenness and alcoholism, as 

well as assessing gender differences. Target 

questions of this tool of research allowed to 

estimate the level of trust of respondents to 

medical workers in the issues of prevention 

and medical and social rehabilitation of 

alcohol-dependent, the contribution of 

average medical workers to patient awareness. 

Results: During the survey it was found 

that the problem of alcoholism in general and 

women in particular, is extremely serious. It 

has been found that there are persistent 

problems that require measures to change the 

attitude of healthcare workers towards such an 

important risk factor as harmful alcohol 

consumption. The risk group has been defined 

according to the level of alcohol consumption, 

half of which are medical workers. It is 

proved that the majority of respondents in 

families have people with alcohol 

dependence, who are not able to get rid of it 

independently, and who need help from a 

specialist. There are few measures to prevent 

alcoholism, and the lack of specialized 

training for health workers is an obstacle to 

helping patients with alcohol problems in 

outpatient clinics. The ineffectiveness of 

informing the population about the existing 

system of medical and psychological help to 

narcological patients is proved. 

Thus, our research confirms that the 

preventive approaches that are being used 

today need to be improved by modern 

innovative prevention programs and 

convenient for practical use of the schemes of 

motivational behavioral counseling, as well as 

raising the level of professional knowledge of 

health workers. The problem is persuading 

people who drink alcohol with a health 

hazard, seek qualified specialized medical 

assistance. In this regard, a model for the 

prevention of women alcohol dependence has 

been developed, focused on the possibility of 

its implementation by medical staff of the 

primary care unit. The basis of the proposed 

preventive measures is their traditional 

division into primary, secondary and tertiary 

prevention. For implementation at the level of 

services of the health care system, the main 

emphasis was put on the formation of close 

cooperation of the nurse, coordination of its 

actions and a clear division of responsibilities 

for the implementation of measures of 

primary, secondary and tertiary prevention of 

alcoholism with general practitioners /family 

medicine and doctors-specialists, first and 

foremost, by doctors-narcologists. Specific 

methods of preventive interventions vary 

depending on the model of alcohol use 

(relatively safe, risky, dangerous, addictive). 
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On the basis of the analysis of the 

program of the rehabilitation center "Priority", 

the work with addicts is proposed, which 

should be carried out at the psychological and 

spiritual level, which allows to reveal the true 

reason for the use of psychoactive substances 

and to eradicate it, to change thinking and to 

reevaluate the values in such a way that there 

will be no place left in them for drugs and 

alcohol. Thus, anti-alcohol preventive work at 

the level of the nurse should be based on 

programs, the idea of which should be the 

idea of forming a young person to create her 

as a personality and individuality in the 

process of different forms of occupation. The 

main directions of active anti-alcohol 

prevention at the level of the nurse have been 

reflected in the developed practical 

recommendations. This is the development of 

educational programs focused on the 

formation of a value attitude towards a 

healthy lifestyle in girls; the development of 

preventive programs at the level of the nurse 

aimed at preventing the use of alcohol, which 

are related to the level of active primary 

preventive work; development of preventive 

training for girls, which are provided not by 

pedagogical and educational, but by 

psychological methods, focused on the 

development of personal resources of girls 

and strategies of their positive behavior; and 

finally - the development of preventive 

training for a nurse (training and retraining of 

primary prevention methods in the conduct of 

anti-alcohol programs). 

Conclusions. On the basis of scientific 

research, models of the role of the nurse in the 

measures to prevent women's alcoholism, 

based on the promotion of a healthy lifestyle, 

the application of an individual approach and 

aimed at reducing the level of alcohol use, 

were developed and substantiated. 

Key words: alcohol addiction, women, 

prophylaxis, nurses, anti-alcohol programs. 

Вступ 

Актуальність теми. Вживання 

алкоголю зумовлено історико-

культурними, соціально-економічними 

причинами й визначається генетичним 

характером. Особливо небезпечним є те, 

що алкоголізм має тенденцію до 

поширення. Вивчення його природи, 

причин, тенденцій, наслідків має як 

наукове, так і практичне значення. 

За поширеністю алкоголізм посідає 

третє місце після серцево-судинних та 

онкологічних захворювань. Вивчення 

епідеміології алкоголізму ускладнено тим, 

що велику кількість хворих не враховано. 

На підставі багатьох досліджень доведено, 

що кількість хворих на алкоголізм 

становить 6,2—14,8% дорослого 

населення. У різних соціальних групах цей 

показник неоднаковий. Хоча частка жінок 

в загальному споживанні алкоголю в 

Європейському регіоні становить лише 20-

35%, цей показник залишається найвищим 

в світі. 

Соціологічні дослідження показали, 

що у всесвітньому масштабі 5% усіх 

смертей серед молоді у віці від 15 до 29 

років викликані вживанням алкоголю. В 

цілому у світі від алкогольної залежності 

страждають 140 мільйонів осіб, в Україні - 

близько 1 млн. осіб.  

Показник вживання алкоголю (літрів 

абсолютного алкоголю на душу населення 

на рік) в Україні становить 11-12 літрів, що 

відповідає високому рівню алкоголізації, 

рівному таким державам, як Німеччина, 

Іспанія, Австрія та інші. Протягом 

останніх років спостерігається збільшення 

вживання алкогольних напоїв і кількості 

хворих, зменшився вік хворих, темпи 

зростання жіночого алкоголізму більші, 

ніж чоловічого, що стало проблемою 

загальнодержавного значення.  

Розв’язання масштабних соціально-

економічних, культурних, медичних, 

правових та інших проблем, які 

обумовлюють існування алкоголізму в 

нашому суспільстві, залежить від 

ефективності профілактики даного 

соціального явища. У зв’язку з цим 

актуальною є проблема соціальної 

профілактики алкоголізму. Поширення 

алкоголізму супроводжується комплексом 

проблем. Економічні та соціальні збитки 

від алкоголю визначають: зниження 

продуктивності праці, нещасні випадки, 

вартість лікування, судові витрати, аварії, 

катастрофи, пожежі, зростання кількості 

неблагополучних, неповних сімей, 

насильство в сім’ї, утримання 
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неповноцінних дітей, втягнення у пияцтво, 

вчинення адміністративних 

правопорушень та злочинів.  

Медичні дослідження довели, що 

часте вживання алкоголю призводить до 

появи різного роду соматичних 

захворювань, розладів центральної 

нервової системи, особливо процесів 

мислення, пам’яті, уваги, сприйняття. 

Алкоголізм майже на чверть вкорочує 

життя людини, на 16–17 % знижується 

працездатність, причому втома настає 

значно раніше.  

Щороку в державі помирає (смерть 

обумовлена алкоголізацією) 40 тис. 

громадян, більшість із них продуктивного 

віку або неповнолітні. Алкоголь - другий 

після трудової міграції фактор 

катастрофічного спаду кількості населення 

країни. Причини смерті від зловживання 

алкоголем полягають не лише в численних 

фактах випадкових отруєнь. У більшості 

випадків смертність зумовлена нещасними 

випадками та насиллям, окрім цього - 

серцево-судинними, інфекційними, 

онкологічними та іншими 

захворюваннями, які розвинулися у зв’язку 

з алкоголізацією. Від підвищення рівня 

алкоголізації населення пропорційно 

зростають і насильство у сім’ї, яке має 

велику латентність, а також 

правопорушення різного характеру на 

побутовому ґрунті. 

Нині вважають, що у формуванні 

потягу до алкоголю бере участь низка 

чинників, а саме генетичних, біохімічних, 

психологічних і соціальних. 

У науковій літературі, присвяченій 

дослідженню проблем алкогольної 

залежності у жінок, міститься чимало 

суперечливої, а часом і взаємовиключної 

інформації, що стосується багатьох 

аспектів: пріоритету біологічних; 

спадково-генетичних або соціальних 

чинників в генезі алкоголізму, ступеня 

злоякісності захворювання у жінок і 

критеріїв її оцінки та ін. В останні роки 

частка жіночого алкоголізму в структурі 

захворюваності населення неухильно 

зростає. Цьому сприяють тяготи життя, 

самотність, психотравмуючі ситуації, 

особливості емоційного реагування, 

професія, соціальне мікросередовище. 

Алкоголізм у жінок має певні 

особливості, що відрізняють його від 

алкоголізму у чоловіків. Поступово 

починаючи вживати алкоголь, жінки 

схильні досить швидко відчувати 

прогресуючий потяг до спиртних напоїв. 

Пристрасть стає хворобливою, а потяг - 

нездоланним.  

Серед багатьох чинників, що 

призводять до порушень репродуктивної 

функції, особливе місце займає алкогольна 

інтоксикація. У жінок з алкогольною 

залежністю гінекологічні захворювання 

зустрічаються в 17 разів частіше. 

Ефективність попередження 

алкоголізму залежить від вирішення 

масштабних соціальних, економічних, 

культурних, медичних, правових та інших 

проблем, які обумовлюють існування 

даного явища в нашому суспільстві. 

Необхідний комплексний підхід до його 

профілактики.  

За своїм змістом і організацією 

антиалкогольна профілактична робота має 

об’єднувати засоби соціального, 

психологічного, медичного, правового, 

педагогічного характеру і бути 

безперервною, послідовною. 

Медико-гігієнічні аспекти 

профілактики алкоголізму передбачають 

проведення широкої роз'яснювальної 

роботи серед населення з використанням 

засобів масової інформації. Особливий 

акцент в цьому відношенні повинен бути 

зроблений на антиалкогольну пропаганду 

серед молоді. 

Проблеми алкоголізму привертають 

увагу багатьох науковців. Їх аналізу й 

висвітленню присвячено низку праць 

А.П. Артемчука з співавт., О.В. Бодак, 

В.Д. Водніка, О.З. Децика, А.П. Дорогого, 

Ю.А. Єрохіна, В.В. Кручаниці, 

М.В. Маєвської, О.І. Минка, А. Авдєєва, 

Г.Т. Сонника, О.К. Напреєнка , 

Ф.П. Ринди, Ю.П. Сиволапа, 

Г.О. Слабкого, П.Д. Шабанова, 

P.Bendimerad, L. Blecha, K. Mann та ін.  

Ними висловлювалися різні думки 

щодо причин існування розглядуваного 
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явища, способів його попередження, з 

приводу дефініції та розуміння.  

Дослідженнями в галузі впливу 

алкогольної залежності на жінок та їх 

соціалізацію відзначилися: З.Ш. Ашуров, 

А.А. Кирпиченко, Ан.А. Кирпиченко, Н.Н. 

Курьянова, В.В. Подольський та ін. 

Проблеми причин алкоголізму, боротьби з 

ним аналізувалися і з історичної точки 

зору. 

Викладені дані джерел літератури 

показують, що проблема алкоголізму, 

зокрема у жіночого населення, заслуговує 

на особливу увагу і вимагає подальшого 

вивчення та розробки медсестринської 

моделі комплексної профілактики 

алкоголізму у жінок. 

Мета дослідження – вивчення та 

аналіз особливостей жіночого алкоголізму 

та діяльності медичних сестер по його 

попередженню. 

Для досягнення поставленої мети 

вирішувались такі завдання:  

1. Провести аналіз вітчизняних та 

зарубіжних наукових видань стосовно 

алкогольної хвороби та її профілактики. 

2. Вивчити та проаналізувати рівень 

обізнаності сестер медичних з питань 

профілактики алкоголізму, її складових та 

сучасних методик. 

3. Розробити методику опитування 

клієнтів реабілітаційного центру на основі 

забезпечення валідності інформації. 

4. Провести статистичну обробку 

результатів дослідження, здійснити 

наукове обґрунтування моделі комплексної 

профілактики алкоголізму у жінок за 

участі медичних сестер. 

5. Сформулювати загальні висновки, 

розробити практичні рекомендації. 

Об’єкт дослідження: пацієнтки з 

алкогольною залежністю. 

Предмет дослідження: складові 

роботи медичної сестри по попередженню 

алкоголізму серед жінок. 

У роботі використані наступні 

методи дослідження: 

 бібліосемантичний – для вивчення 

перспективних підходів щодо проблеми 

алкогольної хвороби та її профілактики; 

 медико-соціологічний – для 

дослідження рівня обізнаності сестер 

медичних з питань профілактики 

алкогольної залежності; 

 статистичний – для аналізу 

результатів медико-соціологічного 

дослідження серед сестер медичних та 

клієнтів реабілітаційного центру; 

 системного підходу та системного 

аналізу – дає можливість з’ясувати і 

виокремити складові психолого-

реабілітаційної та профілактичної роботи, 

а також здійснити науково-теоретичне 

обґрунтування базових принципів її 

оптимізації. 

Робота виконана на кафедрі 

«Сестринська справа» КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. 

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 КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут». 

Тема магістерської роботи 

розглянута і затверджена на засіданні 

кафедри «Сестринська справа та 

акушерство» Житомирського медичного 

інституту медсестринства, протокол № 1 

від 30.08. 2017 р. 

Організація та основні етапи 

дослідження.  

Дослідження проводились упродовж 

2017-2018 років в 4 етапи.  

На першому етапі (2017) системному 

аналізу піддавались вітчизняні та 

зарубіжні науково-інформаційні джерела 

щодо проблеми алкоголізму у жінок та 

медико-соціальних аспектів в роботі 

сестер медичних щодо його профілактики.  

На другому етапі дослідження (2017) 

розроблено методологічну основу 

досліджуваної проблеми та затверджено на 
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комісії з біоетики анкети для 

медпрацівників, студентів та клієнтів 

реабілітаційного центру.  

На третьому етапі (2017-2018) 

проведено соціологічне дослідження серед 

трьох контингентів респондентів - 

медичних працівників КУ «Обласна 

клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» 

Житомирської обласної ради, студентів-

магістрів та клієнтів реабілітаційного 

центру «Пріоритет». 

На четвертому етапі (2017) 

проведено статистичну обробку 

результатів дослідження.  

Здійснено наукове обґрунтування, 

розробку та рекомендацїї щодо 

впровадження розробленої 

медсестринської моделі комплексної 

медико-соціальної профілактики 

алкоголізму у жінок. 

Сформульовано загальні висновки, 

розроблені практичні рекомендації.  

Вірогідність отриманих даних 

забезпечувались різнобічним теоретичним 

аналізом досліджуваної проблеми;  

методологічним обґрунтуванням 

вихідних позицій дослідження, 

застосуванням сукупності надійних 

діагностичних методик, адекватних меті і 

завданням дослідження;  

поєднанням якісного і кількісного 

аналізу отриманих емпіричних фактів;  

застосуванням методів математичної 

статистики із залученням сучасних 

програм обробки даних.  

Об’єктивність отриманої 

соціологічної інформації забезпечувалась 

формуванням репрезентативних вибірок, 

відповідних визначеним генеральним 

сукупностям цільових груп, охоплених 

дослідженням. 

Наукова новизна дослідження 

полягає в тому, що: 

1. Вперше в Україні з позиції 

системного підходу проведено 

комплексний аналіз проблеми алкогольної 

залежності у жінок та існуючих програм 

медико-соціальної профілактики 

алкоголізму. 

2. Проведене соціологічне 

дослідження серед медичного персоналу та 

пацієнтів, яким доведено необхідність 

удосконалення системи медико-

профілактичної допомоги хворим з 

алкогольною залежністю, виявлені 

проблемні питання на основі яких 

проведено удосконалення комплексної 

системи профілактичних заходів. 

3. Розроблено і рекомендовано до 

впровадження медсестринську модель 

комплексної медико-соціальної 

профілактики алкоголізму у жінок. 

Теоретичне значення дослідження 

полягає в розробці медсестринської моделі 

комплексної медико-соціальної 

профілактики алкоголізму у жінок. 

Практичне значення дослідження 

полягає в тому, що його результати стали 

підставою для впровадження у навчальні 

програми вищих медичних навчальних 

закладів нових підходів до вивчення 

проблеми алкогольної залежності у жінок 

та її профілактики. 

Апробація результатів 

дослідження. 

Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на 

науково-практичних та науково-

теоретичних конференціях зокрема: 

– на Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми і перспективи» - 

Житомир,2018. 

Структура та обсяг роботи.  
Робота складається зі вступу, 4 

розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, анотації та списку 

використаних джерел. 

Повний обсяг роботи – 119 сторінок 

друкованого тексту, з них 102 сторінки 

основного тексту та 18 сторінок анотації і 

списку літератури. Список використаних 

літературних джерел містить 101 

найменування, з них: 92 кирилицею та 9 

латиною. 

Робота має наступну структуру: 

Зміст 

Вступ  

Розділ 1. Медико-соціальні аспекти 

в роботі медичної сестри по 

попередженню алкоголізму серед жінок 

(аналітичний огляд літератури)  

1.1.Проблеми жіночого алкоголізму в 

історичному аспекті 
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1.2.Алкоголізм. Основні терміни та 

визначення 

1.3.Класифікація алкоголізму 

1.4.Епідеміологія 

1.5.Гостра алкогольна інтоксикація 

1.5.1.Вплив етанолу на організм 

1.5.2.Просте алкогольне сп’яніння 

1.5.3.Атипове алкогольне сп’яніння 

1.6.Хронічний алкоголізм: клінічні 

форми та особливості перебігу 

1.7.Особливості та медичні наслідки 

алкоголізмуу жінок 

1.8.Діагностика алкоголізму 

1.9.Етапи надання наркологічної 

допомоги. Лікування алкогольної 

залежності 

1.10.Соціальні та медичні аспекти 

профілактики алкоголізму 

1.11.Профілактика алкогольної 

залежності в діяльності медичної сестри  

Розділ 2. Програма, матеріали та 

методи дослідження   

Розділ 3. Результати медико-

соціологічного дослідження рівня 

обізнаності медичних сестер та пацієнтів 

з питань наслідків вживання алкоголю, 

розвитку алкогольної залежності, 

складових та сучасних методик її 

ефективної профілактики  

Розділ 4. Наукове обґрунтування, 

розробка і впровадження моделі 

реалізації заходів профілактики 

алкоголізму у жінок за участю медичних 

сестер  

Висновки 

Практичні рекомендації 

Список використаних джерел  

Додатки 

 

З повним текстом магістерської 

роботи Мар’яш В.В. «Медико-соціальні 

аспекти в роботі медичної сестри по 

попередженню алкоголізму серед жінок» 

можна ознайомитися у бібліотеці КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради.  

 

ВИСНОВКИ 

У магістерській роботі подано 

теоретичне узагальнення та вирішення 

науково-практичного завдання, яке полягає 

розв’язанні актуальної проблеми галузі 

охорони здоров'я – за допомогою аналізу 

регіональних особливостей епідеміології 

алкоголізму у жінок в Житомирській 

області і соціологічного дослідження 

обізнаності студентів Житомирського 

медичного інституту, алкогольнозалежних 

хворих з проблеми жіночого алкоголізму– 

розроблені перспективні підходи щодо 

профілактики жіночого алкоголізму, що 

дало змогу сформулювати такі висновки та 

практичні рекомендації. 

1. Захворюваність і поширеність 

жіночого алкоголізму у жителів 

Житомирської області відрізняються від 

показників в Україні і мають тенденцію до 

зростання особливо у віковій групі 21 - 40 

років. 

2. Вживання алкогольних напоїв 

негативно відображається на організмі в 

цілому, та перш за все на серцево-

судинній, нервовій системі, органах 

травлення, статевій системі (особливо 

репродуктивній функції у жінок).  

3. В результаті анкетування 

встановлено, що рівень знань 64,4% 

опитуваних з питань алкоголізму є 

достатнім, причому найвищий показник 

обізнаності відповідав освітньо-

кваліфікаційному рівню медичної сестри: 

так магістри 35,8%, бакалаври 17,3%, 

11,3% вважають достатнім лише для 

особистої профілактики і лише 8,4 % 

оцінили свій рівень знань недостатнім. 

4. Дослідження не підтвердило 

зв'язок між участю у профілактичних 

заходах та поведінкою щодо вживання 

алкогольних напоїв, а отже можна 

говорити про недостатньо якісні 

профілактичні програми, що проводяться 

згідно антиалкогольних програм. 

5. На основі наукових досліджень 

розроблено і обґрунтовано моделі ролі 

медичної сестри в заходах щодо 

профілактики жіночого алкоголізму, які 

базуються на пропагуванні здорового 

способу життя, застосуванні 

індивідуального підходу, та спрямовані на 

зменшення рівня вживання алкоголю. 
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В САНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІЙ РОБОТІ 

СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 

 

Марчук К.В. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Марчук К.В. Роль медичної сестри в 

санітарно-просвітницькій роботі серед 

населення. Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. Магістерська робота 

на здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю: 223 

«Медсестринство». Галузь знань 22 

«Охорона здоров'я». КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Житомир, 

2018. 

Актуальність теми. Статистика 

свідчить, що  стан здоров'я населення 

України має тенденцію до постійного 

погіршення. У середньому в Європі 

чоловіки живуть на 13, а жінки на 8 років 

довше, ніж у нашій країні. Серед захворю-

вань, які ведуть до інвалідності та 

смертності, перші місця займають хвороби 

органів кровообігу, новоутворення, 

хронічні неспецифічні захворювання 

органів дихання, діабет. Усі вони мають 

спільні фактори ризику, які стосуються 

способу життя людини: тютюнокуріння, 

алкоголь, характер харчування та фізична 

активність. Спосіб життя більш ніж на 50% 

формує здоров'я людини . 

Тому в даний час назріла 

необхідність формування у населення 

навичок здорового способу життя, 

профілактики захворювань, підвищення 

рівня соціально-гігієнічної культури. Все 

це є завданням санітарно-просвітницької 

роботи, яка є невід’ємною складовою 

системи охорони здоров’я і обов’язковою 

частиною діяльності всіх медичних 

працівників, незалежно від їх 

спеціальності. 

Мета дослідження. Вивчити та 

проаналізувати роль  медичної сестри у 

організації та проведенні санітарно-

просвітньої роботи з різними групами 

населення. 

Методи дослідження. Для 

досягнення мети використано медико-

статистичний тамедико-соціологічний 

метод (анкетування). За допомогою 

спеціально розроблених опитувальників 

анкетовано 200 осіб. Серед них: 

100мешканців Житомирської області та 

100 медичних сестер закладів охорони 

здоров’я Житомирської області. 

Результати дослідження. За 

результатими медико-статистичного 

дослідження встановлено, що в 

Житомирській області приділяється значна 

увага пропаганді та формуванню засад 

здорового способу життя, гігієнічному 

вихованню населення. Використовуються 

сучасні та ефективні форми 

профілактичної роботи. Активною є 

співпраця закладів охорони здоров’я із 

ЗМІ, громадськими організаціями, 

соціальними службами, освітянами, 

працівниками культури, тощо. У структурі 

проведених форм санітарно-просвітньої 

роботи у 2016 р. переважають 

індивідуальні та групові бесіди яких було 

проведено за звітній період 631993 та 

охоплено 3488709 осіб. Найбільша 

кількість матеріалів (5756)  про діяльність 

галузі охорони здоров’я, формування 

здорового способу життя та профілактику 

захворювань прозвучали в ефірі обласного, 

районних та відомчих радіо. 

Встановлено, що переважна 

більшість опитаних громадян  отримували 

інформацію про збереження і зміцнення 

здоров’я, профілактику захворювань від 

бесід з фахівцями (85,0%) та ЗМІ (76,0%), 

причому, для 62,0% опитаних деякі 

моменти із отриманої інформації 

залишаються незрозумілими, а для 17,0% 

респондентів санітарно-просвітня 

інформація лише іноді є цікавою та 

актуальною. Найчастіше санітарно-

просвітня робота з опитаними проводиться 
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у медичному закладі (76,0%), найрідше – у 

будинку культури (1,0%), недостатня увага 

приділяється проведенню санітарно-

просвітньої роботи на підприємствах, 

вдома та в школі. Основним недоліком в 

роботі медичних працівників при 

проведенні санітарно-просвітньої роботи 

опитані громадяни вважають недостатній 

рівень знань і навичок в питаннях 

організації та проведенні профілактичної 

роботи з населенням. 

З’ясовано, що медичні сестри ЛПЗ 

області відповідально ставляться до 

санітарно-гігієнічного виховання 

населення, всі 100,0% опитаних беруть 

активну участь у поширенні санітарно-

гігієнічних знань. Переважна більшість 

медичних сестер (66,0%) проводить 

санітарно-просвітню роботу щотижня, 

серед них лише 37,0% проходили 

спеціальне навчання формам і методам 

санітарної освіти. У практичній діяльності 

опитаних медичних сестер найвагоміше 

місце серед інших форм санітарної освіти 

займає бесіда, яку зазначили всі 100,0% 

респондентів. 48,0% опитаних проводять 

інформаційно-освітню діяльність серед 

усіх груп населення, найменше уваги 

приділяється особам похилого віку, з 

якими санітарно-просвітню роботу 

проводили 7,0% респондентів. Серед 

труднощів, які виникають у медичних 

працівників під час проведення санітарно-

просвітньої роботи, найвагоміше місце 

посідають такі проблеми як відсутність 

спеціальних кабінетів, зал, навчальних 

кімнат для ведення групових форм 

санітарно-просвітньої роботи та брак часу 

для санітарно-гігієнічного виховання 

населення. Підтверджено, що  опитані 

медичні сестри мають недостатній рівень 

знань щодо принципів, методів і засобів 

санітарно-просвітньої роботи. 

Встановлено, що основним підходом 

до вирішення проблеми підвищення 

професійної компетентності сестринського 

персоналу щодо принципів, методів і 

засобів санітарно-просвітньої роботи є 

необхідність розробки практичних 

рекомендацій з санітарної просвіти та 

санітарно-гігієнічного виховання для 

працівників середньої ланки ЛПЗ. 

Висновки. Проведене медико-

соціологічне дослідження свідчить про те, 

що санітарно-просвітницька робота серед 

населення на сучасному етапі потребує 

покращення та удосконалення, оскільки 

існують численні недоліки та методичні 

помилки під час її організації та 

проведення.  

Ефективність профілактичної роботи 

з населенням безпосередньо залежить від 

рівня підготовки медичних працівників, 

саме тому при підготовці кадрів 

медсестринства доцільно значну увагу 

приділяти формуванню навичок по 

проведенню санітарно-просвітньої роботи 

серед населення. 

Для поглиблення знань щодо 

принципів, методів і засобів санітарно-

просвітньої роботи рекомендуємо 

використовувати практичні рекомендації з 

санітарної просвіти та санітарно-

гігієнічного вихованняна додипломному та 

післядипломному етапах освіти. 

Практичні рекомендації: 

1) При інформуванні і мотивуванні 

населення до збереження і зміцнення 

здоров'я, формуванні відповідальності за 

своє здоров'я і здоров'я своїх близьких 

враховувати вік, стать та рівень освіти; 

2) Зміст і тематика матеріалів щодо 

гігієнічного навчання і виховання 

населення визначаються відповідно до 

завдань і потреб контингенту, що 

обслуговується медичною організацією. 

3) При виборі методів і засобів 

гігієнічного навчання і виховання 

необхідно пам'ятати, що ступінь засвоєння 

матеріалу різна при різних формах роботи. 

4) Залучати батьків, вчителів та 

педагогів до санітарно-просвітнього та 

виховного процесу в ДВЗ, школах, вузах, 

тощо. 

5) Методи і засоби, які 

використовуються медичними 

працівниками, повинні відповідати 

основним принципам гігієнічного 

навчання і виховання, бути навчальними, 

наочними, актуальними, доступними, 

оптимістичними і нести виховну функцію. 

6) Проводити безперервну 

професійну освіту середнього медичного 
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персоналу, шляхом організації тренінгів, 

курсів післядипломної освіти, тощо. 

Ключові слова:санітарно-

просвітницька робота, здоровий спосіб 

життя, профілактика захворювань, 

санітарно гігієнічне виховання. 

 

ANNOTATION 

Marchuk K.V. Role of the nurse in the 

sanitary - educational work among the 

population. Qualification scientific work on 

the rights of manuscripts. Master's work on 

obtaining an educational master's degree in 

nursing in specialty 223 "Nursing", branch of 

knowledge 22 "Health care". Сommunal 

higher education institution "Zhytomyr 

Medical Institute" of Zhytomyr Regional 

Council, Zhytomyr 2018. 

Relevance of the topic. Statistics show 

that the health of the population of Ukraine 

tends to be constantly deteriorating. On 

average, in Europe, men live on 13, and 

women are 8 years longer than in our country. 

Among the diseases that lead to disability and 

mortality, the first places occupy diseases of 

the blood circulation, neoplasms, chronic 

nonspecific diseases of the respiratory system, 

diabetes. All of them have common risk 

factors related to the way of life: tobacco 

smoking, alcohol, the nature of nutrition and 

physical activity. Lifestyle more than 50% 

forms human health. 

Therefore, now there is a need for the 

formation of healthy lifestyle habits, 

prevention of diseases, and raising the level of 

social and hygienic culture in the population. 

All this is a task of sanitary - educational 

work, which is an integral part of the health 

care system and a mandatory part of the 

activities of all healthcare professionals, 

regardless of their specialty. 

The aim of the study. To study and 

analyze the role of a nurse in organizing and 

conducting health and education work with 

different groups of the population. 

Research methods. To achieve the 

goal, the medical-statistical and medical-

sociological method (questionnaire) is used. 

With the help of specially designed 

questionnaires, 200 people were questioned. 

Among them: 100 inhabitants of Zhytomyr 

region and 100 nurses of health care 

establishments of Zhytomyr region. 

Results of the study. According to the 

results of the medical-statistical study, it was 

found that Zhytomyr oblast paid significant 

attention to the promotion and formation of 

the principles of healthy lifestyle and hygiene 

education of the population. Modern and 

effective forms of preventive work are used. 

The cooperation of healthcare institutions 

with mass media, public organizations, social 

services, educators, cultural workers, etc. is 

active. In the structure of the conducted forms 

of sanitary-educational work in 2016, 

individual and group interviews were held 

over the reporting period 631993 and covered 

3488709 people. The largest number of 

materials (5756) on the activities of the health 

care sector, the formation of a healthy 

lifestyle and the prevention of diseases were 

made on the air of regional, district and 

departmental radio. 

It was established that the vast majority 

of respondents received information on health 

preservation and health promotion, disease 

prevention from interviews with specialists 

(85,0%) and the media (76,0%), while for 

some 62,0% of respondents some of the 

information received remains 

incomprehensible, and for 17,0% of the 

respondents are only interested in sanitary and 

educational information. Often, sanitary and 

educational work with respondents is 

conducted in a medical institution (76,0%), 

the least often - in a culture house (1,0%), 

insufficient attention is paid to carrying out 

sanitary-educational work at enterprises, at 

home and at school. The main disadvantage of 

health workers in conducting sanitary and 

educational work is that the respondents 

consider insufficient knowledge and skills in 

the organization and conduct of preventive 

work with the population. 

It was revealed that the medical nurses 

of the medical-preventive institutionsregion 

are responsible for the sanitary-hygienic 

upbringing of the population, all 100,0% of 

the respondents actively participate in the 

dissemination of sanitary and hygienic 

knowledge. The overwhelming majority of 

nurses (66,0%) carry out sanitary and 

educational work every week, among them 
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only 37,0% passed special training for forms 

and methods of sanitary education. In the 

practical work of the nurses surveyed, the 

most important place among other forms of 

sanitary education is a conversation, which 

was noted by all 100% of respondents.48,0% 

of respondents carry out informational and 

educational activities among all groups of the 

population, the least attention is paid to the 

elderly, with which 7,0% of respondents 

carried out sanitary-and-educational work. 

Among the difficulties encountered by 

healthcare providers in carrying out sanitary 

and educational work, such problems as the 

absence of special offices, the hall, study 

rooms for conducting group forms of sanitary-

educational work and the lack of time for the 

sanitary-hygienic upbringing of the 

population are most important. It is confirmed 

that the interviewed nurses have insufficient 

knowledge about the principles, methods and 

means of sanitary-educational work. 

It is revealed that the main approach to 

solving the problem of increasing the 

professional competence of nursing personnel 

regarding the principles, methods and means 

of sanitary-educational work is the need to 

develop practical recommendations for 

sanitary education and sanitary-hygienic 

education for middle-level employees of the 

medical and preventive institutions. 

Conclusions. The conducted medical 

and sociological research shows that sanitary 

and educational work among the population at 

the present stage needs improvement and 

improvement, as there are numerous defects 

and methodological mistakes during its 

organization and conduct. 

Effectiveness of preventive work with 

the population directly depends on the level of 

training of health workers, which is why in 

the training of nursing staff it is expedient to 

pay significant attention to the formation of 

skills for conducting health and education 

work among the population. 

In order to deepen knowledge about the 

principles, methods and means of sanitary and 

educational work, we recommend using 

practical recommendations on sanitary 

education and sanitary-hygienic education at 

the postgraduate and postgraduate stages of 

education. 

Practical recommendations: 

1) When informing and motivating the 

population to preserve and strengthen health, 

to form the responsibility for their health and 

health of their loved ones, to take into account 

age, gender and education level; 

2) The content and topics of materials 

on hygiene education and upbringing of the 

population are determined in accordance with 

the tasks and needs of the contingent serviced 

by the medical organization. 

3) When choosing methods and means 

of hygiene education and upbringing, it is 

necessary to remember that the degree of 

material absorption is different in different 

forms of work. 

4) To involve parents, teachers and 

educators in the sanitary and educational 

process in ICEs, schools, universities, etc. 

5) Methods and means used by medical 

staff must comply with the basic principles of 

hygiene education and education, be 

educational, visual, relevant, accessible, 

optimistic, and have an educational function. 

6) Conduct continuous vocational 

education of secondary medical personnel by 

organizing trainings, postgraduate courses, 

etc. 

Key words: sanitary-educational work, 

healthy lifestyle, prevention of diseases, 

sanitary-hygienic upbringing. 

Вступ 

Актуальність теми. За даними 

статистики, стан здоров'я української нації 

має тенденцію до постійного погіршення. 

У Європі, в середньому, чоловіки живуть 

на 13, а жінки на 8 років довше, ніж в 

Україні. Перші місця серед хвороб, що 

ведуть до інвалідності та смертності, 

займають хвороби органів кровообігу, 

новоутворення, хронічні неспецифічні 

захворювання органів дихання, цукровий 

діабет. Усі ці захворювання мають спільні 

фактори ризику, що стосуються способу 

життя людини: тютюнокуріння, 

зловживання алкоголем, неправильне 

харчування та низька фізична активність. 

Спосіб життя формує здоров’я людини 

більш ніж на 50%. 

Серед  факторів, які впливають на 

зниження рівня здоров’я населення, 

розрізняють не тільки екологічні, 
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соціально-економічні проблеми, 

недосконалу систему охорони здоров’я, 

але й недостатньо сформовану санітарно-

гігієнічну освіту  населення. Невміння 

застосувати необхідні санітарно-гігієнічні 

навички в особистому житті чи вжити 

певних профілактичних заходів у певних 

життєвих ситуаціях часто стають 

причиною появи проблем зі здоров’ям та 

виникнення захворювань.  

Доведено, що економічно 

профілактика у 4-5 разів дешевша, ніж 

лікування хворих. Але, незважаючи на це, 

у країні не ведеться робота з належної 

пропаганди та формування здорового спо-

собу життя, тому здоров'я для населення 

України здебільшого не є пріоритетом. У 

діяльності галузі, що займається 

профілактикою захворювань, 

формуванням здорового способу життя, 

гігієнічним вихованням населення, 

простежується несприятлива тенденція — 

обласні центри здоров'я перетворюють на 

відділи інформаційно-аналітичних центрів 

або лікарсько-фізкультурних диспансерів, 

фінансують за залишковим принципом. 

Санітарно-просвітня робота є 

обов'язковим розділом діяльності ЛПЗ, 

професійним обов'язком всіх медичних 

працівників, незалежно від спеціальності. 

Санітарної освіта населення дає змогу  

впливати на: 

1)запобігання виникненню 

захворюванням; 

2) раннє та своєчасне  звертання 

населення за медичною допомогою; 

3) зменшення строку видужання; 

4)підвищення ефективності 

лікування і відновлення працездатності 

(реабілітації);  

5) зменшення відсотку повторної 

госпіталізації. 

Таким чином, метою санітарно-

просвітньої роботи є виховання у людини 

адекватного, правильного ставлення до 

власного здоров’я, тобто формування 

санітарної культури населення, яка 

відповідає сучасним вимогам та 

рекомендаціям.  

Для ефективного поліпшення 

здоров'я нації через формування здорового 

способу життя необхідне усвідомлення 

проблеми як представниками усіх гілок 

влади загалом, так і кожним громадянином 

зокрема. На етапі створення мотиваційних 

умов для населення найважливішою є 

особиста зацікавленість кожної людини у 

збереженні та поліпшенні свого здоров'я. 

Визначальну роль у профілактичній роботі 

та пропаганді здорового способу життя 

серед населення мають відігравати 

працівники середньої ланки. 

Ключовою фігурою, яка забезпечує 

ефективне функціонування галузі ОЗ, 

особливо в профілактичній частині 

повинна стати саме медична сестра, вона 

відіграватиме значну  роль у вирішенні 

багатьох проблем  охорони здоров’я, 

зокрема, ранньої смертності від серцево-

судинних захворювань, профілактики 

ЗПСШ, зменшення рівня небажаної 

вагітності та кількості абортів. Медичні 

сестри займатимуться підтримкою 

важкохворих, а також надаватимуть 

допомогу невиліковним пацієнтам та 

членам їхніх сімей, оскільки саме медичні 

сестри перебувають найбільше часу поряд 

з хворими. Сучасні медичні сестри повинні 

орієнтуватися не тільки у власній професії, 

але і в соціальних проблемах та проблемах 

охорони здоров’я в цілому, а це, в свою 

чергу, потребує зміни підходів до їх 

підготовки. 

Комплекс питань, присвячених 

профілактиці і пропаганді здорового 

способу життя, був предметом 

зацікавлення сучасних українських та 

зарубіжних науковців. У роботах 

Т. Важновець, В. Коваленко, Н.О. Рингача, 

І. Гущук, А.Салманова та ін. 

проаналізовано вітчизняний та зарубіжний 

досвід впровадження профілактичних 

технологій та формування 

здоров’язбережувальної культури 

населення на різних етапах суспільного 

розвитку. 

Так, проблемі професійної 

підготовки медичних сестер до санітарно-

гігієнічного виховання та профілактичної 

роботи присвячено праці Н. Бірюкової, 

О. Горай, Н. Буковчик,  А. Койчуєва, 

О.В. Маркович,  Д. Марчука, 

В.З. Свиридюка,  М.П. Шегедин, 

K. Donelan з співавт. та ін. Теоретико-
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методичні засади використання 

прогресивних форм і методів у процесі 

формування знань населення  з питань 

профілактики захворювань і дотримання 

здорового способу життя розкрито у 

дослідженнях  К. Амлаєва, О. Белобрової,  

О.Бодак, Н. Буковчик, І. Дмітрієвої, 

С. Корнаги, В. Лозинського, 

І.В. Наконечної. 

Відсутність дієвої системи санітарно-

просвітницької роботи в умовах 

погіршення стану здоров’я населення, 

свідчить про необхідність її наукового 

обґрунтування. 

Вище викладене і обумовило 

актуальність даного дослідження, 

визначило його мету і завдання . 

Мета дослідження – вивчити та 

проаналізувати роль  медичної сестри у 

організації та проведенні санітарно-

просвітньої роботи з різними групами 

населення. 

Завдання наукового дослідження:  

1. Провести системно - історичний 

аналіз вітчизняних та зарубіжних  джерел 

наукової літератури щодо організації та 

проведення санітарно-просвітньої роботи з 

різними групами населення; 

2. Розробити програму і 

методологічний інструментарій 

проведення наукового дослідження; 

3. Зробити аналіз діяльності 

медичних фахівців з питань формування 

здорового способу життя та гігієнічного 

виховання населення у Житомирській 

області;провести медико-соціологічне 

опитування  серед громадян та 

практикуючих медичних сестер з метою 

визначення ефективності, рівня організації 

та якості проведення санітарно-просвітньої 

роботи на сучасному етапі; визначити 

рівень обізнаності практикуючих 

медичних сестер щодо принципів 

організації, засобів і методів поширення  

санітарно-гігієнічних знань серед 

населення; 

4. Розробити перспективні підходи до 

вдосконалення роботи медичної сестри з 

санітарної просвіти та санітарно-

гігієнічного виховання населення. 

Об’єкт дослідження: санітарно-

просвітня робота серед населення; 

Предмет дослідження:рівень 

організації та якість проведення санітарно-

просвітньої роботи серед громадян за 

участі медичних сестер у Житомирській 

області, роль медичної сестри у 

профілактичній роботі та пропаганді 

здорового способу життя серед населення, 

форми та методи санітарно-просвітньої 

роботи. 

Головна ідея та основні положення 

концепції дослідження відображені в 

робочій гіпотезі, що ґрунтується на 

припущенні, згідно з яким медичні сестри 

мають недостатній рівень знань і навичок в 

питаннях організації та проведення 

санітарно-просвітньої роботи серед 

населення, підвищення яких, покращить 

рівень організації та якість проведення  

інформаційно-освітньої діяльності серед 

населення. 

Методи дослідження: 

бібліосемантичний, медико-соціологічний, 

системного аналізу та логічного 

узагальнення. 

Робота виконана на базі 

Житомирського медичного інституту.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 медичного інституту. 

Магістерська робота розглянута і 

затверджена на засіданні кафедри 

«Сестринська справа» Житомирського 

медичного інституту (протокол №1 від 

30.08. 2017 р.). 

Наукова новизна одержаних 

результатів полягає у  проведеному 

комплексному дослідженні санітарно-

просвітньої роботи за участі медичних 

сестер  на регіональному рівні. 
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Теоретична цінність  полягає у 

тому, що результати вивчення ролі 

медичних сестер в забезпеченні 

ефективної санітарної просвіти та 

санітарно-гігієнічного виховання 

розширюють теорію медицини в частині 

профілактичної медицини. 

Практичне значення роботи полягає 

в тому, що: 

- досліджено рівень організації та 

якість проведення санітарно-просвітньої 

роботи серед населення Житомирської 

області за участі медичних сестер, 

виявлено проблемні питання в формуванні 

ЗСЖ та недоліки і фактори, що впливають 

на якість санітарно-освітньої діяльності; 

- розроблено практичні рекомендації 

з санітарної просвіти та санітарно-

гігієнічного виховання для працівників 

середньої ланки ЛПЗ; 

Вірогідність результатів 

дослідження забезпечено методологічною 

і теоретичною обґрунтованістю вихідних 

позицій; використанням комплексу 

взаємодоповнюючих методів, адекватних 

завданням і логіці дослідження; 

репрезентативністю вибірки. 

Апробація результатів 

дослідження. 

Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на 

науково-практичних конференціях, 

зокрема: 

- на науково-практичній конференції 

з міжнародною участю «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми і перспективи» 

(Житомир, 19-20 жовтня 2017 року); 

- на міжнародній науково-практичній 

конференції «Наука та суспільство» (Київ, 

30-31 жовтня 2017 року); 

-    на XV міжнародній науковій 

медичній конференції студентів та 

молодих учених «Перший крок в науку» 

(Вінниця, 18-20 квітня 2018 року). 

Публікація результатів 

дослідження.  

Матеріали роботи знайшли 

відображення у  5 наукових працях, з них, 

всі самостійні. 

Структура та обсяг роботи.  

Робота складається із вступу, 4 

розділів, висновків, практичних 

рекомендацій,  додатків та списку 

використаних джерел. Повний обсяг 

роботи – 142 сторінки друкованого тексту, 

з них 115 сторінок основного тексту та  27 

сторінок додатку і списку літератури. 

Список використаних літературних джерел 

містить 100 найменувань, з них: 85 

кирилицею та 15 латиною. 

Робота має наступну структуру: 

Зміст 

Перелік умовних скорочень 

Вступ 

Розділ 1. Санітарно-просвітницька 

робота – основна ланка збереження і 

зміцнення здоров’я населення  

(аналітичний огляд джерел наукової 

літератури)  

1.1. Визначення поняття, завдання і 

принципи санітарно-просвітньої роботи  

1.2. Історія розвитку санітарної 

просвіти в Україні та світі  

1.3. Роль санітарно-просвітницької 

роботи в діяльності медичних працівників, 

її види та способи впровадження 

1.3.1. Санітарно-просвітницьке 

виховання населення на регіональному 

рівні  

1.3.2. Санітарна освіта в роботі 

амбулаторно-поліклінічних закладів 

1.3.3. Санітарно-просвітня робота на 

дільниці сімейної медицини 

1.3.4. Організація  санітарно-

просвітницької роботи на ФАПі  

1.3.5. Форми і засоби гігієнічного 

виховання в роботі медичних закладів. 

Звітність щодо проведення санітарно-

просвітньої роботи 

1.3.6. Співпраця медичних фахівців з 

засобами масової інформації  

Розділ 2. Програма, обсяг та 

методи дослідження 

2.1. Етапи дослідження 

2.2. Методи дослідження  

Розділ 3. Рівень організації та 

якість проведення санітарно-

просвітньої роботи у Житомирській 

області за участі медичних сестер  

3.1. Аналіз діяльності медичних 

фахівців з питань формування здорового 

способу життя та гігієнічного виховання 

населення у Житомирській області 
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3.2. Результати медико-

соціологічного дослідження серед 

громадян з питань санітарної освіти 

3.2.1. Загальна характеристика 

опитаних 

3.2.2. Визначення значення 

санітарно-просвітньої роботи для 

населення, рівня її організації, 

ефективності та якості проведення на 

сучасному етапі 

3.3. Результати медико-

соціологічного дослідження серед 

практикуючих медичних сестер з питань 

санітарної освіти 

3.3.1. Загальна характеристика 

опитаних 

3.3.2. Визначення рівня організації, 

якості та особливостей проведення 

інформаційно-освітньої діяльності за 

участі медичних сестер  

3.4. Визначення рівня обізнаності 

практикуючих медичних сестер щодо 

принципів організації, засобів і методів 

поширення  санітарно-гігієнічних знань 

серед населення  

3.4.1. Суб’єктивна оцінка медичними 

сестрами рівня знань щодо принципів, 

методів і засобів санітарно-просвітньої 

роботи 

3.4.2. Об’єктивна оцінка медичними 

сестрами рівня знань щодо принципів, 

методів і засобів санітарно-просвітньої 

роботи 

Розділ  4. Пперспективні підходи до 

удосконалення роботи медичної сестри 

при проведенні санітарно-освітньої 

діяльності серед населення  

4.1. Практичні рекомендації з 

санітарної освіти та санітарно-гігієнічного  

виховання для працівників середньої ланки 

ЛПЗ  

Висновки 

Список використаної літератури 

Додатки 

 

З повним текстом магістерської 

роботи Марчук К.В. «Роль медичної 

сестри в санітарно-просвітницькій роботі 

серед населення» можна ознайомитися у 

бібліотеці КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради.  

ВИСНОВКИ 

1. За результатами аналізу джерел 

наукової літератури з медичної практики, 

виділено актуальні підходи до організації 

та проведення санітарно-просвітньої 

роботи серед населення. 

Визначено сутність базових понять 

використаних у межах нашого 

дослідження, розглянуто принципи, 

історію розвитку санітарної просвіти в 

Україні та в світі, форми і засоби 

гігієнічного виховання в роботі медичних 

закладів. Розглянуто держані програми з 

охорони здоров’я, що скеровані на 

профілактику захворюваності та 

смертності населення та формування 

здорового способу життя. Підтверджено, 

що санітарно-просвітня робота – важливий 

напрям профілактичної діяльності 

медичних працівників. 

2. Здійснено аналіз діяльності 

медичних фахівців з питань формування 

здорового способу життя та гігієнічного 

виховання населення у Житомирській 

області за 2016 рік, який показав, що у 

структурі проведених форм санітарно-

просвітньої роботи у 2016 р. переважають 

індивідуальні та групові бесіди, яких було 

проведено за звітній період 631993 та 

охоплено 3488709 осіб. 

Проведено медико-соціологічне 

дослідження  з  метою вивчення рівня 

організації та якості проведення санітарно-

просвітньої роботи на сучасному етапі. За 

допомогою анкетування серед громадян та 

практикуючих медичних сестер м. 

Житомира і Житомирської області, яке 

охопило 200 респондентів. Виявлено 

проблемні питання в формуванні ЗСЖ та 

недоліки і фактори, що впливають на 

якість санітарно-освітньої діяльності, а 

саме: 

- переважна більшість медичних 

сестер (63%) не проходили спеціальне 

навчання формам і методам санітарної 

освіти; 

- недостатньо уваги приділяється 

груповим формам санітарно-просвітньої 

роботи (вечір запитань та відповідей, 

бесіда за круглим столом, конференція, 

показ санітарно-просвітніх відеофільмів); 
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- дуже рідко використовується 

наочне санітарно-просвітнє обладнання і 

засоби (фантоми, муляжі, тренажери, 

засоби для надання медичної допомоги); 

- більшість медичних сестер (53%) не 

залучають керівні кадри, фахівців різних 

галузей, інтелігенцію до санітарно-

просвітнього активу; 

- недостатньо уваги приділяється 

проведенню санітарно-просвітньої роботи 

в домашніх умовах, в школі, в 

гуртожитках,  на підприємствах зі 

шкідливими умовами праці; 

- серед труднощів, які виникають у 

медичних сестер під час проведення 

санітарно-просвітньої діяльності 

найвагоміше місце посідають такі 

проблеми  як відсутність спеціальних 

кабінетів, зал, навчальних кімнат для 

ведення групових форм санітарно-

просвітньої роботи, брак часу для 

санітарно-гігієнічного виховання 

населення, небажання громадян 

отримувати санітарно-просвітню 

інформацію та недостатній рівень знань 

щодо принципів організації та методів 

проведення санітарно-просвітньої 

діяльності серед населення. 

4. З’ясовано, що основним підходом 

до вирішення проблеми підвищення 

професійної компетентності сестринського 

персоналу щодо принципів, методів і 

засобів санітарно-просвітньої роботи є 

необхідність розробки практичних 

рекомендацій з санітарної просвіти та 

санітарно-гігієнічного виховання 

населення. 
5. Обґрунтовано, розроблено та 

запроваджено підходи до удосконалення 

роботи медичної сестри при проведенні 

санітарно-освітньої діяльності серед 

населення:  

- представлено схему досягнення 

мети санітарно-просвітньої роботи та 

медико-гігієнічного навчання і виховання 

населення; 

- розроблено модель роботи 

медичного працівника ПМД по пропаганді 

ЗСЖ; 

- представлено типи ситуацій, від 

яких залежить вибір форм, методів та 

засобів гігієнічного навчання і виховання; 

- наведено ступінь засвоєння 

матеріалу у відсотках при різних формах 

санітарно-просвітньої роботи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДСЕСТРИ ДИТЯЧОЇ 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ ТА НАПРЯМКИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ 

 

Остапчук А.О. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Остапчук А.О. «Особливості 

професійної діяльності медсестри дитячої 

консультативно-діагностичної поліклініки 

та напрямки удосконалення медичної 

допомоги дітям». Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. Магістерська 

робота на здобуття освітнього ступеня 

магістра медсестринства за 

спеціальністю: 223 «Медсестринство». 

Галузь знань 22 «Охорона здоров'я». КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Житомир, 

2018. 

Актуальність теми. 

Медсестринство у будь-якій країні світу, 

в тому числі і в Україні, є 

найчисельнішим загоном медичної 

спільноти, завданням яких є надання 

кваліфікованого догляду і допомоги всім 

людям, які її потребують.  

Сестринський персонал відіграє 

важливу роль в забезпеченні ефективної 

роботи дитячої консультативно-

діагностичної  поліклініки, у нових 

соціально-економічних умовах. 

Мета дослідження. Дослідити 

особливості професійної діяльності 

медичної сестри дитячої консультативно-

діагностичної  поліклініки.   

Методи дослідження.  Для 

досягнення мети використано медико-

соціологічне дослідження (анкетування) 80 

медичних сестер та 80 батьків за 

допомогою спеціального розробленого 

опитувальника. 

Результати. Одними із складових 

заходів є відповідна структура дитячої 

консультативно-діагностичної 

поліклініки, організація роботи 

медичного персоналу, дотримання 

працівниками особистої гігієни.  

Переважна більшість медичних 

сестер дитячої консультативно-

діагностичної поліклініки потребують 

додаткової підготовки з питань санітарно-

гігієнічного виховання, особливостей 

харчування та формування здорового 

способу життя у дітей, надання 

невідкладної допомоги при зупинці серця, 

травмі, асфіксії та додаткове поповнення 

знань з різних аспектів діяльності, які 

необхідні медичній сестрі дитячої 

консультативно-діагностичної поліклініки. 

На перше місце 78,8%±4,6% 

респондентів поставили потребу в 

додаткових знаннях з особливостей 

надання невідкладної допомоги дитячому 

населенню при зупинці серця. 

Друге місце за рейтингом посіли 

потреби в наданні невідкладної допомоги 

дитячому населенню при травмі 

(68,8%±5,2% опитаних). 

Третє рейтингове місце респонденти 

відвели для знання особливостей надання 

медичної допомоги пацієнтам при асфіксії 

(67,5%±5,2% опитаних). 

У процесі лікування дітей медичним 

працівникам доводиться мати справу не 

тільки з дітьми, але й з батьками, що 

ускладнює деонтологічні завдання. Діти, 

особливо хворі, мають потребу в любові, 

пещенні, увазі й співчутті. Ця 

загальновідома істина й повинна бути 

покладена в основу роботи дитячої 

медичної установи. 

Більша половина опитаних батьків 

60,0±5,5%  відмічають  в довгому 

очікуванні лікаря в черзі та недооцінку 

уваги в обслуговуванні маленьких 

пацієнтів. 

Висновки.  

Ефективним методом якісної роботи 

медичної сестри є зменшення 
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навантаження, щоб задовільнити якость 

виконання медсестринських втручань. 

При збільшенні годин у навчальних 

програмах на післядипломному рівнях 

тематики: санітарно-гігієнічне виховання, 

особливостей харчування та формування 

здорового способу у дітей, надання 

невідкладної допомоги при зупинці серця, 

травмі, асфіксії та запровадження 

медсестринських тренінгів та майстер-

класів по навчанню медичних сестер 

дитячої консультативної поліклініки дасть 

змогу покращити кваліфіковану допомогу 

дітям. 

 

ANNOTATION 

Ostapchuk A.O. Features of 

professional activity of the nurses of the 

children's consultative-diagnostic polyclinic 

and directions of improvement of medical 

care for children. Qualification scientific 

work on the rights of manuscripts. Master's 

work on obtaining an educational master's 

degree in nursing in specialty 223 "Nursing", 

branch of knowledge 22 "Health care". 

Сommunal higher education institution 

"Zhytomyr Medical Institute" of Zhytomyr 

Regional Council, Zhytomyr 2018. 

Relevance of tohic.Nursing in any 

country in the world, including in Ukraine, is 

the largest body of the medical community, 

whose mission is to provide skilled care and 

assistance to all people who need it. 

Nursing staff plays an important role in 

ensuring the effective work of the children's 

advisory and diagnostic polyclinic, in the new 

socio-economic conditions. 

The aim of the study. To study the 

peculiarities of the professional activity of the 

medical nurse of the children's consultative-

diagnostic polyclinic. 

Research methods. To achieve the 

goal, 80 medical nurses and 80 parents using 

a specially designed questionnaire were used 

to conduct a medical-sociological survey 

(questionnaire). 

Results. One of the constituent 

measures is the corresponding structure of the 

children's consultative-diagnostic polyclinic, 

the organization of the work of medical 

personnel, and the observance of personal 

hygiene workers. 

The vast majority of nurses in the 

pediatric counseling and diagnostic polyclinic 

need additional training on sanitary and 

hygiene issues, nutrition and healthy lifestyles 

in children, emergency treatment for heart 

failure, trauma, asphyxiation and additional 

knowledge on the various aspects of activity 

that are needed. medical nurse for children's 

consultative-diagnostic polyclinics. 

In the first place, 78.8% ± 4.6% of 

respondents demanded additional knowledge 

on the peculiarities of providing urgent care to 

the children at cardiac arrest. 

The second place according to the rating 

was the need to provide emergency care to the 

infant population in case of trauma (68.8% ± 

5.2% of respondents). 

Respondents placed the third rating 

place for the knowledge of the features of 

providing medical care to patients with 

asphyxiation (67.5% ± 5.2% of the polled). 

In the process of treatment, medical 

workers have to deal not only with children, 

but with their parents, which complicates 

deontological tasks. Children, especially the 

sick, need love, caress, attention and 

compassion. This well-known truth must be 

the basis of the work of a nursery 

establishment. 

More than half of the parents 

interviewed 60.0 ± 5.5% mark the long wait 

waiting for the doctor in the queue and 

underestimate the importance of servicing 

small patients. 

Conclusions. 

An effective method of quality work by 

a nurse is to reduce the burden to satisfy the 

quality of nursing interventions. 

With an increase in hours in educational 

programs at the postgraduate levels of topics: 

health education, nutrition and healthy child 

development, emergency care for heart 

failure, trauma, asphyxiation, and the 

introduction of nursing training and master 

classes for the training of nurses in a 

children's advisory clinic will allow to 

improve the qualified help to children. 

Вступ 

Актуальність теми.  

Медсестринство у будь-якій країні 

світу, в тому числі і в Україні, є 

найчисельнішим загоном медичної 
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спільноти, завданням яких є надання 

кваліфікованого догляду і допомоги всім 

людям, які її потребують. 

Головним напрямком розвитку 

охорони здоров’я в Україні на сучасному 

етапі залишається удосконалення всієї 

системи надання медичної допомоги дітям 

і матерям. Здоров’я дитячого населення — 

один із найважливіших елементів 

економічного, соціального та культурного 

розвитку будь-якої країни. Важливу роль в 

поліпшенні медичної допомоги населенню 

відіграють медичні сестри – вони беруть 

участь в діяльності амбулаторно-

профілактичних установ, проводячи 

активні відвідування вагітних жінок, дітей 

до року на дому як у містах так і в селах, 

втілюючи основні принципи медицини. 

На сьогодні у галузі охорони 

здоров’я, працює понад 592 тисячі 

спеціалістів з медичною освітою, понад 

403 тисячі з яких – молодші спеціалісти 

з медичною освітою, бакалаври та 

магістри сестринської справи. Майже 73 

відсотки молодших спеціалістів з 

медичною освітою – це медичні сестри. 

Сучасне трактування ВООЗ сестринської 

справи містить у собі не лише 

визначення її місця і завдань у системі 

охорони здоров’я, а й чітко окреслює 

коло функціональних обов’язків: 

«Сестринська справа - це складова 

частина системи охорони здоров’я, яка 

направлена на вирішення проблем 

індивідуального та громадського 

здоров’я населення в мінливих умовах 

навколишнього середовища. 

Сестринська справа поєднує в собі 

діяльність по зміцненню здоров’я, 

профілактику захворювань, надання 

психосоціальної допомоги особам, які 

мають фізичні та психічні захворювання, 

а також непрацездатним усіх вікових 

груп. Постійна присутність сестри і її 

контакт з пацієнтом роблять сестру 

основною ланкою між пацієнтом і 

зовнішнім світом. 

 Медсестри роблять значний внесок 

у збереження здоров’я населення, але 

сьогодні рівень медсестринської служби 

в Україні набагато нижчий від 

аналогічних служб у розвинених країнах 

світу.  

Сьогодні в час стрімкого розвитку 

медичної галузі, підвищуються вимоги 

до професійності та фахових знань 

медичних сестер. З розвитком медичної 

науки постійно розвивається і зростає 

роль медичної сестри, значення її 

діяльності. На даний час для догляду за 

хворими вона повинна володіти все 

більш складними фундаментальними, 

медичними, а також технічними 

знаннями і навичками. Кожній медсестрі 

необхідно ретельно вивчати саму себе, 

особливості своєї особистості, власний 

стиль роботи, щоб знати, як вона 

впливає на хворого. Кожна медсестра 

повинна пройти довгий шлях 

самопізнання і самовиховання. Аналіз 

діяльності медичної сестри свідчить про 

те, що вона повинна бути передусім 

всебічно розвиненою особистістю і мати 

високі моральні якості, знати в чому 

полягає сутність психічних явищ, 

особливості прояву психіки у здорової і 

хворої дитини, структуру особистості, 

умови її формування, психологічні 

основи спілкування. Медична сестра 

зобов’язана добре розбиратися в 

патологічних процесах, що відбуваються 

в організмі дитини, знати основи 

фізіології і анатомію людини, а також 

основні причини, симптоми і 

особливості профілактики захворювань, 

правила заповнення і ведення медичної 

документації, розумітися на 

застосуванні лікарських засобів, а також 

особливостях їх зберігання, 

додержуватись правил асептики і 

антисептики основних принципів 

санітарної гігієни, протиепідемічного 

режиму в лікувально-профілактичних 

закладах. Одними із складових цих 

заходів є відповідна структура дитячої 

консультативно-діагностичної 

поліклініки, організація роботи 

медичного персоналу, дотримання 

працівниками особистої гігієни.  

 Важливим компонентом лікування 

маленького пацієнта є щадіння психіки. 

Психічний стан дитини має суттєвий 

вплив на результат лікування. В своїй 

роботі працівники дитячої 
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консультативно-діагностичної 

поліклініки не повинні негативно 

впливати на стан психіки дитини. 

Дитина довіряє нам своє здоров’я та 

життя, тому необхідно знати основні 

принципи медичної етики та деонтології 

в педіатричній клініці. 

Реформи в охороні здоров'я 

вимагають відповідного кадрового 

супроводу, що ставить перед системою 

підготовки медпрацівників завдання 

коректування освітніх програм з 

урахуванням сучасних змін, а перед 

системою охорони здоров'я в цілому - 

завдання найбільш ефективного 

використання кваліфікованої праці. У 

той же час, досвід роботи вітчизняних 

ЛПЗ показує, що при досить високій 

клінічній ефективності медичних 

послуг, наданих у цих закладах, 

економічна ефективність виявляється  

низькою; медичний персонал 

використовується не завжди 

раціонально. Проблемам кадрового 

забезпечення охорони здоров'я 

присвячений ряд наукових досліджень 

останніх років. Однак дотепер  бракує 

комплексних досліджень по вивченню 

інноваційних технологій організації 

роботи середнього медперсоналу в 

дитячій консультативно-діагностичній 

поліклініці. 

При аналізі деяких авторів, зміни в 

сестринській справі повинні здійснюватися 

на основі аналізу сучасного стану якості 

сестринської допомоги й визначення як 

сильних, так і слабких сторін діяльності 

медичних сестер різних спеціальностей, 

що працюють у різних установах охорони 

здоров'я з різними категоріями пацієнтів. 

Більшість авторів, указують на те, що 

досягнення високої якості медичної 

допомоги можливо лише при зміні ролі 

сестринського персоналу, підвищення 

ефективності його роботи. 

Актуальність дослідження визначена 

зростом важливості сестринського 

персоналу в забезпеченні ефективної 

роботи дитячої консультативно-

діагностичної  поліклініки, у нових 

соціально-економічних умовах. 

Мета дослідження: дослідити 

особливості професійної діяльності 

медичної сестри дитячої консультативно-

діагностичної  поліклініки.   

Об’єкт дослідження: 

консультативно-діагностична допомога 

дитячому населенню Житомирської 

дитячої обласної клінічної лікарні. 

Предмет дослідження: матеріально-

технічна база, особливості організації 

роботи медичної сестри у дитячій 

консультативно-діагностичній поліклініці, 

структура хворих, рівень знань і вмінь, 

директивні документи, нормативні 

документи.  

Завдання наукового дослідження:  
1. Провести порівняльний аналіз 

надання медичної допомоги дітям в 

Україні та за кордоном за участю 

медсестринського персоналу, на основі 

дослідження джерел наукової літератури. 

2.Розробити програму і методи 

дослідження. 

3. Дослідити організаційну, 

нормативно-правову основу діяльності, 

матеріально-технічну базу, штатну 

структуру, показники діяльності 

поліклініки за 2014-2016 рр. 

4. Медико-соціологічне дослідження 

особливостей серед батьків і 

медсестринського персоналу роботи 

медичних сестер дитячої консультативно-

діагностичної  поліклініки. 

Проаналізувати роботу медичних 

сестер дитячої консультативно-

діагностичної  поліклініки Житомирської 

обласної дитячої клінічної лікарні: 

а) дослідити професійні й особистісні 

якості медичної сестри дитячої 

консультативно-діагностичної  

поліклініки; 

б) вивчити фактори, що впливають на 

якість роботи та обслуговування медичної 

сестри дитячої консультативно-

діагностичної  поліклініки.  

5. Обгрунтувати підходи до 

вдосконалення організації роботи дитячої 

консультативно-діагностичної  поліклініки 

та підвищення якості медико-

консультативної допомоги дітям. 

Узагальнення результатів 

досліджень,  оформлення тез, публікацій. 
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Теоретичне значення.  

Визначена роль медичної сестри 

дитячої консультативно-діагностичної  

поліклініки для подальшого 

удосконалення діяльності на сучасному 

етапі.  

Практичне значення.  

Обгрунтовані, розроблені і 

впроваджені рекомендації щодо 

підготовки медичної сестри дитячої 

консультативно-діагностичної поліклініки, 

що дозволять підвищити якість і 

професійний рівень підготовки медичних 

сестер дитячої консультативно-

діагностичної  поліклініки . 

У роботі використалися методи 

дослідження: 

- бібліосематичний 

- статистичний 

- порівняльний 

- описовий 

- аналітичний 

- соціологічний 

- математичний 

Бібліосемантичний - вивчення 

наукової літератури, критичний аналіз 

матеріалів з періодичних видань 

медичного профілю (див. список 

використаної літератури). 

Статистичний - збір і реєстрація 

матеріалу, обробка й угруповання зібраних 

даних, звіт їх у таблиці й наступний аналіз 

із розрахунком відносних середніх 

величин, оцінкою вірогідності отриманих 

результатів. 

Порівняльний – характеристика 

надання медичної допомоги дітям в 

Україні та за кордоном, на основі 

дослідження джерел наукової літератури. 

Описовий - система процедур збору, 

первинного аналізу,  викладу даних та їх 

характеристик.  

Аналітичний - системного аналізу та 

логічного узагальнення – для наукового 

обґрунтування перспективних підходів до 

удосконалення роботи медичної сестри 

дитячої консультативно-діагностичної  

поліклініки. 

Соціологічний (анкетування) - для 

визначення рівня обізнаності медичних 

сестер з особливостями роботи  медичної 

сестри дитячої консультативно-

діагностичної  поліклініки.  

Математичний - аналіз показників 

здоров'я дитячого населення. 

Практична значимість дослідження 

визначається її результатами, що 

дозволили розробити й науково 

обґрунтувати пропозиції по удосконалення 

роботи середнього медичного персоналу 

дитячої консультативно-діагностичної  

поліклініки. Отримані дані можуть бути 

використані з метою оптимізації праці 

середніх медичних працівників на 

районому й обласному рівнях. 

Запропоновані заходи дозволять 

підвищити продуктивність роботи 

медичного персоналу дитячої 

консультативно-діагностичної  

поліклініки, поліпшити професійні 

характеристики й умови життя середніх 

медпрацівників, підвищити рівень 

виконаної роботи, а, отже й збільшити 

якість медичної допомоги, що вплине на 

обслуговування пацієнтів.  

Місце проведення дослідження: 

дитяча консультативно-діагностична  

поліклініка Житомирської обласної 

дитячої клінічної лікарні. 

Магістерська робота є частиною 

тематики наукових досліджень, 

затверджених вченою радою 

Житомирського медичного інституту. 

Магістерська робота розглянута і 

затверджена на засіданні кафедри 

«Сестринська справа» Житомирського 

медичного інституту. 

Апробація результатів 

дослідження. 

Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на 

науково-практичних, зокрема: 

- на Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми і перспективи» - 

Житомир, 2017 р.; 

- на засіданнях кафедри 

«Сестринська справа», від 17 травня 2017 

року на засіданнях вченої ради 

Житомирського медичного інституту, 

протокол № 1 від 30 серпня 2017 року, 

засіданнях кафедри «Сестринська справа 
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та акушерство» протокол № 8 від 28 квітня 

2018 р. 

- на конференціях Житомирської 

обласної дитячої клінічної лікарні. 

Структура та обсяг роботи.  

Робота складається зі вступу, 5 

розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних 

джерел та додатків. Повний обсяг роботи – 

120 сторінок друкованого тексту, з них 98 

сторінок основного тексту та 10 сторінок 

додатків. Список використаних джерел 

містить 95 найменувань, з них 88 

кирилицею та 6 латиною. 

Робота має наступну структуру: 

Зміст 

Вступ  

Розділ 1. Аналітичний огляд 

літератури 

1.1. Історія розвитку педіатрії в 

Україні  

1.2. Особливості сестринської 

діяльності за кордоном  

1.3. Медсестринський процес в 

практичні охороні здоров’я  

1.4. Особливості роботі медичної 

сестри консультативно-діагностичної 

поліклініки з дітьми та їхніми родичами 

Розділ 2. Програма, обсяг та 

методи дослідження  

2.1. Етапи дослідження 

2.2. Методи дослідження  

Розділ 3. Характеристика 

консультативно-діагностичної 

поліклініки Житомирської області 

дитячої клінічної лікарні  

3.1. Характеристика консультативно-

діагностичної поліклініки  

3.2. Нормативно-правові документи 

поліклініки  

3.3. Штатна структура, 

характеристика медичного персоналу  

3.4. Характеристика спеціалізованих 

кабінетів та лабораторій  

3.5. Обсяги і види консультативної 

допомоги  

3.6. Аналіз діяльності поліклініки 

(2014-2016 рр.) 

Розділ 4. Медико-соціологічне 

дослідження особливостей роботи 

медичних сестер дитячої 

консультативної поліклініки  

4.1. Загальна характеристика 

опитуваних 

4.2. Аналіз оснащення робочого 

місця медичної сестри дитячої 

консультативно-діагностичної  поліклініки 

4.3. Оцінка опитуваними проблем та 

труднощів в медичному обслуговуванні 

пацієнтів 

4.4. Оцінка опитуваних батьків  в 

обслуговуванні медичного персоналу 

Розділ 5. Обгрунтування підходів 

до вдосконалення організації і якості 

консультативно-діагностичної допомоги 

дітям за участі медичних сестер  

Висновки 

Практичні рекомендації 

Список використаної літератури 

Додатки 

 

З повним текстом магістерської 

роботи Остапчук А.О. «Особливості 

професійної діяльності медсестри дитячої 

консультативно-діагностичної поліклініки 

та напрямки удосконалення медичної 

допомоги дітям» можна ознайомитися у 

бібліотеці КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради.  

 

ВИСНОВКИ 

 За результатами проведеного 

медико-соціологічного дослідження 

визначено, що найбільш доцільними 

шляхами удосконалення організації роботи 

медичної сестри дитячої консультативної 

поліклініки є: 

 - підвищення матеріального 

забезпечення та заохочення медсестри 

шляхом оплати її праці залежно від об’єму 

і якості виконуваної роботи; 

 - стандартизація діяльності 

медсестри на основі затверджених 

алгоритмів і протоколів надання 

медсестринської допомоги; 

 - збільшення годин у навчальних 

програмах на післядипломному рівнях 

тематики: санітарно-гігієнічне виховання, 

особливостей харчування та формування 

здорового способу у дітей, надання 

невідкладної допомоги при зупинці серця, 

травмі, асфіксії; 
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 - запровадження медсестринських 

тренінгів та майстер-класів по навчанню 

медичних сестер дитячої консультативної 

поліклініки; 

- електронне ведення  документації 

медсестри дитячої консультативної 

поліклініки;  

- покращити підготовку дитячих 

медичних сестер на післядипломному 

рівнях з інформатизації та використання 

новітніх технологій інформаційного 

забезпечення з використанням сучасних 

джерел інформації. 

 

 

  



 

85 

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В ІНФЕКЦІЙНОМУ 

ВІДДІЛЕННІ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ ВТОРИННОГО РІВНЯ 

 

Петраченко В.С. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

 

 

АННОТАЦІЯ 

Петраченко В.С. Стандартизація 

медсестринського процесу в інфекційному 

відділенні багатопрофільної лікарні 

вторинного рівня. Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. Магістерська 

робота на здобуття освітнього ступеня 

магістра медсестринства за 

спеціальністю: 223 «Медсестринство». 

Галузь знань 22 «Охорона здоров'я». КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Житомир, 

2018. 

Актуальність дослідження. 
Сьогодні українська медицина не в 

кращому стані та потребує ряду реформ. 

Одна з головних проблем – 

перенавантаження медичних сестер, яке є 

причиною не завжди ефективного 

виконання професійних обов’язків. Стан 

медицини покращиться якщо підвищити 

якість стандартів надання медичної 

допомоги. 

Мета дослідження: вивчити 

особливості стандартизації 

медсестринського процесу в інфекційному 

відділенні багатопрофільної лікарні 

вторинного рівня. 

Для досягнення мети використано 

наступні методи: бібліосемантичний, 

клініко-статистичний та медико-

соціологічне дослідження – анкетування 

медичних сестер за допомогою 

розробленої анкети.  

Результати. Спостерігається 

тенденція до зростання захворюваності на 

інфекційні хвороби, що пов’язано з 

погіршенням соціально – економічного 

стану у країні, погіршенням санітарно-

гігієнічних умов проживання населення, 

здороженням медикаментів, збільшенням 

міграційних процесів, низьким рівнем 

санітарної культури населення, низькою 

якістю питної води, недостатнім рівнем 

знань населення про засоби запобігання 

інфекційних хвороб, легковажним 

ставленням до свого здоров’я. У структурі 

нозологічних одиниць інфекційного 

відділення  в центральній міській дитячій 

лікарні м. Житомира переважну більшість 

складають наступні нозологічні одиниці: 

гостра інфекція дихальних шляхів – 17,6% 

випадків, кишкова інфекція неуточнена – 

11,9% випадків та гострий тонзиліт-ангіна 

– 9,8% випадків. 

Це вимагає знання медичними 

сестрами стандартів надання медичної 

допомоги. Встановлено, що серед 

медичних сестер центрів первинної 

медико-санітарної допомоги 83,3% мають 

необхідні знання. Серед респондентів 

закладів вторинного рівня надання 

медичної допомоги  відповідні знання 

продемонстрували 93,3% опитаних. А 

також медичні сестри обізнані у питанні 

медсестринського процесу.  

Медичні сестри вважають 

пріоритетним для покращення надання 

медичної допомоги – зменшення 

навантаження на одну медичну сестру до 

5-6 пацієнтів та скорочення кількості 

облікової  та звітної документації. 

Встановлено, що запровадження 

європейських стандартів якості 

медсестринського процесу окрім навчання 

медперсоналу, передбачає постійний 

контроль дотримання вимог стандартів. 

Однією з найбільш ефективних форм 

контролю є медсестринські обходи. Мета 

медсестринських обходів – підвищення 

якості та ефективності лікувального 

процесу в спеціалізованому стаціонарі за 

участі керівників медсетринського 

персоналу. 

Висновки. Встановлено, що 

практикуючі медичні сестри інфекційного 

відділення Житомирської  дитячої міської 

лікарні також, як і медичні сестри 
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первинного рівня надання медичної 

допомоги, 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. 

Ключові слова: діти, інфекційні 

хвороби,  стандартизація  

медсестринського процесу, медичні 

сестри, медсестринський обхід.  

 

ANNOTATION 

Petrachenko V.S. Standardization of the 

nursing process in the infectious department 

of the multi-profile secondary hospital. 

Qualification scientific work on the rights of 

manuscripts. Master's work on obtaining an 

educational master's degree in nursing in 

specialty 223 "Nursing", branch of knowledge 

22 "Health care". Сommunal higher 

education institution "Zhytomyr Medical 

Institute" of Zhytomyr Regional Council, 

Zhytomyr 2018. 

Relevance of research. Today 

Ukrainian medicine is not in the best 

condition and needs a number of reforms. One 

of the main problem is the overload of nurses, 

which is the reason for not always effective 

performance of the professional duties. The 

condition of medicine will improve if the 

quality of medical care standards is improved. 

The purpose of research: to observe 

the peculiarities of the nursing process 

standardization in the infectious department 

of the multi-profile secondary hospital. 

To reach the purpose are used following 

methods: bibliosemantic, clinical and 

statistical, medical and sociological research - 

a questionnaire of nurses using a developed 

application form. 

Results. There is a tendency of 

increasing the incidences of infectious 

diseases, due to the deterioration of the socio-

economical condition of the country, 

worsening sanitary and hygienic living 

conditions of the population, increasing price 

rates of medicines, increasing of migration 

processes, low sanitary culture of the 

population, low quality of drinking water, 

insufficient population knowledge about 

means of preventing infectious diseases, 

careless attitude to their health. In the 

structure of the nosological units of the 

infectious department in the central children's 

hospital of Zhytomyr the vast majority  

consists of the following nosological units: 

upper respiratory tract infection - 17.6% of 

cases, intestinal infection unspecified - 11.9% 

of cases and acute tonsillitis-angina - 9.8% of 

cases. 

This requires a knowledge of medical 

care standards by nurses. It has been found 

out that among the nurses of the centers of 

primary health care, 83.3% have the necessary 

knowledge. Among the respondents of 

secondary level institutions, 93.3% of the 

respondents demonstrated the relevant 

knowledge. As well nurses are aware in the 

nursing process. 

Nurses considered in a priority for 

improvement of medical care next steps - 

reducing the workload on one nurse up to 5-6 

patients and reducing the number of 

accounting and reporting documentation. 

It is determined that implementation the 

European quality standards of nursing 

process, in addition of training of medical 

personnel, also involves constant monitoring 

of following the requirements of standards. 

One of the most effective forms of control is 

nursing rounds. The purpose of nursing 

rounds is to improve the quality and 

effectiveness of the treatment process in a 

specialized hospital with the participation of 

the heads of nursing staff. 

Conclusions. Determined that 

practicing nurses of infectious department of 

Zhytomyr children's hospital as well as nurses 

of primary level of care, are oriented in the 

stages of the nursing process and have a 

positive attitude for it’s standardization. 

However, the main obstacle in the 

implementation of standardization by the best 

international standards and a problem that 

requires urgent solution is reducing the 

workload on the nurse. 

Key words: children, infectious 

diseases, standardization of the nursing 

process, nurses, nursing round 
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Вступ 

Сьогодні українська медицина не в 

кращому стані та потребує ряду реформ. 

Одна з головних проблем 

перенавантаження медичних сестер – це 

причина не завжди ефективного виконання 

професійних обов’язків. Стан медицини 

покращиться, якщо підвищити якість 

стандартів надання медичної допомоги. 

Кожен знає, що здоров’я дитячого 

населення є одним із найважливіших 

елементів економічного, соціального та 

культурного розвитку будь-якої 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?. 

Кожна людина має право на охорону 

здоров’я, на сучасному етапі визнано, що в 

якій би державі вона не проживала, вона 

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. 

На жаль, протягом останніх 

десятиліть в Україні  система догляду за 

хворими в силу не завжди високої 

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 

вторинного рівня. 

В житті і діяльності медичної сестри 

органічно поєднуються: високий 

професіоналізм, гуманність та милосердя, 

глибоке поняття громадського значення 

своєї роботи, комплексний всебічний 

догляд за пацієнтами і полегшення їх 

страждань, відновлення здоров'я і 

реабілітація, сприяння зміцненню здоров'я 

і попередженню захворювань, готовність 

цілком віддати себе обраній професії, 

навіть в самих тяжких умовах. 

Особистість медичної сестри — це 

органічна комбінація високих моральних 

якостей, загальної освіченості, 

професійної ерудиції та майстерності. 

Медична сестра виступає берегинею 

людського життя,починаючи з зачаття і 

ніколи, навіть під загрозою, не повинна 

використовувати медичні знання в збиток 

нормам гуманності. Етичною основою 

медичної сестри є гуманізм та милосердя, 

повага до невід'ємних прав людини і 

громадянина. Відновлення і покращення 

здоров'я пацієнта є для медичної сестри 

найвищою винагородою за її працю. У 

практичній діяльності медичні сестри 

України повинні керуватися 

міжнародними деклараціями про права 

людини, Конституцією і законами 

України, загальнолюдськими моральними 

цінностями, принципами і нормами 

професійної етики та духовними 

надбаннями нашої національної культури. 

Професійний обов'язок медичної 

сестри щодо хворого, його родичів та 

колег по роботі — це комплекс дій, 

спрямованих на одужання хворого, а 

також поведінка медичної сестри в 

конкретній ситуації, які виникають у 

медичній практиці. Медична сестра 

повинна постійно контролювати свої дії, 

бути пунктуальною, дотримуватись 

правил особистої гігієни, підтримувати 

авторитет і репутацію своєї професії. 

Медична сестра повинна мати 

відповідну психологічну підготовку, 

вміти керувати собою і конкретними 

ситуаціями в практичній діяльності. 

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 

науково-обґрунтованого професійного 

догляду за пацієнтом . 

Застосування сестринського 

процесу сприяє розвитку пізнавальних, 

технічних і міжособових навичок. Сестра 

оволодіває додатковими навичками 

завдяки спілкуванню з колегами, 

пацієнтами й іншими працівниками 

охорони здоров'я. 
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Отже, переваги впровадження 

медсестринського процесу для 

сестринського навчання і практики 

полягають у наступному: 

• забезпечується системний та 

індивідуальний підхід до проведення 

сестринського догляду; 

• стає необхідною активна участь 

пацієнта і його сім’ї в плануванні і 

забезпеченні догляду; 

• створюється можливість 

широкого використання стандартів 

фахової діяльності; 

• здійснюється ефективне 

використання часу і ресурсів, які 

спрямовані на вирішення основних 

потреб і проблем пацієнта; 

• забезпечується універсальність 

методу; 

• гарантується якість наданої 

допомоги і професіоналізм медичної 

сестри; 

• демонструється рівень фахової 

компетенції, відповідальність і 

надійність медсестринської служби, 

медичного обслуговування; 

• забезпечується безпека 

проведення медичного обслуговування 

[18]. 

Мета дослідження: вивчити 

особливості стандартизації 

медсестринського процесу в інфекційному 

відділенні багатопрофільної лікарні 

вторинного рівня. 

Для досягнення мети використано 

наступні методи: бібліосемантичний, 

клініко-статистичний та медико-

соціологічне дослідження – анкетування 

медичних сестер за допомогою   

розробленої анкети.  

Об'єкт дослідження: професійна 

діяльність медичної сестри у інфекційному 

відділенні багатопрофільної лікарні 

вторинного рівня. 

Предмет дослідження: 

стандартизація медсетринського процесу в 

інфекційному відділенні дитячої лікарні 

вторинного рівня. 

Завдання: 

 Проаналізувати дані літератури з 

питання стандартизації медсестринського 

процесу в інфекційному відділенні. 

 Розробити програму, обсяг та 

методи дослідження. 

 Дослідити особливості роботи  

медичних сестер інфікційного відділення. 

 Визначити рівень професійних 

знань, вмінь та навичок медичних сестер 

інфекційного відділення. 

 Визначити особливості 

медсестринського процесу в дитячому 

інфекційному відділенні багатопрофільної 

лікарні вторинного рівня. 

Гіпотеза дослідження. Гіпотеза 

дослідження грунтується на припущенні, 

що стандартизація медсестринського 

процесу зможе покращити якість медичної 

допомоги дітям. 

Робота виконана на базі КУ 

«Центральна дитяча міська лікарня» м. 

Житомира. 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 медичного інституту. 

Магістерська робота розглянута і 

затверджена на засіданні кафедри 

«Сестринська справа» Житомирського 

медичного інституту від 30.08.2017 р. 

протокол №1.  

Наукова новизна полягає в тому, що 

вперше досліджено особливості 

медсестринського процесу у 

спеціалізованому дитячому інфекційному 

відділенні багатопрофільної лікарні 

вторинного рівня. 

Теоретичне значення дослідження 

полягає у доповненні теорії медицини в 

частині удосконалення стандартів 

медсестринського процесу в інфекційному 

дитячому відділенні багатопрофільної 

лікарні вторинного рівня. 

Практичне значення дослідження 
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полягає в удосконаленні стандартів 

медсестринського процесу для 

спеціалізованих інфекційних дитячих 

відділень багатопрофільних лікарень 

вторинного рівня. 

Вірогідність результатів 

дослідження забезпечено методологічною 

і теоретичною обґрунтованістю вихідних 

позицій; використанням комплексу 

взаємодоповнюючих методів, адекватних 

завданням і логічні дослідження; 

репрезентативністю вибірки. 

Апробація результатів 

дослідження. 

Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на 

науково-практичних конференціях, 

зокрема: 

- на Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми і перспективи» - 

Житомир, 2017 р.; 

- на XV Міжнародній  науковій 

конференції студентів та молодих вчених 

«Перший крок в науку», квітень 2018 р.; 

- на засіданні кафедри «Сестринська 

справа» Житомирського медичного 

інституту від 30.08.2017 р. протокол №1. 

Публікація результатів 

дослідження. Матеріали роботи знайшли 

відображення у 4 наукових працях, з яких 

всі самостійні. 

Структура та обсяг роботи.  

Робота складається з аннотації, 

вступу, 4 розділів, висновків,  додатку та 

списку використаних джерел. Повний 

обсяг роботи – 102 сторінки друкованого 

тексту, з них 86 сторінок основного тексту 

та 16 сторінок додатків і списку 

літератури. Список використаних 

літературних джерел містить 92 

найменувань, з них: 69 кирилицею та 23 

латиною. 

Зміст 
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Розділ 1. Особливості 

стандартизації медсестринського 

процесу в інфекційному відділенні 

багатопрофільної лікарні вторинного 

рівня (світовий та вітчизняний досвід)   

1.1.  Система охорони здоров’я в 

України 

1.2.  Реформування системи охорони 

здоров’я 
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1.3.4. Переваги впровадження 
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стандартів 
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керування якістю 
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якості в системі охорони здоров’я 

Розділ 2. Програма, обсяг та 

методи досліджень  

2.1. Етапи дослідження 

2.2. Методи дослідження 

Розділ 3. Рівень готовності 

практикуючих медичних сестер 

закладів охорони здоров’я 

Житомирської області до професійної 

діяльності за міжнародними 

стандартами надання медичної 

допомоги дітям з інфекційними 

захворюваннями  

3.1. Загальна характеристика 

інфекційного відділення №1  КУ 

«Центральна дитяча міська лікарня» м. 

Житомира  

3.1.1. Основні завдання дитячого 

інфекційного відділення 

3.1.2. Функції дитячого інфекційного 

відділення 

3.1.3. Функціональні обов’язки 

медичної сестри стаціонару 

3.2. Кадровий склад відділення 

3.3.  Показники роботи відділення 

3.3.1. Результати лікування 

3.4.  Медсестринський процес при  

інфекційних захворюваннях у дітей 

3.4.1. Основні симптоми і синдроми 

інфекційних хвороб  
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3.5. Рівень обізнаності практикуючих 

медичних сестер, що працюють у центрах 

первинної медико-санітарної допомоги та 

в інфекційному відділенні КУ «Центральна 

дитяча міська лікарня» м. Житомира з 

проблеми стандартизації медсестринського 

процесу 

3.5.1. Загальна характеристика 

респондентів 

  3.5.2. Обізнаність практикуючих 

медичних сестер з проблем стандартизації 

медсестринського процесу  

Розділ 4. Організація та 

проведення медсестринських обходів  

4.1. Теоретичні та практичні аспекти 

організації медсестринського процесу, що 

реалізуються під час медсестринського 

обходу  

4.2. Інформаційне забезпечення 

діяльності заступника головного лікаря з 

питань медсестринства при підготовці до 

обходу 

Висновки 

Список використаної літератури 

Додатки 

З повним текстом магістерської 

роботи Петраченко В.С. «Стандартизація 

медсестринського процесу в інфекційному 

відділенні багатопрофільної лікарні 

вторинного рівня» можна ознайомитися у 

бібліотеці КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради.  

 

ВИСНОВКИ 

 У магістерській роботі зроблено 

теоретичне узагальнення і розв’язання 

актуальної проблеми галузі охорони 

здоров'я – за допомогою  медико-

соціологічного дослідження обізнаності 

медичних сестер обґрунтувано перспективні 

підходи до вдосконалення організації 

надання медичної  допомоги дітям шляхом 

запровадження елементів стандартизації 

медсестринського процесу у інфекційному 

відділенні багатопрофільної лікарні 

вторинного рівня,  що дозволило 

сформулювати наступні висновки. 

1. Підтверджено, що для дітей 

притаманні специфічні особливості 

захворюваності, перебігу інфекційних 

хвороб та їх ускладнень, зумовлені в 

першу чергу віковими особливостями 

дитячого організму, регіональними 

особливостями екології, ефективністю 

роботи галузі охорони здоров'я і 

соціального захисту.  

2. Регіональні особливості здоров'я 

дітей міста Житомира істотно не 

відрізняються від таких в Україні. 

Найбільшу частку серед госпіталізованих 

до інфекційного відділення центральної 

дитячої міської лікарні складають діти 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 шляхом 

стандартизації медсестринського процесу. 

Однак розширення обсягу 

медсестринських втручань при наданні 

медичної допомоги хворим дітям вимагає 

наявності у медсестер відповідної 

компетенції та низки нових організаційних 

підходів з боку керівників галузі на 

регіональному та загальнодержавному 

рівнях. 

4. При опитуванні встановлено, що 

як  медичні сестри центрів первинної 

медико-санітарної допомоги, так і медичні 

сестри інфекційного відділення КУ 

«Центральна дитяча міська лікарня» м. 

Житомира, правильно орієнтуються в 

етапах медсестринського процесу і 

позитивно налаштовані щодо його 

стандартизації. Однак, основною 

перепоною для стандартизації 

медсестринського процесу є надмірне 

загальне навантаження (25-30 пацієнтів на 

одну медичну сестру, у той час як у 

країнах Євросоюзу приходиться 5-6 

хворих на одну медсестру). 

5. Встановлено, що надмірне 

навантаження є також основною причиною 

плинності кадрів і не завжди задовільної 

якості виконанання медсестринських 

втручань і маніпуляцій.  

6. Встановлено, що перспективними 

напрямками стандартизації 

медсестринського процесу в інфекційних  

відділеннях закладів охорони здоров'я 

вторинного рівня переважна більшість 

практикуючих медсестер вважають 
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комп’ютеризацію їх робочих місць та 

автоматизацію виробничого процесу. 

7. Встановлено, що переважна 

більшість опитаних практикуючих 

медичних сестер основною формою 

підвищення свого професійного рівня, у 

тому числі і освоєння міжнародних 

стандартів якісного виконання 

медсестринських втручань та належного 

догляду на основі стандартизації 

медсестринського процесу, вважають 

інтернет-ресурси, проходження курсів 

підвищення кваліфікації і безпосереднє 

навчання на робочому місці.  

8. Встановлено, що запровадження 

міжнародних стандартів якості 

медсестринського процесу, окрім навчання 

медперсоналу, передбачає постійний 

контроль за дотриманням вимог 

стандартів. Однією з найбільш ефективних 

форм контролю є медсестринські обходи. 

Мета яких – підвищення якості та 

ефективності лікувального процесу в 

спеціалізованому стаціонарі за участю 

керівників медсетринського персоналу за 

рахунок постійного контролю дотримання 

стандартів якості медсестринського 

процесу. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ПЕРВИННІЙ МЕДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ 

 

Семенківська О.Ю. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

 

АНОТАЦІЯ 

Семенківська О.Ю. Роль і місце 

медичної сестри в первинній медичній 

допомозі. Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю: 223 

«Медсестринство». Галузь знань 22 

«Охорона здоров'я». 

КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради. 

Житомир, 2018. 

Актуальність теми. Світова 

спільнота відводить первинній медичній 

допомозі (ПМД) пріорітетне місце в 

процесі забезпечення здоров’я населення   

і провідну роль у ході реформування 

системи охорони здоров’я. ПМД є першою 

сходинкою в контакті між окремою сім’єю, 

особою, громадою і національною 

системою охорони здоров’я, яка 

максимально наближає медичну допомогу 

до місць проживання/роботи і утворює 

перший елемент неперервного процесу 

охорони здоров’я. Фахівці ВООЗ 

виділяють 6 актуальних принципів ПМД: 

самозабезпеченість; участь населення; 

міжсекторальне співробітництво; 

інтеграція служб охорони здоров’я; 

посилення уваги до груп високого ризику; 

використання раціональних технологій.  

Надання якісної медичної допомоги 

повинна починатися з поліклінік за місцем 

проживання. Саме від взаємодії з сімейним 

лікарем та сімейною медичною сестрою 

залежить поведінка пацієнта, прихильність 

його до профілактичних та лікувальних 

заходів та можливість контролю його 

стану здоров’я. 

Первинна медико-санітарна допомога 

розглядається  як один із провідних 

інструментів досягнення здоров’я для всіх 

в Європейському регіоні . Лише розвиток 

первинної медико-санітарної допомоги 

(ПМСД) на засадах загальної практики / 

сімейної медицини (ЗП/СМ) дасть змогу 

поліпшити демографічну ситуацію, 

досягнути справедливого розподілу і 

раціонального використання бюджетних 

коштів. Первинна медико-санітарна 

допомога є основною і найважливішою 

ланкою в організації охорони здоров’я 

населення. 

Мета дослідження: вивчити та 

проаналізувати місце та роль медичної 

сестри у cистемі надання первинної 

медичної допомоги населенню та  

розробити модель професійної діяльності 

медичної сестри. 

Методи дослідження: 

бібліосемантичний, медико - 

соціологічний, статистичний, системного 

аналізу та логічного узагальнення. 

Результати дослідження: 

У Житомирській області проводиться 

активний розвиток ПМД на засадах 

сімейної медицини. В області функціонує 

1085 закладів надання ПМД. Рівень 

укомплектованості посад ЛЗПСМ 

становить 90,3%, сімейних медичних 

сестер в лікарських амбулаторіях 

становить 93,4% на ФАПах – 92,8%. 

Середнє навантаження на одного 

сімейного лікаря для міських жителів 

становить 1480, сільських – 2589. 

Співвідношення сімейних лікарів і 

медичних сестер становить 1: 1, 1, при 

нормативі 1:2. 

Опитані громадяни задоволені якістю 

надання первинної медичної допомоги 

(60,0% респондентів задоволенні якістю 

надання ПМД сімейним лікарем, 49,0% 

респондентів задоволенні ставленням до 

них сімейної медичної сестри). На рівень 

задоволеності впливають: рівень знань та 

вмінь лікарів та медичних сестер (34,0%); 

пояснення лікаря та медичної сестри 

(26,0%); обсяг наданих діагностичних та 

лікувальних процедур (22,0%) та 

ввічливість медичних працівників (16,0%). 

Опитані зазначили, що для підвищення 

якості надання ПМД медичними 
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працівниками необхідно: підвищувати 

рівень знань та вмінь медичних 

працівників (39,0%), покращувати 

матеріально - технічну базу (27,0%), якість 

проведення діагностичних та лікувальних 

процедур (21,0%) та працювати над 

ввічливістю та тактом медичних 

працівників (12,0 %). 

Опитані  медичні сестри задоволені 

організацією роботи в закладах ПМД, де 

вони працюють (58,0% медичних сестер 

задоволені місцем роботи, 82,0% медичних 

сестер задоволені оснащенням робочого 

місця). Щодо забезпеченості робочого 

місця, необхідним для роботи 

устаткуванням, опитувані медичні сестри 

зазначили, що забезпечені повністю – 

32,0%, частково забезпечені – 64,0% 

опитаних сімейних медичних сестер. 

Проте серед труднощів, які зустрічаються 

в роботі, медичні сестри найчастіше 

виділяли: 62,0% великий радіус дільниці, 

44,0 % відсутність транспорту та 10,0% 

неповага пацієнтів. Для покращення якості 

професійної діяльності, більшість 

медичних сестер (58,0%) зазначили, що 

потрібно покращувати умови праці та 

побуту медичних сестер, 54,0% опитаних 

медичних сестер вважають, що потрібно 

покращувати матеріально – технічну базу 

закладів охорони здоров’я та 48,0% 

вважають, що необхідно постійно 

підвищувати рівень знань та вмінь 

медичних працівників. 

Опитані громадяни та медичні сестри 

вважають, що необхідно проводити 

реформування первинної ланки медичної 

допомоги (81,0% громадян та 72,0% 

медичні сестри). Опитані виділяють такі 

напрямки реформування первинної ланки 

медичної допомоги: реформування 

сімейної медицини (6,0% громадян та 

36,0% медичні сестри), введення страхової 

медицини (25,0% громадян та 32,0% 

медичні сестри), реформування первинної 

медичної допомоги (23,0% громадян та 

26,0% медичні сестри), економічний 

напрямок реформування (20,0% громадян 

та 24,0% медичні сестри), профілактичний 

напрямок реформування (26,0% громадян 

та 18,0% медичні сестри). Отримані 

результати необхідно враховувати при 

реформуванні первинної ланки медичної 

допомоги. 

Висновки: Проведене медико - 

соціологічне дослідження свідчить про те, 

що сфера охорони здоров’я України 

потребує подальшого реформування та 

постійного удосконалення роботи 

первинної ланки надання медичної 

допомоги. Враховуючи отримані дані 

сімейна медична сестра зможе значно 

поліпшити якість та продуктивність 

надання медичної допомоги на 

первинному рівні. 

Для поглиблення знань щодо 

принципів організації первинної медичної 

допомоги рекомендуємо використовувати 

модель професійної діяльності медичних 

сестер та практичні рекомендації 

удосконалення роботи сімейних медичних 

сестер. 

Практичні рекомендації: 

1) Проводити безперервну 

професійну освіту середнього медичного 

персоналу шляхом організації тренінгів у 

медичних закладах, що надають первинну 

медичну допомогу, курсів післядипломної 

освіти, а також окремих тренінгів за 

спеціалізованими напрямками, зокрема з 

питань паліативного догляду, програм 

профілактики, навичок планування сім’ї 

тощо. 

2) Організовувати відпрацювання 

системи взаємодії медичних сестер з 

лікарем загальної практики. 

3) Сприяти адаптації сімейних 

медичних сестер на робочому місці. 

4) Проводити постійну інформаційну 

підтримку сестринського процесу. 

Ключові слова: первинна медична 

допомога, сімейний лікар, сімейна медична 

сестра, якість медичної допомоги, 

задоволеність пацієнтів. 
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master's degree in nursing in specialty 223 

"Nursing", branch of knowledge 22 "Health 

care". Сommunal higher education institution 
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"Zhytomyr Medical Institute" of Zhytomyr 

Regional Council, Zhytomyr 2018. 

Relevance of the topic. The world 

community puts primary health care in the 

first place in the process of providing public 

health and a leading role in reforming the 

health care system. Primary care is the first 

step in contact between an individual family, 

a person, a community and a national health 

system that maximally brings health care 

home / work and forms the first element of a 

continuous health care process. WHO 

specialists singled out 6 topical principles of 

primary health care: self-sufficiency; public 

participation; cross-sectoral cooperation; 

integration of health services; increasing 

attention to high-risk groups; use of rational 

technologies.  

Providing quality care should begin 

with a polyclinic at the place of residence. It 

is from the interaction with the family doctor 

and the family nurse that the patient's 

behavior, his commitment to preventive and 

curative measures, and the ability to control 

his health depend on his behavior. 

Primary care is considered as one of the 

leading health promotion tools for everyone in 

the European region. Only the development of 

primary health care on the basis of general 

practice / family medicine will make it 

possible to improve the demographic 

situation, achieve a fair distribution and 

rational use of budget funds. Primary health 

care is the main and most important link in 

the organization of public health care. 

The purpose of the study: to study and 

analyze the place and role of the nurse in the 

system of provision of primary medical care 

to the population and to develop a model of 

professional activity of the nurse. 

Methods of research: bibliosemantic, 

medical - sociological, statistical, system 

analysis and logical generalization. 

Results of the study. In Zhytomyr 

region active development of primary medical 

care on the basis of family medicine is carried 

out. There are 1085 primary care facilities in 

the region. The level of staffing of general 

practitioners is 90.3%, family nurses in 

medical clinics are 93.4% at paramedic and 

obstetric stations - 92.8%. The average burden 

for one family doctor for urban residents is 

1480, rural - 2589. The ratio of family 

physicians and nurses is 1: 1, 1, with a norm 

of 1:2. 

Respondents are satisfied with the 

quality of provision of primary health care 

(60,0% of respondents are satisfied with the 

quality of providing primary care with their 

family doctor, 49,0 % of respondents are 

satisfied with the treatment of their family 

nurses). Satisfaction level is influenced by: 

level of knowledge and skills of doctors and 

nurses (34,0 %); explanation of the doctor and 

nurse (26,0 %); the volume of provided 

diagnostic and medical procedures (22,0 %) 

and the courtesy of medical staff (16,0 %). 

The respondents noted that in order to 

improve the quality of provision of primary 

medical care, medical workers need to: 

increase the level of knowledge and skills of 

medical workers (39,0 %), improve the 

material and technical base (27,0%), quality 

of diagnostic and medical procedures (21,0 

%), and work on politeness and tact of 

medical workers. 

Interviewed nurses are satisfied with the 

organization of work in primary health care 

facilities, where they work (58.0% of nurses 

are satisfied with their place of work, 82,0 % 

of nurses are satisfied with the equipment of 

the work place). Regarding the provision of 

the workplace necessary for the equipment, 

the surveyed nurses noted that fully provided 

– 32,0 %, partially secured – 64,0 % of the 

questioned family nurses. However, among 

the difficulties encountered in work, nurses 

most often identified: 62,0 % of the large 

radius of the site, 44,0 % lack of transport and 

10,0 % of disrespect of patients. In order to 

improve the quality of professional activity, 

the majority of nurses (58,0 %) indicated that 

it is necessary to improve the working and 

living conditions of nurses, 54, 0 % of the 

polled nurses consider that it is necessary to 

improve the material and technical base of 

health care institutions and 48,0 % consider it 

necessary to constantly increase the level of 

knowledge and skills of medical workers. 

Interviewed citizens and nurses consider 

it necessary to reform the primary care unit 

(81, 0 % of the population and 72,0 % of the 

nurses). The respondents highlight the 

following areas of reforming the primary care 
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unit: family medicine reform (6% of citizens 

and 36,0 % of nurses), introduction of 

insurance medicine (25, 0 % of citizens and 

32, 0 % of nurses), reform of primary care 

(23, 0 % of citizens and 26,0 % of medical 

staff sisters), the economic direction of reform 

(20,0 % of citizens and 24,0 % of nurses), the 

prophylactic direction of reform (26% of 

citizens and 18% of nurses). The results 

should be taken into account when reforming 

the primary care unit. 

Conclusions. The conducted medical 

and sociological survey shows that the 

healthcare sector of Ukraine needs further 

reformation and continuous improvement of 

the primary care provision. Given the 

findings, the family nurse can significantly 

improve the quality and efficiency of 

providing primary care. 

In order to deepen our knowledge of the 

principles of organization of primary care, we 

recommend using the model of professional 

nursing practice and practical 

recommendations for improving the work of 

family nurses. 

Practical recommendations: 

1) Conduct continuous vocational 

education of secondary medical personnel by 

organizing trainings in medical institutions 

providing primary health care, postgraduate 

courses, as well as individual training in 

specialized areas, in particular regarding 

palliative care, prevention programs, family 

planning skills, etc. 

2) Organize the development of the 

system of interaction of nurses with a general 

practitioner. 

3) Promote the adaptation of family 

nurses in the workplace. 

4) Conduct continuous informational 

support for the nursing process. 

Key words: primary health care, family 

doctor, family nurse, quality of medical care, 

patient satisfaction. 

Робота має наступну структуру: 

Зміст 

Перелік умовних скорочень  

Вступ 

Розділ 1. Організація системи 

первинної медичної допомоги на засадах 

сімейної медицини та роль медичної 

сестри (аналітичний огляд джерел 

наукової літератури)  

1.1.  Первинна медична допомога: 

визначення, основні поняття  

1.2. Первинна медична допомога як 

базовий елемент світових систем охорони 

здоров’я  

1.3. Історія та основні етапи розвитку 

сімейної медицини в Україні  

1.4. Правові основи та  моделі 

організації первинної медичної допомоги  

1.5. Роль і функції медичної сестри в 

системі надання первинної медичної 

допомоги  

Розділ 2. Програма, обсяг та 

методи дослідження  

Розділ 3. Результати дослідження 

організації служби ПМД в 

Житомирській області  

3.1. Характеристика служби ПМД в 

Житомирській області  

3.2. Результати соціологічного 

дослідження громадян з питань 

задоволеності роботою ПМД  

3.2.1. Загальна характеристика 

опитаних 

3.2.2. Характеристика вибору 

респондентами медичної установи, 

сімейного лікаря та сімейної медичної 

сестри  

3.2.3. Характеристика рівня 

задоволеності опитаних наданням ПМД 

3.2.4. Характеристика проведення 

санітарно – просвітницької роботи 

медичними працівниками на рівні надання 

ПМД  

3.2.5. Характеристика думки 

респондентів щодо реформування ПМД 

3.3. Результати соціологічного 

дослідження серед медичних сестер з 

питань організації ПМД  

3.3.1. Загальна характеристика 

опитаних 

3.3.2. Характеристика рівня 

задоволеності медичних сестер умовами 

роботи та оснащенням робочого місця  

3.3.3. Характеристика думки 

медичних сестер про пацієнтів, що 

знаходяться в зоні їхнього обслуговування 

та контакту, що склався між ними  

3.3.4. Характеристика використання 

медичними сестрами різних можливостей 
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підвищення кваліфікації та якості 

професійної діяльності  

3.3.5. Характеристика думки 

респондентів із числа медичних сестер  

щодо реформування ПМД 

Розділ 4. Обгрунтування моделі 

професійної діяльності сімейної 

медичної сестри  

Висновки 

Список використаної літератури 

Додатки 

 

З повним текстом магістерської 

роботи Семенківської О.Ю. «Роль і місце 

медичної сестри в первинній медичній 

допомозі» можна ознайомитися у 

бібліотеці КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради.  

 

ВИСНОВКИ 

1. На основі аналізу наукових джерел 

визначено сутність базових понять 

використаних в межах нашого 

дослідження, розглянуто принципи та 

моделі організації, історію розвитку ПМД 

в Україні та світі. Проаналізовано 

нормативно – правову базу діяльності 

служби ПМД в Україні. 

2. У Житомирській області 

проводиться активний розвиток ПМД на 

засадах сімейної медицини. В області 

функціонує 1085 закладів надання ПМД. 

Рівень укомплектованості посад ЛЗПСМ 

становить 90,3%, сімейних медичних 

сестер в лікарських амбулаторіях 

становить 93,4% на ФАПах – 92,8%. 

Середнє навантаження на одного 

сімейного лікаря для міських жителів 

становить 1480, сільських – 2589. 

Співвідношення сімейних лікарів і 

медичних сестер становить 1: 1, 1, при 

нормативі 1:2. 

3. За результатами опитування 

громадян, 60,0% респондентів задоволенні 

якістю надання ПМД сімейним лікарем, 

49,0% респондентів задоволенні 

ставленням до них сімейної медичної 

сестри). На рівень задоволеності 

впливають: рівень знань та вмінь лікарів та 

медичних сестер (34,0%); пояснення лікаря 

та медичної сестри (26,0%); обсяг наданих 

діагностичних та лікувальних процедур 

(22,0%) та ввічливість медичних 

працівників (16,0%). Опитані зазначили, 

що для підвищення якості надання ПМД 

медичними працівниками необхідно: 

підвищувати рівень знань та вмінь 

медичних працівників (39,0%), 

покращувати матеріально - технічну базу 

(27,0%), якість проведення діагностичних 

та лікувальних процедур (21,0%) та 

працювати над ввічливістю та тактом 

медичних працівників (12,0%). 

4. За результатами медико – 

соціологічного опитування  медичних 

сестер, 58,0% медичних сестер задоволені 

місцем роботи, 82,0% медичних сестер 

задоволені оснащенням робочого місця). В 

цілому щодо забезпеченості робочого 

місця, необхідним для роботи 

устаткуванням, опитувані медичні сестри 

зазначили, що забезпечені повністю – 

32,0%, частково забезпечені – 64,0% 

опитаних сімейних медичних сестер. 

Проте серед труднощів, які зустрічаються 

в роботі, медичні сестри найчастіше 

виділяли: 62,0% великий радіус дільниці, 

44,0% відсутність транспорту та 10,0% 

неповага пацієнтів. Для покращення якості 

професійної діяльності, більшість 

медичних сестер (58,0%) зазначили, що 

потрібно покращувати умови праці та 

побуту медичних сестер, 54,0% опитаних 

медичних сестер вважають, що потрібно 

покращувати матеріально – технічну базу 

закладів охорони здоров’я та 48,0% 

вважають, що необхідно постійно 

підвищувати рівень знань та вмінь 

медичних працівників. 

5. Опитані громадяни та медичні 

сестри вважають, що необхідно проводити 

реформування первинної ланки медичної 

допомоги (81,0% громадян та 72,0% 

медичні сестри). Опитані виділяють такі 

напрямки реформування первинної ланки 

медичної допомоги: реформування 

сімейної медицини (6,0% громадян та 

36,0% медичні сестри), введення страхової 

медицини (25,0% громадян та 32,0% 

медичні сестри), реформування первинної 

медичної допомоги (23,0% громадян та 

26,0% медичні сестри), економічний 

напрямок реформування (20,0% громадян 
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та 24,0% медичні сестри), профілактичний 

напрямок реформування (26,0% громадян 

та 18,0% медичні сестри). Отримані 

результати необхідно враховувати при 

реформуванні первинної ланки медичної 

допомоги. 

6. Обґрунтовано та розроблено 

модель професійної діяльності сімейної 

медичної сестри та практичні рекомендації 

щодо удосконалення роботи медичних 

сестер первинної медичної допомоги. 

Удосконалено існуючі елементи 

моделі та доповнено інноваційними 

елементами, серед яких слід відзначити: 

-  профілактичний напрям роботи, 

як основний напрям діяльності сімейних 

медичних сестер; 

- організація самостійної діяльності 

сімейних медичних сестер на первинному 

рівні надання медичної допомоги. 
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ МАГІСТРА У ПЕРСПЕКТИВНИХ ПІДХОДАХ ДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАВЧАННЯ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 

 

Хитрич О.Б.  

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

 Житомирської обласної ради 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Хитрич О.Б. Роль медичної сестри 

магістра у перспективних підходах до 

організації діяльності та навчання 

медичних сестер. Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Магістерська робота на здобуття 

освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю: 223 

«Медсестринство». Галузь знань 22 

«Охорона здоров'я». 

КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради. 

Житомир, 2018. 

Актуальність проблеми. Вагомість 

діяльності медичної сестри є не оціненою, 

а тим паче медичної сестри магістра яка є 

більш освідченою та кваліфікованішою. 

Яке місце повинна зайняти медична сестра 

магістр у сфері охорони здоров’я, бути 

організатором медсестринського процесу, 

викладачем медсестринства, чи бути 

наставником для медичних сестер без 

освітнього ступеня магістр. У багатьох 

країнах світу велику частину медичних 

послуг надають медсестри. 

Мета дослідження: визначення ролі, 

напрямків роботи, організаційних 

здібностей, магістрів медсестринства в 

практичній охороні здоров’я і медичній 

освіти України. 

Методи дослідження: 

1) Системно-структурного аналізу – 

для представлення вікової категорії 

опитуваних, причин вибору професії, 

досвіду та місця роботи. 

2) Теоретичного узагальнення – для 

визначення сутності деяких понять. 

3) Статистичного та порівняльного 

аналізу, соціологічний – для 

безпосереднього проведення опитування 

та оцінки отриманих результатів. 

4) Абстрактно-логічний – для 

формулювання висновків дослідження та 

розробки структури третього розділу. 

Отримані результати: провівши 

дослідження серед медичних сестер без 

вищої мед сестринської освіти, медичних 

сестер магістрів які практикують в сфері 

охорони здоров’я та викладачів магістрів 

Житомирського медичного інституту, було 

отримано певні результати, стосовно 

думки чи відчувається різниця в 

професійній підготовці між колегами до та 

після здобуття вищої мед сестринської 

освіти, нами встановлено, що 84,0% 

опитаних респондентів дали ствердну 

відповідь, 10,0% не відчувають ніякої 

різниці, а 6,0% не змогли визначитись. 

Вивчаючи думку опитаних 

респондентів стосовно того чи має 

переваги магістр медсестринства в ролі 

наставника для практикуючих медсестер, 

отримали такі результати, а саме всі 

100,0% опитуваних дали позитивну 

відповідь. Крім того, всі 100,0% 

респондентів вважають, що сучасна 

ступенева освіта за спеціалізацією 

«Медсестринство» допомагає приймати 

активну участь у наукових мед 

сестринських конференціях. 

Аналізуючи результати анкет і 

визначаючи думку стосовно того чого 

вони очікують від впровадження реформ в 

медичній галузі, респонденти дали різні 

відповіді, але їх згрупувавши ми отримали 

наступне: 

- законодавче розмежування 

функцій медичних сестер з різними 

освітньо-кваліфікаційними ступенями і їх 

реалізація в практичній охороні здоров’я; 

- розширення повноважень 

медсестер з вищою базовою та повною 

вищою мед сестринською освітою; 

- соціальне визнання та гідна оплата 

праці; 
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- зміни в стратегії мед сестринської 

ступеневої освіти, в рамках якої медсестра 

з повною вищою освітою може займатися 

науковою діяльністю. 

Висновки. Отже, здобуття медичною 

сестрою повної вищої освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістр свідчить 

про сформованість її інтелектуальних 

якостей, що визначають розвиток особи як 

особистості і надає право працювати на 

відповідних посадах. Медсестра-магістр 

відіграє важливу, навіть визначальну роль 

в організації діяльності та навчання 

медичних сестер. 

Практичні рекомендації: 

1)  Організовувати і проводити 

науково-дослідницьку роботу з проблем 

менеджменту і лідерства в сестринській 

справі. 

2)  Інтеграція вищої медсестринської 

освіти України в європейську систему та 

 запровадження нової системи 

медсестринської освіти та нових сучасних 

видів  

медсестринської діяльності. 

3)  Розвиток сестринської справи як 

самостійної сфери професійної діяльності 

в охороні здоров’я з чітко налагодженою 

системою управління. 

4)  Запровадженням новітніх видів 

медсестринської діяльності та допомоги. 

5)  Обгрунтування сестринської 

справи як наукової дисципліни з 

проведенням наукових досліджень з 

проблем клінічного медсестринства. 

6)  Розвиток та вдосконалення 

багаторівневої системи вищої 

медсестринської освіти, яка забезпечує 

диференційовану підготовку 

медсестринських кадрів в залежності від 

потреб ринку медичних послуг. 

Ключові слова: медсестринство, 

вища освіта. 

 

ANNOTATION 

Khytrych O.B. The role of the master 

degree nurse in the perspective approaches to 

the organization of activity and training of 

nurses. Qualification scientific work on the 

rights of manuscripts. Master's work on 

obtaining an educational master's degree in 

nursing in specialty 223 "Nursing", branch of 

knowledge 22 "Health care". Сommunal 

higher education institution "Zhytomyr 

Medical Institute" of Zhytomyr Regional 

Council, Zhytomyr 2018. 

Relevance of the problem. The 

importance of the nurse's activities is 

invaluable, and moreover, a master degree 

nurse, who is more educated and qualified. 

What place the master degree nurse should 

take in health care, to be the organizer of  

nursing process, nursing trainer, or be a 

mentor for nurses without master degree 

education. In many countries of the world, a 

large part of medical services is provided by 

nurses. 

The purpose of the study: the 

definition of the role and directions of the 

work, organizational skills, master degree 

nurses in the practical health care and medical 

education of Ukraine. 

The methods of research: 

1) Systemically and structural analysis 

is used to represent the age group of 

respondents, reasons for choosing a 

profession, experience and place of work. 

2) Theoretical generalization  is used to 

determine the essence of some concepts. 

3) Statistical and comparative analysis, 

sociological are used for direct survey and 

evaluation of the results. 

4) Abstract and logical is used to 

formulate the conclusions of the study and 

development of the structure of the third 

section. 

Obtained results: after conducting 

research among nurses without higher 

medical education in nursing,  master degree 

nurses who practice in the field of health care 

and teachers of masters in Zhytomyr medical 

institute, certain results were obtained 

regarding an opinion whether is the difference 

in professional training between colleagues 

before and after obtaining higher education in 

nursing education and we found that 84.0% of 

the  interviewed respondents gave a positive 

answer, 10.0% did not feel any difference, and 

6.0% were not able to determine. 

Studying opinion of the interviewed 

respondents whether exist benefits for Master 

degree nurse in the role of a mentor for 

practicing nurses, and we received the 

following results, that is, all 100.0% of the 
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respondents gave a positive answer. In 

addition, all 100.0% of respondents believe 

that modern stepped education in specialty 

'Nursing' helps to take an active part in 

scientific nursing conferences. 

Analyzing the results of the 

questionnaires and defining what they expect 

from implementation of reforms in the 

medical branch respondents gave different 

answers, but grouped them all, we received 

the following: 

- legislative separation of the functions 

of nurses with different educational and 

qualification degrees and their 

implementation in practical health care; 

- empowerment for nurses with a higher 

basic and full higher nursing education; 

- social recognition and fair wages; 

- changes in the strategy of the nurse 

stepped education, in which a nurse with a 

complete higher education can be engaged in 

scientific activity. 

Conclusions. Hence, the obtaining 

complete higher education by the  nurse  in 

the master's degree educational qualification 

level testifies about the formation of her  

intellectual qualities, which determine the 

development of the person as personality and 

gives the right to work on position associated 

with a post. A master degree nurse plays an 

important, even decisive role in the 

organization of the activities and training of 

nurses. 

Practical recommendations: 

1) To organize and conduct scientific 

and research study on management and 

leadership problems in nursing. 

2) Integration of the higher nursing 

education of Ukraine into the European 

system and the introduction of a new system 

of nursing education and new modern types of 

nursing activities. 

3) Development of nursing care as an 

independent sphere of professional activity in 

health care with a well-established 

management system. 

4) Implementation of the latest types of 

nursing care and assistance. 

5) Justification of the nursing case as a 

scientific discipline with holding scientific 

researches on clinical nursing problems. 

6) Development and improvement of 

the multi-level system of higher nursing 

education, which provides differentiated 

training of nursing staff, depending on the 

needs of the market of medical services. 

Key words: nursing, higher education. 

Вступ 

Актуальність теми. Конституція 

України визнає життя і здоров’я людини 

найвищими соціальними цінностями. В 

свою чергу, великий комплекс 

несприятливих впливів на організм 

людини серед яких такі чинники як 

екологічні, соціальні, економічні та 

політичні впливи, які негативно 

відображаються на здоров’ї Українців, і 

тим самим відбувається погіршення умов 

життя, що призводить до збільшення 

захворюваності серед населення, що 

породжує велику кількість звернень до 

закладів охорони здоров’я. A вже перед 

системою охорони здоров’я стоїть 

першочергове завдання – підвищення 

якості медичної допомоги зaвдяки 

ефективному використанню нaявних 

ресурсів лікувально - профілактичних 

закладів. 

Вагомість діяльності медичної сестри 

в закладах охорони здоров’я є неоціненою, 

без медичних сестер немає майбутнього. 

Збільшення попиту на медичні послуги 

негативно відображаються на якості 

роботи медичних сестер та лікарів, через 

велике навантаження на лікарів вони не 

змозі охопити  і надати допомогу всім 

пацієнтам які звертаються. Не дивлячись 

на те, що в Україні працює близько 300 

тисяч медичних сестер, за різними 

підрахунками їх дефіцит складає близько 

100 тисяч (озвучено на міжнародному 

конгресі медсестер (2017 р.)). А в багатьох 

країнах світу велику частину медичних 

послуг надають саме медичні сестри із 

вищою освітою. 

Поняття професійної моделі 

медичної сестри з плином часу зазнавало 

суттєвих змін: від служіння місії 

милосердя до автоматичного виконання 

вказівок лікаря, пізніше до виокремлення 

самостійної професії та зміни процесу і 

змісту навчання цій професії. 

Розвиваючись в Україні 

медсестринство поставило на меті 
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забезпечити Українців наданням 

своєчасної, висококваліфікованої медичної 

та невідкладної допомоги, і надати 

широкий спектр медичних послуг, та 

забезпечити всіх тяжкохворих медичним 

доглядом, що тим самим позитивно 

відобразиться на здоров’ї населення, 

збільшить та покращить тривалість життя. 

Досягнути 

поставленої мети можливо після 

реформування охорони здоров’я, де 

потрібно розширити коло обов’язків для 

медичних сестер з вищою освітою. 

Створити підрозділи де будуть працювати 

і надавати медичні послуги населенню 

медичні сестри з вищою освітою, 

впровадити: відділення сестринського 

догляду, хоспіси, стаціонари удома тощо. 

Необхідно прискорити вітчизняну систему 

охорони здоров’я та нормативно-правову 

базу до європейських норм надання 

медичної допомоги. 

Мета наукового дослідження – 

визначення ролі, напрямків роботи, 

організаційних здібностей, магістрів 

медсестринства в практичній охороні 

здоров’я і медичній освіти України. 

Завдання наукового дослідження: 

1) Дослідити роль медичної сестри в 

загальній системі охорони здоров’я. 

2) Розглянути та навести порівняльну 

характеристику системи підготовки 

медичних сестер в Україні та за кордоном. 

3) Дослідити освітній рівень 

магістра, компетенцію магістра у 

практичній діяльності сфери охорони 

здоров’я, і у педагогічній діяльності. 

4) Обґрунтувати перспективні 

підходи до розробки системи 

впровадження закордонних інновацій у 

вивченні проблем медсестринства. 

Об’єкт дослідження – зміст 

всебічної діяльність медичної сестри 

магістра. 

Предмет дослідження – визначення 

ролі медичної сестри магістра у 

перспективних підходах до організації 

діяльності та навчання медичних сестер. 

Головна ідея і основні положення 

концепції дослідження відображені у 

робочій гіпотезі, що ґрунтується на 

припущенні, згідно з якими потрібно 

з'ясувати аспекти роботи медичної сестри 

магістра у практичній медицині як 

заступник головного лікаря з 

медсестринства, та рівень медичної сестри 

магістра у педагогічній діяльності як 

викладач медсестринства. 

Методи дослідження: 

1.Системно-структурного аналізу – 

для представлення вікової категорії 

опитуваних, причин вибору професії, 

досвіду та місця роботи. 

2.Теоретичного узагальнення – для 

визначення сутності деяких понять.  

3.Статистичного та порівняльного 

аналізу, соціологічний – для 

безпосереднього проведення опитування 

та оцінки отриманих результатів. 

4.Абстрактно-логічний – для 

формулювання висновків дослідження та 

розробки структури третього розділу.  

Дослідження які були використані у 

роботі були 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. 

Наукова новизна одержаних 

результатів полягає в тому, що вперше в 

Україні проведено наукове обґрунтування 

вивчення роботи медичної сестри магістра 

у сфері охорони здоров’я, та у педагогічній 

діяльності щодо навчання медичних 

сестер. 

Практичне значення 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення роботи медичної сестри 

магістра у сфері охорони здоров’я, та у 

педагогічній діяльності, та набуття нового 

досвіду. 

Розроблено практичні рекомендації 

щодо впровадження обміну досвіду з 

закордонними колегами  магістрами 

медсестринства у вирішенні проблем у 

педагогічній діяльності,  та клінічних 

проблем. 

Впровадження результатів 

досліджень 
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Результати роботи застосовуються в 

навчальному процесі кафедри 

«Сестринська справа» Житомирського 

медичного інституту та при організації 

роботи і навчання медичних сестер на базі 

Житомирської обласної дитячої клінічної 

лікарні. 

Особистий внесок здобувача. 

Автором особисто проведено 

інформаційний пошук та узагальнення 

даних літератури за проблемою, визначено 

напрямок, мету, завдання та методологію 

дослідження. Робота виконана на базі 

КВНЗ «Житомирського медичного 

інституту» Житомирської обласної ради та 

на базі Житомирської обласної клінічної 

лікарні ім.О.Ф. Гербачевського, та 

Житомирської обласної дитячої клінічної 

лікарні. Здійснено статистичну обробку, 

аналіз та узагальнення отриманих 

результатів, сформовано висновки. 

Апробація результатів дослідження 

Основні положення роботи 

доповідались та обговорені на науково-

практичних конференціях: 

- засіданнях кафедри «Сестринська 

справа», Житомирського інституту 

медсестринства березень 2017р.; 

- засіданнях студентського наукового 

товариства Житомирського інституту 

медсестринства, 27 березня 2017 р. 

Структура та обсяг магістерської 

роботи. Робота складається із вступу, 4 

розділів, висновків,практичних 

рекомендацій, додатків та списку 

використаних джерел. Повний осяг роботи 

115 сторінки друкованого тексту, з них 103 

сторінок основного тексту та 12 сторінок 

дадатків. Список використаних джерел 

містить 109 найменувань, з них 15 

англомовних. Робота проілюстрована  47 

малюнками 13 таблиць. 

Робота має наступну структуру: 

Зміст 

Вступ 

Розділ 1.  Теоретико-методичні 

аспекти формування медсестринства як 

науки, діяльності та предмету 

викладання (аналітичний огляд 

літератури)  

 1.1. Роль медичної сестри в системі 

охорони здоров’я 

 1.2. Сучасна система підготовки 

медичних сестер в Україні та за кордоном 

 1.3 Медсестринство як наука і 

предмет викладання 

Розділ 2. Програма, обсяг та 

методи дослідження 

 2.1.Етапи дослідження 

 2.2.Методи дослідження 

Розділ 3. Обгрунтування 

перспективних підходів до організації 

діяльності та навчання медичних сестер 

за участю медичної сестри магістра  

 3.1. Роль медичних сестер без вищої 

мед сестринської освіти у перспективних 

підходах до організації діяльності та 

навчання медичних сестер 

 3.2. Роль медичних сестер магістрів, 

які працюють в закладах охорони здоров’я, 

у перспективних підходах до організації 

діяльності та навчання медичних сестер 

 3.3. Роль медичних сестер – 

магістрів, які залучені до викладацької 

діяльності у перспективних підходах до 

організації діяльності та навчання 

медичних сестер 

 3.4. Порівняльний аналіз 

результатів дослідження ролі медичної 

сестри магістра в організації діяльності та 

навчання медичних сестер 

Розділ 4. Обговорення отриманих 

результатів  

Висновки 

Практичні рекомендації 

Список використаних джерел 

Додатки 

 

З повним текстом магістерської 

роботи Хитрич О.Б.  «Роль медичної 

сестри магістра у перспективних підходах 

до організації діяльності та навчання 

медичних сестер» можна ознайомитися у 

бібліотеці КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради.  

 

ВИСНОВКИ 

1. Встановлено, що усі обстежені 

медичні сестри вважають освітньо-

кваліфікаційний ступінь магістра 

необхідним тим, хто бачить перспективи 

на управлінському рівні, бачать себе 

викладачами, так як медсестра магістр це 
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висококваліфікований фахівець, який 

здобув поглиблені спеціальні знання та 

вміння, має досвід їх застосування, є 

організатором і лідером медсестринської 

справи. Важливе значення має те, що 

54,0% мають наміри отримати освітній 

ступінь магістра і в майбутньому рухатись 

до змін. 

2. Великий відсоток 67,0% тих, хто 

отримав освітній ступінь-магістра і все 

таки по певним обставинам працює в 

закладах охорони здоров’я, постовою чи 

маніпуляційною медичною сестрою, 

відчувають різницю з боку колег та 

оточення, а також впевненість у своїх 

знаннях, уміннях, навичках, а 100,0% 

респондентів вважають себе більш 

компетентними у процесах управління та 

організації. 

3. Також важливим є те, що медичні 

сестри без повної вищої медсестринської 

освіти - 58,0%, медичні сестри магістри - 

80,0%, медичні сестри-магістри, які 

працюють, як викладачі - 100,0%, бачать 

перспективи ступеневої медсестринської 

освіти, з практичної точки зору. Вважають, 

що на теперішній час вагоме значення є у 

доцільності змін у системі підготовки 

медичних сестер та кадровому забезпечені 

закладів охорони здоров’я 76,0% 

обстежених першої групи, 83,0% - другої 

групи, 100,0% - третьої групи. 

4. Всі обстежені вважають 

правильним те, що викладачем та 

наставником для медичних сестер має бути 

100% медична сестра магістр, вважають 

що настав час впровадити концепцію 

розвитку вищої медсестринської освіти і 

наполягають на створенні певних 

сприятливих умов для продовження 

навчання и отримання третього освітньо-

наукового рівня - диплома доктора 

філософії та інтеграції вищої 

медсестринської освіти Україні в 

європейську систему. 
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МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО 

ЛІКАРНЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ШЛЯХОМ ПРОТИДІЇ ТРАНСФУЗІЙНОМУ 

ІНФІКУВАННЮ НА ПРИКЛАДІ ГЕМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Хоменко С.Я. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

 Житомирської обласної ради 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Хоменко С. Я. Медико-соціальне 

обґрунтування формування безпечного 

лікарняного середовища шляхом протидії 

трансфузійному інфікуванню на прикладі 

гематологічного відділення комунальної 

установи «Обласна дитяча клінічна 

лікарня» Житомирської обласної ради. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Магістерська робота на 

здобуття освітнього ступеня магістра 

медсестринства за спеціальністю: 223 

«Медсестринство». Галузь знань 22 

«Охорона здоров'я». КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради. Житомир, 

2018. 

Актуальність дослідження. 

Небезпечні наслідки розповсюдження 

трансфузійної інфекції, що передається 

парентеральним шляхом, вимагають 

сучасних наукових рішень, спрямованих 

на вирішення проблеми профілактики в 

закладах охорони здоров’я. Тому тема 

дослідження є вкрай актуальною. 

Мета дослідження – вивчення та 

аналіз впливу роботи медичної сестри на 

формування безпечного лікарняного 

середовища шляхом протидії 

трансфузійному інфікуванню та отримання 

інформації, необхідної для удосконалення 

професійної медсестринської діяльності. 

Об’єкт дослідження – 

внутрішньолікарняна інфекція (ВЛІ), що 

передається трансфузійним шляхом. 

Предмет дослідження – роль 

медичної сестри у профілактиці ВЛІ, що 

передаються трансфузійним шляхом. 

Методи дослідження. В роботі 

використано методи математичної 

статистики та проведено медико-

соціологічне дослідження серед 70 

медичних сестер Житомирської області за 

допомогою спеціально розробленої анкети. 

Результати досліджень. 

Проаналізовано наукові джерела, 

присвячені проблемам трансфузійного 

інфікування пацієнтів у відділеннях 

онкогематології. Встановлено основні 

причини поширення трансфузійної 

інфекції та розглянуто сучасні методи 

вирішення цієї проблеми за участі 

медичних сестер.  

Встановлено, що як практикуючі 

медичні сестри гематологічних відділень, 

так і майбутні магістри медсестринства не 

завжди обізнані з особливостями 

трансфузійного розповсюдження 

госпітальних інфекцій.  

Висновки. Підтверджено робочу 

гіпотезу, згідно якої існують недостатньо 

вивчені особливості поширення 

госпітальних інфекцій трансфузійним 

шляхом. Для підвищення ефективності 

протидії трансфузійніній передачі 

внутрішньолікарняної інфекції слід 

приділяти більшу увагу обстеженню 

потенційних донорів та їх відведенню від 

донорства у разі необхідності. Важливе 

значення має також обстеження медичних 

сестер, які безпосередньо задіяні у процесі 

забору крові, розділення її на компоненти, 

маркуванні та карантинізації компонентів 

крові. При виявленні інфікованих осіб, 

вони підлягають відстороненню від 

безпосередньої роботи по забору крові. 

Стосовно медичних сестер клінічних 

відділень багатопрофільних лікарень 

необхідно зменшити навантаження 

(кількість пацієнтів на одну медичну 

сестру та забезпечити постійний контроль 

за виконанням ними вимог режимних 
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наказів по протидії внутрішньо лікарняним 

інфекціям.  

Ключові слова: безпечне лікарняне 

середовище, внутрішньолікарняна 

інфекція, парентеральний шлях 

інфікування, профілактика госпітальної 

інфекції, роль медичної сестри.  

 

ANNOTATION 

 Khomenko S. Ya. Medico-social 

substantiation of the formation of a safe 

hospital environment by countering 

transfusion infection (for example, the 

hematologic department of the Zhytomyr 

Regional Hospital). Qualification scientific 

work on the rights of manuscripts. Master's 

work on obtaining an educational master's 

degree in nursing in specialty 223 "Nursing", 

branch of knowledge 22 "Health care". 

Сommunal higher education institution 

"Zhytomyr Medical Institute" of Zhytomyr 

Regional Council, Zhytomyr 2018. 

Actuality of research. The dangerous 

effects of transmitted infections transmitted 

through the parenteral route require modern 

scientific solutions aimed at addressing the 

problem of prevention in health care facilities. 

Therefore, the research topic is extremely 

relevant. 

The purpose of the study is to study 

and analyze the influence of the nurse’s work 

on the formation of a safe hospital 

environment by countering transfusion 

infections and obtaining the information 

necessary for the improvement of professional 

nursing activities. 

The object of the study is an 

intradermal infection (HDI) transmitted 

through transfusion. 

The subject of the study is the role of a 

nurse in the prevention of transiently 

transmitted infections. 

Research methods. Methods of 

mathematical statistics are used in this work 

and a medical-sociological study was 

conducted among 70 nurses of Zhytomyr 

region with the help of a specially developed 

questionnaire. 

Research results. The scientific sources 

devoted to the problems of transfusion 

infection of patients in the oncohematology 

departments are analyzed. The basic causes of 

transfusion infection spreading are determined 

and modern methods of solving this problem 

with the participation of nurses are 

considered. The history of development and 

modern indicators of activity of the Zhytomyr 

Oblast Children’s Hospital for the prevention 

of transfusion-transmitted infections are 

analyzed. 

As a result of the statistical processing 

of the results of the questionnaire, the 

objective level of awareness of practicing 

nurses, undergraduate students and masters 

students in the field of nursing specialty on 

prevention of HDI in a multi-profile hospital 

was established. The importance of the role of 

the nurse in the prevention of transfusion 

inflammatory diseases in the children’s 

oncohematological department of the tertiary 

hospital was determined. 

Conclusions. The working hypothesis 

is confirmed, according to which there are 

insufficiently studied features of the spread of 

HDI in the departments of oncohematological 

department of the children’s regional hospital. 

In order to increase the effectiveness of the 

HPI during its formation, more attention 

should be paid to the preparedness of medical 

staff, the planned special training and the 

reduction of the load to 5-8 patients per one 

nurse. 

Key words: safe hospital environment, 

intradermal infection, parenteral route of 

infection, prophylaxis of hospital infection, 

role of nurse. 

Вступ 

Актуальність теми. Донорська 

кров, її компоненти та препарати вкрай 

необхідні при проведенні різноманітних 

хірургічних, акушерсько-гінекологічних 

втручань, хіміотерапії лейкемій, лікуванні 

гемофілії та інших гематологічних 

захворювань. Але переливання крові та її 

компонентів іноді може стати причиною 

інфікування низкою різноманітних 

захворювань, які вкрай небезпечні і часто 

призводять до смертельних випадків. 

Боротьба з трансфузійною інфекцією 

– це важливий процес, який включає 

багато складних і трудомістких функцій. 

На жаль, інфекції, що передаються 

парентеральним шляхом, мають досить 

велику поширеність в Україні. А найтяжчі 
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ускладнення виникають у дитячому віці, 

особливо у сукупності з пригніченим 

імунітетом і низькою здатністю організму 

боротися на фоні патології органів 

кровотворення. 

Найбільшою небезпекою в якості 

джерела розповсюдження інфекції є 

компоненти та препарати крові, що не 

пройшли досконале лабораторне 

обстеження на хвороби, які передаються 

парентеральним шляхом. Також вагомим 

чинником є медичний персонал, який не 

завжди обстежується на наявність цих 

інфекцій згідно наказами МОЗ України. 

Досить важливим фактором є 

сумління громадян, які хочуть стати 

донорами. Вони повинні розуміти, що від 

їх здоров’я залежить життя інших людей, 

тому не можна приховувати аспекти свого 

життя, що впливають на можливість здачі 

крові та її компонентів. 

Питання забезпечення безпечної 

гемотрансфузії набуває особливого 

значення у зв’язку зі складними змінами, 

що відбуваються у структурі донорства. За 

останні роки суттєво скоротилася 

чисельність безкоштовних та збільшилась 

доля платних донорів, серед яких досить 

часто зустрічаються громадяни з групи 

ризику по гемотрансмісивних інфекціях: 

наркомани, люди з неблагополучних 

прошарків суспільства тощо. 

Трансфузійні інфекції є великою 

складовою у переліку 

внутрішньолікарняних інфекцій, тому 

боротьба, профілактика та своєчасне 

виявлення і лікування цих інфекцій 

належить до важливих проблем галузі 

охорони здоров’я і є одним із основних 

показників якості роботи у всіх 

лікувальних закладах.  

Так, вірусний гепатит В і досі є 

однією із найбільш актуальних проблем в 

Україні та інших державах. За даними 

ВООЗ більше третини населення світу вже 

були інфіковані цим вірусом. Щорічно від 

патології, пов’язаної із цією хворобою, 

помирає близько 2 млн осіб. 

Також складна ситуація зв’язана з 

розповсюдженням таких трансфузійних 

інфекцій як ВІЛ, гепатит С, сифіліс та 

торчінфекції. За оцінками провідних 

експертів ВООЗ/ЮНЕЙД в нашій країні з 

ВІЛ/СНІДом проживає майже 400 тис. 

осіб віком від 15 до 49 років, що становить 

1,4 % дорослого населення країни. 

В лікувальних закладах, особливо у 

відділеннях, де проводять лікування за 

допомогою компонентів та препаратів 

крові, підвищується ймовірність зараження 

трансфузійними інфекціями. 

Для протидії розповсюдженню таких 

захворювань необхідно проводити 

моніторинг за інфекціями та їх 

поширенням, стійкістю збудника до 

протимікробних препаратів та здійснювати 

дезінфекційні заходи. Необхідно старанно 

знищувати їх на 100 %. 

В результаті досліджень провідних 

фахівців було відзначено: 

1. Збільшення кількості ВЛІ, які 

передаються трансфузійним шляхом. 

2. Зниження ефективності методів 

боротьби з ними. 

Це відбувається в результаті: 

1. Збільшення стійкості збудників до 

дії протимікробних препаратів. 

2. Підвищення серед медичних 

працівників груп ризику інфікування 

парентеральними інфекціями на фоні 

епідемій ВІЛ-інфекції, СНІДу та 

туберкульозу, поширення наркоманії. 

3. Широке застосування 

високотехнологічного обладнання, яке 

ускладнює його дезінфекцію та 

стерилізацію. 

4. Збільшення кількості осіб із 

зниженим імунітетом. 

В даний час, коли триває процес 

реформування системи охорони здоров’я, 

одним із важливих завдань є покращення 

інфекційного контролю і досягнення 

високої якості медичного обслуговування. 

Спираючись на статистичні дані, ВЛІ 

наносить великі економічні збитки через 

збільшення перебування хворого у 

стаціонарі, лабораторних обстежень 

хронізації процесу та подальшого 

лікування. І це не тільки в нашій державі. 

Наприклад, в США такі збитки складають 

приблизно 5 млрд доларів, а у Франції та 

Німеччині – близько 800-1000 тис. євро. В 

Україні тільки від офіційно зареєстрованих 

випадків ВЛІ економічні збитки складають 
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464-820 млн грн. щороку. Проте 

достовірність даних щодо захворюваності 

на ВЛІ, що передається трансфузійним 

шляхом, в Україні обмежені, на відміну від 

країн Європи. 

В той же час найбільш численною та 

важливою ланкою в системі охорони 

здоров’я є медичні сестри. Їх робота 

полягає в якісному медичному догляді за 

пацієнтом, зменшенні страждань хворого, 

визначенні його потреб, милосерді, 

доброзичливому ставленні тощо. Як видно, 

вимоги до кількості дій і якості роботи 

медичної сестри значно зросли. Були 

розроблені нові стандарти виконання цієї 

важливої роботи та встановлено чіткі 

критерії оцінки її якості. Середній 

медичний персонал повинен правильно 

вміти виконувати всі необхід-ні 

маніпуляції, дотримуючись правил 

асептики та антисептики. 

Новаторство у медсестринстві 

спрямоване на створення найкращих умов 

для науково-обґрунтованого професійного 

догляду за пацієнтом. Використання 

досягнень медсестринського процесу у 

роботі медичної сестри повинно бути 

постійним і повсякденним, що допоможе 

усуненню збільшення ризиків розвитку 

захворювання серед пацієнтів. Це значно 

зменшить ускладнення, у тому числі і 

внаслідок ВЛІ, що передаються 

трансфузійним шляхом, підвищуючи 

якість лікування пацієнтів. 

Освіта медичних сестер згідно 

високого рівня світових стандартів дасть 

змогу оволодіти спеціальними навичками, 

уміннями, знаннями, з можливістю їх 

правильного практичного застосування. У 

розвинутих країнах сестринська справа 

прагне створити окрему науку, що буде 

удосконалюватись за допомогою наукових 

досліджень, створюючи унікальну систему 

знань. 

З іншого боку недосконала система 

медичної допомоги пацієнтам, що 

стосується трансфузійної ВЛІ, свідчить 

про необхідність якнайшвидшого 

обґрунтування та удосконалення 

безпечного лікарняного середовища 

шляхом протидії трансфузійному 

інфікуванню. Ця проблема і обумовила 

актуальність даного дослідження. 

Мета дослідження – вивчити та 

проаналізувати роль медичної сестри у 

формуванні безпечного лікарняного 

середовища, шляхом протидії 

трансфузійному інфікуванню хворих 

дитячого гематологічного відділення. 

Завдання наукового дослідження:  

1. Провести аналіз наукових джерел 

для виявлення актуальних проблем 

трансфузійного інфікування хворих у 

відділеннях багатопрофільних лікарень. 

Вивчити основні причини поширення 

таких інфекції та встановити сучасні 

методи протидії ВЛІ за безпосередньої 

участі медичних сестер. 

2. Встановити об’єктивний рівень 

обізнаності практикуючих медичних 

сестер та студентів-магістрів за 

спеціальністю «Сестринська справа» щодо 

профілактики ВЛІ, що передаються 

трансфузійним шляхом. 

3. Визначити роль медичної сестри у 

профілактиці трансфузійних ВЛІ. 

Об’єкт дослідження – 

внутрішньолікарняна інфекція, що 

передається трансфузійним шляхом. 

Предмет дослідження – роль 

медичної сестри у профілактиці 

внутрішньолікарняних інфекцій, що 

передаються трансфузійним шляхом. 

Головна ідея наукового дослідження 

відображена у робочій гіпотезі, яка 

ґрунтується на припущенні, згідно з яким 

існують невивчені особливості поширення 

внутрішньолікарняних інфекцій, що 

передаються трансфузійним шляхом, 

ключова роль у попередженні яких 

належить медичним сестрам. 

Для вирішення поставлених задач 

магістерської роботи використані наступні 

методи дослідження:  

1. Бібліосемантичний – для вивчення 

існуючих практичних і теоретико-

методологічних підходів щодо вирішення 

проблеми протидії внутрішньолікарняним 

інфекціям на рівні компетенції медичних 

сестер. 

2. Медико-соціологічний – для 

дослідження рівня обізнаності 

практикуючих медичних сестер та 
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магістрів з проблеми 

внутрішньолікарняних інфекцій. 

3. Статистичний – для аналізу 

отриманих результатів медико-

соціологічного дослідження обізнаності 

практикуючих медичних сестер та 

магістрів з проблем внутрішньолікарняних 

інфекцій. 

4. Концептуального моделювання та 

системного підходу – для обґрунтування 

практичних рекомендацій та 

перспективних підходів щодо 

профілактики внутрішньолікарняних 

інфекцій у гематологічному відділенні  КУ 

«Обласна дитяча клінічна лікарня» за 

участю медичних сестер. 

Магістерська робота виконана на 

кафедрі «Сестринська справа» 

Житомирського медичного інституту. 

Наукові дослідження виконані із 

дотриманням всіх основних положень GCP 

(1996 р.), наказу МОЗ України         № 281 

від 01.11.2000 р., Конвенції Ради Європи 

про права людини та біомедицину (від 

04.04.97) та Гельсінської декларації 

Всесвітньої медичної асоціації про етичні 

принципи проведення наукових медичних 

досліджень за участю людини (1964-2000 

рр.). 

Зв’язок роботи з науковими 

програмами, темами, планами. 

Магістерська робота є фрагментом 

тематики наукових досліджень, що 

затверджені Вченою радою 

Житомирського медичного інституту. 

Тема магістерської роботи розглянута і 

затверджена на засіданні кафедри 

«Сестринська справа» Житомирського 

медичного інституту від 30.08.2017 р., 

протокол № 1. 

Організація та основні етапи 

дослідження.  

Дослідження проводилися упродовж 

2016-2018 років у чотири етапи. 

Перший етап (2016-2017 рр.). На 

основі аналізу наукових літературних 

джерел встановлено історичні аспекти 

організації профілактичних заходів у 

гематологічних відділеннях щодо 

проблеми профілактики внутрішньо-

лікарняних інфекцій. Основну увагу 

приділено формуванню сучасних методів 

та підходів до вирішення даного питання 

за участю медичних сестер. 

На другому етапі (2017 р.) 

проаналізовано причини розповсюдження 

внутрішньолікарняних інфекцій в 

Житомирській області та розроблено 

методологічну основу для дослідження 

проблеми їх профілактики. На комісії з 

біоетики Житомирського медичного 

інституту затверджено спеціальний 

опитувальник, який ліг в основу медико-

соціологічного дослідження обізнаності 

практикуючих медичних сестер та 

магістрів з проблем внутрішньолікарняних 

інфекцій.  

На третьому етапі (2017-2018 рр.) 

проведено опитування магістрів 

медсестринства та практикуючих 

медичних сестер гематологічного 

відділення КУ «Обласна дитяча клінічна 

лікарня» ЖОР.  

На четвертому етапі (2018 р.) 

проведено статистичну обробку отриманих 

результатів дослідження, розроблено 

перспективні підходи щодо організації 

профілактичних заходів для попередження 

внутрішньолікарняних інфекцій у 

гематологічних відділеннях за участі 

медичних сестер, запропоновано 

пропозиції для удосконалення навчальних 

програм та впровадження у навчальний 

процес вищих медичних навчальних 

закладів України доповнення щодо 

підготовки фахівців на додипломному та 

післядипломному рівнях, сформульовано 

загальні висновки по роботі, розроблені 

практичні рекомендації та визначені 

перспективні напрямки для подальших 

наукових досліджень. 

Вірогідність отриманих в роботі 

даних забезпечується всебічним 

теоретичним аналізом досліджуваної 

проблеми; науково-методологічним 

обґрунтуванням вихідних позицій 

наукового дослідження; застосуванням 

сучасних діагностичних методик, 

адекватних меті і поставленим завданням 

дослідження; поєднанням кількісного і 

якісного аналізу отриманих при 

дослідженні емпіричних фактів; 

застосуванням методів математичної 
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статистики із використанням сучасних 

програм для обробки даних. 

Наукова новизна проведеного 

дослідження полягає у тому, що вперше в 

Україні з позиції системного підходу було 

проведено комплексне вивчення ролі 

медичних сестер у профілактиці 

внутрішньолікарняних інфекцій, які 

передаються трансфузійним шляхом. 

Теоретичне значення дослідження 

полягає у доповненні теорії соціальної 

медицини щодо ефективної організації 

попереджувальних заходів за участю 

медичних сестер у протидії 

внутрішньолікарняним інфекціям, що 

передаються гематрансфузійним шляхом. 

Практичне значення дослідження 

полягає у тому, що його результати стали 

підставою для впровадження у навчальні 

програми підготовки магістрів вищих 

медичних навчальних закладів 

удосконалених підходів щодо 

профілактики внутрішньолікарняних 

інфекцій у багатопрофільних лікарнях за 

участю медичних сестер. 

Апробація результатів 

дослідження. 

Основні результати наукового 

дослідження доповідалися та 

обговорювалися на науково-теоретичних 

та науково-практичних конференціях, 

зокрема: 

1) на Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми і перспективи» 

– Житомир, 2017 р.; 

2) на ХІV-й Міжнародній науковій 

інтернет-конференції «Сучасність. Наука. 

Час. Взаємодія та взаємовплив» (20-22 

листопада 2017 року); 

3) на засіданні кафедри «Сестринська 

справа» Житомирського медичного 

інституту – протокол № 1 від 30.08.2017 

року. 

Публікація результатів 

дослідження.  

Матеріали роботи відображено у 4 

наукових працях, з яких 3 самостійні. 

Структура та обсяг роботи.  

Робота складається із анотації, 

вступу, 3 розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаної 

літератури та додатків. Повний обсяг 

роботи – 112 сторінок друкованого тексту, 

з них 97 сторінок основного тексту та 15 

сторінок списку використаної літератури 

та додатків. Список використаних 

літературних джерел містить 107 

найменувань, з них 93 кирилицею та 14 

латиною. 

Робота має наступну структуру: 

Зміст 

Вступ  

Розділ 1. Формування безпечного 

лікарняного середовища та протидія 

трансфузійному інфікуванню 

(аналітичний огляд джерел наукової 

літератури) 

1.1. Основні поняття щодо 

трансфузійного інфікування 

1.2. Профілактика 

внутрішньолікарняних інфекцій 

1.3. Епідемічна ситуація щодо 

внутрішньолікарняних інфекцій в Україні 

та Житомирській області 

1.4. Епідемічна ситуація щодо 

внутрішньолікарняних інфекцій у 

розвинених країнах світу 

1.5. Особиста гігієна медичного 

персоналу та хворого у попередженні 

виникнення внутрішньолікарняних 

інфекцій 

Розділ 2. Програма та методи 

досліджень 

Розділ 3. Особливості організації 

протидії внутрішньо лікарняній 

інфекції, що передається трансфузійним 

шляхом, на прикладі 

онкогематологічного відділення КУ 

«Обласна дитяча клінічна лікарня» 

Житомирської обласної ради  

3.1. Історичний розвиток та 

становлення КУ «Обласна дитяча клінічна 

лікарня» Житомирської обласної ради 

3.2. Аналіз причин розповсюдження 

внутрішньолікарняних інфекцій в 

Житомирській області 

3.3. Аналіз результатів досліджень 

3.3.1. Загальна характеристика 

респондентів 

3.3.2. Аналіз суб’єктивної оцінки 

рівня власних знань стосовно 

внутрішньолікарняних інфекцій  
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3.3.3. Визначення об’єктивної оцінки 

знань респондентів з проблеми 

профілактики внутрішньолікарняних 

інфекцій  

3.3.4. Визначення інших показників 

серед магістрів і практикуючих медичних 

сестер 

3.3.5. Порівняння суб’єктивної та 

об’єктивної оцінок магістрів та 

практикуючих медичних сестер 

Висновки 

Практичні рекомендації 

Список використаних джерел  

Додатки 

 

З повним текстом магістерської 

роботи Хоменко С.Я. «Медико-соціальне 

обґрунтування формування безпечного 

лікарняного середовища шляхом протидії 

трансфузійному інфікуванню на прикладі 

гематологічного відділення КУ «Обласна 

дитяча клінічна лікарня» Житомирської 

обласної ради» можна ознайомитися у 

бібліотеці КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської 

обласної ради.  

 

ВИСНОВКИ 

На основі результатів наукового 

дослідження на тему «Медико-соціальне 

обґрунтування формування безпечного 

лікарняного середовища шляхом протидії 

трансфузійному інфікуванню на прикладі 

гематологічного відділення комунальної 

установи «Обласна дитяча клінічна 

лікарня» Житомирської обласної ради» 

теоретично узагальнено і запропоновано 

варіанти практичного вирішення 

актуальних питань, щодо протидії 

внутрішньолікарняним інфекціям, які 

передаються трансфузійним шляхом, що 

дозволило сформулювати наступні 

висновки: 

1. Інтенсивне розповсюдження 

трансфузійної інфекції вимагає рішучих 

дій, направлених на зменшення 

можливості зараження трансфузійними 

інфекціями хворих у стаціонарах 

багатопрофільних лікарень. 

2. У боротьбі з даними інфекціями 

всі заходи попередження їх виникнення і 

розповсюдження надзвичайно важливі. Та 

інколи єдиним бар’єром на цьому шляху є 

медичний працівник, який повинен 

надавати максимально якісні медичні 

послуги. 

3. Важливу роль відіграють 

компоненти крові, що застосовують для 

лікування онкогематологічних хворих. 

Скринінг та формування контингенту 

добровільних донорів, які сумлінно 

ставляться до своєї ролі є важливим в 

перериванні ланцюга гематрансфузійного 

інфікування. Також одним із факторів 

запобігання розповсюдження є медичний 

працівник, який повинен якісно 

виконувати свої функції. Ці вимоги 

розповсюджуються як на процес заготівлі 

компонентів крові, так і на роботу у 

клінічних відділеннях, де використовують 

компоненти крові та виконуються 

маніпуляції, пов’язані з оперативними 

втручаннями, інвазивними діагностичними 

методами, які можуть стати фактором 

гематрансфузійного зараження. 

4. Підтверджено, що якість роботи 

медичних закладів необхідно 

контролювати з метою вирішення 

проблеми розповсюдження внутрішньо-

лікарняних інфекцій, які передаються 

через переливання компонентів та 

препаратів крові. Це стосується і КУ 

«Обласна дитяча клінічна лікарня» 

Житомирської обласної ради, що є єдиним 

багатопрофільним лікувально-

діагностичний закладом третинного рівня 

надання спеціалізованої медичної 

допомоги дітям області. 

5. Фахівці лікарні були і 

залишаються активними інноваторами в 

галузі охорони дитячого здоров’я не лише 

на рівні області, але і на рівні держави в 

цілому. Щороку в комунальній установі 

«Обласна дитяча клінічна лікарня» 

Житомирської обласної ради 

впроваджується в практику близько 90 

нових методик, розробляється до двох 

десятків ефективних раціоналізаторських 

пропозицій, фахівці отримують патенти 

України на винаходи, проводять наукові 

дослідження. Інноватори лікарні 

неодноразово ставали призерами 

Всеукраїнських конкурсів на кращий 

винахід року, впроваджуючи новітні 
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технології діагностики і лікування 

онкогематологічних захворювань у дітей. 

Лікарі та медичні сестри ретельно 

перевіряють нові методики на безпечність, 

у тому числі і щодо внутрішньолікарняних 

інфекцій, що передаються парентеральним 

шляхом. Оскільки значна частина 

онкогематологічних препаратів готується 

із крові та її компонентів (імуноглобуліни, 

альбуміни, сироватки, антигемофільна 

плазма, тромбоконцентрат тощо), 

медперсонал ретельно слідкує, щоб 

препарати були від перевірених 

виробників і мали відповідні дозвільні 

документи (ліцензії та сертифікати). 

6. За допомогою анкетування 

встановлено, що у всіх групах магістрів та 

медичних сестер спостерігається 

суб’єктивне заниження оцінки рівня знань 

з проблеми ВЛІ. Лише 14,6% магістрів 

суб’єктивно оцінили свої знання як 

досконалі. Ще нижчий відсоток 

досконалих відповідей (8,6%) у 

практикуючих медичних сестер. Аналіз 

відповідей опитуваних на спеціальні 

уточнюючі запитання дозволив 

встановити, що насправді частка 

правильних відповідей у магістрів складає 

87,9%, а у практикуючих медсестер – 

84,6%.  

7. Більша частина магістрів (54,3%) 

та практикуючих медичних сестер (65,7%) 

вважає, що зменшення службового 

навантаження на медичну сестру – це 

найкращий захід, що може сприяти 

вирішенню проблеми внутрішньо-

лікарняних інфекцій. 

8. Переважна більшість магістрів 

(91,4%) та практикуючих медичних сестер 

(82,9%) цілком обґрунтовано вважають 

проблему внутрішньолікарняної інфекції 

актуальною для охорони здоров’я. Однак 

8,6 % магістрів та 14,3% практикуючих 

медичних сестер так не вважають. Тобто, 

вони недостатньо обізнані з проблемою і, 

відповідно, не налаштовані на активну 

протидію внутрішньолікарняним 

інфекціям, у тому числі тих, що 

передаються трансфузійним шляхом. Про 

це свідчать відповіді респондентів на 

питання щодо видів інфекцій, які 

передаються парентеральним шляхом. 

Правильно відповіли на це питання 94,3% 

магістрів та 88,6% практикуючих 

медичних сестер. Тобто, як серед магістрів 

(5,7%), так і серед практикуючих 

медичних сестер (11,4%) є частка таких, 

які навіть не знають, які ж інфекції 

передаються трансфузійним шляхом. 

9. Підтвердженням недостатніх знань 

респондентів з проблеми 

внутрішньолікарняної інфекції є їхні 

відповіді щодо знань режимних наказів. 

Лише 74,3% магістрів та 82,9% 

практикуючих медичних сестер досконало 

знають нормативно-правові документи, що 

регламентують заходи по боротьбі з 

внутрішньолікарняними інфекціями, які 

передаються трансфузійним шляхом. 

10. Майже четверта частина магістрів 

(22,9%) та п’ята частина практикуючих 

медичних сестер (20,0%) не знають, яка 

проба використовується для виявлення 

прихованої крові на медичних 

інструментах і, відповідно, не володіють 

даною методикою. 

11. Підтверджено, що в результаті 

широкого розповсюдження 

внутрішньолікарняних інфекцій проблема 

їх профілактики та формування безпечного 

лікарняного середовища залишається 

надзвичайно актуальною. І широке 

залучення до цього процесу медичних 

сестер – один з основних перспективних 

напрямків протидії ВЛІ у гематологічних 

відділеннях лікарень.  

12. Рівень внутрішньолікарняних 

інфекцій у закладах охорони здоров’я 

Житомирської області є нижчим, ніж в 

загальному по державі, та зменшується 

достатньо швидкими темпами. Проте 

актуальним залишається питання належної 

реєстрації внутрішньолікарняних 

інфекцій.  
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