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НОРМАТИВИ НАВАНТАЖЕННЯ НА МЕДИЧНУ СЕСТРУ В
СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ
Авдійчук О.Я.
Житомирський інститут медсестринства

Авдійчук Оксана
Магістр 2015 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
Вступ
Актуальність
теми.
Медсестринство України - найчисленніша
ланка спеціалістів охорони здоров’я, яка
об’єднує
понад
465000
медичних
працівників, завданням яких є надання
кваліфікованого догляду і допомоги всім
людям, які її потребують [4]. 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 [6, 7,
49].
Українські
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. Однією з
основних причин, які гальмували розвиток
освіти медичних сестер, а в подальшому і
розвиток медсестринства в Україні
загалом, була вузькофахова спеціалізація
при організації роботи за традиційною для
радянської системи охорони здоров’я
«медичною моделлю» діяльності як
фахівців, так і функціонування системи
медичної допомоги з орієнтацією на
лікування хворих. У спадщину системі
охорони здоров’я незалежної України
дісталося традиційно сформоване в
колишньому СРСР уявлення про медичну
сестру лише як технічного помічника
лікаря. Сьогодні в час стрімкого розвитку
медичної галузі, підвищуються вимоги до
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 [17,
67]. 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
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здорової і хворої людини, структуру
особистості, умови її формування,
психологічні
основи
спілкування.
Медична сестра зобов’язана добре
розбиратися в патологічних процесах, що
відбуваються в організмі людини, 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 лікувальнопрофілактичних закладах[30].
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
багатопрофільному
стаціонарі[5].
На думку багатьох авторів [21, 53],
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.
Багато авторів [12, 53], указують на те, що
досягнення високої якості медичної
допомоги можливо лише при зміні ролі
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сестринського персоналу, підвищення
ефективності його роботи.
Актуальність
дослідження
визначена, з одного боку - зростом
важливості сестринського персоналу в
забезпеченні
ефективного
лікування
хворих, а з іншого боку - відсутністю
науково обґрунтованих підходів до
керування
сестринською
службою
закладів у нових соціально-економічних
умовах.
Мета дослідження: розрахувати
навантаження
на
медичну
сестру
спеціалізованого
ендокринологічного
відділення на прикладі Житомирської
обласної клінічної лікарні ім. О. Ф.
Гербачевського.
Об'єкт дослідження: діяльність
медичних
сестер
спеціалізованого
ендокринологічного відділення.
Предмет
дослідження:
хронометраж робочого часу медичних
сестер ендокринологічного відділення на
прикладі
Житомирської
обласної
клінічної
лікарні
ім.
О.
Ф.
Гербачевського, нормативи навантаження.
Завдання наукового дослідження:
1.
Проаналізувати
роботу
медичної сестри ендокринологічного
відділення на прикладі Житомирської
обласної клінічної лікарні ім. О. Ф.
Гербачевського. Для цього необхідно:
а)
Досліджувати
якісні
характеристики (професійні й особистісні
якості)
медичної
сестри
ендокринологічного відділення.
б) Вивчити фактори, що впливають
на
якість
роботи
медсестри
ендокринологічного відділення. Вивчити
вплив
цих
факторів
на
якість
обслуговування пацієнтів.
в) Опрацювати пропозиції по
вдосконаленню
організації
роботи
медичної
сестри
ендокринологічного
відділення.
2.
Провести
хронометраж
робочого
часу
медичної
сестри
ендокринологічного
відділення,
та
провести
розрахунок
нормативів
навантаження.
Методи дослідження
Дослідження
проводилося
в

спеціалізованому
ендокринологічному
відділенні
Житомирської
обласної
клінічної лікарні ім.О.Ф.Гербачевського.
У дослідженні взяли участь: пацієнти, що
проходили лікування в стаціонарі, медичні
сестри (палатних, процедурні)- 12.
За одиницю спостереження при
вивченні витрат робочого часу медичних
сестер узята одна робоча година медичної
сестри; при проведенні експертної оцінки
якості сестринської допомоги - кожен
елемент праці медичних сестер.
Під час проведення дослідження
були використані хронокарти розроблені
Ю.И.Зотовьім
(1974р.),
В.В.Канепта,
Л.П.Липовецкой (1981р.), Р.С.Гаджиевьім
(1983р.), з доповненнями й змінами
відповідно до мети й завданнями
дослідження.
Основним
методом,
що
застосовується при нормуванні праці є
фотохронометраж
комбіноване
спостереження, що поєднує фотографію
робочого часу і хронометраж.
Фотографія робочого часу — вид
спостереження, при якому вимірюють усі
без
винятку
витрати
часу,
що
здійснюються виконавцем (виконавцями)
за визначений період роботи - протягом
робочої зміни, доби.
Хронометраж - метод вивчення
витрат часу за допомогою фіксації і
замірів тривалості виконання окремих
трудових операцій.
У роботі використалися методи
дослідження:
- статистичний,
- соціологічний,
- порівняльний,
- описовий,
- аналітичний,
- фотохронометражу,
- математичний.
Статистичний метод:
збір і
реєстрація
матеріалу,
обробка
й
угруповання зібраних даних, звід їх у
таблиці й наступний аналіз із розрахунком
відносних середніх величин, оцінкою
вірогідності отриманих результатів.
Вивчення відповідної літератури,
читання й аналіз статей з періодичних

видань медичного профілю (див. список
використаної літератури).
Практична значимість дослідження
визначається
її
результатами,
що
дозволили
розробити
й
науково
обґрунтувати
пропозиції
по
впровадженню інноваційних технологій
організації роботи середнього медичного
персоналу стаціонару. Отримані дані
можуть бути використані з метою
оптимізації праці середніх медичних
працівників
стаціонарних
ЛПЗ
на
районному
й
обласному
рівнях.
Запропоновані
заходи
дозволять
підвищити
продуктивність
роботи
медичного
персоналу,
поліпшити
професійні характеристики й умови життя
медпрацівників,
підвищити
середніх
рівень виконаної роботи, а, отже й
збільшити якість медичної допомоги, що
вплине на обслуговування пацієнтів.
Місце проведення дослідження:
спеціалізоване
ендокринологічне
відділення
Житомирської
обласної
клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського.
Зв’язок роботи з науковими
програмами, темами, планами.
Магістерська робота є частиною
тематики
наукових
досліджень,
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
Магістерська робота розглянута і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства.
Наукова
новизна
одержаних
результатів, полягає в тому, що
проведено наукове обгрунтування для
зміни використання робочого часу та
зменшити навантаження на медичну
сестру ендокринологічного відділення
Житомирської обласної клінічної лікарні
ім. О. Ф. Гербачевського.
Теоретична
цінність
роботи
полягає у визначенні концепції організації
сестринського процесу у спеціалізованому
ендокринологічному
відділенні
Житомирської обласної клінічної лікарні
ім. О. Ф. Гербачевського.
Практичне значення роботи.
1. Розроблено
професіограму
медичної
сестри
спеціалізованого
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ендокринологічного
відділення
Житомирської обласної клінічної лікарні
ім. О.
Ф. Гербачевського.
2. Внесені
зміни
використання
робочого часу та зменшити навантаження
на медичну сестру ендокринологічного
відділення
Житомирської
обласної
клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського.
Апробація
результатів
дослідження. Основні положення роботи
доповідались та обговорені на:
Всеукраїнській
науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві:
проблеми
і
перспективи» - Житомир, 24 жовтня
2014р.;
XIX Міжнародному медичному
конгресі студентів та молодих вчених Теонопіль, 27-29 квітня 2015р.
Публікація
результатів
дослідження. Матеріали роботи знайшли
відображення у двох наукових працях, з
них, всі самостійні.
Структура та обсяг магістерської
роботи: Робота складається із вступу,
чотирьох розділів, висновків, додатків та
списку
використаних
джерел
128
найменувань, з них 104 - кирилицею та 24
латиною). Загальний обсяг складає - 117
сторінок друкованого тексту, з них 107
сторінок основного тексту та 10 сторінок
додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи О.Я.
Авдійчук «Нормативи навантаження на
медичну сестру в спеціалізованому
ендокринологічному відділення» можна
ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Діяльність медичної
сестри
спеціалізованого
ендокринологічного
відділення
(аналітичний
огляд
літературних
джерел)
1.1. Історія
розвитку
ендокринологіїв Україні
1.2. Особливості
сестринської
діяльності за рубежем.
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1.3. Медсестринський процес та
його складові.
1.4. Особливості
роботи
та
етикодентологічні
аспекти
медичної
сестри в спеціалізованому відділенні
Розділ 2. Програма, обсяг та
методи досліджень
Розділ 3. Характеристика та
структура відділення ендокринології у
складі
лікувально-профілатичних
закладів охорони здоров’я третинного
рівня
3.1. Характеристика та структура
відділення ендокринології житомирської
області
клінічної
лікарні
ім.
О.Ф.Гербачевського
3.2. Штатна
структура,
характеристика професіограми
Розділ
4.
Фотохрометраж
робочого часу, професіограма медичної
сестри ендокринологічного відділення
4.1
Загальна
характеристика
професіограми
4.2. Професіограма медичної сестри
ендокринологічного відділення
4.3. Фотохрометраж робочого часу
медичної
сестри
ендокринологічного
відділення
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
ВИСНОВКИ ТА ПРАКТИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Комплексним
дослідженням
особливостей
діяльності
ендокринологічного
відділення
встановлено:
1.
Специфіка
пацієнтів,
особливості перебігу хвороби, часте
враження інших органів спричиняють і
особливий
стан
психологічний,
психічний, неврологічний, що вимагає
від
медичного
персоналу
високої
професійної майстерності та спеціальної
підготовки по психології, етиці і
деонтології.
2.
За
розрахунками
фотохронометражу затверджена штатна
структура
сестринського
персоналу
ендокринологічного відділення ЖОКЛ
ім. О.Ф. Гербачевського відповідає
об'єму професійних обов'язків, які

медичних сестер ендокринологічного
виконує сестринський персонал.
відділення.
3.
Необхідно
уніфікувати
По
По
медичну документацію відділення з
фотохрометражу
штату
метою зменшення затрат часу на її
Медичних
9
9
ведення, автоматизувати робоче місце
сестер
палатних
медичних сестер та налагодити електрону
Медичних
1,5
1,5
систему роботи з лабораторіями та
сестер
іншими відділеннями.
маніпуляційних
4.
З урахуванням специфіки
Медичних
1
1
контингенту
хворих
поліорганною
сестер
патологією слід розширити клінічний
перев'язочних
аспект підготовки медсестринського
персоналу на курсах спеціалізації для
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ЕТИКО-ДЕОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В РОБОТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
ОНКОЛОГІЧНИХ ДИСПАНСЕРІВ
Бондаренко Ю.С.
Житомирський інститут медсестринства

Бондаренко Юлія
Магістр 2015 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
ВСТУП
Актуальність теми. Однією з
найбільш актуальних проблем в Україні є
стан здоров'я населення. Онкологія є
особливою
областю
медицини,
де
однаково важливе значення має як висока
професійна
підготовка
медичного
працівника,
так
і
його
уміння
контактувати з хворим та його родичами.
Пацієнти даної категорії є психічно
травмованими своєю хворобою, тому
уміння завоювати довіру хворого є
неодмінною
складовою
успішного
лікування. Внаслідок збільшення кількості
виявлення новоутворень онкологія стає
одним з актуальних питань охорони
здоров'я, що негативно впливає на стан
загального здоров'я людини та на рівень
10

соціально-економічного розвитку країни.
Особливе занепокоєння викликає
стабільно
висока
поширеність
онкологічних
захворювань
серед
населення. Статистика говорить про те,
що за останніх 100 років по рівню
захворюваності й смертності в світі
онкопатологія перемістилася з десятого
місця на друге, поступаючись лише
хворобам
серцево-судинної
системи.
Щорічно в Україні більше 160 тис. чоловік
дізнаються, що вони онкохворі. Кожного
року від раку помирає близько 90 тис.
чоловік, з них 35% люди працездатного
віку. Щодня в Україні захворюють раком
450 людей, з них гинуть 250. Кожну
годину реєструється більше 20 нових
випадків захворювання, а 10 жителів
України помирає від раку. Ризик розвитку
онкологічних захворювань складає 27,7%
для чоловіків і 18,5% для жінок. Злоякісні
новоутворення вражають в Україні
кожного четвертого чоловіка і кожну
шосту жінку. По розрахунках фахівців, до
2020 року кількість вперше хворих раком
в Україні перевищить 200 тис.
Виходячи зі статистичних даних,
можна припустити, що зі зростанням
кількості
хворих
на
онкологічну
патологію має збільшитися й кількість
медичних сестер, які повинні працювати в
онкологічних стаціонарах, особливістю
діяльності яких є вміння конструктивно
побудувати взаємовідносини на основі
етики та деонтології.
При роботі з хворими із злоякісними
пухлинами
дотримання
етичних
і
деонтологічних принципів має особливе
значення. Це пов’язано з тим, що на стан
таких пацієнтів хвороба робить особливо
сильний психотравмуючий вплив. Тому
спілкування з онкологічно хворим без
дотримання
принципів
деонтології
неприпустимо.
Проте
на
практиці
емоційний стан онкологічного хворого

часто не береться в розрахунок, особливо
молодими медичними працівниками, що
може призвести до погіршення загального
стану пацієнта і вплинути на процес
лікування. Дана проблема виникає тому,
що під час навчання в медичному закладі
при вивченні предмету «Медсестринство в
онкології» частіше звертають увагу на
клінічні симптоми та прояви хвороби у
пацієнта і майже не акцентують увагу на
моральні обов’язки й правила поведінки
медичного працівника по відношенню до
хворого, його близьких та до своїх колег.
Щоб виправдати довіру своїх пацієнтів,
кожний медичний працівник повинен
усвідомлено використовувати відповідні
знання з питань професійної етики та
деонтології,
уміти
будувати
свої
відносини з пацієнтами та їх рідними, а
також колегами на правильній моральній
основі.
При переході на високий рівень
надання медичних послуг необхідно
цілеспрямовано
проводити
навчання
студентів-медиків нормам та принципам
медичної етики та деонтології в онкології.
Всебічна і повноцінна підготовка дає
можливість уникнути конфліктів у роботі,
покращити кваліфікацію та розвинути
особистісні якості, від яких залежить не
лише успіх лікування, а і якість життя
пацієнта протягом його одужання.
Медична сестра зобов’язана не лише
знати, а й неухильно дотримуватись
правових і моральних норм, які
забезпечують бездоганність та етикодеонтологічну спрямованість своєї роботи.
Кожен пацієнт, який звертається в
лікувально-профілактичний
заклад,
сподівається не лише на своєчасну
високопрофесійну медичну допомогу, а й
на чуйне, уважне ставлення до себе
медичних працівників, на їх доброту,
чесність,
терпіння,
старанність,
безкорисливість
В більшості Європейських країн з
метою
підвищення
ефективності,
удосконалення економічної складової
організації онкологічної профілактики,
збільшення охоплення населення та
зменшення навантаження на лікаряонколога
виконання
профілактичних

заходів та заходів з догляду за
онкологічними хворими покладено на
медичних сестер. Тому моральними
якостями, що визначають медичну
деонтологію, має володіти кожен середній
медичний працівник, який повинен
пам'ятати про громадський обов'язок,
мораль та норми етичної поведінки з
онкологічними пацієнтами. Як правило
онкологічні
хворі
знаходяться
під
спостереженням медичних працівників
впродовж всього життя. Ця обставина
підвищує для онкологічних хворих
значення
деонтологічної
культури
медичного персоналу.
Медичній сестрі необхідно зайняти
активну позицію та дізнатися, як
ефективно
спілкуватися
зі
своїми
колегами, пацієнтами, родичами пацієнтів.
Комунікативні навички на високому рівні
дозволяють медсестрі вирішити та
врегулювати можливі конфлікти між всіма
учасниками лікувально- діагностичного
процесу.
Посилення ролі медичної сестри
сприятиме подальшому удосконаленню
санітарно-освітніх заходів, а розробка
нових способів профілактики, раннього
виявлення та лікування онкологічних
захворювань серед пацієнтів, забезпечить
вирішення існуючих і потенційних
проблем.
Отже, припущення щодо відсутності
поглиблених знань з етики та деонтології
в онкології, не застосування їх в своїй
практичній діяльності, часті конфліктні
ситуації з колегами, пацієнтами та їх
рідними у медичних сестер підтверджує
актуальність
теми
й
виникають
передумови дослідження ролі етики та
деонтології в роботі медичних сестер
онкологічних стаціонарів.
Мета дослідження: теоретично
обґрунтувати
та
експериментально
перевірити методику формування етикодеонтологічних основ в роботі медичних
сестер онкологічних стаціонарів.
Об’єкт
дослідження:
процес
професійної підготовки медичних сестер у
вищих медичних навчальних закладах.
Предмет дослідження: методика
формування етико-деонтологічних основ в
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роботі медичних сестер онкологічних
стаціонарів.
Завдання дослідження:
1.
Провести
теоретичний
аналіз
проблеми дослідження.
2.
Визначити рівень сформованості
знань практикуючих медичних сестер та
студентів старших курсів спеціальності
«Сестринська справа» з основ медичної
етики та деонтології в онкології.
3.
Розробити та експериментально
перевірити методику формування етикодеонтологічних основ в роботі медичних
сестер онкологічних стаціонарів.
Методи дослідження:
1.
Бібліосемантичний - для вивчення
світового
та
вітчизняного
досвіду
вирішення проблеми недотримання етики
та деонтології в медичній практиці.
2.
Метод системного аналізу - для
наукового обґрунтування перспективних
педагогічних підходів, спрямованих на
покращення знань з медичної етики та
деонтології в роботі медичних сестер
онкологічних стаціонарів.
3.
Соціологічний - для визначення
рівня
сформованості
етикодеонтологічних основ у медичних сестер
онкологічних стаціонарів та визначення
ставлення пацієнтів до дотримання правил
етики та деонтології медичними сестрами
онкологічних стаціонарів при виконанні
своїх професійних обов’язків.
4.
Статистичний - для аналізу рівня
знань з основ етики та деонтології в
онкології медичних сестер онкологічних
стаціонарів та студентів.
Надійність
і
достовірність
результатів дослідження досягалася за
допомогою репрезентативності вибірки
досліджуваних; застосуванням методів
математичної статистики.
Теоретичне значення дослідження
полягатиме в теоретичній розробці
авторської методики формування етикодеонтологічних основ в роботі медичних
сестер онкологічних стаціонарів.
Практичне значення дослідження
полягає в тому, що розроблена авторська
методика
формування
етикодеонтологічних основ в роботі медичних
сестер онкологічних стаціонарів може
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бути застосована під час навчання
медичних сестер при вивченні предмету
«Медична етика та деонтологія» та у
післядипломній
підготовці
медичних
сестер.
Впровадження
результатів
дослідження в практику здійснено
шляхом розробки та введення в
навчальний
процес
студентів
спеціальності 5.12010102 «Сестринська
справа» методики формування етикодеонтологічних основ в роботі медичних
сестер онкологічних стаціонарів.
Апробація результатів дослідження.
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних конференціях зокрема на:
̶
Всеукраїнській
науково-практичній
конференції
студентів
немовних
факультетів
«XXI
Century
professionals:occupational
language
competence»/ «Фахівець xxi століття:
професійні мовні компетенції» - Житомир,
15 квітня 2014р.;
̶
XVIII Міжнародному медичному
конгресі студентів і молодих вчених. Тернопіль, 28-30 квітня 2014р.;
̶
III Podkarpackich międzynarodowych
warsztatach naukowych studenckich kol
naukowych pielegniarstwa „Metodologia
badan naukowych w pielęgniarstwie”
Rzeszow, 29-30 wrzesnia 2014;
̶ IV Międzynarodowej konferencji naukowej
studenckich kol naukowych pielegniarstwa
„Badania jakosciowe і ilosciowe w
pielegniarstwie”, wyroznienie za prezentacje
pracy "Doswiadczenia kanady w ustaleniu
tytula magistra w zakresie pielegniarstwa";
Rzeszow, 1 pazdziemika 2014;
̶ Науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи» Житомир, 24 жовтня 2014р.;
̶ XIX Міжнародному медичному конгресі
студентів і молодих вчених. - Тернопіль,
27-29 квітня 2015р.;
̶
X
Międzynarodowa
і
LIV
Międzywydzialowa Konferencja Naukowa
Studentow
Uczelni
Medycznych
w
Katowicach - Ligocie 21-22 maj 2015r.
Публікація
результатів

дослідження.
Матеріали роботи представлені у 5
наукових працях, з них всі - одноосібні.
Структура та обсяг роботи.
Робота складається із вступу, 3-ох
розділів, висновків, додатків та списку
використаних джерел (101 найменування
джерел, з них 87 - кирилицею та 14
латиною). Загальний обсяг складає - 128
сторінок друкованого тексту, з них 101
сторінка основного тексту та 27 сторінок
додатків
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи Ю.С.
Бондаренко
«Етико-деонтологічні
аспекти в роботі медичної онкологічних
диспансерів» можна ознайомитись в
бібліотеці
Житомирського
інституту
медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Етико-деонтологічні засади в
роботі медичних сестер онкологічних
стаціонарів
1.1. Етико-деонтологічні
засади
в
медичній діяльності
1.2. Особливості етико-деонтологічних
відносин в онкологічному стаціонарі
1.3. Етика взаємовідносин медичної
сестри в колективі, з пацієнтом та
родичами пацієнтів сучасних онкологічних
стаціонарів
1.4. Конфлікти у практиці медичної сестри
онкологічних стаціонарів
Розділ
2.
Формування
етикодеонтологічних основ медичних сестер
онкологічних стаціонарів
2.1. Діагностика стану сформованості
етико-деонтологічних основ в роботі
медичних сестер
2.2. Методика
формування
етикодеонтологічних основ в роботі медичних
сестер онкологічних стаціонарів
Розділ 3. Перевірка ефективності
методики
формування
етикодеонтологічних основ в роботі медичних
сестер онкологічних стаціонарів
3.1. Програма
проведення
експериментального-дослідницької роботи
Експериментальна перевірка методики
формування етико-деонтологічнихоснов в

роботі медичних сестер онкологічних
стаціонарів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
ВИСНОВКИ
В результаті проведеної науководослідної
роботи
та
виконання
поставлених
завдань,
ми
дійшли
висновків:
1.
Етика та деонтологія в
медицині є невід’ємною складовою для
успішного лікування онкологічно хворого
пацієнта.
Особливістю
діяльності
медичних
сестер
онкологічних
стаціонарів є вміння конструктивно
побудувати взаємовідносини з колегами,
пацієнтами та їх рідними на правильній
моральній основі. Етика сестринської
справи є одним з розділів біоетики, сенс
якої полягає в прояві гуманізму у всіх
сферах
медичної
діяльності.
Під
медичною етикою мають на увазі
поєднання моральних норм, яких мають
дотримуватися медичні працівники в ході
виконання своїх професійних обов’язків.
При цьому медична етика тісно пов’язана
з медичної деонтологією - вченням про
проблеми моралі й моральності, що є
розділом етики. Основою деонтології є
форми
адміністративно-регламентуючі
(накази, інструкції) норм поведінки
медпрацівників, їх професійних обов'язків
і організації лікувально- діагностичного
процесу. Деонтологія головним чином
визначає норми взаємин медичного
працівника і пацієнта, вона направлена на
створення максимально сприятливих умов
для ефективного лікування хворих.
Згідно сучасним правилам етики і
деонтології робота в медичному закладі
повинна підкорятися суворій дисципліні з
дотриманням
субординації,
а
по
відношенню до пацієнта медичний
працівник
зобов'язаний
проявляти
уважність і коректність. Безумовно,
робота з онкологічними пацієнтами
означає
значне
навантаження
на
медичних сестер. Основні аспекти роботи
медичних сестер з онкологічними
пацієнтами: підтримка, допомога та
стимуляція.
Однією
з
ключових
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особливостей у проблемі онкологічної
деонтології є питання інформації хворого
про діагноз хвороби та її прогноз. Підхід
до цього питання повинен бути
індивідуальним. Тому весь медичний
персонал повинен відчувати високу
моральну відповідальність за долю
кожного пацієнта.
Психоемоційні
навантаження
медичної сестри за постійного контакту з
онкохворими
пацієнтами,
особливі
індивідуальні риси характеру як медичної
сестри, так і пацієнта, створюють той
негативний фон, на якому можуть
виникнути конфлікти з пацієнтом.
Медичним працівникам належить усіляко
уникати конфлікту з хворими, а коли той
назріває, зробити все можливе, щоб
конфлікт не переріс у ворожнечу між
медичним персоналом і пацієнтами. Але
при цьому медичній сестрі необхідно
пам’ятати, що завжди слід залишати за
собою провідну роль і не переходити
межу між довірою і панібратством.
Медична сестра зобов’язана не лише
знати, а й неухильно дотримуватись
правових і моральних норм, які
забезпечують бездоганність та етикодеонтологічну спрямованість роботи.
Отже, для надання медичних послуг
високого рівня необхідно цілеспрямовано
проводити навчання студентів-медиків
нормам та принципам медичної етики та
деонтології. Всебічна і повноцінна
підготовка дає можливість уникнути
конфліктів
у
роботі,
покращити
кваліфікацію та розвинути особистісні
якості, від яких залежить не лише успіх
лікування, а і якість життя пацієнта
протягом його одужання.
Визначено рівень сформованості
знань практикуючих медичних сестер
онкологічних стаціонарів та студентів
старших
курсів
спеціальності
«Сестринська справа» з основ медичної
етики та деонтології в онкології.
Результати
діагностики
дозволяють
стверджувати, що практикуючі медичні
сестри онкологічного стаціонару мають
достатній рівень знань (76%) стосовно
етико-деонтологічних основ, але є ряд
питань та ситуацій, які потребують їх
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більш
детального
вивчення
для
покращення
якості
надання
медсестринської допомоги в умовах
онкологічного стаціонару. Досліджено і
встановлено, що студенти спеціальності
5.12010102 “Сестринська справа” при
порівнянні з практикуючими медичними
сестрами мають дещо нижчий рівень
знань (61%) з медичної етики та
деонтології в онкології, які потрібно
поглибити при вивченні предметів
«Медична етика та деонтологія» та
«Медсестринство в онкології» для
майбутньої високопрофесійної етикодеонтологічної роботи в стаціонарах.
Також була досліджена думка пацієнтів і
визначено, що культура поведінки та
етика стосунків медичних працівників з
онкологічними пацієнтами є надзвичайно
важливою складовою всього лікувального
процесу. 48% пацієнтів висловлюють
невдоволення
щодо
недооцінки
психологічного підходу медичних сестер
до них, незважаючи на те, що з фізичної
точки зору догляд за ними був
правильним.
Встановлено, що в розвитку взаємин
між медичною сестрою і пацієнтом іноді
виникає
небезпека
недотримання
необхідної дистанції, так вважає 54%
онкологічно хворих пацієнтів. Тоді, коли
медична сестра має проявити розуміння
проблем пацієнта, але не повинна
прагнути вирішувати ці проблеми.
2.
Після теоретичного аналізу
медичної,
психолого-педагогічної
літератури та діагностики рівня знань з
основ медичної етики та деонтології в
онкології нами була сформована авторська
методика
«Формування
етикодеонтологічних основ в роботі медичних
сестер онкологічних стаціонарів». За
основу була взята методика моделювання
педагогічних ситуацій, запропонована
Ю.М. Кулюткіним та Г.С. Сухобською, з
використанням
проективних
(або
конструктивних) ситуацій. Ця методика
дозволяє судити про сформовані етикодеонтологічні здібності людини на основі
того, який вихід вона знаходить з ряду
описаних в ній ситуацій.
Дана методика сформована у вигляді

впровадження авторської методики в
педагогічного тренінгу, який передбачає
моделювання педагогічних ситуацій,
навчальний процес ми встановили, що в
наближених до умов онкологічного
експериментальній
групі
кількість
стаціонару, формування у медичних
студентів з високим рівнем знань з основ
сестер уміння спілкуватися з пацієнтами,
медичної етики та деонтології в онкології
будувати та
розв'язувати
ситуації.
збільшилася на 8% та 10% відповідно, з
Методика складається з трьох частин середнім рівнем знань - на 12% та 11%
вступної, основної та заключної, тому
відповідно, а кількість студентів з низьким
рівнем знань зменшилася на 20% та 21%
ситуаційні завдання використовувалися
відповідно, тоді коли в контрольній групі
різної складності. В вступній частині ми
кількість студентів з високим рівнем знань
використали ситуаційні завдання низького
з основ медичної етики та деонтології в
рівня складності, в основній частині онкології збільшилася лише на 3% та 5%
середнього рівня складності, в заключній
відповідно, з середнім рівнем знань - на
частині - високого рівня складності.
8% та 6% відповідно, а кількість студентів
Методика
пройшла
з низьким рівнем знань зменшилася на
експериментальну перевірку на базі КВНЗ
11% та 11% відповідно. Отже, створення в
«Житомирський інститут медсестринства»
навчально-виховному
процесі
та було встановлено, що застосування
вищої
школи ситуацій, які моделюють майбутню
методики
моделювання
педагогічних
ситуацій позитивно впливає на процес
професійну діяльність студентів, зможе
забезпечити формування їх моральних
навчання та засвоєння теоретичного
цінностей, що є важливим аспектом в
матеріалу, дана методика стає впливовим
майбутній професійній діяльності.
засобом для швидкості та ефективності у
засвоєнні
знань
студентами.
Після
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ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДО
ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЯ ОРГАНІВ ЗОРУ
Бухта В.М.
Житомирський інститут медсестринства

Бухта Вікторія
Магістр 2015 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
ВСТУП
Актуальність дослідження.
Орган зору є найважливішим
органом пізнання зовнішнього світу.
Основна інформація про навколишнє
діяльності надходить у мозок саме через
цей аналізатор. Слід підкреслити, що око це дистальний аналізатор вищого порядку.
Йому властиво просторове сприйняття
глибини, пересування предметів, їх
віддаленості, тілесності. Ось чому зоровий
акт завжди був загадковим таємничим. Не
випадково в ряді країн існували релігійні
секти, члени яких поклонялися богу в
образі очі. В звичайному житті людина
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навряд чи помічає, що жива істота не має
більш сильного і вірного сторожа, ніж
орган зору. Миттєвого погляду достатньо,
щоб помітити тисячі слів і звуків. Існує
ряд захворювань, що не загрожують
смертю, але позбавляють людину радості
зримо сприймати навколишній світ сонця і
фарб, і тоді на допомогу приходить
область науки - офтальмологія.
Сліпота та слабкозорість є однією з
проблем системи охорони здоров'я як у
світі, так і в Україні [1-5]. Всесвітня
організація охорони здоров'я (ВООЗ)
визнає сліпоту та слабкозорість однією із
основних проблем світової охорони
здоров'я, що відзначено в першій
Глобальній програмі боротьби зі сліпотою
(1978), а в 2000 році під її егідою
розпочалась
реалізація
Всесвітньої
м
програми "Зір 2020 під гаслом "Право на
зір" [6-15].
За даними ВООЗ (2000), у світі
нараховується понад 180 млн. сліпих та
слабкозорих, а щорічний їх приріст
досягає 1 - 2 млн. осіб. Протягом 2008 2013 років їх сумарна кількість зросла на
64%, а 40 - 45 млн. сліпих потребують
професійно-технічної
та
соціальної
підтримки. При цьому ВООЗ наголошує,
що 80% випадків сліпоти можна було б
уникнути, використовуючи сучасні знання
та технології [6 - 8, 11 - 14, 16], а 90%
сліпих та слабкозорих після отримання
офтальмологічної
допомоги
можуть
покращити свої зорові функції [9, 14].
Проблема сліпоти та слабкозорості є
також надзвичайно актуальною для
України, де захворюваність ока та його
придатків є значною і становить 12,3 на 10
тис. населення, в тому числі: катаракта 46,1; захворювання сітківки та зорового
нерва - 24,7; аномалії рефракції - 16,7;
запальні захворювання очей'"- 11,2 [17].
Актуальність проблеми значною мірою

посилюється тим, що за останні роки
захворюваність на катаракту зросла в 4
рази, хворобами сітківки і зорового нерва в 7 разів, травмуванням органа зору - в 1,6
рази, аномалією рефракції - в 4 рази [17 20].
Інвалідність внаслідок сліпоти в
Україні займає одне з провідних місць
серед інших причин інвалідності і
становить 14 - 15% від загальної кількості і
інвалідів і не має тенденції до зниження.
За критеріями ВООЗ, у 1996 р. в Україні
проживало сліпих 3, 4, 5 категорій
(гострота зору менше 0,05) -І 19,0%, 2
категорії (гострота зору 0,1 - 0,05) - 36,0%
[21, 22].
Проблемам
офтальмологічної
допомоги
населенню
присвячені
ослідження багатьох авторів (М.М.
Сергієнко, І.М. Логай, И.Л. Ферфільфайн,
Т.В. Крижановська тощо), однак, при всій
їхній
цінності,
вони
висвітлюють
переважно
питання
особливостей
офтальмологічної захворюваності, методів
лікування та профілактики [19 - 22]. При
цьому проблеми наукового обґрунтування
організації системи офтальмологічної
допомоги
не
знаходять
належного
висвітлення [23 - 25].
Разом
з
тим,
система
офтальмологічної служби в Україні, яка
існує
на
даний
час,
виявилась
неадекватною
новим
соціальноекономічним
умовам,
вимогам
реформування галузі охорони здоров'я у
відповідності до Концепції розвитку
охорони здоров'я населення України
(2014).
Залишаються
невирішеними
питання:
забезпечення
доступності
високоякісної офтальмологічної допомоги;
організаційного
та
ресурсного
забезпечення діяльності офтальмологічної
служби в умовах дефіциту бюджетного
фінансування системи охорони здоров'я;
зниження собівартості офтальмологічної
допомоги на фоні збереження її високої
якості; системи управління ефективністю і
якістю офтальмологічної допомоги тощо
[26 - 45].
Зазначене
стало
наслідком
збереження
в
Україні
традиційних
організаційних форм і методів надання

офтальмологічної допомоги населенню без
врахування
зростання
вимог
часу,
відсутності наукових підходів до якісного
покращення цього виду спеціалізованої
допомоги.
Необхідність
наукового
обгрунтування якісно нової моделі
організації офтальмологічної допомоги в
процесі реформування галузі охорони
здоров'я України, яка б відповідала
сучасним світовим вимогам, і обумовила
актуальність дослідження, визначила його
мету і завдання.
Мета
дослідження:
науково
обґрунтувати напрямки удосконалення
професійної підготовки медичних сестер
щодо профілактики захворювань органів
зору.
Завдання наукового дослідження:
1.
Проведення критичного аналізу
світового та вітчизняного досвіду
надання
медичної
допомоги
офтальмологічним хворим.
2.
Проаналізувати рівень організації
роботи
медичних
сестер
в
офтальмологічній службі.
3.
Визначення
рівня
готовності
студентів – випускників відділення
«Сестринська справа» - додипломний
рівень, медсестер-бакалаврів та медичних
сестер
магістрів
Житомирського
інституту
медсестринства
щодо
професійної діяльності в спеціалізованому
офтальмологічному відділенні.
4.
Визначення поширеності хвороб
органа зору та його придатків.
5.
Визначити роль медперсоналу в
профілактиці
та
реабілітації
офтальмологічних хворих.
Об’єкт дослідження – система
офтальмологічної допомоги населенню.
Предмет
дослідження
–
перспективні напрямки удосконалення
професійної підготовки медичних сестер
щодо профілактики захворювань органів
зору.
Наукова
новизна
дослідження
полягає в тому, що вперше :
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Визначена роль медичної сестри в
профілактиці офтальмологічних хвороб та
реабілітації
пацієнтів
з
офтальмопатологією.
Теоретичне значення роботи.
Доповнені знання та методи щодо
профілактики
офтальмологічних
захорювань
Практичне значення дослідження
полягає в :
1) встановлені закономірностей та
подальших тенденцій епідеміології
офтальмологічних захорювань;
2) визначенні чинників інвалідності
внаслідок офтальмопатології;
3) результати дослідження спонукали
до розроблення профілактичних
заходів захворювань органів зору з
участю середньго медичного персоналу.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних конференціях зокрема:
 на
Всеукраїнській
науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи» Житомир, 2014 р.;
 на
Всеукраїнській
науковопрактичній студентській конференції
«Фахівець ХХI століття» - Житомир, 15
квітня 2014 року
 на науково-практичній конференції
“Завдання держави у забезпеченні
ефективної кадрової політики системи
охорони здоров’я” - Київ, 2015р
Публікація
результатів
дослідження.
Матеріали
роботи
знайшли
відображення у 5 наукових працях, з них,
всі самостійні.
Структура та обсяг роботи.
Робота складається зі вступу,
розділів, висновків, списку використаних
джерел та додатку. Повний обсяг роботи –
124 сторінки друкованого тексту, з них 116
сторінок основного тексту та 8 сторінок
додатків. Список використаних джерел
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містить 115 найменувань, з них 80
кирилицею та 35 латиною.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
В.М.Бухти «Обгрунтування напрямків
удосконалення професійної підготовки
медичних сестер до профілактики
захворювань органів зору» можна
ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ І. Особливості організації роботи
офтальмологічної служби
1.1. Організація надання офтальмологічної
медичної допомог
1.2. Історія розвитку офтальмологічної
допомоги в Україні
1.3.
Епідеміологія
офтальмологічної
патології та сліпоти в Україні
1.3.1. Чинники, що визначають рівень
поширеності захворювань органа зору та
сліпоти
1.3.2. Вплив соціальних чинників на
поширеність захворювань органа зору
1.3.3. Вплив екологічних факторів на
поширеність захворювань органа зору
1.3.4. Вплив біологічних факторів на
поширеність захворювань органа зору
1.3.5.
Вплив
організації
медичної
допомоги на рівень поширеності
офтальмологічної патології
1.4. Інвалідність внаслідок сліпоти та
слабкозоросгі в Україні та СНД і фактори,
що її визначають
1.5. Профілактичні та реабілітаційні
заходи, спрямовані на попередження
офтальмологічної патології
Розділ ІІ. Програма, предмет і методи
дослідження
2.1. Етапи дослідження
2.2. Методи дослідження
Розділ
III.
Поширеність
офтальмологічної
патології
серед
населення України
3.1. Місце офтальмологічної патології у
структурі
загальної
захворюваності
населення України
3.2. Динаміка поширеності окремих груп
офтальмологічної патології в Україні

3.2.1. Аналіз роботи офтальмологічної
служби м. Житомира
3.3. Первинна інвалідність внаслідок
хвороб ока та його придатків
3.3.1.
Характеристика
чинників
офтальмологічної інвалідності
3.3.2. Проблема інвалідності внаслідок
офтальмопатології
Розділ IV. Рівень готовності випусників
Житомирського
інституту
медсестринства
до
роботи
в
офтальмологічному відділенні
4.1. Загальна характеристика опитаних
4.2. Визначення рівня знань та готовності
до
роботи
студентів-випускників
з
клінічної дисципліни«Медсестринство в
офтальмології»
4.3. Визначення рівня знань студентіввипускників
щодо методів методів
профілактики
офтальмологічних
захворювань
4.4.
Перспективні
підходи
щодо
покращення підготовки медичних сестер
до
роботи
у
спеціалізованому
офтальмологічному відділенні
Розділ V. Роль медичної сестри у
профілактиці зорової патології
5.1.
Медико-соціальна
програма
реабілітації хворих та роль медичної
сестри в її реалізації
5.2. Пристосування для роботи незрячих за
допомогою комп'ютера
5.3. Поліпшення якості життя пацієнтів зі
зниженим зором
5.4. Система профілактики захворювань
очей у людей молодого віку, що працюють
із перенапруженням зору
5.5. Профілактичні заходи, що спрямовані
на попередження зниження гостроти зору
у дітей віком від 0 до 18 років
Висновки
Список використаних джерел наукової
літератури
Додатки
ВИСНОВКИ
У магістерській дисертації зроблено
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров'я – за допомогою медикосоціологічного дослідження рівня знань та
готовністі
студентів
відділення
«Сестринська справа» до роботи в

офтальмологічному відділенні третинного
рівня, науково огрунтовати перспективні
підходи до покращення підготовки
медичних
сестер
до
роботи
в
офтальмологічних
відділеннях
та
офтальмологічній службі загалом, що дало
змогу сформулювати такі висновки і
практичні рекомендації.
1. Підтверджено, що особливістю
спеціалізованих
офтальмологічних
відділень є велике розмаїття нозологій у
хворих, що підлягають лікуванню,та
медичній
і
соціальній
реабілітації.
Показники діяльності офтальмологічної
служби відділення свідчать про те, що з
кожним роком кількість хворих, на
захворювання органа зору та його
придатків збільшується. Це накладає, в
свою чергу,велику відповідальність на
медичних сестер, щодо правильного
догляду за хворими та обумовлює
необхідність
їхнього
безперервного
навчання.
2. Встановлено, що всі три групи
досліджуваних медичних сестер з різними
ступеневими
рівнями
підготовки
(початковий,
медсестри-бакалаври
та
магістри медсестринства) мають достатній
рівень знань з проблем в офтальмології, та
профілактики
офтальмологічних
захворювань. Так, досконалі та достатні
знання спостерігали у 63,8% студентів
відділення «Сестринська справа» 4-го року
навчання; у 68,9% - медичних сестербакалаврів і в 74,8% - магістрів за
спеціальністю «Сестринська справа».
3. Однак, рівень знань та готовність
до
роботи
у
спеціалізованому
офтальмологічному
відділенні
дипломованих медичних сестер, медичних
сестер-бакалаврів
і
магістрів
за
спеціальністю
«Сестринська
справа»,
потребують удосконалення. Встановлено,
що дипломованих медичних сестер з
першим
рівнем
підготовки
після
закінчення медичних училищ і коледжів
доцільно використовувати на первинному
рівні, а для роботи у спеціалізованих
офтальмологічних відділеннях необхідна
додаткова
підготовка:
бакалаврат і
магістратура на другому і третьому рівнях
ступеневої підготовки.
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4. Підтверджено, що медичні сестри
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
всіх
трьох
ступенів
підготовки
МЕДИЧНИМ СЕСТРАМ
(дипломовані
медсестри,
медсестри
1.
Переглянути
професіограми
бакалаври та магістри за спеціальністю
офтальмологів, лікарів загальної практики,
«Сестринська
справа»)
потребують
середнього медичного персоналу
з
постійного
удосконалення
на
наступним перерозподілом функцій між
післядипломному етапі освіти.
визначеними
спеціалістами
в
5. Встановлено, що дипломованих
профілактичній роботі та реабілітації
пацієнтів з офтальмологічною патологією
медичних сестер з першим рівнем
ступеневої освіти після спеціалізації з
на регіональному рівні.
офтальмології доцільно використовувати у
2. Внести зміни та доповнення до
закладах охорони здоров'я центрів ПМСД
посадових інструкцій медичної сестри
як медичних сестер офтальмологічних
офтальмологічного
відділення
з
розподілом функціональних обов’язків
кабінетів.
У
спеціалізованих
офтальмологічних відділеннях вторинного
медичної сестри в залежності від освітньокваліфікаційного
рівня
(молодший
і
третинного
рівнів,
доцільно
використовувати бакалаврів і маістрів за
спеціаліст, спеціаліст з базовою вищою
спеціальністю «Сестринська справа» після
освітою - бакалавр та із завершеною
вищою освітою магістр за спеціальністю
курсів тематичного удосконалення з
офтальмології для бакалаврів і магістрів на
«Сестринська справа».
3. Запровадити проходження курсів
післядипломному етапі навчання.
6. Встановлено необхідну участь
спеціалізації з офтальмології, основ
профілактики офтальмологічних хвороб,
медичної сестри у профілактиці, поліпшені
реабілітації
пацієнтів
з
і прогнозу, реабілітації, соціальній та
адаптації
пацієнтів
із
офтальмопатологією, для медичних сестер
професійній
захворюваннями органа зору та його
центрів ПМСД з освітньо-кваліфікаційним
придатків. Є обов'язковим покращення
рівнем «молодший спеціаліст» у перші
підготовки медичного персоналу на до і
місяці після почтку трудової діяльності.
після дипломному рівні, та розмежування
4. Медичним сестрам із вищою освітою
функцій лікаря та медичної сестри в
(бакалаврам та магістрам за спеціальністю
медико - профілактичній роботі та
«Сестринська справа» для підвищення
свого освітнього та професійного рівня
реабілітації пацієнтів офтальмологічного
більш
широко
використовувати
профілю.
симпозіуми,
науково-практичні
7. Встановлено, що одним із
конференції та інші наукові форуми з
перспективних напрямків удосконалення
питань актуальних проблем офтальмології,
підготовки
медичних
сестер
на
основ профілактики офтальмологічних
додипломному
етапі
є
збільшення
хвороб,
реабілітації
та
санаторнокількості
годин
вивчення
курсу
курортного
лікування
пацієнтів
з
офтальмології та проведення науковоофтальмопатологією, у тому числі on line
практичних конференцій з актуальних
через мережу Інтернет.
проблем
офтальмології,
основ
профілактики офтальмологічних хвороб,
реабілітації
та
санаторно-курортного
лікування пацієнтів з офтальмопатологією.
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ У
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ВІДДІЛЕННЯХ І ЦЕНТРАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ
БАГАТОПРОФІЛЬНИХ ЛІКАРЕНЬ ТА ЛІКАРЕНЬ ВІДНОВНОГО
ЛІКУВАННЯ
Бухта Д.М.
Житомирський інститут медсестринства

Бухта Дмитро
Магістр 2015 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
Вступ
Актуальність
теми.
Розвиток
наукового-технічного
прогресу,
впровадження
у
виробництво
високоефективних технологій, процентне
зростання кількості міського населення,
економічні
катаклізми
в
окремих
державах, висока міграція населення
спричиняють вплив стресових ситуацій на
людський організм, що не може не
вплинути на тривалість життя, структуру
захворюваності, причини інвалідизації та
смерті [11] .
Щорічно
спеціалізовану
фізіотерапевтичну допомогу отримують
близько 80-90 тис. хворих. Робота

фізіотерапевтичної служби базується на
нормативах
документах
Міністерства
охорони здоров’я, що регламентують
діяльність фізіотерапевтичних пунктів,
кабінетів, відділень, їх штатний розклад,
перелік
відповідного
медичного
обладнання, покази до госпіталізації
хворих, тощо [33].
Безсумнівна перевага фізіотерапії
перед іншими методами лікування — її
висока ефективність укупі з безпекою.
Вона не тільки не вимагає застосування
лікарських препаратів, а й завдяки своєму
активному впливу на організм дозволяє
скоротити прийом ліків в рази за рахунок
підвищення чутливості організму до
лікувальних властивостей медикаментів.
Фізіотерапія дозволяє звести до мінімуму
можливі побічні явища і неприємні
наслідки як самої хвороби, так і її
лікування, що негативно позначається на
захисних силах організму.
Медсестринствонайпоширеніша
ланка системи охорони здоров'я- нині
увійшло в період швидких і грунтованих
змін, що вимагають якісно нових підходів
до навчання медичних сестер та їхньої
практичної діяльності[58].
Медсестринство
як
професія,
спирається на стандарти освіти, певну базу
знань,
етичний
кодекс,
професійні
стандарти та довіру громади. Головною
характеристикою професії є набуття
спеціальних
теоретичних
знань,
практичних умінь та професійних навичок,
вивчення та застосування їх на практиці
[5].
У сучасних умовах докорінно
змінилося місце і роль медичної сестри в
галузі охорони здоров'я [38]. Підвищилися
вимоги
до
якості
їхньої
роботи,
розширилися обсяги надання медичної
допомоги
середніми
медичними
працівниками, з’явилась необхідність
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відпрацювання стандартів сестринського
догляду та критерії оцінки якості їхнього
виконання [6].
Роботу медсестри, окрім підтримання
здоров'я, професіонального догляду за
хворими, полегшення страждань, визначає
розуміння цінності людського життя,
усвідомлення
потреби
доброти
та
милосердя, вміння бачити не хворобу, а
людину з її духовною та фізичною
неповторністю [29].
Кожна людина, яка звертається за
медичною допомогою, має право не тільки
на своєчасну і висококваліфіковану
допомогу, але й на чуйне, уважне
ставлення медичної сестри, на її
доброзичливість, правдивість, чесність,
терпіння, безкорисливість, старанність і
охайність [17;46].
Ефективність
медсестринського
процесу у профілактиці, лікуванні та
реабілітації хворих фізотерапевтичного
відділення третинного рівня залежить від
високої кваліфікації медичних працівників.
Особливого значення набуває наукове
обґрунтування перспективних підходів до
розроблення професіограми медичної
сестри відділення фізіотерапії. Діяльність
медичної сестри передбачає відповідність
її кваліфікаційній характеристиці, особливі
вимоги до її психограми. Медична сестра
повинна здобути високі теоретичні знання,
набути практичних умінь і навичок, бути
готовою до високопрофесійної допомоги
тим, хто її потребує. [19;26;35].
На сьогодні відсутні єдині стандарти
та підходи до організації роботи медичної
сестри у багатопрофільних лікарнях, тому
вивчення особливостей роботи медичної
сестри фізіотерапевтичного віддділення є
актуальним і потребує подальшого
вивчення. [18;52].
Впровадження в практику охорони
здоров'я стандартів надання медичної
допомоги буде ще одним доказом
посилення ролі права в медицині і
відображенням контролю якості та
ефективності медичної допомоги. [26;38].
Мета дослідження – обгрунтування
перспективних підходів до удосконалення
медсестринського
процесу
у
фізіотерапевтичних відділеннях та центрах
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реабілітації лікарень відновного лікування,
зокрема розробки професіограми медичної
сестри
спеціалізованого
фізіотерапевтичного
відділення
на
прикладі Житомирської обласної клінічної
лікарні ім.О.Ф.Гербачевського.
Завдання наукового дослідження:
1.
Проведення критичного аналізу
світового та вітчизняного досвіду
розвитку фізіотерапевтичної служби.
2.
Розробити програму, обсяг і методи
дослідження.
3.
Проаналізувати існуючу систему
організації роботи медичних сестер
фізіотерапевтичного
відділення
та
науково
обґрунтувати
перспективні
підходи до внесення змін у посадові
інструкції,
згідно
з
освітньокваліфікаційним рівнем працівників
4.
Визначення
рівня
готовності
студентів – випускників відділення
«Сестринська справа» - додипломний
рівень,
медсестер-бакалаврів
та
медичних
сестер
–
магістрів,
Житомирського
інституту
медсестринства
щодо
професійної
діяльності у спеціалізованому відділенні
фізіотерапії.
5.
Розробити професіограму медичної
сестри
спеціалізованого
фізіотерапевтичного
відділення
Житомирської обласної клінічної лікарні
ім. О.Ф. Гербачевського.
Об’єкт дослідження: особливості
професійної діяльності медичних сестер
фізіотерапевтичного відділення.
Предмет
дослідження:
професіограма
медичної
сестри
фізіотерапевтичного
відділення
Житомирської обласної клінічної лікарні
ім.О.Ф. Гербачевського.
Головна ідея та основні положення
концепції дослідження відображені в
робочій гіпотезі, що ґрунтується на
припущенні згідно з якими організація
медсестринського
процесу
у
фізіотерапевтичному
відділенні
має
особливості, зумовлені взаємодією лікарів

та медичних сестер на всіх етапах
високоспеціалізованої медичної допомоги.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що вперше
проведено
наукове
обґрунтування
перспективних підходів до стандартизації
медсестринського процесу відділення
фізіотерапії третинного рівня.
Теоретична цінність роботи полягає
у доповненні теорії соціальної медицини
щодо
організації
надання
фізіотерапевтичної допомоги пацієнтам на
третинному рівні надання медичної
допомоги та у визначенні концепції
організації сестринського процесу у
спеціалізованому
фізіотерапевтичному
відділенні.
Практичне значення дослідження
полягає в :
1.
Розробленні
професіограми
медичної
сестри
спеціалізованого
фізіотерапевтичного
відділення
Житомирської обласної клінічної лікарні
ім.О.Ф. Гербачевського.
2. Внесені змін та доповнень до
посадових інструкцій медичної сестри
відділення фізіотерапії з розподілом
функціональних
обов’язків
медичної
сестри в залежності
від освітньокваліфікаційного рівня
(«молодший
спеціаліст», з базовою вищою освітою
(бакалавр) та вищою освітою (медичної
сестри-магістр).
3. Розроблено пропозицій щодо
внесення змін та доповнень в навчальні
плани та навчальні програми підготовки
дипломованих
медичних
сестер
та
бакалаврів з предмету «Медична та
соціальна реабілітація».
Апробація
результатів
дослідження.
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних конференціях зокрема:

на
Всеукраїнській
науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи» Житомир, 2014 р.;
 на
Всеукраїнській
науковопрактичній студентській конференції

«Фахівець ХХI століття» - Житомир, 15
квітня 2014 року
 на науково-практичній конференції
“Завдання держави у забезпеченні
ефективної кадрової політики системи
охорони здоров’я” - Київ, 2015р
Публікація
результатів
дослідження.
Матеріали
роботи
знайшли
відображення у 5 наукових працях, з них,
всі самостійні.
Структура та обсяг роботи.
Робота складається зі вступу,
розділів, висновків, списку використаних
джерел та додатку. Повний обсяг роботи –
127 сторінок друкованого тексту, з них 120
сторінок основного тексту та 7 сторінок
додатків. Список використаних джерел
містить 110 найменувань, з них 80
кирилицею та 30 латиною.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
Д.М.Бухти
«Стандартизація
мед
сестринського
процесу
у
фізіотерапевтичних
відділеннях
і
центрах реабілітації багатопрофільних
лікарень
та
лікарень
відновного
лікування» можна ознайомитись в
бібліотеці
Житомирського
інституту
медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ
І.
Організація
роботи
фізіотерапевтичної служби
1.1. Організація
фізіотерапевтичної
допомоги у світі та Україні
1.2. Історія розвитку фізіотерапевтичної
допомоги
1.3. Фізіотерапія.
Класифікація
лікувальних факторів і їх характеристика
1.4. Найважливіша
патологія,
яка
потребує фізіотерапевтичної допомоги
Розділ ІІ. Програма, предмет і методи
дослідження
2.1. Етапи дослідження
2.2. Методи дослідження
Розділ
ІІІ.
Організація
роботи
фізіотерапевтичного відділення
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3.1. Житомирська обласна клінічна лікарня
ім. О.Ф.Гербачевського як лікувальнопрофілактичний заклад третинного рівня
3.2. Матеріально-технічна база та функції
відділення
фізіотерапії
обласної
клінічної
лікарні
ім.
О.
Ф.
Гербачевського
3.3.
Структура
та
склад
фізіотерапевтичного відділення
3.3.1. Функції відділення фізіотерапії
3.4.
Загальні вимоги щодо діяльності
роботи фізіотерапевтичної служби України
3.4.1. Положення про фізіотерапевтичну
лікарню
3.4.2. Положення про фізіотерапевтичну
поліклініку
3.4.3. Положення про відділення (кабінет)
фізіотерапії лікувально-профіліктичного
закладу
3.4.4. Загальні вимоги щодо діяльності
роботи
лікарського
складу
фізіотерапевтичної служби
3.4.5.
Вимоги
щодо
позаштатного
головного фізіотерапевта
міністерства
охорони здоров’я, обласних (міських)
управлінь охорони здоров’я
3.4.6.
Вимоги
щодо
завідуючого
відділенням
(кабінетом)
фізіотерапії
лікувально-профілактичного закладу
3.4.7. Вимоги щодо лікаря-фізіотерапевта
лікувально-профілактичного закладу
3.5. Загальні вимоги щодо діяльності
роботи медсестринського персоналу у
фізіотерапевтичному відділенні
3.5.1. Старша медична сестра відділення
(кабінету) фізіотерапії
3.5.2.
Медична
сестра
відділення
(кабінету) фізіотерапії
3.5.3. Медична сестра, яка проводить
процедури массажу
Розділ
IV.
Готовність
студентів
Житомирського
інституту
медсестринства
до
роботи
у
фізіотерапевтичному відділенні
4.1. Загальна характеристика респондентів
4.2. Визначення рівня знань та готовності
до роботи студентів 4-го курсу відділення
«Сестринська справа», бакалаврів та
магістрів з клінічної дисципліни «Медична
та соціальна реабілітація»
4.3. Визначення рівня знань студентів 4-го
курсу відділення «Сестринська справа»,
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медсестер-бакалаврів
та
магістрів
медсестринства
щодо
методів
фізіотерапевтичного лікуваня
4.4.
Перспективні
підходи
щодо
покращення підготовки медичних сестер
до
роботи
у
спеціалізованому
фізіотерапевтичному відділенні
Розділ V. Професіограма медичної
сестри
5.1.
Загальна
характеристика
професіограми
5. 2. Професіограма медичних сестер
5.3. Професіограма медичної сестри
відділення фізіотерапії
5.3.1. Вимоги до медичних сестер згідно
освітньо-кваліфікаційної характеристики
5.3.2. Психограма
5.3.3. Нормативи навантаження середніх
медичних працівників при виконанні
фізіотерапевтичних процедур в умовних
процедурних одиницях
5.3.4.
Кваліфікаційні
вимоги
та
функціональні обов’язки медичних сестер
відділення фізіотерапії залежно від рівня
ступеневої освіти
Висновки
Список використаних джерел наукової
літератури
Додатки
ВИСНОВКИ
У магістерській дисертації зроблено
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров'я – за допомогою медикосоціологічного дослідження рівня знань та
готовністі
студентів
відділення
«Сестринська справа» до роботи у
відділенні фізіотерапії третинного рівня,
науково огрунтовати перспективні підходи
до покращення підготовки медичних
сестер до роботи у фізіотерапевтичних
відновного
відділеннях
та
центрах
лікування, що дало змогу сформулювати
такі висновки і практичні рекомендації.
1. Підтверджено, що особливістю
спеціалізованих відділень фізіотерапії є
велике розмаїття нозологій у хворих, що
підлягають фізіотерапевтичному лікуванню.
Показники діяльності фізіотерапевтичного
відділення свідчать про те, що з кожним
роком кількість хворих, які потребують
фізіотерапевтичної допомоги збільшується.

Це накладає велику відповідальність на
медичних сестер, щодо правильного
догляду за хворими та обумовлює
необхідність
їхнього
безперервного
навчання.
2. Встановлено, що всі три групи
досліджуваних медичних сестер з різними
ступеневими
рівнями
підготовки
(початковий,
медсестри-бакалаври
та
магістри медсестринства) мають досить
високий рівень знань з фізіотерапії,
лікувальної фізкультури
та фізичної
реабілітації. Так, досконалі та достатні
знання спостерігали у 62,0% студентів
відділення «Сестринська справа» 4-го року
навчання; у 70,5% - медичних сестербакалаврів і в 83,3% - магістрів за
спеціальністю «Сестринська справа».
3. Однак, рівень знань та готовність
до
роботи
у
спеціалізованому
фізіотерапевтичному
відділення
дипломованих медичних сестер, медичних
сестер-бакалаврів
і
магістрів
за
спеціальністю
«Сестринська
справа».
потребують удосконалення. Встановлено,
що дипломованих медичних сестер з
першим
рівнем
підготовки
після
закінчення медичних училищ і коледжів
доцільно використовувати на первинному
рівні, а для роботи у спеціалізованих
відділеннях
фізіотерапії
необхідна
додаткова
підготовка:
бакалаврат і
магістратура на другому і третьому рівнях
ступеневої підготовки.
4. Підтверджено, що медичні сестри
всіх
трьох
ступенів
підготовки
(дипломовані
медсестри,
медсестри
бакалаври та магістри за спеціальністю
«Сестринська
справа»)
потребують
постійного
удосконалення
на
післядипломному етапі освіти.
5. Встановлено, що дипломованих
медичних сестер з першим рівнем
ступеневої освіти після спеціалізації з
фізіотерапії доцільно використовувати у
закладах охорони здоров'я центрів ПМСД
як медичних сестер фізіотерапевтичних
кабінетів.
У
спеціалізованих
фізіотерапевтичних
відділеннях
вторинного і третинного рівнів, а також у
центрах і лікарнях відновного лікування
доцільно використовувати бакалаврів і

маістрів за спеціальністю «Сестринська
справа»
після
курсів
тематичного
удосконалення
з
фізіотерапії
для
бакалаврів і магістрів на післядипломному
етапі навчання.
6.
Розроблено
професіограму
медичної
сестри
спеціалізованого
фізіотерапевтичного
відділення
та
проведено розмежування функціональних
обов'язків
медичних
сестер
спеціалізованих
фізіотерапевтичних
відділень, центрів та лікарень відновного
лікування залежно від рівня ступеневої
медсестринської освіти: дипломована
медична сестра, медична сестра-бакалавр
та магістр за спеціальністю «Сестринська
справа»
7. Встановлено, що одним із
перспективних напрямків удосконалення
підготовки
медичних
сестер
на
додипломному
етапі
є
збільшення
кількості
годин
вивчення
основ
фізіотерапії, лікувальної фізкультури та
фізичної реабілітації, а також регулярне
проведення
науково-практичних
конференцій з актуальних проблем
фізіотерапії, лікувальної фізкультури,
фізичної
реабілітації
і
санаторнокурортного лікування.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.
Розглянути
та
затвердити
професіограму
медичної
сестри
фізіотерапевтичного
відділення
на
регіональному рівні.
2. Внести зміни та доповнення до
посадових інструкцій медичної сестри
відділення фізіотерапії з розподілом
функціональних
обов’язків
медичної
сестри в залежності
від освітньокваліфікаційного
рівня
(молодший
спеціаліст, спеціаліст з базовою вищою
освітою - бакалавр та із завершеною
вищою освітою магістр за спеціальністю
«Сестринська справа».
3. Запровадити проходження курсів
спеціалізації з фізіотерапії, лікувальної
фізкультури та фізичної реабілітації для
медичних сестер центрів ПМСД з
освітньо-кваліфікаційним
рівнем
«молодший спеціаліст» у перші місяці
після почтку трудової діяльності;
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4. Медичним сестрам із вищою
форуми з питань фізіотерапії, лікувальної
фізкультури, фізичної реабілітації та
освітою (бакалаврам та магістрам за
санаторно-курортного лікування, у тому
спеціальністю «Сестринська справа» для
числі on line через мережу Інтернет.
підвищення
свого
освітнього
та
професійного
рівня
більш
широко
використовувати симпозіуми, науковопрактичні конференції та інші наукові
ЛІТЕРАТУРА
1.
Голяченко А.О. Медична реабілітація в Україні: досягнення і проблеми
/А.О.Голяченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України: - 2009. № 1. - С. 57-61.
2.
Григорьев К.И. Роль медсестры в профилактике болевых ощущений / К.И. Григорьев
// Медицинская сестра. - 2012. - № 8. - С. 510.
3.
Ефимов, А.П. Научно-методические проблемы и достижения технологии семейной
реабилитации / А.П.Ефимов // Медицинская реабилитация. - 2009. - № 1. - С. 33-37.
4.
Изучение комплекса санаторно-курортного лечения с включением спирулиновых
ванн на клинико-функциональное состояние у больных / Л.Ф. Чепурная, Н.С.Григорьева,
К.Е.Плаксин // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2009. - № 2. - С. 42-44.
5.
КачесовВ.А. Основы интенсивной реабилитации. - СПб., 2005. -112с.
6.
Лечебная физическая культура: учеб. пос. /Л.М.БелОзерова, Л.Н.Власова, В.В.Клестов
и др. - Ростов на Дону: Феникс, 2010. - 222 с.
7.
Медицинская реабилитация: в 3-х т. / Под. ред. В.М.Боголюбова. - 2-е изд., доп. - М.,
2011 - Т.1.-676 с.
8.
Медична та соціальна реабілітація: навч. посіб. /І.Р.Мисула, Л.О.Вакуленко, М.І.Швед
та ін.; За ред. І.Р.Мисули, Л.О.Вакуленко.-Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. - 402 с.
9.
Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової
системи / За ред^В.Ю.Мартинюка, С.М.Зінченко. - К.: Інтермед, 2010. — 416 с.
10.
Пасєчко, Н.В. Основи сестринської справи: підруч. для студ. мед. навч. закладів /
Н.В.Пасєчко, М.О.Лемке, П.Є.Мазур. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. - 544 с.
11.
Терапія: підручник / За ред. С.К.Ткаченко, Р.І.Поцюрка. - К. : Здоров'я, 2009. - 752 с.
12.
Фізіотерапія: навч. посіб. /О.В.Тяжка, О.П.Вінницька, Т.І.Лутай, та ін.; За ред.
О.В.Тяжкої. - К.: Медицина, 2013. - 552 с.
13.
Роль сестринского персонала в оказании квалифицировванной медицинской помощи
// Главная медицинская сестра. - 2009. -№ 10.-С. 11-14.
14.
Семенова К.А.. Махмудова П.М. Медицинская реабилитация и социальная адаптация
больных. — Ташкент: Медицина, 1990.— 275 с.
15.
Сестринское дело: учебник для студентов факультетов высшего сестринского
образования медицинских вузов . Т.2 / Ред. А.Ф.Краснов. - М. : ГП "Перспектива", 2009. 504 с.
16.
Слабкий Г.О. Деякі питання організації реабілітації дітям (аналітичний огляд) /
Г.О.Слабкий, О.В.Шевчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я
України. - 2012. - № 1. - С. 62-64.
17.
Слободян, Л.М. Діагностика захворювань та реабілітація дітей: учебное пособие
/Л.М.Слободян, В.Ф.Лобода, Н.Б.Процайло; За ред. Л.М.Слободян. - Тернопіль :
Укрмедкнига, 2011. - 614 с.
18.
Соціальна медицина та організація охорони здоров'я / Під. заг. ред. Ю.В.Вороненка,
В.Ф.Москаленка. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. - 680 с.
36

19.
Реброва О.Ю. Статистический анализ данных. Применение прикладных программ
Statistica /О.Ю.Реброва. -М., 2012. -312 с.
20.
Лапач C.H. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с
использованием Ехеї / С.Н.Лапач, А.В.Чубенко, П.Н.Бабич. -К.: Морион, 2011. -320 с.
21.
Батова Н.Я. Системний підхід до реабілітації фізіологічних функцій людини: нові
технології / Н.Я. Батова, В.А. Гуменюк, Т.Д. Джебраілова та ін. // Вісник нових медичних
технологій. -1998. -№1. С.26-29.
22.
Боголюбов В.М. Загальна фізіотерапія / В.М. Боголюбов, Г.Н. Пономаренко //:
Підручник. М .: Медицина, 1999. - 432 с.
23.
Буянов В.М. Лазеротерапія больового синдрому / В.М. Буянов, К.Ю Данилов, Е.Ю.
Заранко // Тези міжнар. конф. "Перспективні напрямки лазерної медицини". Одеса, 2012. - С.
32-33.
24.
Васичкин В.І. Довідник з масажу. / В.І. Васичкин // - Л .: Медицина, 1999. 192 с.
25.
Воробйов М.Г. Фізіотерапія на дому. / М.Г. Воробйов, В.М. Воробйов // СПб:
Гіппократ, 2012. - 208с.
26.
Воробйов М.Г. Практичний посібник з електро- та магнітотерапії. / М.Г. Воробйов,
Г.Н. Пономаренко // - СПб.: Гіппократ, 2012. 207 с.
27.
Григор'єва В.Д. Нові підходи до застосування фізичних факторів в практиці медичної
реабілітації хворих / В.Д. Григор'єва, Д.В. Суздальніцкій, Н.Є. Федорова // Зап. курортол. 2010.-№1.-С. 3-7.
28.
Давидкин Н.Ф. До питання про терміни: лікування, реабілітація, відновлювальна
медицина // Технології відновлювальної медицини XXI століття: Матеріали першого
російського наукового форуму. / Н.Ф. Давидкин // М., 2011. - С. 57-58.
29.
Демецька A.M. Навчальний посібник по застосуванню магнітної енергії в практиці
охорони здоров'я. / AM Демецька, A.B. Цецохо .// - Мінськ, 2012.-74 с.
30.
Дубровський В.І. Реабілітація в спорті. / В.І. Дубровський // - М .: ФиС, 1991.-204 с.
31.
Євдокимова Т.А. Основи лікувальної фізичної культури / Т.А. Євдокимова, М.Ю.
Богданова // Нелекарственная медицина. 2013. - N1. -С. 53-58.
32.
Єгорова Г.І. Ультразвукова терапія / Г.І. Єгорова // Нелекарственная медицина. СПб. №2. - 2010. - С. 4-7.
33.
Єжов В.В. Фізіотерапія в схемах, таблицях і малюнках: довідник. / B.В. Єжов, Ю.І.
Андріяшек // - М .: ACT; Донецьк: Сталкер, 2010. 302 с.
34.
Іванов Є.М. Принципи та етапність медичної реабілітації / Е.М. Іванов, Е.А. Ендакова
// Зап. курортол. 2013. - №2. - С. 40 - 43.
35.
Кирилов Ю.Б. Механізм дії магнітного поля на живий організм / Ю.Б. Кирилов, Ю.І.
Ухов, A.B. Ластушкін та ін. // Зап. курортол. - 1995. -№3. С.43.
36.
Кир'янова В.В. До питання про економічну ефективність фізіотерапевтичних методів
лікування / В.В. Кир'янова, І.В. Мельницька // Актуальні питання фізіотерапії, курортології
та відновлювальної медицини: Зб. тез. СПб., 2012. - С. 39-41.
37.
Кир'янова В.В. Фізіотерапія з позиції її рентабельності / В.В. Кир'янова, І.В.
Мельницька // Нелекарственная медицина. 2006, - №1. - С.4-6.
38.
Клячкин Л.М. Гірудотерапія в системі медичної реабілітації /Л.М. Клячкин //
Технології відновлювальної медицини XXI століття: Матеріали першого російського
наукового форуму. - М., 2001. - С. 266 269.
37

39.
Козлов В.І. Основи лазерної фізіо і рефлексотерапії. В.І. Козлов, В.А. Буйлін, І.Г
Самойлов //. - Самара-Київ, 1993. - 146 с.
40.
Пономаренко Г.Н. Основи доказової фізіотерапії. / Г.Н. Пономаренко // СПб .:
ВМедА, 2003: - 224 с.
41.
Пономаренко Г.Н., Турківський І.І: Біофізичні основи фізіотерапії. СПб .: ВМедА.,
2003. -152 с.
42.
Пшетаковскій І. JT. Артрози. Клініка, діагностика, лікування та реабілітація. / І.Л.
Пшетаковскій // Изд. Астропринт. 2004. - 288 с.
43.
Семенов Б.Н. Про організацію служби медичної реабілітації / Б.Н. Семенов, Н.І.
Нестеров, І.А. Амосов та ін. // Зап. курортол. - 1998. -№2. С. 4444.
Сулаберідзе Є.В. Проблеми реабілітації та якості життя всучасної медицині // Ріс. мед.
журн. - 1996. - №6. - С. 9-11.
45.
Суслова ГА. Реабілітація: шляхи розвитку / ГА. Суслова, Пн Григор'єва, JI.H. Бобко та
ін. // Педіатрія на рубежі століть. Проблеми, шляхи розвитку: Зб. доп. СПб., - 2000. - Ч.П - С.
98-100.
46.
Ситін Л.В., ЗолоевГ.К., Васильченко Е.М.- Реабілітація інвалідів з порушеннями
функцій опори і двіженія.-Новосибірськ. - 2003. - с.37 - 45).
47.
Улащик B.C. Нові методи і методики фізичної терапії. Мн.-1986.-175 с.
48.
Улащик B.C. Теоретичні та практичні аспекти загальної магнітотерапії / BC Улащик //
Зап. курортол. - 2001. - №5. - С. 3-7.
49.
Улащик B.C. Ультразвукова терапія. / B.C. Улащик, A.A. Чиркин // Мінськ: Білорусь
1983. 254 с.
50.
Улащик B.C. Про поєднаних методах магнітотерапії. / BC Улащик // Фізіотерапія,
бальнеологія і реабілітація 2010. -№ 2. - С. 3-9.
51.
Улащик B.C., Лукомський І.В. Загальна фізіотерапія: Підручник / Мн.-203.-512 с.
52.
Ушаков A.A. Керівництво по практичній фізіотерапії. Москва .: АНМІ, - 1996.-271 с.
53.
Фізіотерапія: Національне керівництво / під ред. Г.Н. Пономаренко. М .: ГЕОТАР Медіа, - 2009. - 864 с.
54.
Чоговадзе A.B. Реабілітація хворих та інвалідів в лікувально-профілактичних закладах
/ AB Чоговадзе, Т.С. Алфьорова, Б.А. Поля, Г.Є. Іванова, А.Н. Лобков // Охорона здоров'я
РФ. 1998. - №5. -С. 30-33.
55.
Шавіанідзе Г.О. Бальнеотерапія, тракция і кинезотерапия в реабілітації хворих на
остеоартроз. / Г.О Шавіанідзе // - Фізіотерапія, бальнеологія і реабілітація - Вид. «Медицина»
- 2009. -№ 1.-С 18-21.
56.
Ясногородський B.F. Медична реабілітація / Под ред. В.М. Боголюбова: -М. Перм, 1998. - Т.1. - С. 194-296.
57.
Ясногородський В.Г. Довідник з фізіотерапії / В.Г. Ясногородський // М.: Медицина. 1992.- 512 с.
58.
Боголюбов В.М., Пономаренко Г.П. Загальна фізіотерапія, підручник для студентів
вузів. - М .: СПб, 2007. - 480 с.
59.
Ілларіонов В.Є. Основи лазерної терапії. - М., 1992. - 182 с.
60.
Каплун Н.А., Леонова В.М., Племяннікова М.М. Практичний посібник з проведення
фізіотерапевтичних процедур (друге видання, перероблене і доповнене) під ред.
А.Н.Обросова. - М .: Медицина. - 1965. - 210 с.
61.
Калугін В.О., Маслянко В.А., Глубоченко В.Г., Кушнір Л.Д. Фізіотерапія та
курортологія. - Чернівці, 2012. - 128 с.
38

62.
Кенц В.В., Литвиненко А.Г. Основні принципи застосування фізичних лікувальним і
профілактичних засобів // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2010. - № 4. - С. 5559.
63.
Клінічна фізіотерапія / За ред. В.В.Оржешковського. - К .: Здоров'я, 1984. - 448 с.
64.
Клячкин Л.М., Виноградова М.Н. Фізіотерапія. - М .: Медицина, 2012. - 240 с.
65.
Козлов В.І., Буйлін В.А., Самойлов Н.Г. Основи лазерної радіо- і рефлексотерапії. - К
.: Здоров? Я, 2012. - 168 с.
66.
Комарова Л.А., Благовидової Л.А. Керівництво по фізичних методів лікування. - М .:
Медицина, 2012. - 264 с.
67.
Курортологія і фізіотерапія / За ред. В.М.Боголюбова. - М .: Медицина, 2009. - Т. І. 560 с., Т.ІІ. - 640 с.
68.
Мавродий В.М. Фізіотерапевтичні засоби: дозування, помилки призначення,
рецептура (довідник). - Одеса: Олімпія, 2011. - 101 с.
69.
Пасинків Є.І. Фізіотерапія. - М .: Медицина, 1980. - 279 с.
70.
Пономаренко Г.Н. Електромагнітотерапіі і світлолікування. - СПб., 2011. - 102 с.
71.
Практична Фізіотерапія / Калугін В.О., Глубоченко В.Т., Кушнір Л.Д., Зуб Л.О. - 2010.
- 232 с.
72.
Довідник з фізіотерапії / Под ред. А.Н.Обросова. - М .: Медицина, 1976. - 344 с.
73.
Стрелас А.К., Деряпа Н.Р., Іванов Є.М. Ультрафіолетові випромінювання в лікуванні
та профілактиці захворювань. - Томськ, 2013. - 152 с.
74.
Фізіотерапія / Панасюк Є.М., Федорів Я.М., Моділевській В.М., Фільчакова З.І. Навч.
посібник. - К .: Здоров? Я, 2010. - 248 с.
75.
Фізіотерпія / Под ред. Вейсса М., Земботого А. / Переклад з польської І.В.Осечіненко.
- М .: Медицина, 2010. - 494 с.
76.
Френкеів І.Д. До питання про постороения загальної теорії фізичної терапії // Зап.
курортології, фізіотерапія і лікувальна фізкультура. - 2012. - № 2. - С. 1-4.
77.
Улащик В.С. Введення в теоретичні основи фізичної терапії. - Мінськ: Наука і техніка,
1981. - 238 с.
78.
Клочкова Е.В. Построение программы физической терапии / Е.В. Клочкова // Ученые
записки СПб гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова -2011. Т. X, №1. - С. 79-82..
79.
Навчальний посібник з фізіотерапії / Под ред. А.Н.Сперанского. - М .: Медицина,
2011. - 280 с.
80.
Царфіс П.Г., Френкель І.Д. Біохімічні основи фізичної терапії. - М .: Вища школа,
2012. - 156 с.
81.
Accardo P.J. William John Little and cerebral palsy in the nineteenth century // J. Hist Med.
Allied Sci. - 2010. - № 44. - p. 56-71.
82.
Aso K., Scher M.S., Barmada M.J. Cerebral insults and seizures in neonates. // Child Neuro
U. - 2012. - № 5. - p. 224-228.
83.
Bach-y-Rita P. Brain plasticity as a basis for recovery of functions in humans
//Neurophysiologia. - 1990. - № 28 — p. 547-554.
84.
Campistol Plana J., Escofcl Soleras C\. Poo Arguclles P. Periventriciilar leiico-malacia: its
retrospective diagnosis in children with spastic diplegia. (Spanish). //Anales Espanolcsde Pediatria.1996- № 44(6) - p. 553-556.
85.
Cioni G. Di Pace M. C. et al. MRI findings and sensorimotor development in infants with
bilateral spastic cerebral palsy // Brain & Development. 2011. - № 19 (4) - p. 245-53. |
39

86.
Eicher P.S., Batshaw M.L. Cerebral palsy. In the child with Development Disabilities. 2010.
- 537.-p. 551.
87.
Eng C. D. Traumatik peripheral nerve palsies and spinal cord injuries. // Neo-natology:
Pathophysiology and Management of the Newborn. 4th ed. J.B. Lippincot, 2012.
88.
Harrison A. Spastic Cerebral palsy: Possible spinal interneuronal contriburions. // Child
NeuroU/ - 2011. - № 30. - p. 769-780
89.
Kozijavkin W. New Intensive Neurophysiological Rehabilitation System for Treatment of
Patients with CP. // Abstracts of II Mediterranean Congress of
Physical Medicine and
Rehabilitation. - Valencia, 1998. — p. 1.
90.
Bader R., Gallaechi G. Schmerzkompendium: Schmerzen verste-hen und behandeln.
Stuttgart; New York, 2011.-300s.
91.
Biefang S. Assessment methods for rehabilitation / S. Biefang, P. Potthoff// Int. J. Rehabil.
Res. 1995. -Vol. 18, N 3. - P. 201-213.
92.
Bombelli R. Structure and function in normal and abnormal hip: how to rescue mechanically
jeopardized hip / R. Bombelli // 3-rd. ed., rev. and enl. p. Berlin, Heidelberg, New York: Springer
Verlag, 2013. 221 p.
93.
Bozic K.J. Economic evaluation in orthopaedics / K.J. Bozic; A.G. Rosenberg, R.S.
Huckman et al. //J. Bone Joint Surg. 2013. - V.85-A, N1-129-142.
94.
Callies R., Schreiber U., Schmolenski U., Steinberg R., Bocker B. Dosisparameter einer
localen Kaltluftapplikation, Phys. Rehab. Kur. Med. — (2012),-190-193.
95.
Camrath J. E. Physiotherapie.-Stuttgart; New York: Thieme Ver-lag, 1983. -254 s.
96.
Colby S.M., Kirkendall D.T., Bruzga R.F. Electromyographic analysis and energy
expenditure of harness supported treatmill walking: implications for knee rehabilitation // Gait.
Posture. 2000. - Vol. 10, N3.P.200-205.
97.
Conradi E. Schmerzen und Physiotherapie.- Berlin: Verlag Ge-sundheit GmbH,- 1990.-287
s.199. 134)
98.
Coulton L.A. The effects of low-frequency pulsed magnetic fields on chick embryonic
growth / L.A. Coulton, AT. Barker // Physics in Medicine and Biology. 2011. - Vol. 36, N 3. - P.
369-381.
99.
Fagrell B', Intaglietta M. Microcirculation: its significance ^ in, clinical and molecular
medicine//J. Intern. Med; 2007. - V.241, N.5. - P1349-362.
100. Fitsimmons R.J. Trowth factors and electromagnetic fields-in bone //Clin. Plast. Surg. 2012. Vol. 21, N 3, P. 401-406.
101. Fontanesi G. Pseudarthroses treatment with cancellous bone graft and: low-frequency pulsing
electromagnetic fields / G. Fontanesi, F. Giancecchi, R. Rotini //J. Bioelectricity. 2011. - Vol. 4, N
1. - P. 163-170.
102. Fritzsche M. Grundlagen der Massage und physikalischen Thera-pie: -Berlin: Springer Verlag,
2010. - 332 s.
103. Gnewuch A., Freiwald J., Engelhardt M. Physiotherapeutische Be-handlung nach
Knietraumen. (Treatment with physical therapy after knee injuries)//Wien. Med. Wochenschr2010. Vol. 147, N23-24. -P.570-576.
104. Gratarolla M. Interaction between weak EM fields and byosystems / M. Gratarolla, A.
Chigbrera, R. Viviani et al. // J. Bioelectricity. 2012. - Vol. 4,N. l.-P. 75-91.
105. Heckman J.D. Nonunion treatment with pulsed electromagnetic fields / J.D. Heckman, A.J.
Ingram, R.D. Loyd // Clin. Orthop. 1981. -N 161. - P. 5866.
106. Kitchen S.S. A review of therapeutic ultrasound / S.S. Kitchen, C J. Partridge // Physiotherapy.
2011. - Vol. 76. - P. 593-600.
40

ГОТОВНІСТЬ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-БАКАЛАВРІВ ДО
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Габрук Н.І.
Житомирський інститут медсестринства

Габрук Наталія
Магістр 2015 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
ВСТУП

Обґрунтування

актуальності

теми
Демократичні зміни, що відбулися
нині у демократичному суспільстві, та
процеси європейської інтеграції ставлять
перед державою нові завдання щодо
соціально-економічного та духовного
розвитку. Так, позитивні зрушення в
медичній галузі, які забезпечили б
покращення
медичної
допомоги
населенню, неможливі без реформування
у медсестринстві. Важливою складовою
стратегічного плану розвитку охорони
здоров’я є ефективна освітня політика,
оскільки від рівня підготовки медичних та

фармацевтичних кадрів належить якість
надання медичної допомоги населенню
країни [1].
Система підготовки медичних сестер
в
Україні
потребує
докорінного
удосконалення. Це зумовлено вимогами
міжнародної конкурентноздатності. У
розвинених країнах світу права, обов’язки
та професійні функції медичної сестри
значно ширші за передбачені вітчизняним
законодавством. Хибна орієнтація лікарів і
пацієнтів на медичну сестру лише як на
сестру милосердя, виконавця вказівок і
призначень лікаря зумовлює їх низький
соціальний статус і не сприяє мотивації до
самовдосконалення [2;3].
Реформування
медсестринської
освіти на нових засадах передбачає
створення
нової
моделі
фахівця
мєдсестринства, обізнаного з базовими
потребами
людини,
з
основами
профілактичної медицини, маркетингом
медичних послуг, менеджментом та
лідерством у медсестринстві, фахівця.
який розуміє основи економіки охорони
здоров’я та усвідомлює важливість ролі
медсестри у громаді, що постала на
традиціях християнського милосердя та
гуманізму [1].
Управлінська діяльність - це вид
суспільної
праці,
що
забезпечує
вмотивовану,
цілеспрямовану
,
скоординовану
діяльність
окремих
учасників спільного трудового колективу
загалом.
Діяльність керівника спрямована на
управління людьми для отримання
конкретних результатів, шо передбачає
знання керівника себе, своїх можливостей,
здібностей. Ефективно управляти може
керівник, який застосовує наукові методи
та має управлінський талант. Роль
управління
полягає
в
досконалій
організації певного виду діяльності через
кадровий потенціал, за допомогою якого
впроваджуються
механізми,
що
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забезпечують виконання поставлених
завдань. Керівник повинен мати високий
професійний рівень підготовки, а також
здібності, що забезпечать організацію
всього персоналу та керування ним для
досягнення поставлених перед колективом
цілей та завдань.
Управлінська праця менеджерів
сестринського персоналу - головних і
старших медичних сестер та заступників
лікарів з медсестринства - специфічний
вид діяльності.
Під
організацією
управлінської
діяльності розуміють порядок, правила
службової поведінки, які спрямовані на
виконання поточних та перспективних
завдань керівниками, фахівцями та
іншими
працівниками
управління
відповідно
до
діючих
посадових
інструкцій та положень про структурні
підрозділи [5].
Менеджмент - це вміння досягати
поставленої цілі, використовуючи працю,
інтелект, поведінку інших людей, тобто
функція, вид діяльності по управлінню
людьми в різних організаціях.
Дисципліна
«Менеджмент
в
медсестринстві» - є ведучою на кафедрі
«Сестринська
справа»
відділень
бакалаврату
та
магістратури
Житомирського інституту медсестринства.
Вивчаючи
її
студенти
отримують
практичні управлінські навички, досвід
роботи з нормативними документами,
знання щодо ефективної організації
трудового процесу та інші професійно
значимі знання, вміння та навички.
Трансформація медичного догляду в
наукову дисципліну, впровадження в
клінічну практику нових організаційних
форм сестринської діяльності, наявність
цілого ряду медико-соціальних проблем
висунуло
необхідність
підготовки
спеціаліста
в
області
управління
сестринською справою - менеджера, який,
з однієї сторони, добре розуміється в
питаннях сестринського процесу, а з
іншого - вміє управляти сестринським
персоналом як автономною частиною
всього персоналу, що виконує лікувальнодіагностичний процес, в який входить
догляд за хворими, вирішення їхніх
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проблем, пов’язаних із хворобою та
перебуванням
в
лікувальнопрофілактичному закладі, що і обумовило
актуальність цієї теми.
Мета: дослідити процеси управління
та ефективність рішень в медсестринстві;
визначити вплив рівня освіти керівників
сестринської служби на покращення
сестринського процесу.
Об’єкт
дослідження:
система
охорони здоров’я.
Предмет дослідження: керівники
сестринського
процесу,
організація
роботи, навчання, управлінські рішення.
Головна ідея та основні положення
концепції дослідження відображені в
робочій гіпотезі, що грунтується на
припущені, згідно з яким навчання,
організація
роботи
та
прийняття
управлінських
рішень
керівниками
сестринських має істотні особливості,
зумовлені специфікою системи охорони
здоров'я.
Завдання:

1.

Вивчення
та
аналіз
стану
менеджменту в медсестринстві в Україні
та в розвинутих країнах світу.
2.
Вивчення та аналіз організації
менеджменту в медсестринстві в закладах
охорони здоров’я в Житомирській області.
3.
Проаналізувати посадові інструкції
старшої медичної сестри, головної
медичної сестри та заступника головного
лікаря з медсестринства.
4.
Медико - соціологічне дослідження
серед старших медичних сестер, головних
медичних сестер та заступників головного
лікаря з медсестринства з проблемних
питань менеджменту в медсестринстві:
Вивчення рівня освіти керівників
сестринської служби
4.1. Оцінка рівня знань із менеджменту
(управління) в медсестринстві.
4.2. Вивчення самоменеджменту в
медсестринстві:
4.2.1. Вивчення ролі самоменеджменту в
практичній діяльності.
4.2.2. Оцінка знань самоменеджменту з
організації робочого місця.
4.2.3. Оцінка знань самоменеджменту з
діловодства.

4.2.4. Оцінка знань самоменеджменту з
планування робочого часу.
4.2.5. Оцінка знань самоменеджменту з
постановки пріоритетів.
4.2.6. Оцінка знань самоменеджменту з
управління часом.
4.2.7. Оцінка знань самоменеджменту з
делегування уповноважень.
5.
Обгрунтування
перспективних
підходів щодо вдосконалення підготовки
та організації роботи старшої медичної
сестри, головної медичної сестри та
заступника
головного
лікаря
з
медсестринства.
У роботі використані наступні методи
наукового дослідження:
1.
Бібліосемантичний - для вивчення
світового та вітчизняного досвіду процесів
управління та ефективності рішень в
медсестринстві, вивчення впливу рівня
освіти медичних сестер на покращення
сестринського процесу.
2.
Медико-соціологічний
для
вивчення
проблемних
питань
менеджменту в медсестринстві серед
старших медичних сестер, головних
медичних сестер та заступників головного
лікаря з медсестринства.
3.
Системного аналізу та логічного
узагальнення - для аналізу та узагальнення
наявних проблем в менеджменті в
медсестринстві та пошуку шляхів їх
вирішення.
4.
Метод системного підходу та
системного аналізу - для наукового
обґрунтування перспективних підходів
щодо вдосконалення
1.
підготовки
та
організації
роботи старшої медичної сестри, головної
медичної сестри та заступника головного
лікаря
з
медсестринства.
Наукова
новизна одержаних результатів полягає
у розробці підходів до удосконалення
управління сестринськими службами в
системі охорони здоров’я.
Практичне значення роботи
Розроблення
пропозицій,
щодо
внесення змін і доповнень у навчальні
програми додипломної та післядипломної
підготовки бакалаврів та магістрів
медсестринства з питань менеджменту в

медсестринстві розробка функціональних
обов’язків та посадових інструкцій для
керівників
сестринських
служб
з
урахуванням сучасного розвитку системи
охорони здоров’я.
Апробація
результатів
дослідження
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних
конференціях.
Зокрема
основні положення роботи доповідались
та були обговорені на:
̶
IV
MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI
NAUKOWEJ
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
PIELEGNIARSTWA „Badania jakościowe I
ilościowe w pielęgniarstwie”, wyróżnienie za
prezentację pracy “DOŚWIADCZENIA
KANADY W USTALENIU TYTUŁA
MAGISTRA
W
ZAKRESIE
PIELĘGNIARSWA”;
Rzeszów,
1
pażdziernika 2014
- XIX Міжнародного конгресу студентів
та молодих вчених, присвячених пам’яті
ректора, члена - кореспондента НАМН
України, професора Леоніда Якимовича
Ковальчука
Публікація
результатів
дослідження
Матеріали роботи представлені у 3
наукових працях.
Структура та обсяг роботи
Робота складається зі вступу, 5
розділів, висновків, додатків та списку
використаних джерел наукової інформації
(111 найменувань джерел, із них 94 кирилицею та 23 - латиною). Загальний
обсяг роботи складає - 121 ст.сторінки
друкованого тексту, з них сторінки
основного тексту та 22 сторінки додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
Н.І.Габрук «Готовність медичних сестербакалаврів до управлінської діяльності»
можна
ознайомитись
в
бібліотеці
Житомирського інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ
1.
Аналітичний
огляд
літературних джерел
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1.1. Розвиток вищої медсестринської
освіти в країнах Європи
1.2. Розвиток вищої медсестринської
освіти в Україні на прикладі міста
Житомира
1.3. Менеджмент в медсестринстві
1.3.1. Організація
медсестринського
процесу
1.3.2. Підвищення якості сестринських
навичок
1.3.3. Менеджмент: функції управління
1.3.4. Функції управління: планування
1.3.5. Функції управління: організація
1.3.6. Функції управління: мотивація
1.3.7. Функції управління: контроль
1.4. Реформування
сестринської
справи: проблеми і перспективи
Розділ 2. Програма, предмет та методи
дослідження
Розділ 3. Аналіз підготовки керівного
складу сестринських служб з питань
управління та менеджменту
3.1. Аналіз
кадрового
персоналу
керівників сестринських служб
3.2. Аналіз
посадових
інструкцій
керівників сестринських служб
3.3. Аналіз навчальних програм до
дипломної підготовки керівників
сестринських служб із дисципліни
«Менеджмент в медсестринстві»
3.4. Аналіз
навчальних
програм
післядипломної підготовки керівників
сестринських служб
із дисципліни
«Менеджмент в медсестринстві»
Розділ
4.
Результати
медикосоціологічного
дослідження
серед
старших медичних сестер, головних
медичних
сестер
та
заступників
головного лікаря з медсестринства з
питань менеджменту в медсестринстві
4.1. ............. Загальна частина
4.2. Менеджмент в медсестринстві
4.3. Самоменеджмент :
4.3.1. Роль
самоменеджменту
в
практичній діяльності
4.3.2. Організація робочого місця
4.3.3. Діловодство
4.3.4. Планування робочого часу
4.3.5. Постановка пріоритетів
4.3.6. Управління часом
4.3.7. Делегування уповноважень
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4.3.8. Адміністративна робота
4.4. Робота з документами
4.4.1. Освітньо-виховна діяльність
4.4.2. Господарська діяльність
4.4.3. ... Непродуктивний час
4.4.4. Щоденна кількість затраченого
часу на виконання роботи.
Розділ 5. Розробка підходів до
удосконалення підготовки бакалаврів і
магістрів спеціальності «Сестринська
справа» з питань менеджменту і
управління та удосконалення системи
сестринським персоналом.
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
ВИСНОВКИ
У магістерській роботі зроблено
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров'я - за допомогою медикосоціологічного
дослідження
серед
старших медичних сестер, головних
медичних сестер та заступників головного
лікаря з медсестринства з проблемних
питань менеджменту в медсестринстві та
науково-обґрунтовані
перспективні
підходи, щодо вдосконалення підготовки
та організації роботи старшої медичної
сестри, головної медичної сестри та
заступника
головного
лікаря
з
медсестринства.
Це
дало
змогу
сформулювати такі висновки та практичні
рекомендації.
1.
Аналіз літературних джерел, щодо
стану менеджменту в медсестринстві в
Україні та в розвинутих країнах світу
показав,
що
підготовка
керівників
сестринського персоналу в Україні
потребує
суттєвого
вдосконалення,
розробки спеціальних програм із питань
менеджменту
та
управління
на
додипломному та післядипломному рівнях
освіти.
Вивчення та аналіз організації
2.
менеджменту в медсестринстві в закладах
охорони здоров’я в Житомирській області
показав,
що
підготовка
керівників
сестринського
персоналу
потребує
розробки спеціальних програм із питань
менеджменту
та
управління
на
додипломному та післядипломному рівнях

респонденти хотіли б підвищити свої
освіти.
знання віднесено:
3.
Нагальною потребою подальшого
розвитку менеджменту в медсестринстві є
- методи та техніка управління
вимога внесення змін до посадових
(46%);
інструкцій керівників сестринських служб
- службові
документи
та
їх
в
частині
вимог
до
освітньопідготовка (42%);
кваліфікаційного рівня.
- методи управління конфліктною
4.
Аналіз
навчальних
програм
ситуацією (39%);
додипломної
освіти
з
дисципліни
- основні облікові документи в
«Менеджмент в медсестринстві» виявив,
лікувально-профілактичному
закладі
що старші та головні медичні сестри, що
(36%);
мають освітньо-кваліфікаційний рівень
- підбір кадрів (32%).
молодшого спеціаліста мають недостатній
Враховуючи те, що на питання
рівень освіти в питаннях управління
системи добору кадрів ми отримали дуже
сестринським персоналом, тому що при їх
розбіжні дані, які не дають однозначної
підготовці не вивчалась така дисципліна,
відповіді, ми вважаємо, що незалежна
як «Менеджмент в медсестринстві».
організація Асоціація медичних сестер та
Проаналізувавши навчальні програми
конкурсні
комісії
в
закладах
післядипломної підготовки керівників
охорони здоров’я найкраще справлялися б
сестринських служб виявлено, що тієї
із завданням визначення професійної
кількості навчальних годин, яка відведена
компетентності
та
професійної
на вивчення питань із менеджменту в
майстерності,
а
також
придатності
медсестринстві, не достатньо для того,
молодих спеціалістів для того, щоб
щоб якісно та ефективно виконувати свої
працювати в практичній охороні здоров'я.
професійні обов’язки.
Рекомендувати
підвищувати
Результати медико-соціологічного
інформованість керівників сестринських
дослідження серед старших медичних
служб із питань розвитку медсестринства
сестер, головних медичних сестер та
в Європі та інших розвинених країнах
заступників
головного
лікаря
з
світу
шляхом
проведення
лекцій,
медсестринства з проблемних питань
конференцій,
створення
або
менеджменту в медсестринстві доводять,
поширення науково-медичної літератури,
що:
яка б висвітлювала питання інновацій в
 75% опитаних мають неповну
галузі
медсестринства,
сприяння
вищу
медичну
освіту
(молодший
міжнародному співробітництву для обміну
спеціаліст), що свідчить про недостатній
досвідом.
рівень освіти в питаннях управління
Рекомендувати звернути особливу
сестринським персоналом, тому що при їх
увагу на питання тайм- менеджменту під
підготовці не вивчалась така дисципліна,
час підготовки керівників сестринських
як «Менеджмент в медсестринстві», в той
служб
на
до
дипломному
та
же час, в посадових інструкціях старших і
післядипломному рівнях ОСВІТИ.
головних медсестер зазначені питання
Підготовка керівників сестринського
вмінь
та
знань,
що
стосуються
персоналу потребує розробки спеціальних
менеджменту та управління.
програм з питань менеджменту та
 97% респондентів рахують за
управління
на
додипломному
та
необхідне покращити власні знання із
післядипломному рівнях освіти.
питань менеджменту в медсестринстві.
До основних питань, з яких
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.120101 «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»
Гопаца Т. І.
Житомирський інститут медсестринства

Гопаца Таїсія
Магістр 2015 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
ВСТУП
Актуальність
дослідження.
Сучасний стан розвитку освіти, зокрема
медичної,
вимагає
істотних
змін.
Підготовка кадрів завжди була головним
напрямом розвитку будь-якої країни світу,
найбільш поширеною системи охорони
здоров’я,яка відбувається нині в Україні,
перехід на принципи надання первинно та
медико-санітарної допомоги населенню та
сюжетнострахової
медицини,
становлення
ринкових
відносин
потребують
удосконалення
існуючої
системи сестринської освіти [1].

В програму підготовки медсестербакалаврів
введенні
такі
навчальні
дисципліни, які дозволяють готувати не
лише
висококваліфіковану
медичну
сестру, але й організатора медичної
справи.
Вивчення
дисципліни
“Менеджмент
та
лідерство
в
медсестринстві дає основи знань із
менеджменту, тісно пов’язує їх з
специфікою роботи медичних сестер,
показує роль менеджера в діяльності
організації.
Національна
програма
розвитку
медсестринства
передбачає
підготовку медичної сестри організатора і
лідера сестринської справи, медичну
сестру загальної практики, яка буде
здатною співпрацювати з родинами
пацієнтів
кваліфіковано
надавати
допомогу пацієнтам вдома, здійснювати
наукове
дослідження
проблем
медсестринства. Саме з урахуванням
такого характеру підготовки медичних
сестер-бакалаврів передбачено введення
предмет « Мистецтво викладання». При
переході від медичної до сестринської
моделі майбутні спеціалісти мусять
достеменно
володіти
мистецтвом
спілкування, умінням говорити, слухати,
пояснювати, запевняти, навчати [10].
Найвагомішими
досягненнями
сестринської
справи
в
переважній
більшості країн світу є: розвиток
сестринської справи як самостійної сфери
професійної діяльності в охороні здоров’я
з
чітко
налагодженою
системою
управління, запровадженням новітніх
видів медсестринської діяльності та
допомоги;
формування
сестринської
справи як наукової дисципліни з
наукових досліджень з проблем
клінічного медсестринства, підготовки
медсестринських кадрів.
Досліджували процеси лідерства і
їх основні підходи в медсестринстві
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Ч.Хенді,Д. Макгрегор, А.Філлей,
Р. Хаус ,К.Левін , Р. Уайт, У. Френч, Е.
Флейшман. Вивчення стану наукової
розробки проблеми засвідчив, що питання
професійної
підготовки,
професійної
спрямованості та професійної придатності
студентів вищих медичних навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації знайшли
належне висвітлення в працях Н.
Аніськіної,
М.Бабич,Т.
Бугаєвої,
І.
Радзієвської, Т. Темерівської, С. Стацук,
Н. Семенкова, О. Якимової та інших.
Однак існують протиріччя між
наявним станом формування медичних
сестер бакалаврів та новими вимогами
суспільства
до
медичних
сестер
бакалаврів, які викликані новітніми
процесами реформування у системі
Охороні Здоров’я та системі освіти.
Мета дослідження : Теоретично розробити
і
практично перевірити методику
формування лідерських якостей
у
студентів
бакалаврів
сестринської
справи.
Об’єкт дослідження: Процес підготовки
бакалаврів сестринської справи.
Предмет
дослідження:
методика
формування лідерських якостей
у
майбутніх
студентів
бакалаврів
сестринської справи .
Завдання дослідження:
1.
Аналіз
наукової
літератури
стосовно проблематики.
2.
Визначити зміст та структуру
лідерських якостей у
бакалаврів
сестринської справи.
3.
Теоретично розробити і практично
перевірити
методику
формування
лідерських якостей у майбутніх студентів
бакалаврів сестринської справи. Основні
етапи дослідження.
Для досягнення мети, вирішення
завдань дослідження був використаний
наступний комплекс сучасних методів.
Перший
етап
теоретикоаналіпгичний(2013-2015 рр.)передбачав:
аналіз наукової літератури з проблеми
формування
лідерських
якостей
у
майбутніх бакалаврів сестринської справи
(
монографій,
наукових
статтей,
методичних розробок). Обгрунтування
мети,
завдання,
об’єкта,
предмета
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дослідження,
що
дозволило
конкретизувати цілі та зміст підготовки
На другому етапі - пошуковоемпіричному (2014-2015 р.) теоретично
методику,
удосконалено
зміст,
формування лідерських якостей майбутніх
бакалаврів сестринської справи, проведено
діагностику
стану
сформованості
лідерських якостей майбутніх бакалаврів
сестринської справи, мета якого полягала
у
виявленні
початкового
рівня
сформованості
лідерських
якостей
майбутніх бакалаврів сестринської справи
та
обґрунтованому
виборі
експериментальних і контрольних груп.
На
третьому
етапі
експериментально-узагальнюючому
(2015 р.) експериментально перевірено
ефективність
розробленої
методики;
проаналізовано,
узагальнено,
систематизовано й оформлено результати
експериментальної роботи; сформульовано
висновки.
На
різних
етапах
науководослідницької роботи було застосовано
комплекс методів дослідження,серед яких:
теоретичні - аналіз, систематизація
та узагальнення - для вивчення наукової
літератури
з
теми
дослідження,
встановлення сутності та взаємозв’язку
базових понять і структури формування
лідерських якостей майбутніх бакалаврів
сестринської
справи;
емпіричні
спостереження, анкетування, тестування,
бесіди, опитування - для визначення рівнів
сформованості
лідерських
якостей
майбутніх бакалаврів сестринської справи;
статистичні математичні методи- для
кількісного і якісного аналізу, обробки й
інтерпретації результатів дослідження,
перевірки
та
достовірності
із
використанням математичної статистики.
Вірогідність
результатів
дослідження забезпечено теоретичною
обґрунтованістю його вихідних положень;
використанням
комплексу
взаємопов’язаних
методів,що
відповідають об’єкту ,предмету ,меті та в
педагогічній
теорії
та
практиці
;експериментальною
перевіркою
висунутої
гіпотези
;
поєднанням
кількісного і якісного аналізу одержаних

результатів .
Наукова новизна і теоретичне
значення дослідження полягає в тому,що
вперше
розроблено
та
науково
обґрунтовано
методику
формування
лідерських якостей у майбутніх бакалаврів
сестринської справи ,уточнено сутність і
взаємозв’язок базових понять «лідер»,
«якості»,
«формування»
«майбутні
бакалаври
сестринської
справи
»
удосконалено зміст подальшого розвитку
формування лідерських якостей майбутніх
бакалаврів сестринської справи .
Апробація
результатів
дослідження
основні
результати
дослідження
доповідалися
і
обговорювалися на науково-практичних
конференціях, зокрема;
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні
напрями
досліджень
молодих
учених
в
іншомовному просторі» ( Житомир 2015)
на Науково-практичній конференції з
міжнародною участю «вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи» Житомир, 24 жовтня 2014р на XIX
Міжнародному
медичному
конгресі
студентів
і
молодих
вчених
—
Тернопіль,27-29 квітня 2015р
Регіональна
науково
практична
конференція педагогічна система к. д.
Ушинського і сучасність (190 років від дня
народження
видатного
мислителя,
гуманіста,
педагога
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Дмитровича Ушинського) -Житомир,
2014р
Публікація
результатів
дослідження.
Матеріали роботи представлені у 4
працях, з яких всі одноосібні.
Структура та обсяг магістерської
роботи.
Робота складається із вступу, трьох
розділів, висновків, додатків та списку
використаних джерел (132 найменувань
джерел, з них 13 - іноземних). Загальний
обсяг складає - 80 сторінок друкованого
тексту, з них 67 сторінок основного тексту
та 3 сторінок додатків
У
даній
публікації
робота
подається в скороченому реферативному
варіанті. З повною версією магістерської

роботи
Гопаца
Т.І.
«Формування
лідерських якостей у студентів напряму
підготовки
6.120101
«Сестринська
справа»»
можна
ознайомитись
в
бібліотеці
Житомирського
інституту
медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1.Теоретичні основи формування
лідерських
якостей
у
майбутніх
бакалаврів сестринької справи
1.1.Лідерство як компонент професійної
діяльності сестринської справи
1.2. Роль та значення лідерських
якостей
у
професійної
діяльності
сестринської справи
1.3.Зміст та структура лідерських якостей
Розділ
2.
Методика
формування
лідерських
якостей
майбутніх
бакалаврів сестринської справи
2.1 Діагностика рівня сформованості
лідерських якостей у майбутніх бакалаврів
сестринської справи
2.2.Програма
проведення
наукового
дослідження
2.2.
Експериментальна
перевірка
методики формування лідерських якостей
майбутніх бакалаврів сестринської справи
Висновки.
Список використаних джерел наукової
літератури
Додатки
ВИСНОВКИ
У магістерській дисертації зроблено
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров'я – за допомогою
медикосоціологічного дослідження обізнаності
медичних
сестер
обґрунтувати
перспективні підходи до вдосконалення
організації
медико-профілактичної
допомоги дітям шляхом запровадження
елементів
стандартизації
медсестринського процесу у педіатричних
відділеннях молодшого віку закладів
охорони здоров'я вторинного рівня, що
дозволило
сформулювати
наступні
висновки.
1. З'ясовано, що демографічна
ситуація на Полтавщині і в місті
Кременчуку, як і структура захворюваності
дітей першого року життя, істотно не
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відрізняються
від
ситуації
з
народжуваністю і захворюваністю дітей
відповідного віку в цілому по Україні.
2. Підтверджено, що для дітей
першого
року
життя
притаманні
специфічні особливості захворюваності,
перебігу хвороб та їх ускладнень,
зумовлені в першу чергу віковими
особливостями
дитячого
організму,
регіональними особливостями екології,
ефективністю роботи галузі охорони
здоров'я і соціального захисту. Регіональні
особливості галузі охорони здоров'я
Полтавської
області
істотно
не
відрізняються від таких в Україні.
Найбільшу частку (85,0%) як серед хворих
дітей, так і серед госпіталізованих до
педіатричного відділення молодшого віку
Кременчуцької міської дитячої лікарні
складають діти першого року життя з
гострими хворобами дихальної системи,
що є типовим для всіх регіонів.
3. Вітчизняний та зарубіжний
досвід роботи медичних сестер свідчить
про можливість підвищення обсягів та
якості надання медичної допомоги дітям
молодшого віку шляхом стандартизації
медсестринського процесу на основі
міжнародних (європейських) стандартів.
Однак розширення обсягу незалежних
медсестринських втручань при наданні
медичної допомоги хворим дітям першого
року життя вимагає наявності у медсестер
відповідної компетенції та низки нових
організаційних підходів з боку керівників
галузі
на
регональному
та
загальнодержавному рівнях.
4. При опитуванні студентіввипускників відділення «Сестринська
справа»
Кременчуцького
медичного
коледжу встановлено, що студенти
првильно
орієнтуються
в
етапах
медсестринського процесу, однак рівень їх
обізнанності з питань особливостей
догляду
та
лікування
основних
захворювань дітей першого року життя і,
відповідно,
стандартизації
медсестринського процесу у педіатричних
відділеннях молодшого віку вторинного
рівня потребує істотного удосконалення.
Тому студентів-випускників відділення
«Сестринська справа» медичних училищ і
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коледжів доцільно використовувати на
первинному рівні, а для роботи в
педіатричних відділеннях молодшого віку
необхідна
додаткова
підготовка:
бакалаврат та курси спеціалізації на
післядипломному рівні..
5. Встановлено, що практикуючі
медичні сестри педіатричного відділення
молодшого віку Кременчуцької дитячої
міської лікарні ім. О.М.Баглаєнка також,
як
і
випускники
Кременчуцького
медичного коледжу, орієнтуються в етапах
медсестринського процесу і позитивно
налаштовані щодо його стандартизації.
Однак
основною
перепоною
для
запровадження стандартизації за кращими
міжнародними зразками і проблемою, яка
вимагає
нагального
вирішення,
є
зменшення навантаження на медичну
сестру.
6. Встановлено, що надмірне
навантаження є основною причиною
плинності кадрів і не завжди задовільної
якості
виконанання
медсестринських
втручань і маніпуляцій. Так, 67,0%
практикуючих медсестер педіатричного
відділення молодшого віку Кременчуцької
дитячої міської лікарні ім. О.М.Баглаєнка
складають медичні сестри, що працюють
менше 10 років. Серед практикуючих
медичних сестер, що працюють на
сьогодні у педіатричному відділенні
молодшого віку Кременчуцької міської
дитячої лікарні 75,0% складають жінки
віком до 30 років. Серед практикуючих
медичних сестер найбільшу частку (33,3%)
становлять медсестри, які не мають
кваліфікаційної категорії. Це пов’язано
передусім з недостатнім стажем роботи
для атестації на кваліфікаційну категорію.
7. Всі, без винятку, опитані
вказали, що їх робоче місце, як і весь
медсестринський процес у стаціонарі, не
комп'ютеризовані, не забезпечені засобами
автоматизації, тому медичні сестри окрім
нервово-психічного
перенавантаження
змушені також досить важко працювати
фізично.
8. Встановлено, що найбільш
перспективними
напрямками
стандартизації медсестринського процесу
в дитячих відділеннях молодшого віку

кваліфікації і безпосереднє навчання на
закладів охорони здоров'я вторинного
рівня переважна більшість практикуючих
робочому місці. Однак, всі без винятку
медсестер вважають наступні:
опитані вважають недоцільним здачу
- підвищення заробітної плати як
заліків на робочому місці.
мінімум до середнього рівня в державі;
10. Ще одним перспективним
- зменшення навантаження на
напрямком удосконалення організації
медичну сестру із 20-25 хворих до 5-6 як в
роботи практикуючі медичні сестри
дитячих стаціонарах молодшого віку країн
вважають покращення можливостей для
Євросоюзу;
самоосвіти, у першу чергу за рахунок
- повне забезпечення медичного
належного інформаційного забезпечення.
персоналу
засобами
індивідуального
Всі, без винятку, опитувані в якості джерел
захисту;
інформації
користуються
інтернет- комп’ютеризація та автоматизація
ресурсами. Тому викладачам вищих
закладів
та
робочого місця;
медичних
навчальних
керівникам медсестринства у закладах
- зменшення кількості звітноохорони здоров'я потрібно звернути увагу
облікової документації і перехід на
на
найбільш
достовірні
джерела
електронний варіант її ведення;
інформації в електронних мережах та
- половина опитаних відзначила
правильно орієнтувати у цих питаннях
незадовільний стан будівель, корпусів,
студентів і практикуючих медсестер.
палат, службових приміщень, каналізації,
11.
Підтверджено,
що
водопостачання,
опалення,
ліфтового
запровадження міжнародних стандартів
господарства
тощо,
незадовільний
якості медсестринського процесу, окрім
матеріально-технічний стан відділень,
навчання
медперсоналу,
передбачає
зокрема,
відсутність
водоі
постійний контроль за дотриманням вимог
теплопостачання,
унеможливлюють
стандартів. Однією з найбільш ефективних
запровадження міжнародних стандартів
якості, зокрема забезпечення безпечного
форм контролю є медсестринські обходи.
лікарняного середовища.
Тому автором розроблено функціональноорганізаційну модель медсестринських
9. Встановлено, що переважна
обходів у педіатричних відділеннях
більшість
опитаних
практикуючих
медичних сестер основною формою
молодшого віку закладів охорони здоров'я
підвищення свого професійного рівня, у
вторинного рівня, мета якої – підвищення
тому числі і освоєння міжнародних
якості та ефективності лікувального
стандартів
якісного
виконання
процесу в спеціалізованому стаціонарі за
медсестринських втручань та належного
участю
керівників
медсетринського
догляду
на
основі
стандартизації
персоналу за рахунок постійного контролю
медсестринського
процесу,
вважають
дотримання
стандартів
якості
науково-практичні
конференції,
медсестринського процесу.
проходження
курсів
підвищення
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ВСТУП
Актуальність теми. Дитячий
травматизм є однією з актуальних проблем
охорони здоров'я. Значимість даної
проблеми часто недооцінюється. Рівень
травматизму, в тому числі дитячого
останнім часом невпинно зростає в усьому
світі. Особливого занепокоєння викликає
зростання
дорожньо-транспортного
травматизму,
який
призводить
до
зростання дитячої смертності, є однією з
причин інвалідності. За даними ВООЗ
протягом останніх років у багатьох країнах
від травм та нещасних випадків гине дітей
більше ніж від інфекційних хвороб.

Медики встановили, що тільки за минулий
рік більше 2 мільонів дітей одержали різні
травми, включаючи переломи, вивихи,
розтягнення [8,37-43].
В
Європі
нещасні
випадки
спричиняють щорічно близько 120
мл.травм і отруєнь та 800 тис.причин
смерті. Щоденно внаслідок травм гине
понад 2 тис. осіб, 60 тис. госпіталізуються
у лікарні. Особливо виразними є
відмінності в показниках смертності від
травматизму в нових незалежних державах
та
країнах
Європейського
Союзу.
Стандартизовані показники смертності в
Європейському регіоні ВООЗ становлять
77,4 на 100 тис., у т.ч. в СНД - 160,9, в ЄЄ 42,8 відповідно. Згідно з даними ВООЗ,
травматизм та насилля в Європі є
основними чинниками насильницької
смерті. Дорожньо - транспортні травми
(ДТТ) у країнах з низьким та середнім
рівнем доходів бувають частіше, ніж в
країнах з високим рівнем доходів. В 1,5
рази, отруєння - у 18 разів, падіння - 8 р.,
утоплення - 9 р., насильницька смерть від
пожеж - у 8 р., самоубивств - 2,5р [1,3743].
Лауреат Нобелевської премії з
економіки 1998 р. Амартія Сен назвав
смертність
ключовим
критерієм
успішності розвитку країни. Рівень
смертності є віддзеркаленням здатності
суспільства до трансформації наявних
економічних ресурсів у найбільш важливе
- здоров'я людини. Простий індикатор
смертності або інтегрований показник
середньої очікуваної тривалості життя,
який розраховується на основі наявних
даних по смертності населення, може
свідчити про рівень та напрямки розвитку
суспільства деколи більше, ніж складні
макроекономічні показники [2].
У виникненні травм у дітей суттєве
значення
мають
вікові,
анатомофізіологічні та психологічні особливості
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дітей, їх фізичний та розумовий розвиток,
недостатність
життєвого
досвіду,
підвищений
інтерес
до
пізнання
оточуючого світу.
Найменш
розповсюджений
травматизм серед дітей першого року
життя.
Діти дошкільного віку майже
постійно знаходяться під наглядом батьків
чи вихователів дитячих закладів і рівень
травматизму серед них не перевищує 5%
від загальної кількості [9].
А
ось
діти
шкільного
віку
отримавши певну самостійність та
свободу і не маючи достатнього життєвого
досвіду травмуються значно частіше.
При
цьому
хлопчики
серед
травмованих складають 65-70%, що
пояснюється їх схильністю до рухливих
ігор, активного відпочинку.
Високий рівень травматизму, 25-30%
якого
припадає
на
дитячий
вік,
незадовільні
результати
медичної
реабілітації, призводять до того, що від 18
до 40% дітей, які перенесли травму
опорно-рухового апарату (ОРА), зазнають
інвалідизації. При цьому інвалідність від
травм у загальній структурі посідає третє
місце [45].
Обставини виникнення травм у
дитячому віці, як показали дослідження,
суттєво відрізняються від тих, за яких
травмуються дорослі. Вони, зазвичай,
виникають під час гри та більшою мірою,
ніж у дорослих, пов'язані з рівнем
виховання, віковими та індивідуальнопсихологічними особливостями дітей,
умовами їх життя. Аналіз обставин
виникнення травм у дітей показує, що
травматизм на 82,5% залежить від
індивідууму, тобто дитини, і лише на
17,5% - від травмонебезпечних ситуацій
[45].
Відповідно до Концепції Державної
програми «Здорова дитина» на 2008 - 2017
рр. однією з причин незадовільного стану
здоров’я дітей є травми та насилля. Одним
із напрямків реалізації державної політики
у сфері безпеки життєдіяльності дитячого
населення країни є створення досконалої
системи профілактики серед дитячого
населення на всіх рівнях виконавчої
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влади. Даною роботою передбачено
проаналізувати стан проблеми та намітити
шляхи удосконалення системи організації
роботи з профілактики травматизму серед
дитячого населення.
Зв’язок роботи з науковими
програмами, темами, планами
Магістерська робота є фрагментом
комплексної науково-дослідної роботи
«Науково-методичне
забезпечення
моніторингу виконання Міжгалузевої
комплексної програми «Здоров’я нації»,
№ держреєстрації ОІОЗШООБбІ, яка
виконується в ДУ «Український інститут
стратегічних досліджень МОЗ України».
Мета
дослідження
проаналізувати регіональні особливості
підлітковго травматизму в Житомирській
науково
обгрунтувати
області
та
перспективні
підходи
щодо
його
профілактики за участю медичної сестрипомічника сімейного лікаря.
Відповідно до мети, визначено такі
завдання:
1.
Провести аналіз наукових джерел
світового і вітчизняного досвіду щодо
організації боротьби з дитячою травмою;
2.
Розробити програму, обсяг і методи
дослідження;
3.
Встановити
регіональні
особливості травматизму серед дітей
Житомирської області та визначити рівень
обізнаності медичних сестер з проблеми;
4.
Розробити нові підходи та модель
його профілактики на регіональному рівні
за участю медичної сестри.
Об’єкт дослідження - підлітковий
травматизм.
Предмет
дослідження
регіональні особливості структури і
розповсюдження
підліткового
травматизму в Житомирській області та
перспективні
підходи
до
його
профілактики.
Головна ідея та основні положення
концепції дослідження відображені в
робочій гіпотезі, що грунтується на
припущені, що існують не вивчені
особливості
дитячого
травматизму
притаманні регіональним особливостям
його структури та розповсюдження на
Житомирщині, які можуть бути покладені

в основу нових підходів до його
профілактики у тому числі за участі
медичних сестер.
Методи дослідження:
Бібліосемантичний - узагальнення, аналіз,
співставлення, порівняння,систематизація
(наукової літератури з проблемних питань,
пов'язаних з попередженням підліткового
травматизму)
для
вивчення
стану
проблеми.
1)
Статистичний – для визначення
регіональних особливостей структури
розповсюдження підліткової тавми на
Житомирщині.
2) Медико-соціологічний -для вивчення
рівня знань медичних сестер з проблеми
підліткового травматизму.
3)
Системного аналізу та логічного
узагальнення
для
наукового
обґрунтування перспективних підходів
сімейної медичної сестри до профілактики
підліткового травматизму.
На
післядипломному
рівні,
сформульовано
загальні
висновки,
розроблені
практичні
рекомендації,
визначено
перспективи
подальших
наукових пошуків.
Робота
виконана
на
кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства
на
базі
загальноосвітньої школи № 33 та на базі
Житомирського інституту медсестринства.
Усі
дослідження
виконані
з
дотриманням основних положень GСР
(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.
Надійність
та
вірогідність
даних
забезпечувались
отриманих
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.
Наукова новизна одержаних
результатів полягає в тому, що вперше
буде проведено наукове обгрунтування
перспективних підходів до профілактики
підліткового
травматизму
на
регіональному рівні та щодо підвищення
рівня обізнаності підлітків з питань
профілактики підліткового травматизму за
участю медичної сестри. і
Теоретична
цінність
роботи
полягає у доповненні теорії соціальної
медицини щодо організації лікувально профілактичної
допомоги
дітям
з
травматичними
ушкодженнями
зумовленими
регіональними
особливостями
структури
і
розповсюдження підліткової травми в
Житомирській
області,
визначенні
концепції
профілактики
підліткового
травматизму за участю медичної сестри.
Ґрунтується на вивченні питань, які
входили у завдання дослідження та
розробці і впровадженні результатів
роботи на базі загальноосвітньої школи у
Житомирської області.
Практичне значення роботи полягає в
розробленні
регіональної
моделі
профілактики підліткового травматизму за
участі медичної сестри. Розробленні
пропозицій щодо внесення змін у
навчальні програми загальноосвітніх шкіл
для підготовки підлітків з питань
профілактики підліткового травматизму.
Впровадження
результатів
дослідження в практику Результати
роботи рекомендовано впровадити у
навчальний процес кафедри «Сестринська
справа»
і
програму
підготовки
дипломованих
медичних
сестер,
бакалаврів та магістрів медсестринства з
предмету «Медсестринство в сімейній
медицині» і факультету післядипломної
освіти
Житомирського
інституту
медсестринства, а також рекомендовано
внесення пропозицій до планування та
організації роботи медичної сестрипомічника сімейного лікаря. Апробація
результатів
дослідження
Основні
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положення роботи доповідались та
обговорені на:
XIX
Міжнародний
медичний
конгрес студентів та молодих вчених. —
Тернопіль 27-29 квітня 2015 р.;
Всеукраїнська науково-практична
конференція
«Вища
освіта
в
медсестринстві: проблеми і перспективи»,
- 24 жовтня 2014р., Житомир.
Публікація результатів
дослідження
Матеріали роботи представлені у 3
наукових працях, з них всі - одноосібні.
Структура та обсяг роботи
Робота складається із вступу, 5 розділів,
висновків,
додатків
та
списку
використаних джерел. Повний обсяг
роботи - 108 сторінок друкованого тексту,
з них 97 сторінок основного тексту та 11
сторінок додатків. Список використаних
джерел місить 111 найменувань, з них 65
кирилицею та 46 латиною
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
О.Ю.Грищук «Роль медичної сетрипомічника
сімейного
лікаря
у
профілактиці травматизму підлітків»
можна
ознайомитись
в
бібліотеці
Житомирського інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи дитячого
травматизму
1.1
Поняття і класифікація дитячого
травматизму
1.2
Класифікація дитячого травматизму
за типовими ситуаціями
1.3 Заходи, спрямовані на зниження
дитячого травматизму
1.4. Роль медичних працівників у зниженні
дитячого травматизму
Розліл 2. Програма, обсяг та методи
досліджень
Розділ 3. Аналіз медико-соціальних
аспектів та наукове обґрунтування
підходів
щодо
профілактики
травматизму підлітків
3.1. Характеристика медико-демографічної
ситуації в Україні та Європейському
регіоні
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3.2.
Загальні
аспекти
поширеності
підліткового травматизму в Житомирській
області
Розділ 4. Обізнаність підлітків з питань
профілактики травматизму
4.1. Загальна характеристика опитаних
4.2. Суб’єктивна оцінка підлітками з
проблеми травматизму
4.3. Роль медичної сестри у профілактиці
травматизму підлітків
Розділ 5. Наукове обґрунтування
перспективних
підходів
щодо
профілактики травматизму підлітків
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
ВИСНОВКИ
У магістерській роботі зроблено
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров’я - за допомогою медико- соціологі
иного
дослідження
підлітків
щодо
проблеми - обгрунтувати перспективні
підходи щодо профілактики травматизму
підлітків, що дало змогу сформулювати
такі висновки та практичні рекомендації.
1.
В останні роки ситуація в
Україні стосовно дитячого травматизму і в
зв’язку з ним підліткова смертність
залишається
неблагоприємною.
Зберігається
високий
рівень
цих
показників порівняно з показниками в
Европейському регіоні. Україна входить в
п’ятірку європейських країн з найбільш
високим рівнем підліткового травматизму.
Причому наявний рівень підліткового
травматизму і пов’язаної з ним смертності
перевищує рівень травматизму в більшості
країн Европейського регіону більш ніж в
два рази.
2.
Наявні в Україні показники
підліткового травматизму і пов'язаної з
ним смертності не має тенденції до
зниження. Рівень дитячого травматизму в
Житомирській області (620,2) практично
не відрізняється від даних в Україні
(639,6). В той же час, рівень підліткового
травматизму
суттєво
вищий
в
Житомирській області, ніж в регіонах з
низькими
показниками
підліткового
травматизму.
Це
вимагає
більш
сконцентрованої і цілеспрямованої роботи

в суспільстві по профілактиці підліткового
5.
Викликає занепокоєння той
травматизму з метою його зниження і
факт, що більше 30,0% усіх респондентів
пов’язаної
з
ним
смертності
в
відповіли, що у навчальному закладі
Житомирській області.
медичні сестри взагалі не проводять бесід
з підлітками з питань профілактики
3.
Навчання
медичною
сестрою підлітків і їх батьків безпечній
підліткового
травматизму.
Згідно
поведінці дає знання про те, як діяти у
проведеного дослідження можна зробити
випадку небезпеки, допомагає закріпити
висновок, що рівень знань респондентів з
вже отримані знання і необхідні навички.
проблеми займає проміжну позицію і не
Майже всі опитані визнали проблему
гарантує в майбутньому, що жоден з них
ніколи не стикнеться з проблемами.
підліткового травматизму актуальною.
Отримані в результаті дослідження дані
Переважна
більшість
підлітків,
як
свідчать про необхідність розробки
навчаються на базі 9-го класу визнали
регіональної
моделі
профілактики
(тобто суб’єктивно оцінили) свої знання з
підліткового травматизму за участі
проблеми
підліткового
травматизму
зацікавлених
сторін,
медичних
недостатніми, або визнали, що мають лише
працівників.
загальне уявлення про проблему.
Отже,
органам
державного
4.
Серед різних інформаційних
управління охороною здоров 'я необхідно:
джерел, якими користуються опитувані,
сприяти розробці науково обгрунтованої
більшість респондентів (87,2%) отримує
системи
валеологічного
виховання
необхідну
інформацію
стосовно
населення
України;
проваджувати
підліткового травматизму завдяки роботі
інвестиційні проекти щодо профілактики
медичної сестри, батьків та роботи
підліткового травматизму у сучасну
вчителів - на І місці; на останньому місці систему
охорони здоров'я; ознайомлювати
працівники ДАІ (12,8%). Як не прикро, але
громадськість із засадами профілактики
лише 4 особи (10,0%) отримують
підліткового травматизму, зокрема через
необхідну
інформацію
завдяки
підвищення
ролі
медичної
сестрипрацівникам громадських установ. В
помічника сімейного лікаря, що допоможе
цілому спостерігаємо, що більшість
у здійсненні пошуків раціонального
підлітків (як молодших так і старших)
вирішення
проблеми
підліткового
мають чіткі, правильні переконання щодо
травматизму.
підліткового травматизму.
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Гуменюк Оксана
Магістр 2015 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
ВСТУП
Актуальність теми. Профілактика і
лікування внутрішньолікарняної інфекції
належить до числа важливих проблем
охорони з доров’я. Внутрішньолікарняна
інфекція - один з основних показників
якості роботи будь-якого лікувального
закладу [1, 2, 17, 18].
У
профілактиці
внутрішньолікарняних
інфекцій
саме
сестринський персонал грає важливу роль.
Переважна
більшість
хворих,
що
перебувають у хірургічних стаціонарах,
підлягають
оперативному
лікуванню.
Середній медичний персонал повинен

вміти
правильно
провести
передопераційну підготовку хворих в
залежності від терміновості операції, та з
урахуванням розташування патологічного
чинника, в подальшому медична сестра
веде постійний догляд за хворим, за його
зовнішнім
виглядом
та
основними
показниками гомеостазу. Перекладання
цієї роботи на плечі молодшої медичної
ланки категорично забороняється [3, 8, 19,
21].
Знання умов, що сприяють розвитку
ускладнень післяопераційних ран і їх
усунення
дозволяють
проводити
профілактику цих ускладненнь. Правильне
лікування рани, не ускладненої розвитком
інфекції, значно скорочує строки загоєння
і дозволяє в більш ранні строки відновити
працездатність людини, що дає значний
економічний ефект [9, 12, 26, 29].
Всесвітня
організація
охорони
здоров’я розглядає внутрішньолікарняні
інфекції (ВЛІ) як серйозну проблему в
суспільній охороні здоров’я у зв’язку з їх
глобальним поширенням, тривалим і
важким
перебігом,
несприятливими
безпосередніми
та
віддаленими
наслідками. Впродовж останніх років
проблема профілактики та лікування ВЛІ
залишається однією із основних причин
захворюваності
та
смертності
госпіталізованих хворих. Дослідження
проведені ВООЗ в різних країнах світу
доводять, що кожен десятий пацієнт, який
звертається до медичного закладу, хворіє
на
ВЛІ.
Достовірні
дані
про
захворюваність на ВЛІ в Україні,
порівняно з європейськими країнами
обмежені – це обумовлено недостатньою
реєстрацією випадків, а значить, що дані
які надходять до МОЗ із регіонів України,
не віддзеркалюють реальних масштабів
поширення ВЛІ у закладах охорони
здоров’я України, а лише підтверджують
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факт, що в пострадянських країнах пацієнт
інфікується в одному із чотирьох випадків
госпіталізації [15, 24, 53].
Серйозність
і
невідкладність
проблеми не викликає сумнівів. Нині, коли
тривають
інтенсивні
процеси
реформування
охорони
здоров’я,
поліпшення інфекційного
контролю є
одночасно як завданням реформ, так і
ефективним методом досягнення вищої
якості
медичного
обслуговування.
Незважаючи на безсумнівні успіхи у
розвитку
лікувально-діагностичного
стаціонарного, в тому ж числі хірургічного
лікування, ВЛІ до цього часу є основною
проблемою для всіх країн світу. За даними
літератури, економічні збитки, обумовлені
ВЛІ, складаються з прямих та додаткових
витрат, пов’язаних зі збільшенням терміну
перебування
хворого
у
стаціонарі,
лабораторним обстеженням та лікуванням.
Так, наприклад: в США вони 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
від 464 до 820 млн грн щороку [79, 119,
120].
Слід зробити висновок, що в
лікувально-профілактичних установах має
місце повсюдне приховування інфекційної
захворюваності,
неякісне
проведення
епідеміологічного аналізу ВЛІ, відсутність
прогнозування
епідеміологічного
неблагополуччя.
Загалом, медпрацівники поки роблять
все можливе, щоб не оприлюднювати
реальні масштаби захворюваності та збитки
від внутрішньолікарняних інфекцій. Але ж
виникненні ВЛІ часто зводять “нанівець”
операції на життєво-важливих органах,
перекреслюють зусилля, витрачені на
виходжування
новонароджених,
збільшують післяопераційну летальність,
впливають на дитячу смертність. Існуюча
система епідеміологічного нагляду (ЕН) за
ВЛІ в Україні є ефективною на інфекційні
хвороби, які занесені в стаціонар. Але при
цьому не визначає створених медичних
шляхів
інфікування,
пов’язаних
із
оперативними втручаннями.
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Досвід багатьох країн світу свідчить
про те, що вирішення проблеми дає
впровадження сучасної системи ЕН
рекомендованою всесвітньою організацією
охорони здоров’я (ВООЗ) [50, 53, 103,
122].
На жаль, система охорони здоров’я
України перебуває не в належному стані.
Причинами цього є низький рівень
фінансування, ресурсного та правового
забезпечення, диспропорції в її структурі.
Ситуація, що склалась, обумовлена не
лише відсутністю належної правової бази,
а й наявністю суттєвих суперечностей між
її складовими елементами. Це насамперед
стосується сфери державного управління,
соціального піклування про здоров’я
населення та професійної медичної
діяльності [66, 67, 70, 81, 84].
Впровадження медсестринського
процесу в практичну охорону здоров'я це необхідна умова для створення
науково-обґрунтованого професійного
догляду за пацієнтом [86, 89].
Найефективнішим
способом
організації і проведення медсестринської
опіки,
коли
організовано
та
систематично визначаються проблеми
пацієнта, розробляється та виконується
план
їх
вирішення,
оцінюється
ефективність плану по відношенню до
встановлених
проблем
і
є
медсестринським процесом [90-93, 106].
Медсестринський
процес
як
універсальна
технологія
медсестринської
справи
може
і
повинен використовуватись
медсестрами у своїй повсякденній
діяльності для своєчасного виявлення
та
усунення
ризику
розвитку
захворювань, зменшення ускладнень,
що дозволить підвищити якість життя
пацієнта [106, 107].
Надання
якісної
та
безпечної
медичної
допомоги
населенню
є
генеральною метою діяльності будь якого
медичного
закладу
і
визначається
відповідністю між наданням медичних
послуг та сучасним уявленням про
необхідний
рівень
та
обсяг
медсестринської допомоги [63, 121].

Медсестринська справа - самостійна
професія, котра має достатній потенціал,
щоб вирішити проблеми та задовільняти
потреби окремих людей та суспільства в
цілому.
Науково
обгрунтована
медсестринська практика спирається на
об’єктивні дані про найбільш ефективні
шляхи
медсестринских
втручань.
Важливим напрямком підвищення якості
медичної допомоги, орієнтованим на
перехід від інтуїтивного або стереотипної
практики до науково виваженої, коли
результат лікувально– профілактичного
процесу меншою мірою залежить від
особистості медичного працівника, а
спирається
на
досягнення
сучасної
медичної науки є стандартизація медичної
практики та її організація. та ефективність
практичної діяльності медичної сестри [5,
67].
Також медсестра повинна вміти
критично мислити, вирішувати проблеми та
находити оптимальні рішення для потреб
пацієнта, щоб допомогти пацієнту у
збереженні, востановленні чи покращення
їх здоров’я. Критичне мислення потребує
застосування научно обгрунтованих на
практиці основ критерієв для прийняття
клінічних рішень. Ці критерії можуть бути
научно обгрунтовані на результатах
досліджень чи практиці, основані на
стандартах [63, 72].
Велику увагу необхідно приділяти
освіті медичних сестер на рівні світових
стандартів. Сестринська справа поєднує в
собі одночасно і мистецтво і науку. Вона
вимагає
оволодіння
специфічними
навиками, знаннями і уміннями їх
практичного застосування.
Медсестринська справа як окрема
наука не може розвиватися без наукових
досліджень. Зараз у всіх економічно
розвинених країнах сестринська справа
прагне
створити
власну,
унікальну
структуру знань [90, 91, 92, 93].
Відсутність дієвої системи медичної
та
медико-профілактичної
допомоги
пацієнтам з ВЛІ в умовах зростаючого їх
поширення, свідчить про необхідність її
наукового обґрунтування, що й обумовило
актуальність
даного
дослідження,
визначило його мету і завдання.

Мета дослідження – вивчити та
проаналізувати роль операційної медичної
сестри у профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій.
Завдання наукового дослідження:
1.
Вивчити
основні
причини
поширення
внутрішньолікарняних
інфекцій в лікувально-профілактичних
закладах;
2.
Проаналізувати
показники
діяльності
Житомирської
обласної
клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського;
3. Встановити рівень обізнаності
медичних сестер–бакалаврів, медичних
сестер-магістрів
за
спеціальністю
«Сестринська справа» та практикуючих
медичних сестер щодо профілактики ВЛІ у
операційних блоках багатопрофільних
лікарнь;
4. Визначити роль медичної сестри у
профілактиці ВЛІ в операційних блоках
багатопрофільних лікарень.
Об’єкт дослідження: виникнення та
поширення
внутрішньолікарняних
інфекцій
в
операційних
блоках
багатопрофільних лікарень.
Предмет
дослідження:
роль
медичної сестри у профілактиці ВЛІ в
операційних блоках багатопрофільних
лікарень.
Методи
дослідження:
бібліосемантичний, системного аналізу та
логічного
узагальнення,
клінікостатистичний.
Робота
виконана
на
базі
Житомирської обласної клінічної лікарні
ім. О.Ф.Гербачевського. Усі дослідження
виконані
з
дотриманням
основних
положень GCP (1996 р.), Конвенції Ради
Європи про права людини та біомедицину
(від 4 квітня 1997 р.) та Гельсінської
декларації Всесвітньої медичної асоціації
про етичні принципи проведення наукових
медичних досліджень за участю людини
(1964–2000 рр.), наказу МОЗ України №
281 від 01.11.2000 р.
Зв’язок роботи з науковими
програмами, темами, планами.
Магістерська робота є фрагментом
тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
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Магістерська робота розглянута і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства (протокол № 2
від 03 вересня 2014 р.) та на засіданні
Вченої ради Житомирського інституту
медсестринства (протокол № 1 від 03
вересня 2014 р.).
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає у встановленні причин
поширення внутрішньолікарняних інфекцій
в операційних блоках; у визначенні
епідеміології
ВЛІ
у
Житомирський
обласній
клінічній
лікарні
ім.
О.Ф.Гербачевського;
визначенні
рівня
обізнаності медичних сестер–бакалаврів,
медичних
сестер–магістрів
за
спеціальністю «Сестриська справа» та
практикуючих медичних сестер з питань
профілактики ВЛІ в операційних блоках
багатопрофільних лікарень.
Теоретична цінність полягає у тому,
що результати вивчення ролі медичних
сестер в профілактиці ВЛІ доповнюють
теорію медицини в частині профілактики
внутрішньолікарняних інфекцій.
Практичне значення роботи полягає
в тому, що розроблено практичні
рекомендації з профілактики ВЛІ за
широкою
участю
медичної
сестри,
розроблено програми щодо внесення змін в
навчальні плани та навчальні програми
підготовки дипломованих медичних сестер,
бакалаврів та магістрів з предметів:
медсестринство в терапії; медсестринство в
хірургії; безпечний лікарняний простір;
медсестринство в інфекційних хворобахЯкі
будуть використанні в навчальному процесі
студентів кафедри «Сестринська справа»,
циклових комісій клінічних дисциплін та
навчальних
прогамах
з
дисциплін
«Медсестринство в хірургії» та «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.
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Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних конференціях зокрема:
- на
Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи»
- Житомир, 2014 р.;
– на ХІХ Міжнародному конгресі
студентів та молодих вчених. – Тернопіль
2015 р.;
–
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства від 3 вересня
2014 р. протокол № 2;
– на засіданні Вченої ради
Житомирського інституту медсестринства
від 3 вересня 2014 р. протокол № 1.
Публікація
результатів
дослідження. Матеріали роботи знайшли
відображення у 3 друкованих наукових
працях, з яких – всі самостійні.
Структура та обсяг роботи. Робота
складається зі вступу, 3 розділів,
висновків, списку використаних джерел та
додатку. Повний осяг роботи – 130
сторінок друкованого тексту, з них 127
сторінок основного тексту та 3 сторінки
додатків. Список використаних джерел
містить 126 найменувань, з них 99
кирилицею та 27 латиною.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи О.В.
Гуменюк «Роль операційної медичної
сестри щодо попередження внутрішньо
лікарняних
інфекцій»
можна
ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Внутрішньолікарняні
інфекції (аналітичний огляд джерел
наукової літератури)
1.1.Основні
поняття
щодо
внутрішньолікарняних інфекцій
1.2.Профілактика внутрішньолікарняних
інфекцій
1.3.Асептика і антисептика
1.4.Стан внутрішньолікарняних інфекцій
в Україні

1.5.Стан внутрішньолікарняних інфекцій
у розвинених країнах світу
Розділ 2. Програма, обсяг та методи
дослідження
Розділ
3.
Організація
роботи
операційного
блоку
житомирської
обласної
клінічної
лікарні
імені
О.Ф.Гербачевського щодо профілактики
внутрішньо-лікарняних інфекцій
3.1. Історія виникнення Житомирської
обласної
клінічної
лікарні
ім.
О.Ф.Гербачевського
3.2. Операційний блок Житомирської
обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.
Гербачевського
3.2.1. Загальні поняття про порядок роботи
операційного блоку
3.2.2. Посадові інструкції «Сестра медична
операційна»
3.3.
Аналіз
діяльності
операційних
Житомирської обласної клінічної лікарні
ім.О.Ф.Гербачевсського
щодо
профілактики
внутрішньолікарняних
інфекцій
Розділ 4. Готовність практикуючих
медичних
сестер
та
студентів
Житомирського
інституту
медсестринства
до
роботи
щодо
попередження
внутрішньолікарняних
інфекцій в операційному блоці
4.1. Визначення рівня знань респондентів
щодо внутрішньолікарняної інфекції
4.1. Визначення рівня знань респондентів
щодо внутрішньолікарняної інфекції
Висновки
Практичні рекомендації
Список використаної літератури
ВИСНОВКИ
У магістерській роботі зроблено
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров'я
–
за
допомогою
аналізу
епідеміології
внутрішньолікарняних
інфекцій
у
Житомирській
обласній
клінічній лікарні ім.О.Ф.Гербачевського та
проведення
медико-соціологічного
дослідження
обізнаності
студентів
Житомирського інституту медсестринства і
практикуючих
операційних
медичних
сестер – розроблено перспективні підходи
щодо профілактики внутрішньо-лікарняних
інфекціїй за участю медичних сестер, що

дало змогу сформулювати наступні
висновки та практичні рекомендації:
1. Підтверджено, що проблема
внутрішньолікарняних
інфекцій
є
надзвичайно актуальною для нашого
регіону.
Причинами
поширення
внутрішньолікарняних інфекцій є значна
природна і придбана стійкість збудників
інфекції до фізичних та хімічних чинників
навколишнього
середовища;
висока
контагіозність; стійкість до антимікробних
засобів; здатність передаватись повітрянокраплинним шляхом та формувати в
стаціонарах
осередки
перманентного
інфікування як хворих, так і персоналу.
2.
Встановлено,
що
на
Житомирщині, як і в цілому по Україні,
випадки внутрішньолікарняної інфекції
не реєструються належним чином, не
аналізуються їх причини, тому заходи з їх
попередження є не завжди повними,
доцільними і ефективними. Кількість
офіційно
зареєстрованих
випадків
внутрішньолікарняної інфекції в Україні
впродовж останіх років становить 0,9-1,1
на 1000 пацієнтів, у той час як у Швеції
вона складає 117 випадків на 1000
пацієнтів, в Іспанії – 100,0, в США – 50,0.
3. Встановлено, що відповідний
показник на Житомирщині ще нижчий,
ніж в цілому в державі. Так, в
Житомирській обласній клінічній лікарні
імені
О.Ф.Гербачевського
кількість
офіційно
зареєстрованих
післяопераційних
гнійно-септичних
ускладнень становила у 2014 році 1,3% на
100 оперованих пацієнтів, у той час як в
Україні цей показник дорівнює 9,3%.
4. Встановлено, що в Житомирській
обласній
клінічній
лікарні
імені
О.Ф.Гербачевського, як і в цілому по
Україні, проблема внутрішньолікарняної
інфекції
не
обмежується
лише
післяопераційними
гнійно-септичними
ускладненнями. У загальній структурі
внутрішньолікарняних інфекцій в Україні
частка післяопераційних гнійно-септичних
ускладнень складає менше половини
(45,0%) від всіх внутрішньолікарняних
інфекцій. Ще 43,0% припадає на гнійносептичні інфекції новонароджених і
породіль, 6,0% - на внутрішньолікарняні
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інфекції сечовивідних шляхів і решта 6,0%
- всі інші інфекції: нозокоміальні
пневмонії, гострі вірусні респіраторні
інфекції, гайморити, синусити, отити,
ларингіти, трахеїти, інфікування в лікарнях
пацієнтів сифілісом, вірусами HBV, HCV,
Torch-інфекціями,
ВІЛ
тощо.
В
Житомирській обласній клінічній лікарні
імені
О.Ф.Гербачевського
частка
післяопераційних
гнійно-септичних
ускладнень
структурі
внутрішньолікарняних інфекцій складає
95,3%, оскільки решта із перерахованих
вище внутрішньолікарняних інфекцій не
реєструються.
5. Тому, важливою проблемою для
держави є налагодження достовірної
реєстрації внутрішньолікарняної інфекціїІ,
оскільки ця проблема до сих пір
замовчується.
Випадки
внутрішньолікарняної інфекції в закладах
охорони здоров'я усіляко приховуються,
реєстрації нозокоміальних пневмоній,
гайморитів, синуситів, отитів, гострих
вірусних респіраторних інфекцій, інфекцій
сечостатевої системи, що виникли у
пацієнтів під час перебування в лікарні,
ніхто не веде. Зазвичай, фіксують лише
масові
спалахи
захворювань,
коли
приховати їх вже неможливо, наприклад:
спалах
гнійно-септичної
інфекції
у
пологових відділеннях зі смертельними
випадками серед новонароджених.
6. Підтверджено, що операційні
блоки є зонами
високого ризику
розповсюдження
внутрішньолікарняних
інфекцій. Адже саме тут кожного дня
відбуваються
десятки
оперативних
втручань, які можуть призвести до
попадання
внутрішньолікарняної
високопатогенної
мікрофлори
до
стерильного середовища організму.
7. Встановлено, що найвищий рівень
післяопераційних септичних ускладнень
спостерігається у хірургічному центрі
(6,0%). Найнижча кількість гнійносептичних ускладнень спостерігається у
відділенні малоінвазивної хірургії (0,1%).
Однак, малоінвазивні втручання складають
лише 20,4% від всіх оперативних втручань
в Житомирській обласній клінічній лікарні
імені О.Ф.Гербачевського.
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8. Встановлено, що між рівнем
післяопераційних
гнійно-септичних
ускладнень і тривалістю перебування
пацієнта в стаціонарі існує пряма,
середнього
ступеня
кореляційна
залежність,
коефіцієнт
кореляції
становить r = 0,49±0,04. Тобто, чим довше
пацієнт перебуває у лікарні, тим більша
вірогідність
приєднання
внутрішньолікарніної інфекції, і навпаки,
поява
гнійно-септичних
ускладнень
призводить до подовження терміну
перебування в стаціонарі. Виникає хибне
коло, яке пов'язане з летальністю. Між
рівнем гнійно-септичних ускладнень і
летальністю виявлено пряму, тісного
ступеня кореляційну залежність
r =
0,76±0,05. Тобто, чим частіше виникають
у хворих гнійно-септичні ускладнення,
тим вища летальність, і навпаки, чим вища
летальність, тим з більшою вірогідністю
вона
була
зумовлена
приєднанням
внутрішньолікарняної інфекції.
9. Встановлено, рівень гнійносептичних післяопераціних ускладнень в
Житомирській області знизився із 10,3% у
2007 році до 4,3% у 2013 році, темп
зменшення становив 0,86% на рік. Для
порівняння, в Україні цей показник
зменшився з 12,3% у 2007 році до 9,3% у
2013 році, тобто темп зменшення становив
0,43% на рік. Таким чином, рівень
післяопераційних
гнійно-септичних
ускладнень в закладах охорони здоров'я
Житоммирської області є значно нижчим,
ніж у державі, і зменшується більш
швидкими темпами.
10.
Встановлено,
що
роль
операційної
медичної
сестри
у
профілактиці
внутрішньолікрняної
інфекції
в
операційних
блоках
багатопрофільних
лікарень
є
визначальною і полягає в дотриманні
дезінфекційно-стерилізаційного режиму,
контролі
якісного
проведенні
передстерилізаційної
обробки
інструментарію
багаторазового
використання, чіткому знанні та строгому
дотриманні режимних наказів щодо
профілактики
внутрішньолікарняних
інфекцій в операційних блоках.
частка
11.
Встановлено,
що

лікарень, однак існує потреба регулярного
досконалих
знань
з
проблеми
підвищення кваліфікації як практикуючих
внутрішньолікарняних
інфекцій
у
медичних сестер бакалаврів становить
операційних
медичних
сестер,
так
87,9%, у магістрів за спеціальністю
випускників всіх трьох ступеневих
«Сестринська справа – 89,6%,
у
освітніх рівнів (дипломована медична
практикуючих операційних сесткр – 72,6%.
сестра, медична сестра-бакалавр і медична
12. Підтверджено, що рівень знань
сестра – магістр) на курсах тематичного
практикуючих
операційних
сестер,
удосконалення, передатестаційних циклах,
бакалаврів і магістрів медсестринства є
участі у науково-практичних конференціях
достатнім
для
профілактики
та шляхом неперервної самоосвіти
внутрішньолікарняних
інфекцій
в
впродовж життя.
операційних блоках багатопрофільних
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КОМПЛЕКСНА КЛІНІЧНА ОЦІНКА СТОМАТОЛОГІЧНОГО
СТАТУСУ ТА РОЗРОБКА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ З МЕТОЮ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Кирилюк А.В.
Житомирський інститут медсестринства

Кирилк Анастасія
Магістр 2015 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
ВСТУП
Актуальність проблеми. Однією з
найбільш актуальних проблем в Україні є
стан здоров'я населення, в тому числі
однієї зі складових - стоматологічного
здоров'я. Низький рівень стоматологічного
здоров'я, насамперед дитячого населення,
негативно впливає на загальносоматичне
здоров'я впродовж всіх періодів життя
людини, позначаючись на рівні соціальноекономічного розвитку країни [1,18,29,35].
Особливе занепокоєння викликає
стабільно
висока
поширеність
стоматологічних захворювань у всі вікові
періоди. Результати епідеміологічних

досліджень свідчать, що поширеність
карієсу зубів тимчасового прикусу у 6-ти
річних дітей становить 87,9 % при
інтенсивності ураження КПВ 3- 4,6;
поширеність карієсу зубів постійного
прикусу у 12-ти річних дітей - 72,3 % при
інтенсивності ураження КПВ 3- 2,75. В
регіонах з вмістом фтору в питній воді
менше 0, 5 мг/л поширеність карієсу зубів
становить 78,6 % при КПВ 3- 3,62. В
регіонах з вмістом фтору в питній воді
більше 0,5 мг/л поширеність карієсу зубів
відповідає показнику 61,7 % при КПВ 32,05.
Поширеність
хронічного
катарального гінгівіту серед дітей віком
12-15 років становить в середньому 7080%, сягаючи в окремих регіонах 95-98%.
Поширеність зубощелепних аномалій у
дітей та підлітків віком 7-18 років
перевищує 60,0%. Високою залишається
питома вага вроджених вад розвитку,
пухлин, онкологічних та запальних
захворювань, травм щелепно-лицевої
ділянки. Стоматологічна захворюваність
дитячого населення в забруднених
регіонах перевищує у 1,5-3 рази аналогічні
показники серед дітей, які проживають в
екологічно
благополучних
регіонах[12,18,24,29,33,35].
За даними ВООЗ в наш час у світі
немає такої країни, де не фіксується
карієсу зубів та захворювань тканин
пародонту. Поширеність та інтенсивність
карієсу зубів в різних країнах неоднакова,
що ставить перед службами охорони
здоров’я різні за своїм характером задачі.
А.
В.
Борисенко,
Т.С.
Виноградова,
А.П.Грохольский,
H.A.
Кодола, Ю.М. Максимовский, Н.І.Смоляр,
В.Г. Сунцов, О.В. Удовицька вважають,
що
досягнути
значного
зниження
стоматологічних захворювань неможливо
без впровадження програми первинної
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профілактики.
Планування
стоматологічної допомоги в будь-яких
обсягах, в тому числі і засобів по
первинній профілактиці повинно бути
побудовано
на
специфічному
ситуаційному аналізі, що отримується в
результаті збору даних в межах 5 років, що
попереджають
планування
[10,12,24,27,30].
Стоматологічна
профілактика
складається
з
цілого
комплексу
нерозривно пов'язаних між собою і
взаємнодоповнюючих один одного заходів
лікувально-профілактичного характеру. У
цій системі суттєва роль відводиться
раціональній гігієні порожнини рота
(М.Ф.Соловьев,
В.Г.Пожевилов,2001;
К.Н.Косенко,Т.П.Терешина,2003).
У
країнах, де попереджувальні заходи
виконуються постійно та в повному обсязі,
стоматологічну
патологію
вдалося
зменшити в 2-4 рази [6,10,23,27].
Потреба
в
профілактичних
стоматологічних послугах в Україні
складає понад 44 млн. відвідувань на рік.
Численні наукові дослідження А. В.
Борисенко, А.П. Грохольського,
H.
A. Кодоли, А. М. Політун,
Н.І. Смоляр, В.Г. Сунцова, JI.A. Хоменко,
Ю.А. Федорова переконують,що при
переході на цивілізований рівень надання
стоматологічних
послуг
необхідно
цілеспрямовано
проводити
навчання
пацієнтів
догляду
за
ротовою
порожниною,
складати
для
них
індивідуальні
гігієнічні
програми.
Повноцінна гігієна порожнини рота дає
можливість
уникнути
процесів
демінералізації твердих тканин зубів,
стабілізує та усуває запальні процеси в
тканинах пародонта, продовжує терміни
служби
дентальних
імплантатів
і
конструкцій, які розташовуються на них
[4,9,20,34,45,70].
В більшості Європейських країн з
метою
підвищення
ефективності,
удосконалення економічної складової
організації стоматологічної профілактики,
збільшення охоплення населення та
зменшення навантаження на лікарястоматолога виконання профілактичних
заходів покладено на медичних сестер та
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спеціально
підготовлений
молодший
персонал з медичною освітою (гігієністів
зубних) [14,18,25,27,78].
Посилення ролі медичної сестри
сприятиме подальшому удосконаленню
санітарно-освітніх заходів, а розробка
нових способів профілактики, раннього
виявлення та лікування стоматологічних
захворювань, забезпечить вирішення
існуючих і потенційних проблем.
Таким
чином,
є
передумови
дослідження стоматологічного статусу та
розробки профілактичних програм за
участю медичних сестер з метою
збереження здоров'я дітей.
Вищезазначені невирішені питання
зумовили актуальність дослідження та
його мету.
Мета дослідження - вивчити
особливості стоматологічного статусу у
дітей
та
науково
обґрунтувати
перспективні підходи до профілактики
основних стоматологічних захворювань за
участю медичних сестер.
Завдання дослідження:
1. Вивчити вітчизняні та світові
джерела щодо ролі медичної сестри у
профілактиці
стоматологічних
захворювань у дітей.
2. Проаналізувати
стоматологічний
статус у дітей віком 6,12,15 років.
3. Встановити ймовірні взаємозв’язки
між показниками індексів КПВ, РМА, ГІ,
проби Писарєва-Шиллера.
4. Оцінити обізнаність дітей щодо
профілактики основних стоматологічних
захворювань на основі анкетування.
5. Провести наукове обґрунтування
профілактики основних стоматологічних
захворювань у дітей за участю медичної
сестри.
Об’єкт дослідження: діти віком 6,
12,15 років.
Предмет
дослідження:
стоматологічний статус дітей віком 6,
12,15 років, роль медичної сестри в
профілактиці основних стоматологічних
захворювань.
Методи
дослідження:
бібліосемантичний,
медикосоціологічний (анкетування), системного
аналізу
та
логічного узагальнення,

клінічний (індексна оцінка), математичний
аналіз.
Гіпотеза дослідження грунтується
на
припущенні,
що
вивчення
стоматологічного
статусу
дозволить
виявити найбільш ефективні шляхи
профілактики карієсу та захворювань
пародонту за участю медичних сестер, що
в свою чергу дозволить поліпшити
стоматологічне здоров'я.
Робота
виконана
на
кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства та на базі
Житомирської дитячої стоматологічної
поліклініки.
Усі
дослідження
виконані
з
дотриманням основних положень вСР
(1996 р.), Конвенції Ради Європи про
права людини та біомедицину (від 4 квітня
1997 р.) та Гельсінської декларації
Всесвітньої медичної асоціації про етичні
принципи проведення наукових медичних
досліджень за участю людини (1964-2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Зв’язок роботи з науковими
програмами, темами, планами.
Магістерська робота є фрагментом
тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
Магістерська робота розглянута і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства та на засіданні
Вченої ради Житомирського інституту
медсестринства.
Надійність
та
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
еімпіричних
фактів;
застосуванням
методів
математичної
статистики із залученням сучасних
програм обробки даних.
Наукова
новизна
одержаних
результатів, полягає в тому, що вперше на

основі
комплексної
оцінки
стоматологічного
статусу,
проведено
наукове обґрунтування перспективних
підходів
до
удосконалення
попереджувальних
заходів
основних
стоматологічних захворювань у дітей за
участю медичних сестер.
Теоретична цінність. Отримані
результати
дослідження
дозволили
зрозуміти
особливості
перебігу
стоматологічної
патології
у
дітей,
проаналізувати
якість
лікувальнопрофілактичної допомоги.
Практичне значення роботи.
Розроблено
пропозиції,
щодо
внесення змін до навчальних планів та
навчальних програм підготовки медичних
сестер з проблем профілактики і раннього
виявлення основних стоматологічних
захворювань.
Отримані
результати
дозволять
розробити
індивідуальні
оздоровчі
програми для учнів Житомирського
екологічного ліцею №24 і прослідкувати
за їх ефективністю.
Проведене дослідження дозволило
встановити роль та значення медичної
сестри
в
системі
профілактики
стоматологічних захворювань.
Впровадження
результатів
дослідження в практику.
Результати роботи застосовуються у
навчальному
процесі
відділення
«Стоматологія», а також при організації
роботи медичних сестер Житомирської
дитячої стоматологічної поліклініки.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні
положення
роботи
доповідались та обговорені на:
• III
PODKARPACKICH
MIĘDZYNARODOWYCH
WARSZTATACH
NAUKOWYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
PIELĘGNIARSTWA “Metodologia badań
naukowych w pielęgniarstwie”.- Rzeszów,
29-30 września 2014;
IV
MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI
NAUKOWEJ
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
PIELEGNIARSTWA “Badania jakościowe I
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ilościowe w pielęgniarstwie", wyroznienie za
prezentację
pracy
"ESTIMATED
PREVALENCE OF DENTAL CARIES IN
CHILDREN 3-6 YEARS".- Rzeszöw, 1
pazdziemika 2014;
• науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Вища освіта в
медсестринстві:
проблеми
і
перспективи». - Житомир, 24 жовтня
2014р;
• XIX Міжнародному медичному
конгресі студентів і молодих вчених.Тернопіль, 27-29 квітня 2015р.
Публікація результатів дослідження.
Матеріали
роботи
знайшли
відображення у 3 наукових працях (всі
самостійні).
1.
Кирилюк A.B. Оцінка поширеності
карієсу зубів у дітей 3-6 років //
Матеріали
Всеукраїнської
науковопрактичної конференції «Вища освіта в
медсестринстві:
проблеми
і
перспективи». - 2014. - С.237
2.
Кирилюк А.В Оцінка інтенсивності
карієсу у 6 річних дітей // Матеріали XIX
Міжнародного
медичного
конгресу
студентів та молодих учених. Тернопіль: Укрмеденига, 2015. - С. 247
3.
Kyrylyuk Anastasia Assess the
intensity of caries in 6 year old children
(прийнято до друку)
Структура та обсяг роботи.
Робота складається із вступу, 4
розділів, висновків, додатку та списку
використаних джерел. Повний обсяг
роботи - 126 сторінок друкованого тексту,
з них 101 сторінка основного тексту та 5
сторінок додатку. Список використаних
джерел місить 104 найменування, з них 81
кирилицею та 23 латиною.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи А.В.
Кирилюк «Комплексна клінічна оцінка
стоматологічного статусу та розробка
профілактичних
заходів
з
метою
збереження здоров’дітей дошкільного
віку» можна ознайомитись в бібліотеці
Житомирського інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
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Розділ 1. Загальні відомості про карієсу
та захворювання пародонту у дітей
1.1
Епідеміологія
стоматологічних
захворювань
1.2
Фактори
ризику
розвитку
каріозного процесу
1.3
Зубні відкладення та їх роль у
розвитку стоматологічних захворювань
1.4
Сучасні
аспекти
проблеми
профілактики
стоматологічних
захворювань
1.5
Види,засоби
та
методи
профілактики
стоматологічних
захворювань
Розділ 2. Програма, обсяг та методи
дослідження
Розділ
3.
Комплексна
оцінка
стоматологічного статусу у дітей
3.1. Оцінка поширеності карієсу та
гінгівіту
3.2. Встановлення інтенсивності карієсу
зубів за показниками індексів КПВ, КПВ
+кп
3.3. Визначення інтенсивності гінгівіту
за показниками індексу РМА, проби
Писарєва-Шиллєра
3.4. Характеристика гігієнічного індексу
Федорова-Володкіної
3.5. Результати опитування дітей щодо
дотримання правил гігієни порожнини
рота
Розділ 4. Роль медичної сестри в
профілактиці
стоматологічних
захворювань у дітей
4.1. Нормативно-правова база організації
та
функціонування
стоматологічного
кабінету професійної гігієни
4.2. Комплексна програма профілактики
стоматологічних захворювань
4.3.
Роль
медичної
сестри
в
профілактичних заходах
Висновки
Практичні рекомендації
Список використаної літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
У магістерській роботі вивчено
особливості стоматологічного статусу у
дітей 6, 12 та 15 років та науково
обґрунтовано перспективні підходи до
профілактики основних стоматологічних
захворювань за участю медичних сестер.

Це дозволило сформулювати наступні
9,1%, в контрольній - 23,9%. У 15 річних
основної групи РМА коливався в межах
висновки:
Встановлено,
що
поширеність
18,5 ±0,06%, в контрольній 25,1±0,08%.
карієсу зубів у дітей 6 річного віку
Найнижчі значення РМА були зафіксовані
основної групи становить 80,8 % (в
у 6 річних дітей основної та контрольної
контрольній - 87,8%) при інтенсивності
груп 2,1% та 2,4%.
ураження КПВ +кп - 5,2 (проти 6,7 в
Аналогічна
динаміка
контрольній групі) , що за градацією ВООЗ
прослідковувалася і при встановленні
відповідає оцінці «масова». Поширеність
проби
Писарєва-Шиллера.
Кількість
карієсу зубів у 12-ти річних дітей також є
пацієнтів з позитивною пробою Писарєва«масовою» - 79,3 % в основній групі та
Шиллера була найвищою серед 12 та 15
88,7% в контрольній при інтенсивності
річних.
ураження КПВ+кп - 3,6 та 5,6 відповідно.
Проведення
заходів
щодо
Однією
з
причин
високої
профілактики захворювань пародонту
поширеності та інтенсивності карієсу у
позначилося
на
поширеності
та
дітей є недостатній профілактичний догляд
інтенсивності гінгівітів. Всі досліджувані
за ротовою порожниною у період росту та
показники були нижчими у пацієнтів
формування її органів і тканин. Це
основної
групи
в
порівнянні
з
підтверджено показниками гігієнічного
контрольною.
індексу Федорова-Володкіної.
В наш час профілактичну роботу в
Встановлено
взаємозв’язки
між
дитячих колективах можуть проводити
показниками індексів КПВ, КПВ+кп, РМА,
спеціально підготовлені медичні сестри.
Обсяг її полягає в навчанні гігієнічних
ГІ, проби Писарєва-Шиллера.
Поширеність захворювань пародонту
навичок, контролі за їх виконанням,
була найвищою у дітей віком 12,15 років.
фторизації зубів, видаленні зубних
Так, в основній групі 12 річних, цей
відкладень.
показник становив 31,0%, в контрольній Впровадження
програми
40,9%. У 15 річних основної групи
профілактики за участю медичної сестри
значення поширеності - 32,2%, в
дасть змогу: поширити позитивний досвід
контрольній - 40,6%.
профілактики і лікування стоматологічних
У 6 річних дітей основної та
захворювань серед організованих груп
населення за участю медичних сестер;
контрольної груп фіксувалися лише
поодинокі випадки папілітів, які мали
забезпечити доступність профілактичної
травматичне походження. У 12 та 15
допомоги для дітей та дорослих;
річних діагностувалися в переважній
поліпшити
якість
профілактичних
більшості катаральні гінгівіти різного
стоматологічних послуг; досягти зниження
ступеня важкості.
стоматологічної
захворюваності
Об'єктивну оцінку інтенсивності
населення.
запальної реакції в тканинах пародонту
Тільки цілеспрямовані ефективні
отримували
при
аналізі
цифрових
профілактичні програми здатні суттєво
показників індексу РМА та проби
вплинути на рівень стоматологічної
захворюваності.
Писарєва-Шиллера.
У 12 річних значення індексу РМА в
основній групі відповідали показнику
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ПРОФІЛАКТИЦІ СЕРЦЕВОСУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
Коломієць О.С.
Житомирський інститут медсестринства

Коломієць Олена
Магістр 2015 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
ВСТУП
Актуальність
дослідження.
Найбільш
актуальною
проблемою
охорони здоров'я України є профілактика
та
лікування
серцево-судинних
захворювань, оскільки саме вони в
найбільшій мірі визначають смертність
населення.
Причому
показники
передчасної підліткової смертності від
захворювань системи кровообігу в Україні
один з найвищих в Європейському регіоні
[19].
Підлітковий вік є одним з найбільш
складних етапів, протягом якого організм
сягає біологічної зрілості. Відомо, що при
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фізіологічному
перебігу
кубертату
організм поступово пристосовується до
нейрогуморальної перебудови. Разом із
тим, функціональна напруга систем
регуляції в цей період може стати основою
формування патологічних синдромів [3].
В літературі останнього десятиліття
практично відсутні роботи, присвячені
дослідженню взаємозв'язку підвищеного
АТ
з
морфофункціональними
параметрами серця і станом загальної
гемодинаміки у підлітків. Немає чітких
інформативних діагностичних критеріїв
раннього ураження міокарда в процесі
формування
артеріальної
гіпертензії.
Тому, виявлення і вивчення ранніх ознак
ремоделювання серця у початковий період
у підлітків на етапах статевого дозрівання
дозволить
не
тільки
розробити
діагностичні і прогностичні ознаки
формування ускладнень, але також і
створити профілактичні програми по їх
попередженню.
Враховуючи надзвичайно високу
поширеність
серцево-судинних
захворювань
серед
підлітків,
удосконалення
профілактики,
рання
діагностика у дітей і підлітків мають
велике значення для поліпшення здоров'я
дорослих і збільшення тривалості життя.
Нині достеменно відомо, що первинна
артеріальна гіпертензія - це проблема не
лише осіб похилого віку, але дітей і
підлітків [45].
Частота
серцево-судинних
захворювань у дитячому та підлітковому
віці постійно зростає, що пояснюється
збільшенням в умовах цивілізації певної
генетичної обтяженості, зміною способу
життя населення, рядом екологічних та
технологічних катастроф.
Життя і здоров'я громадян визнані в
Українській
державі
найвищою
соціальною цінністю, що проголошено

Конституцією
України
та
іншими
державними
нормативно-правовими
актами. Охорона здоров'я молодого
покоління є пріоритетом соціальної
політики, однією з найважливіших сфер
життя суспільства [14].
Велике значення у зв'язку з цим
надається здоров'ю молоді у програмі
Європейського регіонального бюро ВООЗ
«Здоров'я для всіх у 21-му столітті» та
Міжгалузевій
комплексній
програмі
«Здоров'я нації» . В них наголошується на
пріоритетності збереження здоров'я у
підлітковому віці.
Важливими критеріями інтегральної
оцінки здоров'я підлітків є показники
захворюваності та поширеності хвороб.
Аналіз динаміки захворюваності підлітків
у розрізі класів хвороб свідчить про
негативні тенденції зміни стану здоров'я
цієї групи населення.
Захворюваність і смертність від
серцево-судинної
патології
постійно
зростають, ризик їх збільшується у зв'язку
з несприятливою соціально- економічною
ситуацією в країні, стресами, поширенням
шкідливих звичок, особливо серед молоді
[81].
До теперішнього часу дітей,підлітків
та осіб молодого віку традиційно
відносили до групи низького ризику
розвитку серцево-судинних захворювань у
зв'язку з тим, що більш ніж у половини
всіх хворих процес протікає безсимптомно
і це утрудняє своєчасну діагностику і
лікування можливих її ускладнень. Тому,
виявлення і вивчення ранніх ознак
ремоделювання серця у початковий період
у підлітків на етапах статевого дозрівання
дозволить
не
тільки
розробити
діагностичні і прогностичні ознаки
формування ускладнень, але також і
створити профілактичні програми по їх
попередженню [92].
Враховуючи надзвичайно високу
поширеність
серцево-судинних
захворювань
серед
підлітків,
удосконалення
профілактики,
рання
діагностика у дітей і підлітків мають
велике значення для поліпшення здоров'я
дорослих і збільшення тривалості життя.

Нині достеменно відомо, що
первинна артеріальна гіпертензія - це
проблема не лише осіб похилого віку, але
дітей і підлітків. Однак результати ряду
досліджень, які з'явилися в останні роки,
змушують поглянути на проблему поновому і звернути увагу на необхідність
діагностики
серцевосудинних
захворювань в підлітковому віці з
урахуванням
факторів
ризику,
що
допоможе визначити прогноз перебігу та
тактику їх ведення [108].
Дослідження скарг підлітків на свій
встановило,
що
фізичний
стан
виснаження, погіршення фізичного стану,
біль різного характеру є характерними для
підлітків. Кількісний аналіз показників
дозволив стверджувати, що підлітки
частіше скаржаться на виснаження, на
біль у серці.
Контроль за такими факторами
ризику, як паління, вживання спиртних
напоїв, подолання гіподинамії,погане або
неправильне харчування, міг би запобігти
виникненню багатьох серцево-судинних
хвороб у підлітків.
Наукові дослідження, проведені
Інститутом педіатрії, акушерства та
гінекології
України
та
Сумським
педагогічним університетом, показали, що
рівень
фізичної
працездатності
та
адаптаційних можливостей організму
дитини не завжди відповідає чинним
нормативам фізичної підготовленості на
уроках фізкультури.
За даними цих досліджень, лише
30% дітей можуть виконати нормативи
без ризику для здоров'я. Лише у 18-24%
дітей
процеси
відновлення
функціонального стану організму після
виконання
нормативів
відбуваються
сприятливо.
Це дані серед дітей, які визнані
здоровими і не мають ніяких діагнозів.
Таким чином, діти шкільного віку мають
незадовільну
функціональну
пристосованіст до фізичних навантажень
при недостатній тренованості та низькому
рівні функціонального резерву серця.
Така ситуація вкрай небезпечна і
потребує невідкладного рішення щодо
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перегляду
нормативів
фізичного
навантаження під час уроків фізкультури.
Необхідно
змінити
існуючий
порядок
проведення
обов'язкових
медичних профілактичних оглядів дітей у
навчальних
закладах
з
метою
забезпечення високого рівня їх якості.
Це дані серед дітей, які визнані
здоровими і не мають ніяких діагнозів.
Таким чином, діти шкільного віку мають
незадовільну
функціональну
пристосованість до фізичних навантажень
при недостатній тренованості та низькому
рівні функціонального резерву серця.
Така ситуація вкрай небезпечна і
потребує невідкладного рішення щодо
перегляду
нормативів
фізичного
навантаження під час уроків фізкультури .
Необхідно
змінити
існуючий
порядок
проведення
обов'язкових
медичних профілактичних оглядів дітей у
навчальних
закладах
з
метою
забезпечення високого рівня їх якості.
Мета і завдання дослідження.
Метою дослідження було вдосконалення
роботи медичної сестри в профілактиці
серцево-судинних захворювань у дітей
підліткового віку на основі вивчення
нових аспектів способу життя підлітків, їх
фізичної
активності,
предикторов
серцевосудинних
захворювань,
спадковості.
Для вирішення поставленої мети
були визначені наступні завдання:
•
аналітичний
огляд
інформаційних джерел щодо проблеми
серцево- судинних захворювань у дітей
підліткового віку;
•
роль шкільної медичної
сестри в профілактиці серцево-судинних
захворювань дітей підліткового віку;
•
дослідити рівень знань
студентів навчального медичного закладу,
щодо профілактики серцево-судинних
захворювань у дітей підліткового віку;
Предмет: роль медичної сестри в
профілактиці
серцево-судинних
захворювань у дітей підліткового віку.
Об’єкт: діти підліткового віку.
Методи дослідження:
•
бібліосемантичний;
•
клініко-статистичний;
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•
•

експертної оцінки;
моделювання
медичної

сестри;

•

програмно-цільовий.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що вперше
проведено
наукове
обґрунтування
перспективних підходів щодо підвищення
рівня обізнаності підлітків з питань
профілактики
серцевосудинних
захворювань за участю медичної сестри.
Впровадження
результатів
дослідження в практику здійснено на
державному рівні розроблено пропозиції
щодо покращення санітарно- гігієнічної
в
роботи
з
боку
медпрацівника
профілактиці
серцево-судинних
захворювань для покращення здоров’я
дітей.
Теоретична
цінність
роботи
полягає
у
визначенні
концепції
профілактики
серцево-судинних
захворювань участю медичної сестри.
Ґрунтується на вивченні питань, які
входили у завдання дослідження та
розробці і впровадженні результатів
роботи у Житомирському міському
колегіумі.
Практичне
значення
роботи:
розробленні пропозицій щодо внесення
змін
у
навчальні
програми
загальноосвітніх шкіл для підготовки
підлітків з питань профілактики серцевосудинних
захворювань.
Узагальнено
особливості специфіки роботи медичного
працівника
в
санітарно-гігієнічній
вихованості
школярів,
апробовано
методику
оздоровчо-просвітницької
діяльності медичного працівника з
профілактики серцевих захворювань та
профілактичної роботи зі школярами.
Одержані
дані
можуть
бути
використані у професійній діяльності
класних керівників, вихователів, медичних
працівників
загальноосвітніх
шкіл,
студентів медичних навчальних закладів.
Апробація
результатів
дослідження
Основні
положення
роботи
доповідались та обговорені на:
на III PODKARPACKICH
MIĘDZYNARODOWYCH

WARSZTATACH
NAUKOWYCH
STUDENCKICH KOL NAUKOWYCH
PIELĘGNIARSTWA „Metodologia badan
naukowych w pielęgniarstwie” Rzeszow, 2930 wrzesnia 2014 r.;
на
IV
MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI
NAUKOWEJ
STUDENCKICH
KOL
NAUKOWYCH
PIELEGNIARSTWA
„Badania jakosciowe і ilosciowe w
pielęgniarstwie”, wyroznienie za prezentację
pracy " THE PROBLEM OF PREVENTION
OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN
ADOLESCENTS"; Rzeszow, 1 pazdziernika
2014 r.;
на
Науково-практичній
конференції з міжнародною участю
«ВИЩА ОСВІТА В МЕДСЕСТРИНСТВІ:
ПРОБЛЕМИ
І
ПЕРСПЕКТИВИ»
Житомир, 24 жовтня 2014р.;
на XVIII Міжнародному
медичному конгресі студентів і молодих
вчених-- Тернопіль,28-30 квітня 2014р.;
на
XIX
Міжнародному
медичному конгресі студентів і молодих
вчених-- Тернопіль,27-29 квітня 2015р.;
Публікація
результатів
дослідження.
Матеріали
роботи
знайшли
відображення у 4 наукових працях, з яких
всі - самостійні.
І.Коломіець О.С Особливості роботи
медичної сестри в профілактиці серцевосудинних захворювань // Матеріали
Всеукраїнської
науковопрактичної
конференції
«Вища
освіта
в
медсестринстві:проблеми і перспективи». 2014. - С.
2.
Коломієць
О.С
Роль
медичної сестри в профілактиці серцевосудинних
захворювань
у
дітей
підліткового віку // Матеріали XVIII
Міжнародного
медичного
конгресу
студентів та молодих учених. - Тернопіль:
Укрмеденига, 2014. - С. 303.
3.
Коломієць О.С Проблема
профілактики
серцево-судинних
захворювань у дітей підліткового віку //
Матеріали XIX Міжнародного медичного
конгресу студентів та молодих учених. Тернопіль: Укрмеденига, 2015.-С.397.
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Katowicach (подана до друку).
Структура та обсяг роботи.
Робота складається із вступу, 4 розділів,
висновків,
додатків
та
списку
використаних джерел. Повний осяг роботи
- 120 сторінок друкованого тексту, з них
108 сторінок основного тексту та 10
сторінок додатків. Список використаних
джерел місить 127 найменувань, з них 92
кирилицею та 35 латиною.
У даній публікації робота подається в
скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
О.С.Коломієць «Роль медичної сестри у
профілактиці
серцево-судинних
захворювань у дітей підліткового віку»
можна
ознайомитись
в
бібліотеці
Житомирського інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Стан захворюваності на
серцево-судинні
патології
серед
підлітків
(аналітичний
огляд
літератури)
1.1. Сучасний стан та чинники здоров’я
українських підлітків
1.2. Фізичний розвиток і здоров'я
підлітків. Особливості роботи серцевосудинної системи
1.3.
Епідоміологія
серцево-судинних
захворювань та артеріальної гіпертензії
1.4. Поширення шкідливих звичок у
школярів різних медичних груп
1.5. Основні
фактори
анатомофізіологічних
особливостей
і
закономірностей розвитку підлітків
1.6. Специфіка роботи медпрацівника
загальноосвітнього навчального закладу з
санітарно-гігієнічного
виховання
та
профілактичної роботи
Розділ ІІ. Програма, обсяг та методи
дослідження
Розділ ІІІ. Аналіз медико-соціальних
аспектів
та
наукове
обґрунтування
перспективних
підходів
щодо
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профілактики серцево-судинних хвороб у
підлітків за участю медичної сестри
3.1.
Характеристика
захворюваності
підлітків на серцево-судинні хвороби в
Житомирській області
3.2. Поширеність
серцево-судинних
захворювань серед підлітків в Україні
3.3. Обізнаність підлітків з питань
профілактики серцево-судинних
захворювань
3.4.Загальна характеристика опитаних
Розділ IV. Перспективні підходи до
профілактики
серцвосудинних
захворювань у дітей підліткового віку за
участю медичних сестер
Висновки
Практичні рекомендації
Список використаних джерел
Додатки.
ВИСНОВКИ
У магістерській роботі зроблено
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров’я - за допомогою медикосоціологічного дослідження обгрунтована
роль медичної сестри в профілактиці
серцево-судинних захворювань у дітей
підліткового віку.
1.
Стан здоров’я підлітків в
Україні та на Житомирщині має
тенденцію до збільшення захворюваності і
поширеності серед підлітків хвороб
серцево- судинної системи. За період з
2005-го по 2010-ий роки кількість хвороб
серед підлітків збільшилась на 34,2%.
Темп зростання становить в середньому
5,7 % на рік. Єдиним класом, де відбулося
зменшення кількості захворювань, стали
розлади психіки та поведінки (згідно
наших досліджень темп зменшення
становить 2,1% на рік).
2.
У
результаті
аналізу
отриманих даних було виявлено, що 35%,
учнів відчувають значне навантаження в
школі. Відчувають втомлюваність і
безсилля кожен четвертий опитаний, після
занять в школі і вранці перед навчанням,
при цьому 60% респондентів зазначили у
них наявність шкідливих звичок такі як,
куріння.
3.
Встановлено, що одна із
причин гіподинамії підлітків являється
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залежність від телевізора і комп’ютера. І
не випадково школярів дуже часто турбує
біль в області серця,в 40% опитаних.
Великий відсоток респондентів не розуміє
поданої інформації щодо профілактики
серцево-судинних захворювань.
4.
Основною
причиною
збільшення
захворюваності
системи
кровообігу, на наше думку є підвищення
навантаження на уроках, збільшення
завдань для учнів. У результаті цього, діти
більшу частину свого вільного часу
проводять за комп’ютером та вирішенням
домашніх
вправ.
Також
вивчена
спадковість опитаних респондентів: було
з’ясовано що в 60% респондентів в рідних
наявні хворобі серця. Стала відома
спадкова
схильність
опитаних
респондентів до гіпертонічної хвороби та
захворювання на цукровий діабет.
5. Сумісна робота медсестрі
разом з педагогічнім колективом та
батьками повинна бути спрямована на
зміцнення здоров'я дітей підліткового віку
в деру чергу у виконанні адекватних
фізичних навантажень, усунення мало
рухливого способу життя. Необхідне
проведення комплексних профілактичних
і оздоровчих заходів, які будуть
забезпечувати збереження і нормалізацію
фізичного здоров'я дітей.
6.
Встановлено,
що
вдосконалення роботи шкільної медичної
сестри, відіграє дуже важливу роль в
профілактиці
серцево-судинних
захворювань, так як вона постійно
знаходиться в навчальному закладі та має
можливість систематично догляд за
здоров’ям дітей. Тому розробка нових
протоколів для шкільної медичної сестри,
мета яких буде профілактика серцевосудинних захворювань в підлітків є
актуальнім питанням. В рамках діяльності
навчання
підлітків
правильному
ставленню до свого здоров"я повинне
здійснюватись впровадження навчальних
програм з профілактики споживання
алкоголю, наркотиків та тютюнопаління.
Більше уваги приділяти фізичному
вихованню в школі, заохочувати дітей
займатися
в
спортивних
секціях.
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ВСТУП
Актуальність
проблеми.
Актуальність
проблеми
надання
паліативної
та
хоспісної
допомоги
населенню суттєво зросла вже у другій
половині, а особливо — наприкінці ХХ
сторіччя у зв'язку із значним зростанням
кількості людей, що вмирають від
хронічних, важких, невиліковних хвороб.
Кожен рік у світі вмирає близько
п'ятдесяти
двох
мільйонів
осіб.
Встановлено, що десятки мільйонів хворих
людей щорічно вмирають у важких
фізичних та моральних стражданнях.
Зокрема, щорічно, близько п'яти мільйонів

вмирають від онкологічних захворювань
(раку), страждаючи від важкого больового
синдрому та психічної депресії. В Росії ця
цифра становить 300 тисяч, в Україні —
близько 90 тис. oсіб [102].
До того ж, у світі, починаючи з кінця
ХХ ст., відбуваються глибокі демографічні
та соціальні зміни, які є характерними для
більшості постіндустріальних країн світу,
у тому числі (в останні десятиріччя) і для
Україні. Ці зміни полягають у постарінні
населення із значним накопиченням в
популяціях осіб похилого та старечого віку
та пов'язаними із цим суттєвими
зрушеннями в структурі захворюваності та
смертності, особливо серед осіб похилого і
старечого віку [101].
З
постарінням
населення
збільшуються важкість та тривалість
хвороб, від яких страждають особи
похилого та (особливо) старечого віку і
змінюється розподіл нозологічних форм
захворювань, від яких люди йдуть із
життя —
фактично
епідеміологія
захворюваності та смертності, що вже
сьогодні
накладає
нові
складні
організаційні та фінансові проблеми на всі
національні системи охорони здоров'я
країн, яких це стосується. Особи, старші за
60 років, вмирають від хронічних
невиліковних хвороб, що тягнуться
роками, а саме: гіпертонічної хвороби,
наслідків інфаркту міокарду та інсульту,
злоякісних пухлин, важкої патології
легеневої системи, цукрового діабету,
дегенеративних уражень головного мозку,
і супроводжуються — тільки із суто
медичної точки зору — як тяжкими
фізичними
і
психологічними
стражданнями самих пацієнтів, так і, в
багатьох
випадках,
психологічними
порушеннями, аж до розвитку виражених
депресивних станів, членів їх родин [103].
Із загальної кількості людей, які
вмирають щоденно в цілому світі —
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близько 150.000 осіб — коло двох третин
(тобто 100.000) вмирають від хвороб,
пов'язаних з віком. В індустріально
розвинених країнах цей відсоток становить
близько 90%. Згідно з прогнозами
експертів Європейського регіонального
бюро ВООЗ на 2020 рік, ранжовані
причини смерті будуть розподілятися
наступним чином (цифра в дужках —
прогнозоване місце в ранжованому
переліку):
Ішемічна хвороба серця (1) >
Порушення
мозкового
кровообігу,
включаючи інсульти (2) > Хронічні
обструктивні захворювання легень (3) >
Інфекції нижніх дихальних шляхів (4) >
Рак легенів, трахеї та бронхів (5).
Таким чином, виникає особливий, не
передбачений
раніше
суспільством,
медичною
наукою
та
державними
системами охорони здоров'я соціальномедичний парадокс (Ю. І. Губський, 2010;
Ю. І. Губський, М. К. Хобзей, 2011):
«Додаткові роки життя», якими
людство зобов'язане успіхам наукової
медицини та вдосконаленню систем
охорони здоров'я у розвинутих країнах,
відзначаються
важкою
інвалідністю
пацієнтів похилого віку, що потребують
особливої допомоги з боку інших членів
сім'ї
та/або
спеціального
медикосоціального
догляду
з
боку
суспільства»[100].
За оцінками міжнародних експертів, з
приблизно 150.000 що вмирають на Землі
щоденно, близько двох третин — тобто
біля 100.000 осіб кожен день — вмирають
від хвороб, зв'язаних із старінням, у першу
чергу —
серцево-судинних
та
онкологічних захворювань. У промислово
розвинених країнах ця частка досягає 90%.
На думку експертів ВООЗ, 60% осіб
старше 60 років, що потерпають на
невиліковні хвороби, потребують високо
спеціалізованої, професійної паліативної
допомоги [99].
Окремим,
соціально
важливим
сегментом паліативної та хоспісної
медицини. що потребує на початку ХХІ ст.
все більших фінансових, організаційних та
інтелектуальних ресурсів, є медична та
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соціальна допомога хворим на пізніх
стадіях ВІЛ/СНІДу [98].
Особливо актуальні завдання для
розвитку паліативної медицини спричиняє
та обставина, що за віковою структурою
популяції Україна вже багато років
належить до демографічно старих країн
світу. Тоді як у 2000 році частка людей
віком 60 років і старших становила 18,4%
від загальної кількості населення, у 2009
році вона склала вже 20,4%, а до 2026 року
передбачається
збільшення
цього
показника до 24,7%. Відсоток людей,
старших 70 років збільшився з 2003 по
2013 рр. з 7,7 до 11,0%, а кількість людей,
старших 75 років, дорівнює в наш час в
Україні близько 3,5 млн осіб. При цьому
значна частина осіб похилого віку в
Україні мешкає в сільській місцевості, де
до цього часу система паліативної
медицини практично взагалі відсутня [97].
Постаріння
населення
України,
збільшення кількості людей, що вмирають
від онкологічних та інших невиліковних
хвороб, роблять цю проблему однією з
найважливіших
складових
охорони
громадського здоров'я в нашій державі.
Але, на жаль, цим проблемам до
останнього часу у нас практично не
приділялося серйозної уваги, хоча вони
стосуються
абсолютно
кожного
громадянина.
Однак, на сьогодні залишається ще
низка проблем, серед яких не достатньо
досліджені питання ролі медичної сестри
в
організації
надання
лікувальнопрофілактичної
допомоги
пацієнтам
похилого віку.
Незважаючи на значну кількість
наукових
досліджень
у
галузі
медсестринства, в тому числі й організації
паліативної допомоги, що висвітлені в
працях
вітчизняних
дослідників
(Ю.Вороненка, І.Губенко, В.Князевича,
Б.Криштопи, В.Лехан, В.Москаленка,
Р.Сабадишина,
Т.Чернишенко
[95],
В.Шатило [94], М.Шегедин [96], К.Лях,
Є.Москвяка, Д.Дячука та ін.), надання
паліативної
допомоги
інкурабельним
хворим в Житомирському регіоні, не було
предметом уваги дослідників, про що

свідчить фактична відсутність наукових
праць з даної проблеми.
У
дослідженні
враховано
теоретичний і практичний світовий досвід
створення закладів сестринського догляду
в сучасних умовах, узагальнений в працях
зарубіжних фахівців: E.Devies (США),
I.J.Higginson (США) та ін.
Актуальність проблеми, об’єктивна
потреба
в
формуванні
професійної
компетентності медичних сестер в процесі
фахової підготовки та безперервної
медичної освіти, відсутність науковообґрунтованих
підходів,
недостатня
теоретична і практична розробленість
проблеми
сприяли
вибору
теми
дослідження «Роль медичної сестри у
паліативній допомозі людям похилого
віку».
Мета наукового дослідження –
удосконалення
організації
надання
паліативної допомоги допомоги пацієнтам
похилого віку за участю медичної сестри.
Об'єкт дослідження: організація
надання паліативної допомоги пацієнтам
похилого віку.
Предмет
дослідження:
роль
медичної
сестри
при
роботі
з
інкурабельними пацієнтами похилого віку.
Головна ідея та основні положення
концепції дослідження відображені в
робочій гіпотезі, що ґрунтується на
припущені згідно з яким існують
невивчені особливості організації надання
паліативної допомоги особам похилого
віку, які потребують поглибленого
дослідження та наукового обґрунтовання
нових перспективних підходів до їх
вирішення за участю медичної сестри.
Завдання наукового дослідження:
1.
Вивчення
світового
і
вітчизняного досвіду участі
медичних
сестер в організації надання паліативної
допомоги пацієнтам похилого віку.
2.
Медико-соціологічне
дослідження
обізнаності
сімейних
медсестер стосовно геронтології, геріатрії,
та особливостей надання паліативної
допомоги пацієнтам похилого віку
3.
Обґрунтування
перспективних підходів до удосконалення
організації паліативної допомоги допомоги

особам похилого віку за участю медичної
сестри.
Для досягнення мети, вирішення
завдань перевірки гіпотези дослідження
був використаний наступний комплекс
сучасних наукових методів дослідження:
1)
бібліосемантичний – для
вивчення світового та вітчизняного
досвіду вирішення проблем геронтології та
паліативної медицини;
2)
клініко-статистичний - для
проведення кількісного та якісного
порівняльного аналізу демографічних
показників та показників здоров'я осіб
похилого віку в Житомирській області та в
Україні;
3)
медико-соціологічний - для
аналізу обізнаності сімейних медсестер
щодо особливостй надання паліативної
допомоги пацієнтам похилого віку;
4)
системного
аналізу
та
логічного узагальнення – для наукового
обґрунтування перспективних підходів до
удосконалення
організації
надання
паліативної допомоги особам похилого
віку за участю медичних сестер.
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.
Вірогідність
результатів
дослідження забезпечено методологічною
і теоретичною обґрунтованістю вихідних
позицій;
використанням
комплексу
взаємодоповнюючих методів, адекватних
завданням
і
логіці
дослідження;
репрезентативністю вибірки.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що вперше
проведено
наукове
обґрунтування
перспективних підходів до удосконалення
організації
паліативної
допомоги
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пацієнтам похилого віку за участю
медичної сестри.
Теоретична цінність роботи полягає
у доповненні теорії соціальної медицини
щодо організації надання паліативної
допомоги пацієнтам похилого віку на
первинному
рівні
та
розробці
перспективних підходів щодо концепції
розширення ролі
медичних сестер в
організації надання паліативної допомоги
пацієнтам похилого віку .
Практичне
значення
роботи
полягає
в
розробленні
практичних
рекомендацій для лікарів та медсестер
щодо
удосконалення
організації
паліативної допомоги пацієнтам похилого
віку.
Впровадження
результатів
дослідження в практику здійснено
шляхом розроблення пропозицій щодо
внесення змін у навчальні плани та
навчальні
програми
підготовки
дипломованих
медичних
сестер,
бакалаврів та магістрів медсестринства з
предметів «Медсестринство в геронтології
» і «Медсестринство в паліативній
допомозі»,
результати
роботи
застосовуються в навчальному процесі
кафедри «Сестринська справа», відділень
бакалаврату,
«Сестринська
справа»
Житомирського інституту медсестринства.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних конференціях зокрема:
на
III
PODKARPACKICH
MIĘDZYNARODOWYCH
WARSZTATACH
NAUKOWYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
PIELĘGNIARSTWA „Metodologia badań
naukowych w pielęgniarstwie” Rzeszów, 2930 września 2014
- на IV MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI
NAUKOWEJ
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
PIELEGNIARSTWA „Badania jakościowe i
ilościowe w pielęgniarstwie”, wyróżnienie za
prezentację pracy " ROLE OF MEDICAL
ETNICS AND DEONTOLOGY IN NURSES
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WORK OF COUNCER HOSPITAL";
Rzeszów, 1 października 2014
- на Науково-практичній конференції
з міжнародною участю «ВИЩА ОСВІТА В
МЕДСЕСТРИНСТВІ:
ПРОБЛЕМИ
І
ПЕРСПЕКТИВИ» - Житомир, 24 жовтня
2014р.
- на ХVIII Міжнародному медичному
конгресі студентів і молодих вчених-Тернопіль,28-30 квітня 2014р.
- на XIX Міжнародному медичному
конгресі студентів і молодих вчених-Тернопіль,27-29 квітня 2015р.
Публікація
результатів
дослідження.
Матеріали роботи представлені у 4
працях, з яких всі одноосібні.
Структура та обсяг роботи.
Робота складається із вступу, трьох
розділів, висновків, додатків та списку
використаних джерел (110 найменувань
джерел, з них 13 – іноземних). Загальний
обсяг складає – 125 сторінок друкованого
тексту, з них 119 сторінок основного
тексту та 6 сторінок додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
Н.О.Косянчук «Роль медичної сестри у
паліативній допомозі людям похилого
віку» можна ознайомитись в бібліотеці
Житомирського інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Теоретичні уявлення про роль
та особливості роботи медичної сестри у
паліативній допомозі з пацієнтами
похилого віку
1.1. Історіогенез визначення понять
геронтологія і геріатрія
1.2. Основні теорії старіння
1.3. Особливості сестринського процесу
в геронтології
1.4.
Медсестринський
догляд
за
геронтологічними
хворими,
які
потребуютьпаліативної допомоги
1.5. Взаємодія медичної сестри із
соціальними службами при наданні
медичної
допомоги
одиноким
та
інкрабельним пацієнтам похилого віку
1.6. Особливості
роботи
денних
стаціонарів та стаціонарів на дому

1.7. Визначення поняття паліативної
допомоги
1.8. Особливості надання медичної
допомоги пацієнтам похилого віку,які
потребують паліативної допомоги
1.9. Актуальні питання та організація
служби паліативної допомоги вдома
Розділ 2. Програма, обсяг та методи
дослідження
Розділ 3. Особливості роботи медичної
сестри у паліативній допомозі з
пацієнтами похилого віку
3.1. Характеристика
демографічної
здоров'я
ситуації
та
показників
населення Житомирського регіону
3.1.1. Основні причини смертності осіб
похилого віку в Житомирській області
3.1.2. Характеристика потреби в медичній
допомозі осіб похилого віку та існуючі
організаційні форми надання медикопрофілактичної
та соціальної допомоги одиноким
пацієнтам похилого віку сімейними
медичними сестрами та працівниками
Товариства Червоного Хреста
3.2. Дослідження
захворювань,
що
потребують паліативної допомоги в
Житомирської області
3.2.1. Захворюваність на рак
3.2.2. Структура
захворюваності
на
ВІЛ/СНІД
3.3. Стан обізнанності медичних сестер
та студентів Житомирського інституту
медсестринства з проблем геронтології та
готовності до надання паліативної
допомоги людям похилого віку
3.3.1. Загальна характеристика опитаних
3.3.2. Суб'єктивна оцінка респондентами
рівня
своїх
знань
з
проблеми
геронтології, та особливостей роботи
медичної сестри з пацієнтами похилого
віку
3.3.3. Визначення рівня знань опитуваних
щодо визначення поняття «геронтологія»
3.3.4. Визначення
рівня
знань
опитуваних, щодо визначеності поняття
«геріатрія»
3.3.5. Визначення реального рівня знань
респондентів щодо основних потреб
пацієнтів похилого віку
3.3.6. Оцінка опитуваними рівня знань з
проблем геронтології та особливостей

медико-профілактичної
роботи
з
пацієнтами похилого віку отриманих під
час навчання
3.3.7. Знання та навички, необхідні
медичному працівнику для реалізації ідей
роботи з пацієнтами похилого та
старечого віку.
3.3.8. Обізнаність
медичних
сестер
магістрів щодо проблеми паліативної
медицини
3.3.9. Обізнаність
медичних
сестербакалаврів, щодо проблеми паліативної
медицини
3.3.10.
Обізнаність дипломованих
медичних сестер, щодо проблеми
паліативної медицини
3.3.11.
Обізнаність практикуючих
медичних сестер, щодо проблеми
паліативної медицини
Висновки
Практичні рекомендації
Список використаних джерел
Додатки.
ВИСНОВКИ
У магістерській роботі зроблено
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров'я – за допомогою епідеміологічного
та медико-соціологічного дослідження
обізнаності медичних сестер обґрунтувати
перспективні підходи до вдосконалення
організації паліативної допомоги пацієнтам
похилого віку за участю медичної сестри,
що дозволило сформулювати наступні
висновки та практичні рекомендації.
1. Підтверджено, що демографічна
ситуація на Житомирщині істотно не
відрізняється від ситуації з народжуваністю,
смертністю і тривалістю життя чоловіків і
жінок в цілому по Україні. Вона
характеризується низькою народжуваністю,
високою смертністю, від'ємним приростом
населення, короткою в порівняння з
європейськими країнами тривалістю життя
та великою різницею (більше 10 років) між
тривалістю життя чоловіків і жінок.
2. Встановлено, що для осіб похилого
віку Житомирщини притаманні специфічні
особливості
захворюваності,
перебігу
хвороб та їх ускладнень, зумовлені в першу
чергу віковими змінами в організмі,
регіональними особливостями екології та
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ефективністю роботи галузей охорони
здоров'я і соціального захисту. Найбільшу
частку (24,6%) складають хвороби системи
кровообігу, на другому місці за частотою хвороби дихальної системи (17,3%), на
третьому - хвороби органів травлення
(11,1%). Досить розповсюдженими є
хвороби кістково-м'язової системи (9,9%),
ендокринні захворювання (6,4%) та
хвороби сечостатевої системи (5,9%).
3. З'ясовано, що паліативна допомога
людям похилого віку має істотні
особливості, пов’язані з множинністю
хронічної
патології
серцево-судинної
системи на тлі вікових функціональних змін
організму, широким розповсюдженням
онкологічної патології, зниження фізичної
активності та високої залежності від
сторонньої допомоги.
4. Вітчизняний та зарубіжний досвід
роботи медичних сестер свідчить про
можливість підвищення обсягів та якості
надання медичної допомоги вдома людям
похилого віку шляхом більш широкого
залучення для цієї роботи медичних
сестер.
Однак,
розширення
обсягу
незалежних медсестринських втручань при
наданні паліативної допомоги хворим
похилого віку вимагає наявності у
медсестер відповідної компетенції. А це, в
свою чергу, вимагає підвищення рівня
підготовки медичних сестер в питаннях
паліативної медицини та геронтології,
зміни ставлення лікарів та керівників
практичної охорони здоров'я до медичних
сестер із вищою медсестринською освітою,
не як до сестер милосердя, а як до
партнерів у справі розбудови галузі
охорони здоров'я та покращення медичної
допомоги населенню України.
5. Впродовж року медичними
сестрами надано медичну допомого
більше, ніж 19 тис. пацієнтам похилого
віку, зокрема, лише стаціонарів вдома
організовано більше 5 тис. Кількість
медсестринських відвідувань перевищує
261 тис., що складає навантаження
89відвідувань на одну медсестру за добу.
Впродовж року медичними сестрами
надано майже 600 тис. медичних послуг
(ін'єкцій, внутрішньовенних крапельних
вливань, перев'язок трофічних виразок і
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пролежнів, катетеризацій сечового міхура,
масажів тощо). За ініціативою медичних
сестер
організовано
більше
1800
лікарських
консультацій
вдома
до
одиноких пацієнтів похилого віку. Надано
більше 55 тис. соціально-побутових
послуг.
6. Оскільки, залучення волонтерів та
інших осіб для догляду за одинокими
хворими похилого віку потребує їх
навчання основам догляду, то нами було
проведено
медико-соціологічне
дослідження для вивчення рівня знань
майбутніх та практикуючих медичних
сестер з основ сімейної медицини та
геронтології.
7. Встановлено, що існують істотні
розбіжності
в
оцінці
опитуваними
значимості захворювань в пацієнтів
похилого віку. Найважливішим в організації
догляду і паліативної допомоги пацієнтам
похилого віку більшість респондентів
вважають навчання членів сім’ї основам
догляду за хворим, Переважна більшість
опитаних всіх чотирьох груп (магістрів,
бакалаврів, дипломованих і практикуючих
сестер) вважає спілкування основною
потребою пацієнтів похилого віку.
8. Показано, що реальні знання
опитуваних, зокрема, відсоток правильних
відповідей на питання щодо геронтології та
геріатрії виявився істотно нижчим, ніж
суб'єктивна
оцінка
своїх
знань
респондентами всіх чотирьох груп.
9. Встановлено, що всі, без винятку,
опитувані в якості джерел інформації щодо
досліджуваної проблеми користуються
інтернет-ресурсами.
Тому
викладачам
медичних
коледжів
та
інститутів
медсестринства потрібно звернути увагу на
найбільш достовірні джерела інформації в
електронних мережах та
правильно
орієнтувати у цих питаннях студентів.
10. Встановлено, що постаріння
населення України, збільшення кількості
людей, що вмирають від онкологічних та
інших невиліковних хвороб, роблять цю
проблему однією з найважливіших
складових охорони громадського здоров'я
в нашій державі. Але, на жаль, цим
проблемам до останнього часу у нас
практично не приділялося серйозної уваги,

хоча вони стосуються абсолютно кожного
громадянина.
11.
Отже,
для
підвищення
ефективності надання медичної допомоги
ППВ в демографічно старих районах
необхідно
медичних
сестер
перепрофілювати
на
геріатричних
(можливо, патронажних).
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Рекомендувати
Житомирському
інституту
медсестринства,
розробити
доповнення до навчальних програм
медичних сестер на додипломному та
післядипломному етапах безперервної
освіти, що стосуються особливостей
роботи медичної сестри у паліативній
допомозі з пацієнтами похилого віку.

Рекомендувати уведення в навчальні
програми інститутів медсестринства та
медичних коледжів на до дипломному та
післядипломному
етапах
спецкурсу
«Догляд за інкрабельними хворими».
Рекомендувати
Житомирському
інституту
медсестринства
збільшити
кількість годин на вивчення «Особливості
роботи медичної сестри у паліативній
допомозі» у навчальних дисциплінах
«Медсестринство в паліативній медицині »
та «Медсестринство в геронтології та
геріатрії».
Рекомендувати Органам управління
охороною здоров’я на місцях: вишукувати
можливість розвитку системи “Госпісної
служби”, організовувати роботу виїзних
бригад паліативної допомоги.
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Вступ
Здоров'я жінки — це здоров'я нації.
Тому перед медичними закладами
України, що здійснюють лікувальнопрофілактичну допомогу гінекологічним
хворим, стоїть відповідальне завдання —
зниження кількості захворювань статевої
сфери
жінки
та
запобігання
їх
виникненню [19]. Це завдання тим більш
непросте, оскільки за сучасних умов
виникають все нові й нові фактори ризику
розвитку захворювань у жінок, пов'язані з
міграцією
населення,
урбанізацією,
зміною статевої поведінки молоді: ранній
початок статевого життя, безвідповідальне
ставлення окремих молодих жінок до

питань шлюбу та подружньої вірності.
Усе це ставить під загрозу репродуктивну
функцію жінок, а отже відбивається на
демографічних
показниках
і
є
надзвичайно важливим для держави в
цілому [2, 21].
Організація гінекологічної допомоги
в Україні базується на нормативних
документах
Міністерства
охорони
здоров'я, що регламентують діяльність
гінекологічних відділень, їх штатний
розклад, перелік відповідного обладнання,
показання до госпіталізації хворих, тощо.
Робота гінекологічної служби області
спрямована
на
збереження
репродуктивної функції жінок, що
відповідає стратегії ВООЗ, зазначених в
документі «Здоров’я - 2020».
Медсестринство
як
професія,
спирається на стандарти освіти, певну
базу знань, професійні стандарти і
етичний
кодекс.
Г
оловною
характеристикою професії є набуття
спеціальних
теоретичних
знань,
практичних умінь, професійних навичок і
їх застосування в роботі [39].
До обов'язків медичної сестри, крім
виконання різних медичних маніпуляцій,
належить така важлива сфера, як догляд за
хворими [40]. Тут як ніколи, крім
професійних знань та навичок, важливу
роль відіграє особистість медичної сестри,
її вміння знайти підхід до пацієнта,
підтримати його у важкий момент життя,
взяти на себе спілкування з родичами
хворого [72].
На сьогоднішній день підвищення
стандартів якості життя і медичної
допомоги вимагають нових підходів до
підготовки медсестри і передбачають
створення спеціаліста якісно нового рівня
професіоналізму,
компетентності,
правових знань, творчої ініціативи і
загальної культури. Спеціаліста, який не
тільки в змозі виконувати призначення
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лікаря і забезпечувати догляд за
пацієнтом,
а
й
використовувати
індивідуальний підхід, співпрацювати з
родичами пацієнтів, проводити наукову
роботу з проблем медсестринства [105].
Тому якість професійної підготовки
медичних сестер відіграє важливу роль
для виконання лікувального процесу у
гінекологічних
відділеннях,
що
і
обумовило актуальність дослідження [14,
15].
Мета дослідження - обґрунтування
шляхів підвищення якості медичної
допомоги
пацієнтам
в
умовах
гінекологічних стаціонарів.
Завдання наукового дослідження:
1) Провести огляд наукових джерел
літератури з питань організації
гінекологічної допомоги в Україні і в
світі.
2) Вивчити
систему
організації
гінекологічної
допомоги
на
Житомирщині.
3) Розробити програму, обсяг і методи
дослідження.
4) Провести
соціологічне
дослідження та визначити ступінь
готовності випускників спеціальності
«Сестринська Справа» до роботи в
спеціалізованому
гінекологічному
відділенні.
5) Провести
медико-соціологічне
дослідження серед практикуючих
медичних сестер, що працюють в
стаціонарних
відділеннях
гінекологічного
профілю
для
вивчення проблем підготовки і
професійного розвитку.
6) Обґрунтувати пропозиції щодо
удосконалення підготовки медсестер
до
роботи
в
спеціалізованій
гінекологічній службі, адаптації і
професійного розвитку.
Об'єкт дослідження: організація
допомоги гінекологічним хворим в умовах
стаціонару.
Предмет дослідження: професійна
підготовка медичних сестер, організація
мед
сестринського
процесу
в
гінекологічному стаціонарі, діяльність
відділення гінекологічного профілю.
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Методи
дослідження:
бібліосемантичний, медико-соціологічний,
системного
аналізу
та
логічного
узагальнення, клініко-статистичний.
Робота
виконана
на
кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства.
Усі
дослідження виконані з дотриманням
основних положень ЄСР (1996 р.),
Конвенції Ради Європи про права людини
та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964-2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Зв’язок роботи з науковими
програмами, темами, планами.
Магістерська робота є фрагментом
тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою
радою
Житомирського
інституту
медсестринства.
Магістерська робота розглянута і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства (протокол № 2
від 03 вересня 2014 р.) та на засіданні
Вченої ради Житомирського інституту
медсестринства (протокол № 1 від 03
вересня 2014 р.).
Робоча гіпотеза ґрунтується на
припущенні згідно з яким підвищення
якості
роботи
медичної
сестри
гінекологічного
відділення
можливе
завдяки покращенню якості професійної
підготовки, та удосконалення організації
роботи
сестринської
служби
спеціалізованого відділення.
Теоретичне значення: доповнення
знань з організації сестринського процесу
в спеціалізованих відділеннях.
Практичне значення:
1) Вивчено
систему
організації
гінекологічної допомоги в Житомирській
області і роль сестринського персоналу в
наданні
медичної
допомоги
гінекологічним
хворим
в
умовах
стаціонару.
2)
Встановлено ступінь готовності
випускників спеціальності «Сестринська

справа» до роботи в спеціалізованому
гінекологічному відділенні.
3)
Виявлені проблеми які стримують
професійний розвиток практикуючих
медичних
сестер
гінекологічних
відділень.
4)
Розроблено
рекомендації
для
покращення
якості
професійної
підготовки медичних сестер до роботи і
подальшого професійного розвитку у
гінекологічних відділеннях.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних конференціях зокрема:
- Всеукраїнська науково-практична
студентська конференція «Фахівець
XXI століття: професійні мовні
компетенції» - Житомир, 15 квітня
2014.
- Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів, магістрів,
аспірантів «Актуальні напрями
досліджень молодих учених в
іншомовному просторі» - Житомир,
16 квітня 2015.
- на
III
PODKARPACKICH
MIĘDZYNARODOWYCH
WARSZTATACH NAUKOWYCH
STUDENCKICH
KÔL
NAUKOWYCH
PIELĘGNIARSTWA „Metodologia
badan naukowych w pielçgniarstwie”
Rzeszôw, 29-30 wrzesnia 2014
- на IV MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI
NAUKOWEJ
STUDENCKICH
KÔL
NAUKOWYCH
PIELEGNIARSTWA
„Badania
jakosciowe
і
ilosciowe
w
pielęgniarstwie”, wyrôznienie za
prezentację pracy " THE PROBLEM
OF
PREVENTION
OF
CARDIOVASCULAR DISEASES IN
ADOLESCENTS";
Rzeszôw,
1
pazdziemika 2014
- на
Науково-практичній
конференції з міжнародною участю
«ВИЩА
ОСВІТА
В

МЕДСЕСТРИНСТВІ: ПРОБЛЕМИ
І ПЕРСПЕКТИВИ» - Житомир, 24
жовтня 2014р.
на
XVIII
Міжнародному
медичному конгресі студентів і молодих
вчених- Тернопіль,28-30 квітня 2014р.
- на XIX Міжнародному медичному
конгресі студентів і молодих
вчених- Тернопіль,27-29 квітня
2015р.
- X
Międzynarodowa
і
LIV
Międzywydziałowa
Konferencja
Naukowa
Studentow
Uczelni
Medycznych w Katowicach Ligocie 21-22 maj 2015 r.

Публікація
дослідження

результатів

Матеріали роботи представлені у 7
наукових працях, з яких всі самостійні.
1) Кузнєцова Г.Д Стандартизація
медсестринської
діяльності
в
гінекологічному
відділенні
багатопрофільного
лікувальнопрофілактичного
закладу
//
Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Вища
освіта в медсестринстві: проблеми і
перспективи». - 2014. - С.
2) Кузнєцова Г.Д Стандартизація мед
сестринського
процесу
у
гінекологічних
відділеннях
вторинної
ланки
надання
допомоги//
Матеріали
XVIII
Міжнародного медичного конгресу
студентів та молодих учених. Тернопіль: Укрмеденига, 2014. - С.
143.
3) Кузнєцова Г.Д Сучасні підходи до
підвищення
якості
роботи
медичного персоналу акушерськогінекологічного
відділення//
Матеріали XIX Міжнародного
медичного конгресу студентів та
молодих учених. - Тернопіль:
Укрмеденига, 2015. - С.
4) Kuznetsova Hanna Standardization of
nursing process in gynecology
department//
Матеріали
всеукраїнської науково-практичної
студентської
конференції
«Фахівець XXI століття: професійні
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мовні компетенції». - Житомир:
Видавництво ЖДУ ім. І.Франка,
2014. - С. 47.
5) Kuznetsova
Hanna
Current
approaches to improving the quality
work of medical personnel obstetrics
and gynecology department //
Матеріали всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів,
магістрів, аспірантів «Актуальні
напрями
досліджень
молодих
учених в іншомовному просторі». Житомир:
Видавництво
Житомирський
державний
технологічний університет, 2015. С. 174.
6) Kuznetsova Hanna New approaches
to improvement work nurse obstetrics
and
gynecology
department
(Матеріали подані до електронного
збірника)
7) Кузнецова Г.Д Удосконалення
роботи
мед
сестринського
персоналу гінекологічної служби//
Вісник Житомирського інституту
медсестринства №1(6) 2015. - С. 96.

Структура та обсяг роботи.
Робота складається зі вступу, 5
розділів, висновків, списку використаних
джерел та додатку. Повний осяг роботи 105 сторінки друкованого тексту, з них 89
сторінок основного тексту та 16 сторінок
додатків. Список використаних джерел
місить 107 найменувань, з них 90
кирилицею та 17 латиною.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
Г.Д.Кузнєцова
«Стандартизація
мед
сестринської
діяльності
у
гінекологічному відділенні вторинного
рівня» можна ознайомитись в бібліотеці
Житомирського інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Розвиток і сучасний стан
гінекологічної допомоги. Роь медичної
сестри
в
гінекологічній
клініці
(аналітичний
огляд
літературних
джерел)
1.1. Історія розвитку гінекології в Європі
1.2. Історія розвитку гінекології в Україні
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1.3. Сучасний стан медсестринства в
Україні
Розділ 2. Програма, обсяг та методи
дослідження
Розділ 3. Аналіз діяльності акушерськогінекологічної служби Житомирської
області
3.1. Матеріальне і кадрове забезпечення
гінекологічної служби області
3.2. Діяльність гінекологічної служби
області
3.3. Показники захворюваності по окремим
нозологіям в Житомирській області
Розділ 4. Рівень готовності випускників
Житомирського
інституту
медсестринства
до
роботи
у
спеціалізованому
гінекологічному
відділенні
Розділ 5. Вивчення проблем адаптації
молодих
спеціалістів
та
аналіз
перспектив для професійного розвитку
практикуючих
медичних
сестер
відділення гінекологічного профілю
5.1. Загальна характеристика опитаних
5.2. Вивчення
наявних
проблем
медичних сестер і вивчення проблеми
адаптації на початку їх медичної кар’єри
5.3. Вивчення
перспектив
для
професійного розвитку медичних сестер
5.4. Гінекологічних відділень
Висновки
Список літературних джерел
Додатки
ВИСНОВКИ
На основі проведено дослідження
встановлено:
1)
Наявний дефіцит кадрів
серед лікарів акушер-гінекологів, середнім
медичним
персоналом
достатня
забезпеченість.
Аналіз статистичних даних виявив,
що за період 2010-2013 рр. має місце
підвищення рівня захворюваності за 5-ма
групами захворювань: запальні хвороби
шийки матки, незапальні хвороби шийки
матки в тому числі ерозія та ектропіон
шийки матки, порушення в менопаузі та
після менопаузи та інші розлади жіночих
статевих органів. Виявлено зменшення
загальної
кількості
профілактичних
оглядів. Усе вищеперераховане свідчить

про недостатній рівень лікувальної і
- Недостатньо задовільні умови
профілактичної допомоги.
роботи (забезпечення робочого
2)
В
результаті
медикомісця і засобами індивідуального
соціологічного
дослідження
серед
захисту, недостатнє забезпечення
випускників відділення «Сестринська
умов відпочинку);
справа» встановлено, що випускники
- Недостатній рівень знань і вмінь
відділення «Сестринська справа» не
отриманий на додипломному етапі
достатньо готові до практичної діяльності
підготовки спеціаліста призводить
в
спеціалізованому
гінекологічному
до проблем з адаптацією на початку
відділенні безпосередньо після закінчення
медичної
кар’єри
молодих
навчального закладу. Причиною того є
спеціалістів;
недостатність навчальної програми з
- Обмеження
можливостей
для
акушерства та гінекології, особливо її
підвищення професійного рівня;
практичного компоненту.
Недостатня
мотивація
до
3)
В
ході
медикосамовдосконалення
серед
медичних
соціологічного
дослідження
серед
працівників середньої ланки, особливо
практикуючих
медичних
сестер
серед працівників зі значним стажем
гінекологічних
відділень
виявлені
роботи.
наступні проблеми:
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ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В ДІЯЛЬНОСТІ
МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Купріяненко А.В.
Житомирський інститут медсестринства

Купріяненко Анжела
Магістр 2015 року випуску
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медсестринства
ВСТУП
Актуальність дослідження.
Одним з головних напрямів реформи
охорони здоров'я, що проводиться з метою
виконання конституціональних гарантій
населенню в охороні здоров'я, є реформа
первинної
медичної
допомоги.

Формування в цьому контексті єдиного
медичного простору дасть можливість
максимально наблизити медсестринський
догляд як до окремого пацієнта, так і до
його родини в цілому. Комплексний
медичний моніторинг за здоров'ям усіх
членів сімї від народження й до самої
смерті є тим концептуальним стрижнем,
який забезпечує перебудову існуючої
системи охорони здоров'я [1,3] .
Не повинно залишатися поза увагою
– сімейне медсестринство.
Розвиток
сімейної
медицини
потребує зміни підходів до медичної
сестри. З "технічних" виконавців медичні
сестри
повинні
перетворитися
на
повноправних партнерів сімейних лікарів,
а це, в свою чергу, вимагає від них
сучасних знань, навичок, усвідомлення
нової ролі і відповідальності.
Інтегрований підхід з точки зору
складу, компетенції, повноважень і
відповідальності медичних сестер в
процесі лікування та профілактики
захворювань
зумовлює
необхідність
подолання стереотипного уявлення про
медичну сестру, як тільки виконавця
лікарських призначень.
Ця проблема на етапі становлення
сімейної медицини є вкрай актуальною,
оскільки раціональна організація роботи
сімейної медсестри має на меті створення
умов для якісного здійснення нею своїх
функцій і обов'язків у відповідності до
вимог державних стандартів. Втілення
123

такого підходу має дати не лише
позитивний економічний ефект, але й
піднести суспільний статус медичної
сестри як соціально-професійної категорії,
а також престижність самого фаху до
відповідного високого рівня [24, 5, 6, 17].
У той же час медична сестра нової
генерації, що повинна
являти себе
кваліфікованого практика, незалежна роль
якого полягає в наданні допомоги
пацієнтові та його сім'ї на високому
фаховому рівні, на сьогодні обґрунтована
не достатньо.
Медична сестра нової генерації
повинна являти з себе кваліфікованого
практика, незалежна роль якого полягає в
наданні допомоги пацієнтові та його сім'ї
на
високому
фаховому
рівні,
у
забезпеченні профілактики захворювань,
адекватного догляду та реабілітації.
У галузі відчувається дефіцит поновому підготовлених медичних сестер
нової генерації. Заклади охорони здоров’я
відправляють
лікарів
на
навчання
тисячами, а що мають у цьому плані
медичні сестри, роль яких неухильно
зростає? Зі старими стереотипами та
поглядами на роль і місце медичної сестри
нам слід змінювати — того вимагає час [7].
Тому, час подбати про медичну
сестру як самостійну одиницю в системі
охорони здоров’я: це дасть змогу не тільки
поліпшити рівень медичної допомоги
населенню, а тісний контакт між лікарем,
медичною сестрою та пацієнтом, піднесе
на новий якісний рівень фах медичної
сестри, дозволить сповна використати
творчий потенціал професії.
Мета дослідження: визначення ролі
медичної сестри загальної практики –
сімейної медицини на сучасному етапі.
Об’єкт
дослідження:
система
організації ПМСД.
Предмет
дослідження:
кадри,
сімейні
медичні
сестри,
посадові
інструкції,
навантаження,
навчальні
програми, післядипломна освіта.
Завдання наукового дослідження:
1. Розробити програму і методи
дослідження.
2. Провести порівняльний аналіз
надання медичної допомоги на засадах
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сімейної медицини в Україні та за
кордоном.
3. Вивчити принципи діяльності
медичної сестри загальної практики –
сімейної медицини на сучасному етапі.
4. Медико-соціологічне дослідження
серед медичних сестер загальної практики
– сімейної медицини.
5.Науково обґрунтувати методичні
підходи
до
організації
роботи
з
урахуванням особливостей діяльності
сімейних сестер.
6. Розробити рекомендації
щодо
підготовки медичної сестри загальної
практики – сімейна медицина у системі
післядипломної освіти
Теоретичне значення.
Вперше визначена роль медичної
сестри загальної практики - сімейна
медицина
на
сучасному
етапі
реформування галузі охорони здоров’я та
будуть розроблені методичні рекомендації
щодо
підготовки
медичної
сестри
загальної практики – сімейна медицина у
системі післядипломної освіти та набудуть
подальшого удосконалення принципи
діяльності медичної сестри загальної
практики – сімейна медицина на
сучасному етапі.
Практичне значення.
Рекомендації
щодо підготовки
медичної сестри загальної практики у
системі післядипломної освіти складе
підґрунтя для перепідготовки медичних
сестер за профілем – медична сестра
загальної практики – сімейної медицини.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних конференціях зокрема:

на Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи» Житомир, 2014 р.;

на Всеукраїнській науковопрактичній
студентській
конференції
«Фахівець ХХI століття» - Житомир, 15
квітня 2014 року

на
науково-практичній
конференції
“Завдання
держави у

забезпеченні ефективної кадрової політики
системи охорони здоров’я” - Київ,
2015рік.,

на
науково-практичній
конференції
Публікація
результатів
дослідження.
Матеріали
роботи
знайшли
відображення у 6 наукових працях, з них,
всі самостійні.
Структура та обсяг роботи.
Робота складається зі вступу,
розділів, висновків, списку використаних
джерел та додатку. Повний обсяг роботи –
сторінок друкованого тексту, з них
сторінка основного тексту та сторінок
додатків. Список використаних джерел
містить найменувань, з них кирилицею та
латиною.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
А.В.Купріяненко
«Підвищення
ролі
профілактичної складової в діяльності
медичної сестри загальної практикисімейної медицинина сучасному етапі
реформування галузі охорони здоров’я
» можна ознайомитись в бібліотеці
Житомирського інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ І. Аналітичний огляд літератури
1.1. Історія
виникнення
сімейної
медицини
1.2. Важливість становлення сімейної
медицини підготовки медичних сестер
загальної практики - сімейної медицини
1.3. Стан сімейної медицини в світі на
сучасному етапі
1.4. Підготовка
сімейної
медичної
сестри загальної практики - сімейної
медицини
Розділ ІІ. Програма, обсяг та методи
дослідження
Розділ ІІІ. Характеристика центрів
первинної медико-санітарної допомоги
та ролі медичної сестри на сучасному
етапі реформування охорони здоров'я
3.1.Аналіз тенденцій розвитку первинної
медико – санітарної допомоги на засадах
загальної практики – сімейної медицини в
Україні та Житомирській області

3.2. Результати медико-соціологічного
дослідження
(опитування)
медичних
сестер центрів ПМСД
3.2.1. Загальна характеристика опитуваних
3.2.2. Аналіз оснащення робочого місця
медичної сестри загальної практики –
сімейної медицини
3.2.3. Оцінка опитуваними проблем та
труднощі при наданні медичної допомоги
в центрах первинної медико-санітарної
допомоги
3.2.4.
Необхідність
в
отриманні
додаткових знань за різними аспектами
діяльності медичної сестри загальної
практики – сімейної медицини
3.3.
Перспективні
підходи
до
вдосконалення організації роботи центрів
ПМСД
Розділ IV. Аналіз розвитку первинної
допомоги населенню в Україні
Розділ V. Концептуальні підходи до
оптимізації профілактичних засад в
роботі сімейної медсестри та надання
медичної
допомоги
на
прикладі
пацієнтів з порушеннями психіки та
поведінки
Розділ VI. Перспективні підходи до
удоконалення
підготовки
сімейних
медичних сестер
Висновки
Список використаної літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
У магістерській дисертації зроблено
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми галузі охорони
здоров'я – визначено роль медичної сестри
загальної практики – сімейної медицини на
сучасному етапі реформування охорони
здоров’я.
1. Підтверджено, що реформування
галузі охорони здоров'я Житомирщини
відбувається
у
загальному
руслі
стратегічного напрямку розвитку переходу
до надання первинної медико-санітарної
допомоги на засадах загальної практики
/сімейної медицини. Існуюча система
охорони здоров'я не може повною мірою
задовольнити
потреби
населення
в
доступній, високоякісній та ефективної
медичної допомоги. Попередні реформи у
сфері охорони здоров'я не дали бажаного
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результату у зв'язку з тим, що носили
непослідовний, переважно фрагментарний
характер, в цілому не змінюючи застарілу
з часом планову економіку системи
надання медичної допомоги, що і не дало
можливості адаптувати її до ринкових
відносин в національній економіці.
Реорганізація мережі закладів охорони
здоров’я, що надають первинну допомогу
передбачає
поетапну
структурну
перебудову регіональної системи охорони
здоров’я шляхом оптимізації мережі
закладів
охорони
здоров’я.
Тому,
створення центрів ПМСД дає можливість
покращити якість надання медичної
допомоги населенню.
2. З'ясовано, що на Житомирщині
організація медичної допомоги на засадах
сімейної медицини, а саме створення
центрів первинної медико-санітарної має
не більш ніж 3-х річний термін. До
створення центрів первинної медикосанітарної допомоги більшість медичних
сестер працювали в інших закладах
охорони здоров’я. Найбільш стрімко
впродовж останніх років збільшувалась
кількість центрів ПМСД та кількість
ФАПів, сільських і міських лікарських
амбулаторій, що входять до складу центрів
ПМСД. Тому і покращення оснащення
робочих
місць
медичних
сестер
необхідним
обладнанням
та
медикаментами є одним із важливих
завдань галузі охорони здоров’я на
сучасному етапі.
3. Встановлено, що за критерієм
укомплектованості фізичними особами
штатних
посад
сімейних
лікарів
Житомирська область обіймає 4-є місце і
поступається лише трьом
регіонам
України. За критерієм оптимального
співвідношення посад лікарів і посад
медсестер наш регіон обіймає 7-е місце.
4. За результатами опитування
встановлено, що практично всі медичні
сестри за зміцнення системи первинної
медико-санітарної допомоги,
що є
важливим
інструментом
поліпшення
ефективності всієї системи охорони
здоров'я.
5. Встановлено, що переважна
більшість медичних сестер центрів ПМСД
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потребують додаткової підготовки з
питань санітарно-гігієнічного виховання та
формування здорового способу життя у
дітей та дорослих та додаткове поповнення
знань з різних аспектів діяльності, які
необхідні медичній сестрі загальної
практики-сімейної медицини.
6. Проведене медико-соціологічне
дослідження дозволили виявити чинники,
які на даному етапі стримують розвиток
сімейної медицини, серед яких основними
є:
Неналежна
фахова
підготовка
сімейних медичних сестер з питань
сімейної медицини;
Недостатній рівень забезпечення
медичного персоналу сімейної медицини
спеціальною літературою і необхідність
пошуку нових форм інформаційного
забезпечення середньої ланки сімейної
медицини;
Технологічна відсталість закладів
ПМСД
внаслідок
недостатнього
фінансування;
Дефіцит медсестринських кадрів та
великий
радіус
обслуговування
прикріпленого до закладу населення.
7. Встановлено, що найбільш
доцільними
шляхами
удосконалення
організації роботи сімейної медичної
сестри є:
необхідність
розмежування
функцій медсестри і лікаря з переглядом
професіограми
і
передачі
частини
медичних функцій від лікаря до медсестри;
підвищення
матеріального
забезпечення та заохочення медсестри
шляхом оплати її праці залежно від об’єму
і якості виконуваної роботи;
- стандартизація діяльності сімейної
медсестри
на
основі
затверджених
алгоритмів
і
протоколів
надання
медсестринської допомоги;
- скоротити документацію сімейної
медсестри;
- збільшення годин у навчальних
програмах на післядипломному рівнях по
сімейній медицині;
- запровадження медсестринських
тренінгів та майстер-класів по навчанню
сімейних медичних сестер;

алгоритмів
і
протоколів
надання
- покращити підготовку сімейних
медсестринської допомоги із значним
медичних сестер на післядипломному
скороченням
документації
сімейної
рівнях з інформатизації та використання
медсестри;
новітніх
технологій
інформаційного
- збільшення годин у навчальних
забезпечення з використанням сучасних
програмах на післядипломному рівнях по
джерел інформації.
сімейній медицині;
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
За
результатами
проведеного
- запровадження медсестринських
дослідження
найбільш
доцільними
тренінгів та майстер-класів по навчанню
шляхами удосконалення організації роботи
сімейних медичних сестер;
сімейної медичної сестри є:
- покращення підготовки сімейних
- чітке розмежування функцій
медичних сестер на післядипломному рівні
медсестри і лікаря з переглядом
з питань інформатизації та використання
частини
професіограми
і
передачі
новітніх
технологій
інформаційного
медичних функцій від лікаря до медсестри;
забезпечення;
підвищення
матеріального
- редакції всеукраїнського науковозабезпечення та заохочення медсестри
практичного
журналу
«Магістр
шляхом оплати її праці залежно від об’єму
медсестринства»
збільшити
число
і якості виконуваної роботи;
публікацій з актуальних проблем сімейної
- стандартизація діяльності сімейної
медицини.
медсестри
на
основі
затверджених
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕТРИ У ПРОФІЛАКТИЦІ КОМП’ЮТЕРНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ
Марківська І.О.
Житомирський інститут медсестринства

Марківська Інна
Магістр 2015 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
ВСТУП
Актуальність теми. Людина –
істота мисляча. Інформація для неї має
набагато більше значення, ніж для будьяких інших живих істот. Комп’ютер є
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потужним інструментом обробки та
зберігання інформації, крім того, завдяки
комп’ютеру стали доступними різні види
інформації. В умовах інформаційного
суспільства,коли відбувається створення
своєрідного середовища знань, все більше
зростає
зацікавленість
новітніми
комп’ютерними
технологіями
та
системами [26]. Саме ця особливість є
найбільш привабливою для людей, які
страждають комп’ютерною залежністю,
так як в певному сенсі вони страждають
порушенням процесів обміну інформацією.
Рівень розвитку комп’ютерної техніки і
програмного забезпечення на даний
момент створюють ілюзію реальності, в
яку занурюється людина, що працює за
комп’ютером. По не відомим ще причин
наш мозок «любить» вирішувати різні
логічні завдання і виконувати різні прості
дії, моментально приносять результат [65].
Сама по собі робота за комп’ютером це
послідовність логічних операції і дій, які
можуть повністю оволодіти увагою
працюючого і на час ізолювати його від
навколишнього світу [1].
Поява всесвітньої мережі Інтернет
створило
можливість,
так
званого
інтерактивного спілкування. Інтерактивне
спілкування надзвичайно привабливо для
людей відчужених і невпевнених у собі,
які при цьому хочуть спілкування, але не
знаходять його в оточуючому їх

суспільстві [33]. Крім того, завдяки
Інтернету значно розширився горизонт
можливостей задоволення інформаційних
потреб людини. Безперечно,що сучасні
технічні засоби допомагають людині
розвивати і збагачувати свої знання, але
водночас проблемі «комп’ютер і підлітки»
відводиться недостатньо уваги,особливо
на
фоні
зростання
застосування
комп’ютера як у процесі навчання так і як
засобу проведення дозвілля підлітків.
Представники нової генерації намагаються
використовувати
можливості
комп’ютерної
техніки
максимально,
оскільки їх потреба в контакті й
розширенні інформаційного простору
відповідає віковим особливостям. Це не в
останню чергу призводить до залежності,
так званої адикції, яка негативно впливає
на соціальний розвиток особистості та від
якої важко позбавитись. Комп’ютерна
грамотність стає складовою загальної
грамотності,
свідченням
освіченості
підлітка
[49].
Широке
поширення
комп’ютерних технологій, що міцно
увійшли у професійну діяльність і
приватне життя сучасних людей,сприяло
виникненню такого виду поведінкової
адикції, як комп’ютерна залежність [20].
Про алкогольну, наркотичну залежність
часто пишуть, практично всі засоби
масової
інформації.
А
ось
про
комп’ютерну залежність набагато рідше.
Але вона існує. Особливо серед підлітків,
які проводять майже весь свій вільний час
у віртуальному світі, нехтуючи навчанням,
друзями, здоров’ям. Можна стверджувати,
що наприкінці ХХ виникла і поширилася
нова форма залежності – комп’ютерна.
Інформаційна мережа та комп’ютер надає
великі можливості для діяльності та
самовираження людини, які не можуть
бути реалізовані в реальній дійсності [1].
Разом з тим, у певної категорії
користувачів оперування її ресурсами
забирає все більше і більше часу та стає
настільки домінуючим, що згодом у них
прогресує
зниження
здатності
до
вольового
контролю
над
власною
активністю у віртуальному просторі,
виникає ціла низка особистих та
соціальних
негараздів,
з’являються

труднощі у комунікативній та професійній
сферах, соціальна дезадаптація [36]. Такий
вид адитивної поведінки від віртуального
інформаційного середовища, отримав
назву – комп’ютерна залежність [56].
Комп’ютер виконує широкий діапазон
завдань: програвання музики й радіо,
відображення кінофільмів і телевізійних
каналів, фіксація текстових наробітків,
відображення текстів, графічних об’єктів і
анімації, виконання функцій телефону й
калькулятора, відображення й надання
здатності дослідження глобальних мереж і
ролі в електронних іграх, а також багато
чого іншого [12].
Сьогодні українським підліткам
зробити домашнє завдання – не проблема,
якщо вони підключені до мережі Інтернет.
Вони
просто
перестають
мислити.
Підлітковий вік — стадія онтогенетичного
розвитку між дитинством і дорослістю (від
11–12
до
16–17
років),
що
характеризується
якісними
змінами,
пов’язані з статевим дозріванням і
входженням у доросле життя [16].
Психологічні
особливості
підліткового
віку
дістали
назву
«підліткового комплексу». Вона має
властиві
прояви:
чутливість
для
оцінювання сторонніх своєї зовнішності,
крайня самовпевненість і осудження щодо
оточуючих, пильність часом поєднується із
разючою
черствістю,
хвороблива
сором’язливість з розв’язністю, бажанням
бути визнаним і оціненим іншими – з
показною
незалежністю.
Суть
«підліткового комплексу» становлять свої
поведінкові моделі, специфічні підліткові
поведінкові
реакцію
впливу
навколишнього середовища [53].
Для підлітків характерна полярність
психіки:
цілеспрямованість,
наполегливість
і
імпульсивність,
нестійкість може змінитися апатією,
відсутність прагнень та бажань щось
робити, потреба у спілкуванні замінюється
прагненням усамітнитися, розв’язність
поведінці
часом
узгоджується
з
сором’язливістю,
романтичні
настрої
нерідко межують із цинізмом [24].
Характерною рисою цього віку є
допитливість,
допитливість
розуму,
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прагнення до пізнання та інформації,
підліток прагне опанувати як найбільшою
кількістю знань, але, не звертаючи часом
уваги, знання треба систематизувати [34].
Криза підліткового віку пов’язані з
перебудовою організму дитини – статевим
дозріванням
(пубертатний
період).
З’являються вторинні статеві ознаки
(волосся на тілі, зростає груди в дівчаток,
ламається голос в хлопчаків). Підлітковий
вік іноді називають тривалим кризою.
Виникають складнощі у функціонуванні
серця, легких, кровопостачанні мозку,
емоційне тло стає нестабільним. Тому
може
з’являтися
дратівливість,
агресивності, бурхливі сплески енергії
змінюються занепадом сил.
З’являється
почуття
дорослості,
батьківський авторитет знецінюється. У
сім’ї виникають часті конфлікти, нерідко
підліток реагує протестом на будь-яким
спробам втрутитися у його життя. Саме
тоді дитині кортить усього світу і відразу
[75].
Для підлітка дуже важливе освоєння
особистісного простору, межи якого він
підкреслює
захоплення
молодіжною
музикою, підвищеною увагою до своєї
зовнішності, прикраси своєї кімнати,
велосипеда або комп’ютера. Він не визнає
життєвого стилю дорослих і створює свій.
Він хоче виділитися, заявити про себе,
всім своїм видом показати, що він
дорослий, самостійний і неповторний [37].
Для самоствердження підліткові вже
не треба демонструвати витривалість і
фізичну силу звичними методами. Зараз
саме компетентність у комп’ютерній сфері
визначає статус, визнання й безсумнівний
авторитет у середовищі однолітків.
У житті підлітка спілкування з
комп’ютером стає лідируючим. Коло
інших інтересів звужується. Зацікавленість
й емоційне пожвавлення в бесіді виникає
лише при порушенні комп’ютерної теми: у
цей момент підліток перетворюється – у
нього частішає подих, з’являється блиск в
очах. Діалог перетворюється в монолог:
він може подовгу розповідати про
переваги тієї або іншої системи, про
можливості, що відкриваються при роботі
з комп’ютером [69]. Підлітки майже не
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зауважують
навколишнього,
не
відгукуються на реакції співрозмовника, у
ситуаціях вибору в переважній більшості
випадків перевага віддається діяльності,
що має відношення до комп’ютера.
Відзначаються
труднощі
засипання,
надмірна екзальтація. Спроби батьків
обмежити
спілкування
підлітків
з
комп’ютером
викликають
бурхливу
реакцію протесту [48].
При змушеній перерві виникає
почуття
спустошеності,
нудьги.
Комп’ютер здобуває характер понад
коштовне захоплення з явним збитком для
інших
сторін
життя,
насамперед,
спілкування з реальними людьми, і
вираженою афективною напругою. Істотно
те, що рольові ігри в дитячому віці є
частиною пізнавальної діяльності людини.
Гра типова для цього віку, й через неї
підлітки несвідомо задовольняють потребу
в пізнанні навколишнього світу [47].
Насамперед слід зазначити те, що
діти
набагато
легше
піддаються
комп’ютерному впливу, ніж дорослі.
Останні прекрасно усвідомлюють, коли
треба собі сказати “досить” і вимкнути гру.
Чи, іншою мовою, дорослі здатні
“відфільтрувати” негативну інформацію. А
ось діти, які набагато важче контролюють
свої емоції, не усвідомлюють, не
диференціюють добре та зле, вбирають у
себе все. До цього треба додати й фактор
розпещеності, дітям, яким батьки досі все
дозволяли, наказати зупинитися важче [2,
37]. У дітей надлишок енергії, їм потрібно
весь час кудись її виливати. І замість того,
аби гратися на вулиці, читати цікаві
книжки, вони “палять” цю енергію біля
комп’ютера
Лікарів, учених, та і простих
користувачів
проблема
глобальної
інтернетизації турбує вже не перший рік. З
одного боку, це чудово: розширюється
круг спілкування, стираються расові межі
[51]. З іншої – в наявності негативні
наслідки: число людей з червоними очима,
тремтячими руками і що розмовляють на
незрозумілому простому смертному мові
неухильно росте [7]. Більшою мірою
залежними
від
комп’ютера
стають
підлітки, що мають нестабільні й

конфліктні сімейні або шкільні відносини,
не
прихильні
ніяким
серйозним
захопленням. Саме вони знаходять у
віртуальному світі віддушину й вважають
своє перебування в мережі або успіхи в
комп’ютерній
грі
достатніми
для
самоствердження й для поліпшення свого
стану [55]. Ця небезпека криється в
надмірній залежності молодого покоління
від комп’ютера та інтернету, ігор,
соціальних мереж. Комп’ютери є сьогодні
майже в кожному будинку і нам вже важко
уявити собі, як обходитися без цих
помічників
–
вчитись,
працювати,
розважатися. Миттєва передача даних і
пошук потрібної інформації, підтримка
зв’язку з друзями, покупки, онлайн ігри,
кіно і багато-багато іншого – все це
досягнення сучасних технологій, якими із
задоволенням
користується
підлітки
[46,57].
Однак ця ситуація має і зворотній бік
– надмірне захоплення комп’ютером
поступово
підриває
фізичне
та
інтелектуальне здоров’я, руйнує нервову
систему і в результаті робить залежними
від комп’ютера підлітка не лише хворим,
але і самотнім [8]. Також існує ще одна
небезпека для здоров’я від того, що
підлітки довго вдивляються у монітор,
псується зір [5]. Це зумовлено тим, що в
цей час вони рідше кліпають, внаслідок
чого виникає сухість і подразнення очей.
Під час кліпання виділяються сльози, які
вимивають шкідливі речовини і очищують
очі [4].
Медики розвинених країн вже б`ють
на сполох. Молодь все більше часу
проводить за комп`ютером, віддаючи
перевагу віртуальному світу над реальним,
у пресі раз по раз з`являються
повідомлення про «смерть за монітором»
[17]. З постійним розвитком комп’ютерних
технологій
ростуть
і
можливості
комп’ютера. Сучасний комп’ютер зараз
може використовуватися не тільки для
того, щоб проводити обробку текстів при
написанні документів, листів, але і для
того, щоб грати в комп’ютерні ігри,
користуватися інтернетом, малювати за
допомогою графічних програм [24]. Таким
чином, перед підлітком розкривається

новий
світ
незліченної
кількості
можливостей і інтересів, який «відключає»
його
від
справжнього
світу,
«перемикаючи» на себе. Але поряд з
позитивними моментами при взаємодії
підлітка з комп’ютером виникають
проблеми,
зв’язані,
насамперед,
із
психологічними навантаженнями [9].
Підлітки, які проводять за екраном
монітора по кілька годин на день, граючи в
комп’ютерні ігри, можуть мати порушення
поведінки будь якого характеру. Одні
стають агресивними, дратівливими, інші ж,
навпаки, – байдужими, замкнутими,
некомунікабельними[63]. Високий ступінь
тривожності
може
супроводжуватися
дратівливістю,
головними
болями,
високим кров’яним тиском, нічними
кошмарами [10].
Проблема комп’ютерної залежності –
це ще й проблема втрати довіри. Якщо
людину обманювали або зраджували (у
його розумінні), то він буде намагатися
уникати повторення негативного досвіду,
тобто буде вибирати ті відносини, які
захистять його від негативних переживань
[ 3].
Участь у віртуальному світі дозволяє
підліткам розслабитися й абстрагуватися
від психологічних проблем у реальному
світі, але це відбувається лише на момент
перебування у віртуальному просторі. Для
ігрового адикта реальний мир нецікавий,
повний небезпек, тому що більшість
залежних – це люди, що погано
адаптуються в соціумі [66]. Внаслідок
цього людина намагається жити у
віртуальному світі, де все можливо, усе
дозволено, де він сам установлює правила
гри. Логічно запропонувати, що вихід з
віртуальної реальності є хворобливим для
адикта: він знову зіштовхується з
ненависної для нього реальністю, що й
викликає зниження настрою й активності,
відчуття поганого самопочуття [47].
Для підлітка дуже важливе освоєння
особистісного простору, межи якого він
підкреслює
захоплення
молодіжною
музикою, підвищеною увагою до своєї
зовнішності, прикраси своєї кімнати,
велосипеда або комп’ютера. Він не визнає
життєвого стилю дорослих і створює свій.
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Він хоче виділитися, заявити про себе,
всім своїм видом показати, що він
дорослий, самостійний і неповторний [43].
Для самоствердження підліткові вже
не треба демонструвати витривалість і
фізичну силу звичними методами. Зараз
саме компетентність у комп’ютерній сфері
визначає статус, визнання й безсумнівний
авторитет у середовищі однолітків [42].
Мета наукового дослідження науково обґрунтувати та розробити
програму
запобігання
комп’ютерної
залежності
серед
підлітків
та
експериментально
перевірити
її
ефективність за участю медичних сестер.
Об’єкт дослідження - комп’ютерна
залежність
як
різновид
адиктивної
поведінки підлітків.
Предмет дослідження - особливості
прояву
і
чинники
виникнення
комп’ютерної залежності у підлітковому
віці.
Завдання наукового дослідження:
На основі аналізу психологічної та
педагогічної літератури визначити зміст,
критерії
та
фактори
виникненні
комп’ютерної залежності у підлітків.
Дослідити психологічні особливості
комп’ютерної залежності підлітків та
визначити її основні типи.
Розробити і апробувати програму
запобігання комп’ютерної залежності
упідлітків.
Для досягнення мети,вирішення
завдань дослідження був використаний
наступний комплекс сучасних наукових
методів дослідження:
1) бібліосемантичний ;
2) медико-соціологічний;
3) системного аналізу та логічного
узагальнення;
4) методи статистичної обробки
кількісних даних.
Організація
і
основні
етапи
дослідженн.
Дослідження проводилося упродовж
2013-2015 років.
Перший етап (2013-2014 рр.). На
основі наукових літературних джерел
проведено аналіз історичних аспектів
виникнення та поширення комп’ютерної
залежності в світі і в Україні, вивчено
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особливості медичної допомоги та існуючі
організаційні форми надання лікувальнопрофілактичної допомоги страждаючим на
комп’ютерну залежність в підлітковому
віці,
опрацьовано
науково-методичну
літературу та нормативну і законодавчу
базу
із
проблеми
дослідження,
обґрунтовано актуальність; встановлено
мету,
завдання,
об’єкт,
предмет;
систематизовано базові поняття.
На другому етапі ( 2013-2014рр.)
встановлено
методологічну
основу
досліджуваної проблеми, проаналізовано й
систематизовано статистичні показники
поширення комп’ютерної залежності серед
підлітків в Україні та за кордоном,
обґрунтовано перспективні підходи щодо
вдосконалення організації лікувальнопрофілактичної допомоги підліткам за
участю медичної сестри.
На третьому етапі (2014-2015 р.)
проведено
медико-соціологічне
дослідження обізнаності підлітків з питань
комп’ютерної залежності серед молоді та
особливостей
організації
надання
лікувально-профілактичної допомоги.
На четвертому етапі (2014-2015 р.)
розроблено
і
запропоновано
ряд
педагогічних підходів, спрямованих на
запобігання комп’ютерної залежності
серед підлітків та рекомендацій медичним
профілактики,
сестрам
щодо
її
сформульовано
загальні
висновки,
розроблені
практичні
рекомендації
школярам, батькам, вчителям, визначено
перспективи
подальших
наукових
пошуків.
Наукова
новизна
отриманих
результатів:
Дані роботи доповнюють відомості
щодо комп’ютерної залежності серед
підлітків України.
Розроблено та впроваджено програму
запобігання комп’ютерної залежності
підлітків, з урахуванням їх вікових
особливостей
та
взаємозв’язку
індивідуально-психологічних
та
мікросоціальних факторів.
Теоретична цінність роботи полягає
в розширенні та поглибленні теоретичних
знань щодо поширення запобігання
комп’ютерної залежності серед підлітків

Житомирської
області
та
України.
Обґрунтовано перспективні педагогічні
підходи в розробленій та апробованій
програмі щодо запобігання комп’ютерної
залежності у підлітків.
Практичне
значення
роботи
полягає
у
розробленні
комплексу
рекомендацій медичним сестрам по
запобіганню
комп’ютерноїзалежності
серед підлітків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
І.О.Марківаськ «Роль медичної сестри у
профілактиці комп’ютерної залежності
підлітків»
можна
ознайомитись
в
бібліотеці
Житомирського
інституту
медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Комп’ютерна залежність у
підлітків
1.1.Проблема комп’ютерної залежності в
науковій літературі
1.2.Комп’ютерна залежність як медичне і
соціальне явище
1.3.Фактори, що впливають на виникнення
у підлітків потягу до комп’ютера
Розділ 2. Матеріали та методи
дослідження
Розділ 3.Експериментальна перевірка
ефективності
впровадження
педагогічних
підходів
щодо
профілактики комп’ютерної залежності
серед підлітків за участю медичної
сестри
3 . 1 . Діагностика стану комп’ютерної
залежності у підлітків
3.2.Забезпечення реалізації педагогічних
підходів щодо профілактики комп’ютерної
залежності серед підлітків за участю
медичної сестри
3.3.Узагальнення
результатів
педагогічного експерименту з проблеми
дослідження
Висновки
Практичні рекомендації
Список
використаної
літературиДодатки.
ВИСНОВКИ
В результаті проведеної науководослідної
роботи
та
виконання

поставлених
завдань,
ми
дійшли
висновків:
1. На підставі існуючих в літературі
підходів було визначено зміст поняття
«комп’ютерна
залежність».
Термін
«комп’ютерна
залежність»
визначає
патологічну пристрасть людини до роботи
або проведенню часу за комп’ютером.
Відмічено
що
підлітковий
вік
–
найнебезпечніший
період
щодо
формування
комп’ютерної
залежної
поведінки. Підкреслено, що комп’ютерна залежність являє собою особистісну
характеристику як сукупність когнітивних,
емоційних та фізіологічних порушень, які
виявляються у поведінці, вказуючи на те,
що у підлітка відсутній контроль над
застосуванням комп’ютера та Інтернету,
він не в змозі припинити цей процес,
продовжує значний час знаходитись у
віртуально-інформаційному середовищі,
незважаючи на негативні наслідки.
З’ясовано
показники,
що
констатують
наявність
комп’ютерної
залежності,
які
виокремлюються
у
клінічному, психологічному та соціальнопсихологічному аспектах. На основі їх
вивчення запропоновані наступні критерії
комп’ютерної залежності: домінантність,
толерантність, компульсивність, синдром
«відміни», соціальна дезадаптація.
Визначено, що основні фактори
комп’ютерної залежності поділяються на:
психологічні
(безмежна
можливість
створювати нові образи власного “Я” та
вербалізації уявлень і фантазій, порушення
психофізіологічного
стану,
можлива
загроза виникнення психічних розладів і
суїцидальної
поведінки);
соціальнопсихологічні (потужне розширення меж
спілкування
особистості;
легкість
знаходження однодумців і емоційно
близьких людей, задоволення потреби в
належності до соціальної групи та
визнання;
можливість
відійти
від
реальності); соціальні (існування сучасної
людини в інформаційно насиченому
середовищі:
агресивність
подання
інформації у ЗМІ, поява нових засобів
впливу
на
свідомість,
ослаблення
найважливіших
соціокультурних
інститутів, відсутність реально діючих
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4.
Здійснення супервізії та
соціальних програм психогігієни та
надання підтримки всім, хто працює над
психопрофілактики).
впровадженням
антинаркотичних
Практичні рекомендації
профілактичних програм та здійснює
На основі дослідження та вивчення
розробку матеріалів для різних цільових
ролі медичної сестри в профілактиці
груп,
комп’ютерної залежності серед підлітків
Здійснювати передачу наукового та
рекомендуємо:
практичного досвіду із попередження
1.
Впровадити
програму
виникнення комп’ютерної залежності
заходів щодо протидії комп’ютерної
викладачам,
педагогам-організаторам,
залежності серед підлітків. Розширити та
поглибити її.
медичним сестрам,батькам.
3.
Із залученням елементів
5.
Передача функцій ведучого
педагогіки, що ґрунтуються на особистому
програми до рук підлітків (попередньо
досвіді, інтерактивних, рухливих та
підготувавши їх), виходячи із принципу,
рольових іграх, в індивідуальних та
що підлітки набагато ближче до
групових бесідах слід навчати підлітків
специфічного повсякденного світу своєї
формуванню здорового способу життя.
групи, в якій впроваджується программа.
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медсестринства
ВСТУП
Актуальність. На даний момент в
нашій
країні
відбувається
стрімке

тотальне реформування в системі охорони
здоров’я з метою покращення якості та
ефективності надання медичних послуг.
Але разом з цим за останні роки в Україні
туберкульоз став однією з більш важливих
і досить складних проблем, що зумовлено
неухильним утриманням показників та
погіршенням епідеміологічної ситуації в
окремих регіонах України, яку потрібно
негайно вирішити. Але нажаль це питання
тяжке та трудомістке, тому для того, щоб
покращити дану ситуацію одним із перших
кроків до вирішення даної проблеми є
вивчення особливості роботи медичної
сестри
в
протитуберкульозному
диспансері.
Сьогодні в Україні понад 125 тисяч
хворих активною формою туберкульозу.
Щорічно близько 10 тисяч громадян
України помирають від. цієї хвороби. На
диспансерному
обліку
в
протитуберкульозних
диспансерах
знаходяться 670тис. чоловік, або кожний
70-й
мешканець
України.
Загальнодержавна
цільова
програма
протидії захворюванню на туберкульоз на
2012-2016 роки продовжує впровадження
ефективних
заходів
попередньої
Національної програми, та передбачає
повний комплекс заходів, спрямованих на
забезпечення контролю за епідемією в
крані. Однією з особливостей сучасного
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туберкульозу
є:
значна
кількість
занедбаних форм серед уперше виявлених
хворих, поширені полікавернозні процеси,
масивне бактеріовиділення, а це в свою
чергу призводить до зниження якості
лікування та як наслідок до підвищення
показника
смертності.
Це
є
підтвердженням того, що туберкульоз є не
тільки медичною, а й медико-соціальною
проблемою, яка може суттєво впливати на
демографічні показники в державі.
Київщина на десятому місці серед
захворюваності на активний туберкульоз з
поміж усіх регіонів країни (на першому
Дніпропетровська, останнє, 27 місце
займає Київ). Паралельно з туберкульозом
розвивається й епідемія СНІДу, що є
сприйнятливим фактором для розвитку
туберкульозу у ВІЛ – позитивних людей та
в подальшому призводить до летального
результату. Окрім туберкульозу і СНІДу
великою проблемою є хіміорезистентний
туберкульоз.
Розвиток
стійкості
мікобактерій до протитуберкульозних
препаратів – це рукотворна проблема і
політиків, і медиків. В Україні частота
первинної хіміорезистентності складає 20–
30 % в різних регіонах, а вторинна
резистентність сягає 75 %. Це зумовлено
тим, що до 2000 року не закуповувалися
протитуберкульозні препарати і хворі
лікувалися
хаотично:
одним-двома
препаратами замість 4–5, протягом трьохчотирьох місяців замість 6–8 місяців. Все
це привело до розвитку великої частоти
стійкості
мікобактерій
до
протитуберкульозних препаратів. Коли не
було
централізованих
закупівель
протитуберкульозних препаратів, з року в
рік погіршувалася ефективність лікування
хворих. Однак, останнім часом намітилася
тенденція до поліпшення ефективності
лікування. Проте і тут проблема ще є. І ця
проблема
стосується
відсутності
контрольованого
лікування
на
амбулаторному
етапі.
Постановою
Кабінету Міністрів України від 23 квітня
1999 р. № 667 «Про Комплексні заходи
боротьби з туберкульозом» передбачено
запровадження
ставок
патронажних
медсестер для контрольованого лікування
на амбулаторному етапі. Але, на
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превеликий жаль, і донині це не
виконується.
Ще
одна
проблема
зруйнована
інфраструктура
з
позалегеневого
туберкульозу,
скорочуються ліжка, не готуються нові
фахівці.
Викликає
тривогу
проблема
зростання захворюваності на туберкульоз
серед медичних працівників, закладів
охорони здоров’я України, і, зокрема,
протитуберкульозних
закладів,
що
негативно впливає на престиж професії та
веде до кадрових втрат. В 2012 році на
вперше
діагностований
туберкульоз
захворіло 502 медичних працівники, або
6,1 на 10 тис. медпрацівників. Серед
захворілих медпрацівників 44,0 % складав
середній медичний персонал, інший
персонал лікувальних закладів – 23,5 %,
молодший медперсонал – 17,2 % та 15,3 %
– лікарі.
Високі показники захворюваності на
туберкульоз серед медичних працівників
закладів
охорони
здоровя
України
спостерігаються в Херсонській област –
14,6 на 10 тисяч медпрацівників,
Автономній Республіці Крим – 10,6;
Одеській області – 8,3. [89].
Велике
значення
в
роботі
співробітників
протитуберкульозного
диспансеру
надається
проведенню
лікувально-оздоровчих та профілактичних
заходів в осередках туберкульозної
інфекції. Таким осередком вважається
місце, де проживає хворий із заразною
формою
туберкульозу
(особа,
що
виокремлює мікобактерії або страждає на
активну форму туберкульозу), а також
контактні особи. До вогнища інфекції
прирівнюється також місце тимчасового
або періодичного його перебування в будьякому приміщенні.
Посилення ролі медичної сестри
сприятиме подальшому удосконаленню
санітарно-освітніх заходів, а розробка
нових способів профілактики, раннього
виявлення та лікування туберкульозу серед
пацієнтів,
забезпечить
вирішення
існуючих і потенційних проблем. Медична
сестра повинна відіграти велику роль для
проведення
освітніх
заходів
серед
населення.

Мета дослідження – вивчити
медико-соціальні,
особливості
туберкульозу в Київському регіоні та
науково
обґрунтувати
перспективні
підходи до його профілактики за участю
медичних сестер.
Завдання дослідження:
1.Вивчення вітчизняних та світових
джерел
наукової
інформації
щодо
профілактики туберкульозу як складової
особливості роботи медичної сестри
потитуберкульозного диспансеру.
2. Аналіз статистичних даних щодо
захворюваності
та
смертності
на
туберкульоз у різних верст населення
серед мешканців Київської області області
за останні 5 років.
3. За допомогою анкетування
визначити обізнаність Студентів 4-го
курсу (сестринська справа), бакалаврів,
магістрів,
медичних
сестер
протитуберкульозного
диспансеру
та
сімейних
медичних
сестер
щодо
туберкульозу.
4.
Проведення
наукового
обґрунтування
щодо
профілактики
туберкульозу на регіональному рівні за
участю медичної сестри.
Об’єкт дослідження: хворі на
туберкульоз різних вікових та соціальних
груп з районів Білоцерківського регіону,
студенти
Житомирського
інституту
медсестринства: 4 курс (сестринська
справа), бакалаври, магістри, а також
медичні сестри протитуберкульозного
диспансеру та медичні сестри загальної
практики.
Предмет дослідження: епідеміологія
та
медико-соціальні
особливості
туберкульозу
у
жителів
районів
Білоцерківського регіону та особливості
роботи
медичної
сестри
в
протитуберкульозному диспансері.
Методи
дослідження:
бібліосемантичний, медико-соціологічний
(анкетування),
клініко-статистичний,
системного
підходу
та
логічного
узагальнення.
Гіпотеза дослідження грунтується
на припущенні, що вивчення структури
протитуберкульозних заходів дозволить
виявити найбільш ефективні з них, які

застосовуються
для
лікування
і
профілактики туберкульозу на даний час, а
виявлення нагальних потреб у зв’язку із
захворюванням і їх відновлення – дозволяє
поліпшити якість життя хворих на
туберкульоз.
Робота
виконана
на
кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства
на
базі
Білоцерківського
міжрайонного
протитуберкульозного диспансера.
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.
Надійність
та
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.
Наукова
новизна
одержаних
результатів, полягає в тому, що вперше
проведено
наукове
обґрунтування
перспективних підходів до удосконалення
попереджувальних заходів та раннього
виявлення туберкульозу у населення
Білоцерківського регіону за участю
медичних сестер.
Теоретична цінність роботи полягає
в доповненні теорії соціальної медицини і
організації охорони здоров'я щодо участі
медичних сестер у ранньому виявленні,
реабілітації і профілактиці туберкульозу.
Практичне значення роботи
1. Розроблено пропозиції щодо
внесення змін до навчальних планів та
навчальних програм підготовки медичних
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сестер з проблем профілактики і раннього
виявлення туберкульозу.
Впровадження
результатів
дослідження в практику
Результати роботи застосовуються у
навчальному
процесі
кафедри
«Сестринська справа» і факультету
післядипломної освіти Житомирського
інституту медсестринства, а також при
організації роботи і навчання медичних
сестер у Білоцерківській міжрайонній
туберкульозній лікарні та в роботі
Координаційної
ради
з
проблем
медсестринства.
Апробація результатів дослідження
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних конференціях зокрема:
на
III
PODKARPACKICH
MIĘDZYNARODOWYCH
WARSZTATACH
NAUKOWYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
PIELĘGNIARSTWA „Metodologia badań
naukowych w pielęgniarstwie” Rzeszów, 2930 września 2014.
- на IV MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI
NAUKOWEJ
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
PIELEGNIARSTWA „Badania jakościowe i
ilościowe w pielęgniarstwie”, wyróżnienie za
prezentację pracy " THE NECESSITY TO
INTRODUCE
NURSING
PROCESS
STANDARDIZATION
IN
TB
PROPHYLACTIC CENTRES."; Rzeszów, 1
października 2014 .
- на Науково-практичній конференції
з міжнародною участю «ВИЩА ОСВІТА В
МЕДСЕСТРИНСТВІ:
ПРОБЛЕМИ
І
ПЕРСПЕКТИВИ» - Житомир, 24 жовтня
2014р.
- на ХVIII Міжнародному медичному
конгресі студентів і молодих вченихТернопіль, 28-30 квітня 2014р.
- на XIX Міжнародному медичному
конгресі студентів і молодих вченихТернопіль, 27-29 квітня 2015р.
Публікація результатів дослідження
Матеріали роботи представлені у 5
працях, з яких всі одноосібні.
Структура та обсяг роботи

144

Робота складається із вступу, 4 розділів,
висновків, додатка та списку використаних
джерел. Повний осяг роботи – 123
сторінок друкованого тексту, з них 119
сторінок основного тексту та 4 сторінки
додатків. Список використаних джерел
місить 103 найменувань, з них 90
кирилицею та 13 латиною.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
І.Ю.Ординська «Особливості роботи
медичної
сестри
районного
протитуберкульозного
диспансеру»
можна
ознайомитись
в
бібліотеці
Житомирського інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Теоретичне уявлення про
туберкульоз та особливості роботи
медичної сестри
1.1. Історичний нарис та характеристика
туберкульозної інфекції
1.2. Епідемічна ситуація туберкульозу в
Україні та її причини
1.3. Особливості організації роботи
медичної сестри протитуберкульозного
диспансера
1.4. Особливості
медсестринського
процесу в фтизіатрії, медсестринський
догляд за хворими на туберкульоз
Розділ 2. Програма, обсяг та методи
дослідження
РОЗДІЛ 3. Регіональні особливості
епідеміології туберкульозу у різних
верст населення України та Київської
області
3.1. Характеристика
медикодемографічної ситуації в Україні та
Київській області
3.2. Загальні епідеміологічні аспекти
населення
туберкульозу
серед
Білоцерківського регіону Київської області
Розділ 4. Обізнаність студентів та
практикуючих медичних сестер з
питань проблеми туберкульозу та його
профілактики
4.1. Загальна характеристика опитаних
4.2. Суб’єктивна оцінка респондентами
рівня своїх знань з пробле туберкульозу
4.3. Суб’єктивна оцінка респондентів рівня
своїх знань з профілактики туберкульозу

Висновки
Практичні рекомендації
Список використаної літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
У магістерській роботі подано
теоретичне
узагальнення
та
нове
вирішення науково-практичного завдання,
яке полягає у встановленні відмінностей та
у розв’язуванні актуальної проблеми галузі
охорони здоров'я – за допомогою аналізу
регіональних особливостей епідеміології
туберкульозної інфекції в Київській
області. А також на основі соціологічного
дослідження обізнаності з проблеми
поширення і профілактики туберкульозу
ми проаналізували особливості роботи
медичної сестри протитуберкульозного
диспансеру,що дало змогу сформулювати
такі висновки та практичні рекомендації.
1. Встановлено, що на Київщині
показник
захворюваності
вперше
діагностований туберкульоз (54,3) нижчі,
за показники по Україні – (62,0). Темп
зростання інфікованості в порівняні з
Україною значно вищий. Підтверджено,
що особливістю поширення туберкульозу
серед різних груп населення на Київщині, є
пізнє виявлення, що водночас стає однією
з основних причин високого рівня
смертності від цієї хвороби.
2.Встановлено, що для поповнення
своїх знань опитувані користуються
переважно легкодоступними методами
отримання
інформації:
Інтернетресурсами, засобами масової інформації,
спілкування
з
родичами,
колегами
друзями. В результаті експертної оцінки
рівня знань медичних сестер різної
кваліфікаційної
категорії,
що
20%
опитуваних
з
питань
проблеми
туберкульозу мають загальне уявлення.
Встановленно,
що
медичні
сестри
протитуберкульозного диспансеру мають
найвищій рівень знань з проблеми
туберкульозу серед опитаних, найгірший
показник мають медичні сестри загальної
практики.
3. Встановлено, що необхідно
удосконалити
підходи
та
процес
профілактичних
заходів
організації
туберкульозної інфекції у різних верст

населення за участю медичних сестер.
Можливість підвищення обсягів та якості
надання медичної допомоги людям хворим
на туберкульоз шляхом більш широкого
залучення для цієї роботи сімейних
медичних сестер. Однак розширення
обсягу
незалежних
медсестринських
втручань при наданні медичної допомоги
хворим похилого віку вимагає наявності у
медсестер відповідної компетенції.
4.
Вимагає
підвищення
рівня
підготовки медичних сестер з питань
туберкульозу та паліативної медицини,
зміни ставлення лікарів та керівників
практичної охорони здоров'я до медичних
сестер із вищою медсестринською освітою,
не як до сестер милосердя, а як до
партнерів у справі розбудови галузі
охорони здоров'я та покращення медичної
допомоги населенню України.Встановлено
необхідність
введення
сестринського
процесу з питань особливості роботи
медичної сестри, а саме організації
профілактики туберкульозу різних верст
населення на прикладі Київської області.
На основі дослідження та вивчення
ролі медичної сестри в профілактиці
туберкульозу у дітей серед населення
потребує:
Практичні рекомендації.
1.
Розширити та поглибити
навчальні програми у навчальних
медичних закладах підготовки медичних
сестер з питань проблем туберкульозу у
дітей.
2.
Особливості
роботи
медичної сестри полягає у профілактиці
туберкульозу. Необхідна просвітницька
робота
серед
населення
(на
підприємствах, навчальних установах,
батьків дитячих садків), випускати
санітарні бюлетні, плакати.
3.
Рекомендувати
Житомирському
інституту
медсестринства
наполегливо
впроваджувати елементи сестринського
процесу
(медсестринські
втручання,
розмежування функцій та партнерські
взаємовідносини між лікарем, медичною
сестрою-бакалавром
і
магістром
медсестринства) в роботу закладів
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практичної охорони здоров’я на всіх
лекції, семінари та конференції для
сімейних медичних сестер з метою
рівнях надання медичної допомоги.
підвищення рівня обізнаності з питань
4.
Рекомендувати « Заступнику
туберкульозу
для
адекватної
головного лікаря з медсестринства»
профілактичної
діяльності.
організувати та запровадити регулярні
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НОРМАТИВИ НАВАНТАЖЕННЯ НА МЕДИЧНУ СЕСТРУ В ЛІКАРНЯХ
ВТОРИННОГО РІВНЯ
Остапчук А.О.
Житомирський інститут медсестринства
ВСТУП

Актуальність

Остапчук Алла
Магістр 2015 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства

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
[7]. 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
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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
[5].
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 [16, 48].
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 людини, структуру
особистості, умови її формування,
психологічні
основи
спілкування.
Медична сестра зобов’язана добре
розбиратися в патологічних процесах, що
відбуваються в організмі людини, 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 лікувальнопрофілактичних закладах. Одними із
складових цих заходів є відповідна
структура
хірургічного
відділення,
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організація роботи медичного персоналу,
дотримання працівниками відділення
особистої гігієни [24].
Важливим компонентом лікування
хворого є щадіння психіки хворого.
Психічний стан хворого має суттєвий
вплив на результат лікування. В своїй
роботі працівники хірургічного відділення
не повинні негативно впливати на стан
психіки хворого. Хворий довіряє нам своє
здоров’я та життя, тому необхідно знати
основні принципи медичної етики та
деонтології в хірургічній клініці [37].
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
багатопрофільному
стаціонарі[5].
При аналізі деяких авторів [25, 53],
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
[19, 65], указують на те, що досягнення
високої
якості
медичної
допомоги
можливо
лише
при
зміні
ролі
сестринського персоналу, підвищення
ефективності його роботи.
Актуальність
дослідження
визначена, з одного боку - зростом

важливості сестринського персоналу в
забезпеченні
ефективного
лікування
хворих, а з іншого боку - відсутністю
науково
обґрунтованих
нормативів
навантаженя
на
мед
сестринський
персонал відділень хірургічного профілю
у нових соціально-економічних умовах.
Мета дослідження: розрахувати
навантаження
на
медичну
сестру
хірургічного відділення на прикладі
Черняхівської лікарні.
Об’єкт дослідження:
діяльність
медичних сестер хірургічного відділення.

Предмет

дослідження:

хронометраж робочого часу медичної
сестри
хірургічного
відділення
на
прикладі Черняхівської лікарні,нормативи
навантаження.

Завдання
дослідження:

наукового

Проаналізувати роботу медичної
сестри
хірургічного
відділення
на
прикладі
Черняхівської
лікарні:
а)
дослідити професійні й особистісні якості
медичної сестри хірургічного відділення;
б) вивчити фактори, що впливають
на якість роботи та обслуговування
медичної сестри хірургічного відділення.
в)
опрацювати
пропозиції по
вдосконаленню
організації
роботи
медичної сестри хірургічного відділення.
2.
Провести
фотохронометраж
сестри
робочого
часу
медичної
хірургічного відділення, та провести
розрахунок нормативів навантаження.

Методи дослідження
Дослідження
проводилося
в
хірургічному відділенні Черняхівської
лікарні. У дослідженні взяли участь:
пацієнти, що проходили лікування в
стаціонарі, медичні сестри (палатні,
процедурні)
–
12.
За
одиницю
спостереження при вивченні витрат
робочого часу медичних сестер узята одна
робоча година медичної сестри; при
проведенні експертної оцінки якості
сестринської допомоги - кожен елемент
праці медичних сестер.
Під час проведення дослідження
були використані:
1.
Хронокарти,
розроблені

Ю.И. Зотовым (1974р.), В.В.Канеп і
Л.П.Липовецкой (1981р.), Р.С.Гаджиевым
(1983р.), з доповненнями й змінами
відповідно до мети й завданнями
дослідження.
2.
Методичні
рекомендації
щодо
організації
безперервної
післядипломної освіти практикуючих
медичних працівників. За редакцією
Шатило В.Й., Житомир. Рекомендовано
Вченою радою КВНЗ «Житомирський
інститут медсестринства» Протокол № 6
від 16.01.2014 р., методичні рекомендації
щодо визначення норм навантаження на
молодших спеціалістів з медичною
освітою стаціонарних відділень дікарень
інтенсивного лікування, Київ-ЖитомирЧеркаси.
У роботі використані такі методи
дослідження: Статистичний метод: збір і
реєстрація матеріалу, обробка угруповання
зібраних даних, звіт їх у таблиці й
наступний
аналіз
із
розрахунком
відносних середніх величин, оцінкою
вірогідності отриманих результатів.
Вивчення відповідної літератури,
критичний аналіз матеріалів з періодичних
видань медичного профілю (див. список
використаної літератури).
Практична значимість дослідження
визначається
її
результатами,
що
дозволили
розробити
й
науково
обґрунтувати пропозиції по нормативам
навантаження і удосконалення роботи
середнього
медичного
персоналу
хірургічного відділення. Отримані дані
можуть бути використані з метою
оптимізації праці середніх медичних
працівників
стаціонарних
ЛПЗ
на
районному
й
обласному
рівнях.
Запропоновані
заходи
дозволять
підвищити
продуктивність
роботи
медичного
персоналу
хірургічного
відділення,
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:
хірургічне
лікарні.

відділення

Черняхівської
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Зв’язок роботи з науковими
програмами, темами, планами.
Магістерська робота є частиною
тематики
наукових
досліджень,
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.

Наукова новизна одержаних
результатів, полягає в тому, що
проведено наукове обгрунтування для
зміни використання робочого часу та
зменшити навантаження на медичну
сестру
хірургічного
відділення
Черняхівської лікарні.
Теоретична
цінність
роботи
полягає у визначенні концепції організації
сестринського процесу у хірургічному
відділенні лікарні вторинного рівня.

Практичне значення роботи.
Визначено реальне навантаження на
медичну сестру хірургічного відділення,
розроблено пропозиції по використанню
робочого часу та зменшення навантаження
на медичну сестру хірургічного відділення
лікарні вторинного рівня.

Структура

та

обсяг

роботи.

Робота складається із вступу,чотирьох
розділів, висновків, списку використаних
джерел, додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
А.О.Остапчук
«Нормативи
навантаження на медичну сестру в
лікарнях вторинного рівня» можна
ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Діяльність медичної сестри
хірургічного відділення (аналітичний
огляд літературних джерел)
1.1. Історія розвитку хірургії в Україні
1.2. Організація хірургічної допомоги на
Україні
1.3. Особливості
роботи
медичної
сестри за кордоном
1.4. Медсестринський
процес
в
практичній охороні здоров’я
1.5. Особливості
роботи
медичної
сестри в хірургічному відділенні
Розділ 2. Програма, обсяг та методи
досліджень
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Розділ 3. Характеристика та структура
відділення хірурії черняхівської лікарні
З.1.
Характеристика
та
структура
відділення
3.2. Штатна структура, характеристика
медичного персоналу
Розділ 4. Фотохронометраж робочого
часу, медичної сестри хірургічного
відділення
4.1. Фотохронометраж робочого часу
медичної сестри хірургічного відділення
Висновки
Практичні рекомендації
Список використаної літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
Комплексним
дослідженням
особливостей діяльності хірургічного
відділення встановлено:
1.
Специфіка пацієнтів, особливості
перебігу хірургічних хвороб вимагає від
медичного персоналу високої професійної
майстерності в роботі з хірургічними
пацієнтами.
2.
Затверджена штатна структура
сестринського персоналу не відповідає
об’єму професійних обов’язків, який
виконує сестринський персонал, що
призводить
до
перезавантаження
медсестер,
відходу
від
стандартів
виконання процедур і маніпуляцій
професійного вигорання, зниження якості
медичної допомоги.
3.
Потрібно внести зміни в медичну
документацію хірургічного відділення з
метою зменшення затрат на її ведення.
4.
Внести зміни щодо використання
робочого часу та зменшити навантаження
на
медичну
сестру
хірургічного
відділення.
По штату в лікарні:
- Медичні сестри палатні - 6
- Операційні - 2
- Процедурні -1
- Перев’язувальні - 1
5.
За
результатами
фотохронометражу у відділені повинно
бути (ставки):
- Медичні сестри палатні - 9,0
- Операційні - 2,5
- Процедурні-1,5
Перев’язувальні
1,5
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕТРИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ВПЛИВУ
ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ВАГІТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПЛОДУ
Перестюк Н.Ю.
Житомирський інститут медсестринства

Перестюк Наталія
Магістр 2015 року випуску
Житомирського інституту
медсестринства
ВСТУП
Актуальність
дослідження
Тютюнокуріння відноситься до одного із
агресивних
факторів
ризику,що
призводить до розвитку захворювань які
мають велике соціальне значення | І |.
Тютюн являється єдиним легально
доступним споживаним товаром,який
убиває людей при використанні його
виключно за призначенням [21 ].
Куріння тютюну має майже 500річну історію. Відкриття Христофором
Колумбом в 1492 році в Америці пов'язано
з відкриттям європейцями багатьох нових
для них рослин, серед яких був і тютюн.
Незважаючи на заборону великого
мореплавця, деякі з його моряків таємно
привезли листя та насіння тютюну в
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Європу. Особливо популярним тютюн
став в XVII XVIII столітті. Паління
тютюну було принесене в Україну в кінці
XVI ст., а з початку XVII ст. (переважно
прості сорти) почали вирощувати в
господарствах. У 1717 році з указу Петра І
збудовано в Охтирці (Харківщина) першу
в Україні (і в Російській Імперії)
тютюнову фабрику, що мала плантації
кращих сортів тютюну (50 га). Нікотин
являється одним із самих сильних з
відомих нам отрут, які впливають на
нервову систему. При згорянні сигарети
він руйнується тільки частково, приблизно
на 25%. Вміст нікотину в диму головної
струї сигарети від 0,4 до 3 мг - лише 20%
від спільної кількості нікотину в сигареті.
В недокурку залишається біля 5%, а інші
50% потрапляють в повітря в приміщенні,
де курять [571.
Фізична та психологічна залежність
від нікотину розвивається набагато
швидше, ніж від алкоголю. Смертельна
доза нікотину для людини 50-70 мг (1 мг
на кілограм маси тіла). Останнім часом у
світі спостерігається загрозливе зростання
кількості жінок, що палять. Наприклад, за
результатами досліджень проведених в
США, виявилося, що палять не менше
однієї третини всіх жінок, а близько 25%
жінок не кидають цю шкідливу звичку
навіть у період вагітності. Не краща
ситуація і в інших країнах, в тому числі і в
Україні. Паління негативно впливає на
ендокринну систему, особливо жіночу. У
жінок, які курять, частіше виникають
аменорея, кровотечі, зниження естрогенів
в крові, рання менопауза. Жінка, що
палить, швидше "в'яне", втрачає красу,
привабливість, що особливо помітно після
сорока років, в порівнянні з некурящими
[491. Жінок, що палять, частіше турбують
головні болі, вони гостріше реагують на
зміни погоди, на магнітні бурі. Зростання
поширеності
паління
серед
жінок
призвело до того, що в деяких країнах рак

легень, як провідна причина смерті від
онкологічних захворювань у жінок,
випередив рак молочної залози. Чоловіче і
жіноче безпліддя - часті діагнози, які
ставляться сьогодні молодим чоловікам,
які після кількох років подружнього життя
так і не стали щасливими батьками. Часто
його пов'язують з спадковість, з
патологією, вродженими захворюваннями
або системними захворюваннями в
цілому, але мало хто враховує вплив
куріння на репродуктивне здоров'я
чоловіка і жінки. Курці піддають свій
організм до впливу більш ніж 2500
хімічних речовин, що може бути шкідливо
для репродуктивної системи [ 1 8 І.
До наслідків впливу тютюнопаління
під час вагітності відносяться:
•
ускладнення у матері та
плода, що виникають під час вагітності;
•
ускладнення пологового та
післяпологового періоду;
•
патологія новонароджених
та захворювання у дитячому віці,
спричинені палінням матері [40].
Існують різні механізми впливу
паління на дитину під час вагітності. Уже
під час першої затяжки нікотин, окис
вуглецю, бензпірен потрапляють до
організму вагітної та миттєво проникають
через плаценту до плода. При цьому
концентрація цих речовин в організмі
дитини набагато вища, ніж у крові матері.
Через 5 с. після вдихання тютюнового
диму порушуються матково-плацентарний
кровообіг, скоротлива функція матки,
виникає
спазм
судин
плаценти,
обмежується надходження поживних
речовин та кисню до плода. Уже через 5
хв. нікотин виявляється у тканинах та
органах
плода.
Проникаючи
через
плаценту, він чинить прямий токсичний
вплив на плід.
Окрім
цього,
нікотин
сприяє
підвищенню проникності плацентарного
бар'єра,
тим
самим
посилюючи
негативний вплив на плід біологічно
активних
токсичних
речовин,
що
утворюються в організмі матері під час
паління. Ученими доведено, що коли
жінка палить, до організму плода
щохвилини потрапляє близько 18%

нікотину, а виділяється лише 10%. Таким
чином, у крові плода накопичується
нікотин, і його рівень стає вищим, ніж у
матері. Слід зазначити, що діти,
народжені від матерів-курців, частіше
хворіють порівняно з тими, матері яких не
палили |52|. Доведено, що ймовірність
захворіти у перші дні життя у них на 30%
більша. Такі діти також більш вразливі до
респіраторних
інфекцій,
бронхіту,
пневмонії. Яскравим прикладом вашої
індивідуальності і виділення з маси стане
те, що ви не курите. Відмова від куріння
означає продовження молодості і краси.
За даними статистики смертність щойно
новонароджених дітей збільшено на 20%,
навіть при помірному курінні матерів.
Аномалій у розвитку більше в 2 рази.
Вченими доведений гой факт, що нікотин
негативно діє як на фізичне, так і
психологічне здоров'я майбутньої дитини.
Діти, що народилися в курящих матерів
вже в ранньому віці схильні до
неуважності, імпульсивності і марною
понад активності. Рівень інтелектуального
розвитку у таких дітей нижче середнього.
Тому якщо жінка вирішила завести
дитину,
необхідно
кинути
палити
завчасно, до настання вагітності, цим вона
вбереже малюка від багатьох недуг [5].
Мета наукового дослідження
науково обгрунтувати та розробити
систему протидії впливу тютюнопаління
на вагітність та розвиток плоду, визначити
роль медичної сестри у профілактиц
тютюнопаління.
Об’єктом
дослідження
є
породіллі
житомирського
обласного
пренатального центру.
Предмет дослідження: роль
медичної
сестри
у
профілактиці
тютюнопаління серед жінок.
Завдання наукового дослідження
1.
Аналітичний
огляд
інформаційних
джерел
стосовно
проблематики впливу тютюнопаління на
вагітних та розвиток плоду
2.
З’ясувати
ступінь
обізнаності
жінок
з
проблеми
тютюнопаління
3.
Виявити причини, рівень
поширення та інтенсивності паління
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тютюну серед жінок.
Наукова
новизна.
Проведено
комплексне
медико-соніальне
дослідження репродуктивного здоров'я
жінок фертильного віку, засноване на
використанні
анкетування
для
поглибленого
соціально-гігіснічного
обстеження репродуктивного здоров'я, що
дозволило одержати нові дані та
закономірності, характерні для даного
контингенту. Розроблено та обгрунтовано
перспективні підходи роботи медичної
сестри серед жінок по профілактиці
тютюнопаління.
Теоретична цінність роботи
полягає у розширенні та поглибленні
теоретичних
знань
щодо
впливу
тютюнопаління на вагітність та розвиток
плоду.
Практична цінність роботи
полягає
у
розробленні
комплексу
рекомендацій медичним сестрам по
боротьбі
з
тютюнопалінням
серед
майбутніх
мам.
Розроблено
та
впроваджено
науково-обгрунтовані
рекомендації
з
моніторингу
репродуктивного
здоров'я
жінок,
спрямовані
на
його
корекцію
з
урахуванням
медико-соціальних
характеристик.
Результати роботи застосовуються у
навчальному
процесі
кафедри
«Сестринська справа» і факультету
післядипломпої освіти Житомирського і
інституту медсестринства.
Апробація
результатів
дослідження:
на
Науково-практичній
конференції з міжнародною участю
«ВИЩА ОСВІТА В МЕДСЕСТРИНСТВІ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ» Житомир, 24 жовтня 2014р.
- на XIX Міжнародному медичному
конгресі студентів і молодих вчених Тернопіль, 27-29 квітня 2015р.;
Структура та обсяг роботи
Робота складається із вступу, 4 розділів,
висновків,
додатків
та
списку
використаних джерел. Повний обсяг
роботи - 92 сторінок друкованого тексту, з
них 89 сторінок основного тексту та 3
сторінки додатків. Список використаних
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джерел місить 80 найменувань, з них 56
кирилицею та 24 латиною
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
Н.Ю.Перестюк «Роль медичної сестри у
профілактиці впливу тютюнопаління на
вагітність та розвиток плоду» можна
ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Теоретичний аналіз проблем
профілактики тютюнопаління серед
жінок
1.1. Історія розвитку тютюнопаління,
сучасна ситуація
1.2. Соціальні і економічні причини
тютюнопаління
1.3. Основні законодавства України про
охорони
репродуктивного
здоров’я
населення
1.4.
Вплив
тютюнопаління
на
репродуктивне здоров’я жінки і його
наслідки
Розділ 2. Програма, матеріали та методи
дослідження
Розділ 3. Обізнаність жінок з питань
тютюнопаління на вагітності
3.1. Загальна характеристика опитаних
3.2. Суб’єктивна оцінка жінкам своїх
знань з проблеми впливу тютюнопаління
на вагітність
Розділ 4. Перспективні педагогічні
підходи у діяльності медичних сестер
щодо протидії тютюнопаління серед
жінок майбутніх матерів
Висновки
Практичні рекомендації
Список
використаної
літературиДодатки.
ВИСНОВКИ
У магістерській роботі зроблено
теоретичне узагальнення і розв'язання
актуальної проблеми - за допомогою
соціологічного дослідження обізнаності
породіль з проблеми тютюнопаління та
його згубного впливу на плід розроблено
перспективні підходи до формування в них
здоров'я зберігаючої компетенції за участі
медичних сестер, що дало змогу

сформулювати такі висновки та практичні
палить під час вагітності, показало вдвічі
рекомендації.
більшу
вірогідність
відшарування
плаценти
в
останніх,
причому
ризик цього
1.
З'ясовано, що жінки здатні
ускладнення зростав відповідно до
розуміти значення власного здоров'я,
кількості викурених цигарок. У вагітних,
керуючись
різними
мотивами.
За
які
курять,
у
5
разів
частіше
результатами дослідження встановлено,
народжувалися діти з низькою масою тіла.
що 52% опитаних можуть вирішувати
проблеми, пов'язані із шкідливими
4.
Визначено, що жінки до
звичками з психологом, тоді як 32%
деякої міри готові сприймати інформацію
респонденти можуть довіритися медичним
у формі самоосвіти та самонавчання (46%
працівникам, а родичам або друзям
опитуваних), якщо буде правильно
довірять проблеми лише 16% опитуваних.
визначена тема проблеми, акцентована
увага на тому, що жінка наділяється
2.
Встановлено той факт, що
відповідальністю і його думка важлива.
65%
опитуваних
мала
спробу
Третина жінок (3 1%) частково готова
тютюнопаління з різних причин: основною
брати
відповідальність,
оскільки,
є «за компанію» - 35%, займається цим
прислухається до думок професіоналів
систематично 28% опитуваних і відкрито (медичних, педагогічних чи соціальних
15%,
що
підкреслює
необхідність
працівників).
розробки перспективних підходів, методів
Встановлено, що, половина породіль
та форм щодо підвищення рівня
(50%) готові приймати активну участь у
обізнаності. До вагітності покинули
заходах проти тютюпаління та інших
палити 10,4%, дізнавшись про вагітність
шкідливих звичок, які можуть збурити до
до 12 тижнів покинули палити 3,1%
цього разом із медичним працівником і
опитаних респондентів, до 24 тижнів
тих, хто вагалися. Ось тому сьогодні
вагітності - 2,8%, і продовжили палити
істотно розширюється перелік функцій
83,7%.
виконуваних медичними сестрами, а це
3.
Передчасні пологи були у
вимагає від них сучасних знань, навичок,
6,8% серед жінок-курців, а серед вагітних,
усвідомлення нової ролі і відповідальності.
які не палять у 2,5%, що є однією з
Напрями роботи медичної сестри з
головних причин неонатальної смертності
жінками дітородного віку які мають таку
та захворюваності серед жінок-курців.
шкідливу
звичку
як
паління.
Порівняння між некурцями та тими, хто
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ З
ПРОФІЛАКТИКИ ДИТЯЧОГО ПОБУТОВОГО ТРАВМАТИЗМУ
Перова І.В.
Житомирський інститут медсестринства
ВСТУП
Актуальність
проблеми.
На
сучасному етапі в Україні відбувається
переходу до надання первинної медикосанітарної допомоги (ПМСД) на засадах
сімейної медицини.
Першим помічником сімейного
лікаря є сімейна медична сестра.
Призначити на цю посаду можуть
фельдшера або медичну сестру, яка
закінчила медичний навчальний заклад,
пройшла цикл спеціалізації за фахом
«Загальна практика - сімейна медицина»
післядипломної
освіти
і
отримала
відповідне свідоцтво.
Функції медичної сестри сімейної
медицини мають свою специфіку і дещо
відмінні від роботи медичної сестри
стаціонару, адже її робота самостійніша і
відповідальніша.
Знаючи
основні
принципи сімейної медицини, володіючи
основами методик оцінювання здорової,
нездорової сім’ї або сім’ї з медичними
ризиками, сімейна медсестра повинна
своєчасно повідомляти лікарю про

взаємини в них, ставлення до здоров’я та
життя, умови праці та проживання, часові
зміни у родині та проблеми пов’язані з
вагітністю, народженням, безробіттям,
виходом на пенсію, старінням, самотністю
тощо. Важливо враховувати різносторонні
аспекти життя сім’ї (соціальні, економічні,
релігійні, культурні, поведінкові та ін.).
Медичній сестрі загальної практики сімейної медицини потрібне бездоганне
оволодіння знаннями основ організації
охорони здоров’я, медичної психології,
етики, деонтології, медичної педагогіки,
медичної інформатики, загальної гігієни,
фахових знань клінічного медсестринства
та маніпуляційної техніки в потрібному
обсязі, питань диспансерізації, санітарноосвітньої та профілактичної роботи.
Ось чому так важлива чітка,
злагоджена
робоча
взаємодія
всіх
учасників навчального процесу вищих
медичних навчальних закладів, яка
сприятиме багатогранному вихованню
майбутньої медичної сестри, формуванню
кваліфікованими педагогами бездоганного
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володіння нею маніпуляційної технікою і
повним теоретичним об’ємом знань
забезпечить
досконале
виконання
призначень лікаря, впровадження та
реалізацію всіх етапів медсестринського
процесу для вирішення та задоволення
потреб пацієнта, саме головне забезпечить
навчання членів сімї основам здорового
способу життя та профілактику найбільш
поширених,
соціально
значимих
захворювань.
Одним з таких захворювань є
дитячий травматизм. Дитячий травматизм
є однією з актуальних проблем охорони
здоров'я. Рівень травматизму, в тому числі
дитячого останнім часом невпинно зростає
в усьому світі. Особливо занепокоєння
викликає
зростання
дорожньотранспортного
травматизму,
який
призводить
до
зростання
дитячої
смертності і є однією з причин
інвалідності. За даними ВООЗ протягом
останніх років у багатьох країнах від
травм та нещасних випадків гине дітей
більше ніж від інфекційних хвороб. В
Європі нещасні випадки спричиняють
щорічно близько 120 млн. травм і отруєнь
та 800 тис. причин смерті. Щоденно
внаслідок травм гине понад 2 тис. осіб, 60
тис. госпіталізуються до лікарень. Існують
відмінності в показниках смертності від
травматизму
в
нових
незалежних
державах та країнах Європейського
Союзу.
Стандартизовані
показники
смертності в Європейському регіоні ВООЗ
становлять 77,4 на 100 тис., у країнах
Східної Європи - 160,9, в ЄЄ - 42,8
відповідно. Згідно з даними ВООЗ,
травматизм та насилля в Європі є
основними чинниками насильницької
смерті (5). Дорожньо-транспортні травми
(ДТТ) у країнах з низьким та середнім
рівнем доходів бувають в 1,5 раза,
частіше, ніж в країнах з високим рівнем
доходів, отруєння - у 18 разів, падіння - у
8 разів, утоплення - у 9 разів,
насильницька смерть від пожеж - у 8 разів,
самоубивства - у 2,5 раза [12].
Лауреат Нобелевської премії з
економіки 1998 р. Амартія Сен назвав
смертність
ключовим
критерієм
успішності розвитку країни [12]. Рівень
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смертності є віддзеркаленням здатності
суспільства до трансформації наявних
економічних ресурсів у найбільш важливе
- здоров’я людини.
Простий індикатор смертності або
інтегрований
показник
середньої
очікуваної
тривалості
життя,
який
розраховується на основі наявних даних
по смертності населення, може свідчити
про рівень та напрямки розвитку
суспільства деколи більше, ніж складні
макроекономічні показники [12].
У виникненні дитячого травматизму
суттєве значення мають вікові, анатомофізіологічні та психологічні особливості
дітей, їх фізичний та розумовий розвиток,
недостатність
життєвого
досвіду,
підвищений
інтерес
до
пізнання
оточуючого
світу.
Найменш
розповсюджений травматизм серед дітей
першого року життя. Діти дошкільного
віку майже постійно знаходяться під
наглядом батьків чи вихователів дитячих
закладів і рівень травматизму серед них не
перевищує 5,0% від загальної кількості.
А
ось
діти
шкільного
віку
отримавши певну самостійність та
свободу і не маючи достатнього життєвого
досвіду травмуються значно частіше. При
цьому хлопчики серед травмованих
складають 65-70%, що пояснюється їх
схильністю до рухливих ігор, активного
відпочинку. Високий рівень травматизму,
25-30% якого припадає на дитячий вік,
незадовільні
результати
медичної
реабілітації, призводять до того, що від 18
до 40% дітей, які перенесли травму
опорно-рухового апарату (ОРА), зазнають
інвалідизації. При цьому інвалідність від
травм у загальній структурі посідає третє
місце [4; 5; 6 ].
Обставини виникнення травм у
дитячому віці, як показали дослідження,
суттєво відрізняються від тих, за яких
травмуються дорослі. Вони, зазвичай,
виникають під час гри та більшою мірою,
ніж у дорослих, пов'язані з рівнем
виховання, віковими та індивідуальнопсихологічними особливостями дітей,
умовами їх життя. Аналіз обставин
виникнення травм у дітей показує, що
травматизм на 82,5% залежить від

індивідууму, тобто дитини, і лише на
17,5% - від травмонебезпечних ситуацій
[7; 8].
Відповідно до Концепції Державної
програми «Здорова дитина» на 2008 - 2017
рр. однією з причин незадовільного стану
здоров’я дітей є травми та насилля. Одним
із напрямків реалізації державної політики
у сфері безпеки життєдіяльності дитячого
населення країни є створення досконалої
системи профілактики серед дитячого
населення на всіх рівнях виконавчої
влади. Даною роботою передбачено
проаналізувати стан проблеми та намітити
шляхи удосконалення системи організації
роботи з профілактики побутового
травматизму серед дитячого населення.
Мета дослідження - проаналізувати
регіональні
особливості
дитячого
травматизму в Житомирській області та
науково
обгрунтувати
перспективні
підходи щодо його профілактики за
участю медичних сестер.
Головна ідея та основні положення
концепції дослідження відображені в
робочій гіпотезі, що ґрунтується на
припущені, що існують не вивчені
особливості
дитячого
побутового
травматизму притаманні регіональним
особливостям
його
структури
та
розповсюдження на Житомирщині, які
можуть бути покладені в основу нових
підходів до його профілактики, у тому
числі за участі медичних сестер.
Об’єкт дослідження - дитячий
побутовий травматизм.
Предмет
дослідження
—
регіональні особливості структури і
розповсюдження дитячого побутового
травматизму в Житомирській області та
перспективні
підходи
до
його
профілактики.
Відповідно до мети, визначено такі
завдання:
1. Провести аналіз наукових джерел
світового і вітчизняного досвіду щодо
організації боротьби з дитячою
травмою;
2. Розробити програму, обсяг і методи
дослідження;
3. Встановити регіональні особливості
травматизму серед дітей Житомирської

області та визначити рівень обізнаності
медичних сестер з проблеми;
4. Розробити нові підходи та модель
його профілактики на регіональному
рівні за участю медичної сестри.
Методи дослідження:
1) Бібліосемантичний - для вивчення
стану проблеми.
2) Статистичний — для визначення
регіональних
особливостей
структури
і
розповсюдження
дитячої травми на Житомирщині.
3) Медико-соціологічний - серед
травмованих дітей та їх батьків для
вивчення
причин
дитячого
травматизму.
4) Системного аналізу та логічного
узагальнення - для наукового
обґрунтування
перспективних
підходів в роботі сімейної медичної
сестри
щодо
профілактики
дитячого побутового травматизму.
Робота
виконана
на
кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства.
Усі
дослідження виконані з дотриманням
основних положень ЄСР (1996 р.),
Конвенції Ради Європи про права людини
та біомедицину (від 4 квітня 1997 р.) та
Гельсінської
декларації
Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи
проведення
наукових
медичних
досліджень за участю людини (1964-2000
рр.), наказу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р.
Зв’язок роботи з науковими
програмами, темами, планами.
Магістерська робота є фрагментом
тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
Магістерська робота розглянута і
кафедри
затверджена
на
засіданні
«Сестринська справа» Житомирського
інституту медсестринства (протокол № 2
від 03 вересня 2014 р.) та на засіданні
Вченої ради Житомирського інституту
медсестринства (протокол № 1 від 03
вересня 2014 р.).
Організація
та
основні
етапи
дослідження.
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Дослідження проводилося упродовж
2013-2015 років у чотири етапи.
Перший етап (2013-2014 рр.). На
основі наукових літературних джерел
проведено аналіз історичних аспектів
організації профілактичних заходів щодо
дитячого травматизму у світі і в Україні,
вивчено особливості виникнення різних
видів дитячої травми та існуючі
організаційні форми щодо її протидії,
опрацьовано
науково-методичну
літературу та нормативну і законодавчу
базу
із
проблеми
дослідження,
обґрунтовано актуальність; встановлено
мету,
завдання,
об’єкт,
предмет,
дослідження;
виокремлено
гіпотезу
систематизовано
базові
поняття,
визначено педагогічні умови формування
в процесі ступеневої освіти професійної
компетентності медичних сестер закладів
охорони здоров’я первинного рівня.
5) На другому етапі (2014 р.)
встановлено методологічну основу
досліджуваної
проблеми,
розроблено та затверджено на
комісії з біоетики опитувальник
(додаток А), який ліг в основу
проведеного на третьому етапі
медико-соціологічного дослідження
обізнанності медичних сестер з
проблеми дитячого травматизму.
6) На третьому етапі (2014 р.)
проаналізовано й систематизовано
статистичні показники здоров'я
дитячого населення Житомрської
області, встановлено регіональні
особливості
структури
і
розповсюдження
дитячого
травматизму,
існуючі
форми
організації
лікувальнопрофілактичної допомоги дітям з
приводу травматичних ушкоджень
в закладах охорони здоров'я
Житомирської області.
На четвертому етапі (2015 р.)
розроблено модель профілактики дитячого
травматизму на регіональному рівні,і
запропоновано
пропозиції
для
впровадження у навчальний процес у
вищих медичних навчальних закладах
України доповнення до навчальних
програм
на
додипломному
та
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післядипломному рівнях, сформульовано
загальні висновки, розроблені практичні
рекомендації, визначено перспективи
подальших наукових пошуків.
Вірогідність
результатів
дослідження забезпечено методологічною
і теоретичною обґрунтованістю вихідних
позицій;
використанням
комплексу
взаємодоповнюючих методів, адекватних
завданням
і
логіці
дослідження;
репрезентативністю вибірки.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що вперше
проведено
наукове
обґрунтування
перспективних підходів до профілактики
дитячого побутового травматизму на
регіональному рівні.
Теоретична цінність роботи полягає
у доповненні теорії соціальної медицини
щодо
організації
лікувальнопрофілактичної
допомоги
дітям
з
травматичими
ушкодженнями
зумовленими
регіональними
особливостями
структури
і
розповсюдження
дитячої
побутової
травми в Житомирській області.
Практичне
значення
роботи
полягає в розробленні регіональної моделі
профілактики
дитячого
побутового
травматизму за участі медичної сестри.
Впровадження
результатів
дослідження в практику здійснено
шляхом розроблення пропозицій
щодо внесення змін у навчальні плани та
навчальні програми підготовки медичних
сестер
на
додипломному
і
післядипломному
рівнях
в
Житомирському інституті медсестринства.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних конференціях зокрема:
- на
Всеукраїнській
науковопрактичній конференції «Вища
освіта в медсестринстві: проблеми і
перспективи» - Житомир, 2014 р.;
- на XIX Міжнародному конгресі
студентів та молодих вчених. Тернопіль 2015 р.;
- на засіданні кафедри «Сестринська

справа» Житомирського інституту
медсестринства від 3 вересня 2013
р. протокол № 2;
- на
засіданні
Вченої
ради
Житомирського
інституту
медсестринства від 3 вересня 2013
р. протокол № 1.
Публікація
результатів
дослідження
Матеріали роботи представлені у 3
наукових працях, з них всі - одноосібні.
Структура та обсяг роботи. Робота
складається із вступу, чотирьох розділів,
висновків,
додатків
та
списку
використаних джерел (116 найменувань
джерел, з них 102 - кирилицею та 14
латиною). Загальний обсяг складає - 120
сторінок друкованого тексту, з них 116
сторінок основного тексту та 4 сторінки
додатків
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
І.В.Перова «Особливості роботи сімейної
медичної
сетри
з
профілактики
дитячого побутового травматизмц»
можна
ознайомитись
в
бібліотеці
Житомирського інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ
1.
Дитячий
побутовий
травматизм як проблема сімейної
медицини
(аналітичний
огляд
літератури)
1.1. Теоретичний
аналіз
процесу
розвитку первинної медико-санітарної
допомоги на засадах загальної практики
сімейної медицини
1.2. Епідеміологія дитячого травматизму
1.3. Різновиди дитячого травматизму
1.3.1. Побутовий дитячий травматизм
1.3.2. Вуличний травматизм
1.3.3. Дорожньотранспортний травматизм
1.3.4. Шкільний травматизм
1.3.5. Спортивний травматизм
Розділ 2. Програма, обсяг та методи
дослідження
Розділ 3. Регіональні особливості
дитячого побутового травматизму та
організація спеціалізованої ортопедотравматологічної
допомоги
на
Житомирщині

3.1. Особливості епідеміології дитячого
травматизму в Житомирській області
3.2. Особливості організації дитячого
травматологічної служби Житомирської
області
3.3. Обізнаність дітей з проблем
профілактики травматизму
3.3.1. Загальна характеристика опитаних
3.3.2. Визначення рівня обізнаності дітей і
підлітків
з
проблеми
дитячого
травматизму
3.3.3. Характеристика травм перенесених
респондентами
3.3.4. Залежність травм, перенесених
дітьми і підлітками
3.3.5. Залежність стану здоров’я опитаних
від рівня фізичної активності
3.3.6. Причини, що спонукають дітей і
підлітків займатися фізичною культурою
3.3.7. Вільний час і його використання
опитаними
Розділ 4. Роль медичної сестри в
профілактичній роботі щодо дитячого
побутового травматизму
4.1. Роль медичних сестер в охороні
здоров’я
4.2. Педагогічні принципи навчання
пацієнтів та членів їх родини медичною
сестрою
4.3. Принципи профілактики дитячого
травматизму
4.4. Практичні рекомендації для медичних
сестер
4.5. Роль едичної сестри в реабілітаційній
роботі
Висновки
Практичні рекомендації
Список використаної літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
У магістерській дисертації
зроблено теоретичне узагальнення і
розв’язання актуальної проблеми галузі
охорони здоров'я - за допомогою аналізу
епідеміології дитячого травматизму в
Житомирської
області
і
медикосоціологічного дослідження рівня знань
дітей та їх батьків з проблеми дитячого
травматизму
підвищити
якість
профілактики дитячої травми, що дало
змогу сформулювати такі висновки та
практичні рекомендації.
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1. З'ясовано, що на Житомирщині, як
і в Україні в цілому, чітко
прослідковується
загальна
тенденція до збільшення дитячого
травматизму. При цьому його рівні
в Житомирській області на сьогодні
значно вищі ( 775,2 на 100 тис.
дитячого
населення),
ніж
в
середньому по Україні (584,3 на
100 тис. відповідного населення),
динаміка зростання травматизму на
Житомирщині більш стрімка: 7,9%
за рік, у той час як в Україні
впродовж року - на 3,9%.
2. Показано, що в структурі дитячого
травматизму як в Україні, так і на
Житомирщині
левову
частку
(61,0% в Україні і 82,0% в
Житомирській області) складає
побутовий травматизм. Однак, на
Житомирщині в порівнянні з
іншими регіонами України мають
місце істотні відмінності. Так, в
Житомирській області у загальній
структурі дитячого травматизму
вища
питома
вага
(82,0%)
побутового травматизму, ніж в
середньому по Україні (61,0%).
3.
Встановлено,
що
в
Житомирській області найвищі рівні
дитячого травматизму впродовж останніх
років спостерігаються у містах Житомирі,
Коростені, Новоград-Волинському та
Бердичеві (відповідно: 1642,0; 866,3;
1076,0 та 570,6 на 100 тис. дитячого
населення). Із районів найвищі рівні
дитячого травматизму зареєстровані в
Житомирському і Черняхівському районах
(відповідно: 913,2 та 835,7 на 100 тис.
дитячого населення). Найнижчі - в
Народицькому (160,9 на 100 тис. дитячого
населення), Романівському (204,9) та
Володарськ-Волинському районах (220,2).
4. Зростання
дитячого
травматизму
відбулося у 2013 році за рахунок
побутової травми (на 4,8%).
Аналіз обсягів та складності
оперативних втручань, які виконуються
дитячими
ортопедами-травматологами
Житомирської обласної дитячої клінічної
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лікарні свідчить, що на організацію
профілактичних заходів з попередження
дитячого травматизму у лікарів не
залишається часу. Це підтверджується
невпинним зростанням кількості травм
серед дітей, незважаючи на загалом
негативну демографічну ситуацію в
області - зменшення кількості дитячого
населення.
5. Підтверджено, що роль сімейної
медичної сестри спрямована на
навчання
дітей
і
батьків
профілактичним заходам щодо
побутової травми. Оскільки в
структурі дитячого травматизму
переважає
побутова
травма,
основні
зусилля
сімейних
медичних сестер мають бути
направлені
на
просвітницьку
роботу з батьками малолітніх дітей
та з учнями старших класів
(підлітками)
загально-освітніх
шкіл. Для того щоб виконувати
належним чином профілактичну
роботу серед населення, медична
сестра повинна мати не тільки
високий професіоналізм, але й
знати основи професійної етики і
деонтології та використовувати ці
знання
в
своїй
практичній
діяльності, враховуючи особливості
психології дітей і їх батьків.
6. Інші різновиди дитячого травматизму,
особливо
найбільш
небезпечний
дорожньо-транспортний
травматизма,
може
бути
попередженим
завдяки
організованим
зусиллям
всього
суспільства, але для цього потрібна
рішуча підтримка на всіх рівнях
державного управління, повинні бути
виділені необхідні ресурси, створений
організаційно-кадровий
потенціал
і
сформована система програмних цілей і
принципів. Приділяючи профілактиці
дитячого травматизму більш високий
рівень пріоритетності, держава стане
учасником глобального руху
а за зниження
однієї з причин дитячої смертності і
створить нове більш безпечне, більш
привабливе для життя суспільства.

1. Андрианов В.Л. Организация ортопедической и травматологической помощи детям/
В.Л. Андрианов. - Л.: Медицина, 2008. -236 с.
2. Анисимов B.C. Вопросы социальной профилактики детского травматизма
/В.С.Анисимов. // Ортопедия, травматология и протезирование. -2013. -№ 2. - С.59-62.
3. Артамошина М. П. Правительственные программы Европейских стран, направленные
на снижение дорожно-транспортного травматизма /М.П.Артамошина //Проблемы
социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2008. - N 6. - С. 39-44.
4. Бандурашвили, А.Г. Отчет о работе Всероссийской научной конференции с
международным участием «Актуальные проблемы детской травматологии и ортопедии» /
А.Г. Бандурашвили, К.С. Соловьева // Вестник травматологии и ортопедии . - 2008. - N1. С. 93-94
5. Бандурашвили, А.Г. Травматизм и ортопедическая заболеваемость у детей Росийской
федерации.
Организация
специализированной
помощи
и
перспективы
ее
совершенствования /А.Г.Баиндурашвили, И.А.Норкин,
К.С.Соловьев //Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2010 -№4.- С.
13-17
6. Баранов О.П. Особенности формирования травматизма населения крупного
агропромышленного региона /О.П. Баранов //Здравоохранение Российской Федерации. 2004. - № 6. - С. 41-42.
7. Бичков В.В. До питання медичних наслідків травматизму внеслідок дорожньотранспортних пригод у м. Києві /В.В.Бичков //Вісник соціальної гігієни та організації
охорони здоров'я України. - 2009. - № 3. - С. 46-49.
8. Бобров В.М. Бытовые и огнестрельные тела мягких тканей уха и носа / В.М.Бобров //
Вестник оториноларингологии. - 2005. - № 3. - С. 71-72.
9. Боровков, В.Н. Профилактика дорожно-транспортного травматизма /В.Н.Боровков
//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2009. - № 3. - С.
41-43
10. Боровков, В.Н. Оценка мер, направленных на снижение потерь вследствие дорожнотранспортного травматизма /В.Н.Боровков //Здравоохранение Рос.Федерации. - 2010. - №
1. - С. 21-26.
11. Бразалій Л.П. Медсестринська педагогіка- невід'ємна складова медсестринської
справи / Л.П. Бразалій, Л.Л. Бас // Головна медична сестра. - Д. : ТОВ «Практика», 2008. N4. - С. 74-75.
12. Бугайов О.Ф. Политравма у детей /О.Ф.Бугайов //Літопис ортопедо- травматологічної
служби Житомирської області. - Житомир, 2003. - С. 63-65.
13. Васкес Э. Медико-социальные аспекты здоровья населения: Учеб. пособие. - Дн.,
2004. - 491 с
14. Веселов М.Ю. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо
— транспортного травматизму в Україні. /М.Ю.Веселов //Підприємство, господарство і
право. -2007. -№7(139). -С.62-66
15. Веселов М.Ю. Участь підрозділів дорожньої патрульної служби у профілактиці
дитячого дорожньо - транспортного травматизму /М.Ю.Веселов // Забезпечення безпеки
дорожнього руху: науково — методичні аспекти організаційно - практичні проблеми,
перспективи та шляхи їх вирішення: матеріали міжнар.наук.-прак. конференції. -Донецьк:
ДЮІ ЛДУВС, 2006. -С.226-232.
16. Веселов М.Ю. Використання термінів «дитина» та «неповнолітній» у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху /М.Ю. Веселов. //Адміністративне право і процес:
шляхи вдосконалення законодавства і практики: зб.матер.наук.- практ конф.- K.: КНУВС,
2006. -С. 158-162.
17. Вилиткевич, H.H. Проблеми та досвід медсестринської освіти/ H.H. Вилиткевич
//Головна медична сестра. - 2007. - № 3. - С. 35-43
173

18. Відпочивати потрібно з головою //День. -2009. -№8. -С.4.
19. Вопросы качества медицинской помощи в программах подготовки специалистов с
высшим сестринским образованием /П.А.Воробьев, М.В.Авксентьева, H.H. Камынина,
Е.И.Скачкова // Медицинская сестра. - 2007.-№4.- С. 40-41
20. Гаврилов В.А. Социально-трудове відновлення хворих у лікарні відновного лікування
/В.А.Гаврилов // Організація, нормування і планування праці закладах державної і
відділеннях відновного лікування та профілактики доліковування. - М., 2010. -С.46-48.
21. Галій J1.B. Наукове узагальнення зарубіжного досвіду визначення компетенцій
персоналу / JI.B. Галій //Фармацевтичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 40-45
22. Герасимова М.М. Особенности клинического течения и патогенеза черепно-мозговой
травмы у детей/ М.М.Герасимова, Г.Т.Ягудин //Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.
Корсакова. - 2010. -N 3. - С. 16-18.
23. Гордов
A.A.
Система
профілактики
травм
у
дітей
/А.А.Гордов,
Є.К.Вишневецька//Педіатрія. -2011. -№1. - С..69-73.
24. Грандо O.JI. Реабілітація хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах /О.Л.Грандо,
З.Д.Дмитрієва // Рад. охорона здоров'я. - 1980. -С.87-89.
25. Грубар І.Я.. Дитячий травматизм : профілактика та реабілітація засобами фізичного
виховання, дис... канд. наук, з фіз. виховання /Л.Я.Грубар - Т., 2014. -240с.
26. Гундорова P.A. Приоритетные направления в проблеме глазного травматизма /Р.А.
Гундорова // Вестник офтальмологии. - 2004. - №1. - С. 12
27. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2002. -Копенгаген: ЕРБ ВОЗ. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, №97. - 156с.
28. Дудин, М. Г. Специализированный восстановительный центр детской ортопедии и
травматологии [] / М.Г. Дудин, A.A. Фалинский, С.Ф. Леснова //Вестник травматологии и
ортопедии. - 2013. - № 4. - С. 14-17.
29. Європейська база даних «Здоров'я для всіх» [Електронний ресурс]:
http:www.euro.who.int.
30. Жидецький I.A. Безпека дітей - турбота батьків /1 .А.Жидецький //Пульс. -2009. -№4.
-С.З.
31. Жидецький I.A. Бережімо наших дітей /І.А.Жидецький //Пульс. -2014. - №22.-С.1.
32. Журавель Я. Здоров'я дітей - майбутнє нації: Дитяча ортопедо- травматологічна
служба області //Пульс . - 2006. -№49. - С.З.
33. Журавель Я. Дитячій ортопедо - травматологічній службі Житомирщини - ЗО
//Пульс. -2006. -№43. -С.З.
34. Заваденко H.H. Лечение последствий закрытой черепно-мозговой травмы у детей
/Н.Н.Заваденко, А.И.Кемалов, А.С.Петрухин // Неврологический журнал. - 2011. -№ 3. - С.
38-42.
35. Иванова Т.Г. Организация борьбы с травматизмом у детей /Т.Г.Иванова, В.
С.Миронов. //Ортопедия . травматология и протезирование. -2012. -№6. -45-51.
36. Иващенко, С.Н. Динамический метод профилактики травматизма при занятиях
массовым спортом /С.Н.Иващенко //Лікарська справа = Врачебное дело. - 2010. - № 7/8. С. 116-118
37. Кадыров М.Г. Роль медицинской сестры в профилактике детского
травматизма/М.Г.Кадыров. //Медицинская сестра. -2010. -№10. -С. 16-20.
38. Корж. Побутовий травматизм /О.О.Корж. //Київ: Здоров'я, 2008. -42с.
Контроль госпітальної інфекції у хворих за тяжкої опікової травми /О.В.Кирик, П.О.
Соловей, В.І. Барчук, Семенюк Ю.С. // Клінічна хірургія. – 2007 -№ 11/12.- С. 29.
39. Краснов А.Ф. Травматология: Учебник для врачей последипломной подготовки и
студ. старших курсов/ А.Ф. Краснов, В.Ф. Мирошниченко, Т.П. Котельников. - М.: Б.и.,
2005.- 455 с..
40. Кузнецов J1.E. Особенности повреждений костей в детском возрасте /Л.Е.Кузнецов,
174

В.В.Хохлов, Е.М.Кильдюшов. //Судебно-медицинская экспертиза. -2012. -№2. -С.7-9.
42. Лаптева, Е. С. Высшее сестринское образование и современный сестринский процесс
/Е.С.Лаптева, Г. М. Подопригора //Медицинская сестра. - 2007. - № 5. - С. 37-41
43. Любінець, О. В. Деякі питання щодо смертності населення України та можливі шляхи
її зниження [Текст] / О. В. Любінець // Вісник соціальної гігієни та організації охорони
здоров'я України. - 2008. - N 3. - С. 5-10.
Малахов O.A. О состоянии ортопедо-травматологической помощи детскому населению
Российской федерации и перспективах ее развития ( по материалам доклада на научнопрактической конференции «Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии») /
О.А.Малахов // Вестник травматологии и ортопедии им. H.H. Приорова им.Н.Н.Приорова.
- 2011. - № 3. - С. 3-7.
44. Малахов O.A. Пути развития и совершенствования детской травматолого ортопедической
помощи
в
России
/О.А.Малахов,
Ю.И.
Поздникин,
К.С.Соловьева//Вестник травматологии и ортопедии им. Приорова. -2014. - №4. -С.3-10.
45. Методичні рекомендації та поради щодо попередження дитячого травматизму під час
зимових канікул // Міністерство освіти України, 2010. - С.3-16.
46. Михалева, Л. Анализ летальных исходов у больных травматологического профиля /
Л. Михалева, И. Редько, М. Копылова // Врач. - 2007. - N6. - С. 79-80
47. Мельниченко С. Надання допомоги дітям з гострою травмою ока //С.Мельниченко,
О.Ностопирьова //Пульс. -2007. - №43. С.2
48. Міжгалузева комплексна програма «Здоров'я нації на 2002-2011 роки» /За
ред.В.Ф.Москаленка, В.М. Пономаренка, Ю.В Вороненка та ін. -К.: ОВ, 2002. -88с,
49. МОЗ працює над розвитком медсестринської освіти // Медична сестра. - 2009
-№5/6.- С. 2-3.
50. Москаленко И.Ф. Травматизм як один з визначальних детермінантів популяційного
здоров'я /В.Ф. Москаленко, Т.С.Грузєва // Охорона здоров'я України - 2007 -№ 3-4. -С.3442
51. Москаленко, В. Ф. Поширеність травматизму та заходи з його попередження / В.Ф.
Москаленко, Т.С. Грузэва // Главный врач. - 2008. - №11. С. 78-79.
52. Найкращий захист - уміння діяти у надзвичайних ситуаціях [Електронний ресурс],
Режим доступу: www.iducz.gov.ua
53. Новосьолова, Н.Ф. Інтеграція вищої медичної освіти в европейский простір/ Н.Ф.
Новосьолова //Головна медична сестра. - 2008. - № 11. - С. 71- 73
54. Олекса А. П. Ортопедія: підручник для студ. мед. вузів /А.П. Олекса. - Тернопіль :
Укрмедкнига, 2006. - 528 с.
55. Олекса А.П. Травматологія : Підручник для лікарів травматологів- ортопедів та
хірургів/ А.П.Олекса. -Львів: Вид-во наук.-тех.літератури, Вид.фірма "Афіша", 2006. -408
с.
56. Опря О.Т. Статистика. Математична статистика, теорія статистики / О.Т.Опря. -Київ:
Центр навчальної літератури, 2005. -472 с.
57. Орлов Ю.А. Особенности черепно-мозгового травматизма у детей в крупном
промышленном регионе / Ю. А. Орлов // Український журнал хірургії. - 2011. - № 6. - С.
106-111.
58. Панчишин В.Ф. Гостре питання : дитячий травматизим /В.Ф. Панчишин //Пулье. 2011. - №24. с. 2.
B. Панчишин В.Ф. Аналіз роботи дитячої ортопедо-травматологічної служби
Житомирської області за 2012 рік / В.Ф. Панчишин // Літопис ортопедо-травматологічної
служби Житомирської області. - Житомир, 2013.- С. 19-23
59. Пономаренко, В. М. Стан виконання заходів міжгалузевої комплексної програми
«Здоров'я нації» на 2002-2011 роки щодо медико-соціальних проблем травматизму та
отруєнь / В.М. Пономаренко, Г.М. Москалець, Г.І. Баторшина //Вісник соціальної гігієни
175

та організації охорони здоров'я України. - 2004. - №4. - С. 5-13.
60. Посилити профілактику невиробничого травматизму //Медичний вісник за
30.05.07.2013.
61. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України стосовно питань профілактики травматизму невиробничого
характеру» [Електронний ресурс], Режим доступу: 1Щр//гас1а. gov.ua
62. Профілактика дитячого травматизму в Європі // Головна медична сестра. -2009. -№5.С.36-41.
63. Процайло М.Д. Особливості дитячого травматизму при синдромі різкої зміни
поведінки /М.Д.Процайло //Вісник наукових досліджень. - 2010. - № 2. - С. 36-37
64. Рахманов, Р.Д. Анализ детского травматизма в республике Узбекистан /Р.Д.Рахманов
//Ортопедия, травматология и протезирование. - 2010. - № 4. - С.85-87
65. Рахманов Р.Д. Особенности клиники и лечения переломов, сочетанных с черепномозговой травмой, у детей/ Р.Д.Рахманов // Ортопедия, травматология и протезирование. 2011. -№ 3. - С. 35-38.
66. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных (применение прикладних
программ Statistica) / О.Ю. Реброва. -М.: Медиа Сфера, 2003. -312 с.
67. Редько И.А. Проблемы бытового травматизма /И.А.Редько //Проблемы социальной
гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2006. - № 6. - С. 15-21.
68. Ресурсне забезпечення служби охорони здоров'я матері і дитини //Щорічна доповідь
про результати діяльності системи охорони здоров'я в Україні. -2010. -С.95-100.
69. Рівень травматизму серед дітей //Показники здоров'я населення та використання
ресурсів охорони здоров'я за 2010-2011 роки - Житомир.
2012. -С.221
70. Рівень травматизму серед дітей віком до 14 років // Показники здоров'я за 2012-2013
роки - Житомир, 2014. - С.243
71. Рівень травматизму серед дітей у віці до 14 років //Показники здоров'я населення та
використання ресурсів охорони здоров'я на 2010-2011 роки. - Житомирщина, 2012. -С.254.
72. Рошаль Л.М. Детский дорожно-транспортный травматизм /Л.М.Рошаль,
Р.А.Кешишян, Л.Б.Пужицки // Российский педиатрический журнал. -2011. - №5.. с. 41-44.
73. Рудин Ю.Є. Диагностика и лечение травматических повреждений почки у детей
/Ю.Э.Рудин, В.Е.Щитинин, Э.Б. Ольхова и др. //Урология. -2012. -№6. - С.70-74.
74. Сердюк, А.М. Медичні та соціально- економічні проблеми травматизму
/А.М.Сердюк, М.Є.Поліщук //Журнал Академії Медичних Наук України. 2010.
- Том 17, № 3. - С. 264-269.
75. Сінельнікова, Л.Ф. Сучасна медсестринська освіта в умовах інтеграції України в
європейський освітній простір/ Л.Ф.Сінельнікова// Магістр медсестринства.- 2011.- №1 . С. 52-56
76. Скляренко Є. Т. Травматологія і ортопедія [Текст] : підручник / С.Т. Скляренко. - К. :
Здоров'я, 2005. - 384 с.
77. Скориков М.В. Черепно-мозкова травма у дітей //Пульс. - 2009.-№4- С.З.
78. Снижение смертности от травматизма до уровня стран с самым низкими
показателями в Европейском регионе позволило бы спасти полмиллиона жизней год
/Факты и цифры ЕРБ ВОЗ 02 /06 -Копенгаген-Вена-Рим, 2006. - С.З.
79. Снисарь В.И. Неотложная помощь детям с тяжелыми травмами /В.И.Снисарь.
//Украинский журнал экстремальной медицины. -2003. -№2. - С. 12-21.
80. Статистичний щорічник України за 2005 р. / Держ. комітет статистики України. -К.,
2006. -645 с.
81. Супиев Т.К. Травмы челюстно-лицевой области у детей : Учеб.пособие / Т.К. Супиев,
С.К. Зыкеева. -М.: МЕДпресс-информ, 2003.-104 с :
82. Травматизм в Европе. В чем важность этой проблемы и что можно сделать. - ВОЗ,
176

Копенгаген, 2006. -26с.
83. Травматология и ортопедия: Руководство для врачей: В 3-х тт. Т. 1./ Ред. Ю.Г.
Шапошников. -М.: Медицина, 2007.-656 с.
84. Травми на дорогах // Медична сестра. - 2008. - N3. - С. 14-17.
85. Уваренко А.Р.. Про профілактичні основи перебудови вітчизняної охорони здоров'я
/А.Р.Уваренко //Охорона здоров'я України.-2007. -№3-4.-С. 43-44.
86. Фісталь Е.Я.Суспільні та медичні питання опікового травматизму серед дітей в
умовах промислового регіону / Е.Я.Фісталь, Г.С.Самойленко, Л.Г.Аніщенко // Шпитальна
хірургія. -2010. -№ 2. - С.33-37.
87. Ходжанов И.Ю.Лечение переломов костей конечностей у детей с множественными и
сочетанными травмами/ И.Ю.Ходжанов, Р.Р.Ходжаев // Вестник травматологии и
ортопедии им. H.H. Приорова. -20011. -№ 1. - С.40-43.
88. Черенько М.П. Загальна хірургія /М.П. Черенько, Ж.М.Ваврик. -Київ: Здоров'я, 2010.C. 168-174.
89. Чернишенко Т. Проблемні питання мед сестринської освіти та практики в раїні
/Т.Чернишенко, І.Губенко, Л.Бразолій //Головна медична сестра. -2007. -№ 11.-С. 21-24.
90. Шатило В.И. Реформування мед сестринської освіти в Україні /В.Й.Шатило //Магістр
медсестринства. -2008. -№ 1. -С. 22-27.
91. Шатило В.И. Наукові дослідження в медсестринстві як інструмент удосконалення
національної системи охорони здоров'я /В.Й.Шатило // Магістр медсестринства. -2009. -№
1(2). -С. 5-9.
92. Шегедин М.Б. Реформування мед сестринської освіти /М.Б.Шегедин //Медична
освіта. -2004. - № 1. -С. 26-32.
93. Шегедин М.Б. Майбутнє медсестринства як наукової дисципліни /М.Б.Шегедин //
Магістр медсестринства. -2008. - № 1. -С. 32-33.
94. Шегедин М.Б. Нова вітчизняна модель сестринського процесу М.Б.Шегедин
//Головна медична сестра. -2007. -№ 12. -С. 20-21.
95. Шегедин М. Реформування медсестринства в практичній охороні здоров'я /
М.Шегедин, Н.Окс //Головна медична сестра. -2007. -№ 12. -С. 52-58.
96. Юречко, Д. Підготовка медичних сестер у світлі реформи медсестринськоїосвіти /Д.
Юречко //Головна медична сестра. - 2007. - № 12. - С. 22
97. Яременко Д.А. Инвалидность с детства вследствие ортопедотравматологической
патологии ( причины , структура , контингенты ) /Д.А.Яременко, В.Б.Таршис,
С.Д.Шевченко //Ортопедия, травматология и протезирование. -20011. -№2. - С. 101-103.
98. Ярославська, С. М. Політравми у дітей: особливості поетапного надання допомоги /
С.М. Ярославська // Управління закладом охорони здоров'я. - 2007.-№11.- С. 66-72.
99. Aynsley D., Green A. et al. Who is speaking for children and adolescents and health at
policy level. //BMJ. -2000. -321. -P. 229-232.
100.
Christie N. et al. Children road traffic safety; an international survey of police, idon,
Departament for Transport, 20014, -397 p.
101.
Karen L.A. Goal for nursing education /L, Karen //Nurse Education Today. – 2010
-№3.-P. 174-182.
102.
Krug E. Sharma G. The global burden in injuries. //American Journal of Health, 2000, -90. -P. 523-526.
103.
McKee M. et al. Health policy-making in central and eastern Europe: why has re
been so little action on injuriec? //Health Police an Planning. -2000. -15. -P.88- 94.
104.
McKee M. Jacobson B. Public health in Europe. Europe. //Lancet. -2000. - 356. -P.
2283-2290.
105.
Nantula V.M., Reich M. R. The neglected epidemic; road traffic inuries in veloping
countries. //British Medical Journal. -2002. -324. -P. 1139-1141.
177

106.

Pedagogical encounters between nurses and patient in a medical wards /F.Uriberga,
A. Pilhammar, B. T. Anderson, J. Bengtsson //International Journal of Nursing Studies. - 2005. № 12. - P. 8-64.
107.
Peden M,. World report on child injure prevention. Geneva World 1th
Organization.20012. -87 p.
108.
Peden M., McGee K. The Nursing chart book: a graphical overview of the global
problem ofNursing . Geneva, World Organization, 20012. -107 p.
109.
Sethi D, Reducing inequalities from injuries in Europe, //American Journal of
Health/ -2006. -368. -P. 243-250.
110.
Sethi D. Reducing equalities from injuries in Europe /Lancet, -2006. -368/ - P. 22432250.
111.
Staheli L.T. Pediatric orthopaedic secrets/ L.T. Staheli. -2th. ed.. - Philadelphia:
HANLEY&BELFUS, 2003.-487 p..
112.
Tamburlini G. Children's special vulnerability to environmental health hazard: view.
Children's health and environment Agency, 2002.

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЬНИХ
ЗАКЛАДІВ НА ЗАСАДАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Рощик В.А.
Житомирський інститут медсестринства
ВСТУП
В умовах істотних змін в світі та
країні, демократизації та гуманізації
суспільства,
розуміння
цінності
людського життя постає невідкладне
завдання перед медичною спільнотою —
збереження здоров’я та життя населення.
Які б політичні і економічні події не
потрясали
нашу
багатостраждальну
землю, людям завжди будуть потрібні
добрі руки медика, його слово, що дарує
радість зцілення і надію. Адже саме
медичний працівник супроводжує людину
протягом всього життя - від першого
крику немовляти і до останнього подиху
помираючого.
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. Саме тому підготовка
медичних працівників має здійснюватись
на високому рівні. Особливої уваги
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заслуговує рівень освіченості середнього
медичного персоналу (медичних сестер,
фельдшерів та акушерок), які насамперед
знаходять індивідуальний підхід до
хворого, співпрацюють з родинами
пацієнтів, набувають якостей менеджера
та психолога у сфері ділових і людських
відносин. Вдосконалення медичної освіти
в Україні неможливе без певних кроків у
реформуванні ступеневої медсестринської
освіти, надання можливості фельдшерам,
медичним сестрам, акушеркам, іншим
молодшим спеціалістам з медичною
освітою удосконалювати свої знання за
відповідною ступеневою освітою.
Насамперед необхідно дбати про
відповідність
рівня
медсестринської
освіти
в
Україні
європейським
стандартам,
з
цією
метою
було
впроваджено кредитно - модульну
систему навчання, ступеневу освіту, яка
передбачає підготовку кваліфікованих
професійно компетентних працівників.
Отже, Євроінтеграційний процес
передбачає
об'єднання
національних
систем медицини, освіти і науки в

європейському, просторі з єдиними
вимогами, критеріями і стандартами.
У більшості країн Європи, в США та
Канаді
викладачами
коледжів
та
сестринських
факультетів
медичних
університетів є медичні сестри з
академічним ступенем медсестринської
освіти - магістри та доктори наук, а в
сестринських школах викладачами можуть
бути і бакалаври. В 2002 р. під егідою
Європейського бюро ВООЗ міністри
охорони здоров'я Європейських країн
підписали Угоду, яка не рекомендує
використовувати лікаря при підготовці
медсестер (Мюнхенська декларація, 2002,
Німеччина).
На сьогоднішній день все більше
магістрів сестринської справи прагнуть
викладати у медсестринство у клінічних
дисциплінах, тому і виникає потреба
визначити їхній рівень професійної
компетентності в процесі ступеневої
освіти на засадах кредитно - модульної
системи.
Проблема формування професійної
компетентності магістрів сестринської
справи на засадах кредитно - модульної
системи знайшла своє відображення у
низці наукових досліджень, насамперед
аспекти
створення
європейського
освітнього
простору
досліджують
Е.Барблан, М.Ван дер Венде, М.Квієк,
Р.Проді, К. Таух, Г.Хауг та ін. Зокрема,
питання національної ідентифікації у
контексті
глобалізаційних
процесів
аналізують В. Бондар, О. Вишневський, О.
Дем’янчук, К. Корсак, В. Кремень;
нормативно-правового
забезпечення
освітніх
реформ
-Є.
Ніколаєнко;
структурного реформування вищої освіти
- Я. Болюбаш, М. Головатий, С. Гунько,
М. Євтух, В.Журавський, М.Згуровський,
А.Колот,
М.Степко;
модернізації
педагогічної освіти - В. Андрущенко, І.
Зязюн, Н. Побірченко, П. Щербань;
сутності кредитно- модульної системи Ю.Рудавський, П. Сікорський, О. Спірін;
науковометодичного
забезпечення
навчального
процесу
В.Буряк,
В.Грубінко; розвитку гармонійної, творчої
особистості
в
системі
сучасної
освіти.Питаннями
формування

професійної компетентності займались
Антонова О., Бех І., Бібік Н., Волобуєва
Т., Пометун О., Соф’янц Е., Хлебнікова Т.
та ін. Питання вищої медичної освіти
розглянуті у наукових працях Банчука
М.В., Губенко І.Я., Шатило В.Й., Шегедин
М.Б. та ін.
Актуальність
обраної
теми
дослідження детермінується наступними
протиріччями, проаналізованими в роботі
між :
- вимогами
суспільства
до
вдосконалення формування професійної
компетентності магістрів сестринської
справи в умовах кредитно-модульної
системи навчання та недостатньою
розробкою теоретико-методологічних і
практичних основ формування готовності
майбутніх працівників до здійснення
професійної діяльності;
- сформованими уявленнями про
структуру
роботи
викладача
медсестринства в клінічних дисциплінах
уВМНЗ та новими кваліфікаційними
вимогами,
котрі
представляють
необхідність формування професійної
компетентності магістрів сестринської
справи;
-усвідомленням
важливості
формування професійної компетентності
майбутнього викладача сестринських
дисциплін у ВМНЗ і необхідністю
вдосконалення
ефективних
форм
професійної
підготовки
магістра
сестринської справи у ВМНЗ на засадах
кредитно-модульної системи.
Виявлені протиріччя і визначили
проблему дослідження, сутність якої
полягає у необхідності вивчення науковометодичного
забезпечення
процесу
формування професійної компетентності
магістрів сестринської справи, впливу
кредитно-модульної
системи
на
навчальний процес. Виявлена проблема
визначила вибір теми дослідження:
«Формування
професійної
компетентності магістрів сестринської
справи ВМНЗ на засадах кредитномодульної системи навчання»
Метою даного дослідження є
теоретично
обґрунтувати
процес
формування професійної компетентності
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магістрів сестринської справи на засадах
кредитно - модульної системи.
Об’єктом даного дослідження процес
формування
професійної
компетентності магістрів сестринської
справи на засадах кредитно - модульної
системи.
Предмет дослідження - зміст,
науково-методичні і організаційно педагогічні
умови
формування
професійної компетентності магістрів
сестринської справи на засадах кредитно модульної системи.
Гіпотеза дослідження. Досягнення
ефективності формування професійної
компетентності магістрів сестринської
справи
майбутніх
викладачів
сестринських дисциплін у ВМНЗ може
бути забезпечене, якщо:
процес формування професійної
компетентності магістрів сестринської
справи відповідає основним вимогам
професійної компетентності майбутньої
професійної
діяльності
викладача,
орієнтованими на соціальну значимість
професії;
забезпечується якісне навчальнометодичне супроводження навчального
процесу;
створені
необхідні
соціальнопедагогічні умови, які забезпечують
якість
формування
професійної
компетентності магістрів сестринської
справи;
визначені критерії, показники та
рівні
формування
професійної
компетентності магістрів сестринської
справи на засадах кредитно-модульної
системи;
враховані та послідовно реалізовані
педагогічні умови, які забезпечують
процес
формування
професійної
компетентності магістрів сестринської
справи на засадах кредитно-модульної
системи.
У відповідності до мети, об’єкта та
предмета дослідження були визначені
наступні завдання дослідження:
1. Проаналізувати стан дослідження
обраної
проблеми
в
контексті
євроінтеграційних
процесів
в
освіті,розглянувши історію,сутність та
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основні положення Болонського процесу;
2. Визначити
організаційнопедагогічні
засади
впровадження
кредитно- модульної системи підготовки
фахівців у ВМНЗ;
3. Надати
визначення
поняттю
«формування професійної компетентності
магістрів сестринської справи ВМНЗ в
умовах кредитної системи освіти» та
обґрунтувати сукупність положень та
ідей,
що
становлять
теоретикометодологічну основу; Описати основні
педагогічні
умови
формування
професійної компетентності магістрів
сестринської справи ВМНЗ в умовах
кредитно- модульної системи освіти;
4. Провести анкетування для студентів
- магістрів VІ та VII курсів і викладачів –
магістрів
сестринської
справи,які
викладають медсестринство в клінічних
дисциплінах.
5. Розробити
вибірковий
курс
«Реформування медичної освіти в
контексті вимог Болонського процесу» та
рекомендувати його впровадження в
навчальний процес.
Методологічну
основу
дослідження
становлять
загальнотеоретичні
й
методологічні
принципи теорії пізнання та розуміння
суті педагогічних процесів, концептуальні
положення професійного підходу до
підготовки фахівця, принципи гуманізації
та демократизації вищої медичної школи.
Дослідження ґрунтується на основних
положеннях дидактики вищої школи,
педагогіки професійної освіти, принципах
особистісно-орієнтованої
підготовки
фахівців, Законах України “Про освіту”,
“Про вищу освіту”, ідеях Національної
доктрини розвитку освіти, а також
стандартах вищої освіти та євроінтеграції.
На загально-науковому рівні:
положення філософії (А. Дистервег, І.
Песталоцці, І. Каптерев, Н. Кузьміна, А.
Маркова), психології (С. Рубинштейн, А.
Леонтьев, А. Петровський, Л. Виготський,
В. Давидов).
На спеціально-науковому рівні:
компетентнісний підхід S.B. Раггу,Е.
Derous, D.C. McClelland, S.E.M. Everwijn,
J. Bowden & F. Marton, A.B. Хуторського,

B.I. Байденко, A.K. Маркової, Г.М.
Коджаспірової,
Є.П.
Тонконогої.
Особистісно-діяльнісний підхід А. Ю.
Белогурова, А. Дістервега, І. Песталоцці,
П.Ф. Каптерева.
Теоретичну основу дослідження
становлять принципи створення єдиного
європейського освітнього простору, які
визначені у матеріалах Великої хартії
університетів (MagnaChartaUniversitatum,
1980),
Лісабонської
конвенції
про
визнання кваліфікацій для системи вищої
освіти європейського регіону (Лісабон,
1997), Сорбонської декларації щодо
узгодження систем вищої освіти в Європі
(Париж, Сорбонна, 1998), Болонської
конвенції
(Болонья,
Італія,
1999),
конференції
європейських
вищих
навчальних закладів і освітніх організацій
(2001, м. Саламанка, Іспанія), комюніке
європейських міністрів, які відповідають
за вищу освіту (2001, м. Прага),
конференції міністрів, відповідальних за
вищу освіту (2003, м. Берлін), конференції
європейських міністрів освіти (Берген,
Норвегія, 2005).У процесі дослідження
використовувалися
також
базові
положення
формування
професійної
компетентності,
фундаментальні
положення
і
прикладні
розробки
педагогіки вищої школи, теоретичні
методи моделювання В. П. Беспалько, А.
А. Кірсанова, В. В. Краєвського, Б. Ф.
Ломова і ін. Також теоретичною основою
дослідження є теорії розвитку та
діяльності,
ідеї
системного,
особистісного,
діяльнісного,
інтегративного
та
компетентісного
підходів
в
професійній
підготовці
магістрів сестринської справи.
У
ході
виконання
роботи
використано
комплекс
методів
дослідження:
теоретичні:аналіз
філософської,
педагогічної,
психологічної, методичної літератури та і
нормативно-правової
документації
з
проблеми дослідження, порівняльнозіставний аналіз - проведено у порівнянні
професійної компетентності студентів магістрантів сестринської справи та
викладачів - магістрів; контент-аналіз
базових
понять
(«компетентність»,

«професійна
компетентність»,
«формування
професійної
компетентності», «кредитно- модульна
система»), систематизація, абстрагування,
класифікація
теоретичних
та
експериментальних даних, поданих за
результатами
проведення
експериментальної роботи, узагальнення
досвіду
формування
професійної
компетентності майбутніх фахівців.
Емпіричні анкетування, тестування,
опитування,
бесіди
зі
студентами
здійснювалися для визначення рівнів
готовності до професійної діяльності,
контент-аналіз, спостереження (пряме,
опосередковане, самоспостереження) за
навчально-виховним процесом у ВМНЗ;
експериментальні
діагностичний,
констатуючий, пошуковий, формувальний
етапи дослідження;
статистичні методи кількісної та
якісної обробки результатів дослідження і
графічні форми відображення отриманої
інформації
(таблиці,
рисунки).
Статистична обробка даних забезпечена
застосуванням t-критерію Ст’юдента для
перевірки
вірогідності
отриманих
результатів.
Наукова новизна і теоретичне
значення дослідження полягає у тому,
що було обґрунтовано процес формування
професійної компетентності магістрів
сестринської справи на засадах кредитномодульної системи; удосконалено зміст
професійної
підготовки
майбутніх
викладачів
сестринських
дисциплін;
уточнено базові поняття дослідження:
компетентність»,
«формування
професійної компетентності магістрів
сестринської
справи»,
«кредитномодульна
система
навчання»,
«формування професійної компетентності
магістрів сестринської справи на засадах
кредитномодульної
системи»,
подальшого розвитку набули форми та
методи підготовки магістрів сестринської
справи до професійної діяльності.
Практичне значення здійснення
дослідження полягає у тому, що його
результати можуть бути використані у
формуванні професійної компетентності
магістрів сестринської справи. У процесі
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роботи
над
дослідженням
було
розроблено
вибірковий
курс
«Реформування медичної освіти в
контексті вимог Болонського процесу».
Апробація
результатів
дослідження.
Основні
результати
дослідження
доповідалися
й
обговорювалися на науково-теоретичних
та науково- практичних конференціях і
конгресах, зокрема, міжнародних:
Міжнародний медичний конгрес
студентів та молодих вчених», який
відбувся 28-30 квітня 2014 року у м.
за
наукову
доповідь
Тернопіль,
нагороджена дипломом II ступеня, «IV
Міжнародній
науковій
конференції
наукового
студентського
товариства
медичних сестер Підкарпатського регіону
«Якісні та кількісні дослідження у
медсестринстві» 1 жовтня 2014 року м.
Жешув
(Польща),«Науково-освітній
конференції
IV
Жешувські
дні
медсестринства 1 жовтня 2014 року м.
Жешув
(Польща)»,«Вища
освіта
в
медсестринстві: проблеми і перспективи»
(Житомир, 24 жовтня 2014 року),
всеукраїнських: «Фахівець ХХІ століття:
професійні мовні компетенції» (Житомир,
15 квітня 2014 року),за доповідь на
пленарному
засіданні
нагороджена
дипломом ІІ ступеня, регіональних:
«Розвиток медсестринства в Україні та
світі» (Житомир, 21 березня 2014 року).
Публікації. Основні результати
дослідження висвітлені у 4 публікаціях, з
яких всі одноосібні:
1. Рощик В.А. Тheintroductionofcreditmodularysteminmedicaleducationadvantagesanddisadvantages // Матеріали
Всеукраїнської
науково-практичної
студентської конференції «Фахівець XXI
століття:
професійні
мовні
компетенції». - Житомир: Вид-во ЖДУ ім.
І. Франка, 2014. - С. 86.
2.
Рощик В.А. Моніторинг якості
формування професійної компетентності
студентів медичних навчальних закладів
на засадах кредитно- модульної системи //
Матеріали
ХVІІІ
Міжнародного
медичного конгресу студентів і молодих
вчених. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. С. 310.
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3.
Рощик
В.А.
Впровадження
Болонського процесу в медичну освіту
України // Матеріали Всеукраїнської
науково - практичної конференції «Вища
освіта в медсестринстві: проблеми». Житомир, 2014. - С. 192.
4.
Рощик
В.А.
Особливості
формування професійної компетентності
магістрів сестринської справи в умовах
«XVIII
євроінтеграції
//
Матеріали
ХІХМіжнародного медичного конгресу
студентів і молодих вчених. - Тернопіль:
Укрмедкнига, 2015. - С. 428.
Структура роботи. Магістерська
робота складається зі вступу, 4 розділів,
висновків до кожного розділу, загальних
висновків, списку використаних джерел
(104 позицій, з них 11 - іноземними
мовами) та додатків. Робота містить
43 таблиці та 37 рисунків. Загальний обсяг
складає 287 сторінок, з них 158 сторінки
основного тексту
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи В.А.
Рощик «Моніторинг якості формування
професійної компетентності студентів
медичних навчаьних закладів на засадах
кредитно-модульної системи» можна
ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ
1.
Теоретико-методологічні
засади
впровадження
кредитномодульної системи в медичну освіту
1.1. Історія,
сутність
та
роль
Болонського
процесу
у
створенні
європейського освітнього простору
1.2. Дослідження
впровадження
кредитно-модульної системи у навчальний
процес ВМНЗ Європейських країн та
України
Розділ 2. Програма, обсяг та методи
дослідження
Розділ
3.
Теоретико-методологічні
основи
формування
професійної
компетентності магістрів сестринської
справи ВМНЗ
3.1. Структура та зміст формування
професійної компетентності магістрів
сестринської справи ВМНЗ

3.2.

Самостійна робота, як невід’ємна
умова для формування професійної
компетентності магістрів сестринської
справи
3.3. Завдання, функції та принципи
контролю як однієї з найважливіших
складових системи управління якістю
підготовки фахівців до професійної
діяльності
3.4. Професійно-педагогічна діяльність
викладача в рамках кредитно- модульної
системи організації навчального процесу
3.5. Проблеми формування та контролю
професійної компетентності
майбутнього
викладача
сестринських
дисциплін
Розділ 4. Дослідження рівня формування
професійної компетентності магістрів
сестринської справи ВМНЗ.
4.1. Аналіз даних отриманих в ході
дослідження формування професійної
компетентності магістрів сестринської
справи ВМНЗ на засадах кредитномодульної системи
4.2. Вибірковий курс «Реформування
медичної освіти в контексті вимог
Болонського процесу» та методичні
рекомендації , щодо його впровадження
Висновки
Практичні рекомендації
Список використаної літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
1. На основі аналізу документів,
покладених в основу інтеграційних
процесів, визначено, що Болонська
реформа не конкретизує зміни у змісті та
методиці викладання, не вказує чітких
орієнтирів щодо підвищення якості вищої
освіти. Більшість завдань покладається не
на національні уряди, а на вищі медичні
навчальні заклади, оскільки рівень їх
автономії у Європі (на відміну від
українських ВНЗ) досить високий.
Кредитно-модульна система є необхідною,
але недостатньою умовою успіху на
шляху приєднання української освіти до
загальноєвропейської.
Головним в ECTS є не бюрократична
зручність обліку студентської діяльності, а
розширення свободи вибору для студентів.
Масштаб та рівень мобільності в

європейському
освітньому
просторі
залежать від об’єктивного, ;своєчасного і
ефективного визнання академічних та
професійних кваліфікацій. Аналіз проблем
нормативного забезпечення впровадження
кредитно-модульної системи організації
навчального процесу свідчить, що успішна
модернізація системи вищої освіти
залежить як від суб’єктивних факторів,
пов’язаних
із
даховою
діяльністю
викладачів і особистісними якостями
студентів, так і від об’єктивних чинників,
частину яких можуть вирішити вищі
медичні навчальні заклади, а частину центральні органи управління освітою.
Болонська
декларація
значною
мірою
відповідає
національним
пріоритетам розглянутих європейських
країн, які визнають, що самі повинні дбати
про свою привабливість для іноземних
абітурієнтів.
1.
В
ході
дослідження
визначено та науково обґрунтовано
організаційнопедагогічні
засади
впровадження КМС підготовки фахівців у
ВМНЗ.
2.
Дослідження змісту поняття
«професійна компетентність магістра
сестринської справи» як найголовнішої
теоретико-методологічною
проблеми
дослідження виявило, що основними
структурними елементами професійної
компетентності магістра сестринської
справи є професійні стандарти: освітньопрофесійна
програма
і
освітньокваліфікаційна характеристика, теоретичні
медичні знання, практичні уміння,
особистісні якості майбутніх фахівців.
Професійна компетентність магістрів
сестринської справи є одним з важливих
показників якості освіти та педагогічного
процесу у ВМНЗ.
Компетентнісний підхід у медичній
освіті дозволяє формувати базові та
професійні компетенції, тобто готовність
студентів
використовувати
засвоєні
фундаментальні
знання,
вміння
та
навички, а також способи діяльності для
вирішення практичних і теоретичних
проблем, що виникають у процесі його
професійної діяльності.
Отже, професійна компетентність
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повинна стати фундаментом побудови
рівнями
сформованості
професійної
компетентності магістрантів та магістрів
індивідуально-професійної
траєкторії,
реноме сучасного педагога, на яких
сестринської справи ВМНЗ в умовах
вибудовується тактика і стратегія роботи
кредитно-модульної системи навчання та
їх статистична обробка засвідчили про
педагога.
необхідність додаткового вивчення та
4.Описані основні педагогічні умови
формування професійної компетентності
практичного застосування КМС, а в
магістрів сестринської справи ВМНЗ в
майбутньому і ЄКТС.
умовах
кредитної
;системи
освіти.
На сьогодні впровадження ЄКТС в
Визначено,
що
для
ефективного
навчальний
процес
відбувається
функціонування кредитно- модульної
поступово, адже потребує відповідної
системи організації навчального процесу
підготовки, як організаційно- методичного
слід
вирішити
ряд
організаційнозабезпечення закладу, так і викладачів та
методичних
завдань,
серед
яких
студентів.
найскладнішими є організація самостійної
Вибірковий курс «Реформування медичної
роботи
студентів,
її
методичне
освіти України в контексті вимог
забезпечення та вдосконалення системи
Болонського
процесу»
розроблений
контролю освітньої діяльності.
відповідно до вимог та особливостей
організації навчального процесу на засадах
5. Проведене
анкетування
для
який
бути
Болонської
декларації,
студентів - магістрів VI та VII
використаний
студентами
магістрами
так і
курсів і зикладачів - магістрів
магістрам
сестринської
справи
сестринської
справи,
які
(викладачам
сестринських
дисциплін)
у
викладають
сестринські
набутті теоретичних знань та практичних
дисципліни.
умінь
з
даної
теми.
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ У ВИКОНАННІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
ПРОГРАМИ РЕАБІІТАЦІЇ ІНВАЛІДІІВ
Рудович О.І.
Житомирський інститут медсестринства

Рудович
Олена
ВСТУП
Магістр
2015
року
Кожна людина у випуску
своєму житті
Житомирського
інституту
обов'язково
зіштовхується
із серцевомедсестринства
судинними порушеннями. Вікові зміни
органів і тканин, обмінні порушення
призводять до гіпертонії, гіпертрофії

міокарду, інфарктам, інсультам, серцевій
недостатності, атеросклерозу судин та
іншого, що скорочує життя і викликає
цілий ряд обмежень. Ці явища настільки
стрімко наростають і молодіють, що
навіть Всесвітня Організація Охорони
здоров'я зняла тривогу.
Занадто рано в сучасної людини
через погіршення кровотоку знижується
працездатність, пам'ять, інтелект, зір,
слух, переносимість навантажень і т.п.
Через раптові судинні катастрофи інфаркти та інсульти ідуть з життя чи
стають інвалідами порівняно молоді люди
на вершині кар'єри, чи в той період, коли
вони досягли оажаного соціального
статусу. Незважаючи на велику увагу
сучасної медицини до цієї проблеми, на
жаль, досягнення тут більш ніж скромні.
Проведені
епідеміологічні
дослідження свідчать про надзвичайну
поширеність цих факторів ризику серед
населення України: у 35,3 % дорослих
мешканців
виявляється
артеріальна
гіпертензія,
56,8
%
осіб
мають
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надлишкову масу тіла, 43,9 % чоловіків та
16,5 % жінок палять, 43,6 % осіб ведуть
малорухомий спосіб життя.
62,2 % населення України помирає
від
ішемічної
хвороби
серця
і
_ереброваскулярних захворювань, питома
вага яких в структурі :мертності від
серцево-судинних захворювань становить
відповідно 65,7 та 21,9 %.
Зумовлюючи майже дві третини всіх
випадків смерті та третину причин
інвалідності хвороби системи кровообігу
негативно впливають на тривалість і
якість життя населення. Серцево-судинні
захворювання є основною причиною
інвалідності.
Мета дослідження - визначення
ролі медичної сестри у реабілітації
пацієнтів
із
серцево-судинними
захворюваннями.
Завдання наукового дослідження:
1.
Вивчення вітчизняних та
світових джерел наукової інформації щодо
ролі медичної сестри у реабілітації
інвалідів
із
серцево-судинними
захворюванням ;
2.
Розроблення
науковометодологічного
інструментарію
наукового дослідження;
3.
Аналіз
статистичних
документів щодо епідеміології ССЗ та
інфарктів у мешканців Житомирської
області;
4.
Визначення рівня знань за
допомогою
проведення
анкетування
медичних сестер з питань реабілітації
хворих з серцево-судинними патологіями
5.
Проведення
наукового
обгрунтування перспективних підходів до
покращення реабілітації хворих зіз
серцево-судинними захворюваннями за
участю медичної сестри.
Предмет
дослідження:
роль
медичної сестри у реабілітації пацієнтів із
серцево-судинними захворюваннями.
Головна ідея та основні положення
концепції дослідження відображені в
робочій гіпотезі, що ґрунтується на
припущені, згідно з яким існують
невивчені підходи до реабілітації хворих з
серцево-судинних захворювання, а саме з
ІХС та інфаркт міокарда, попередження
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яких та реабілітація має здійснюватися
головним чином медичними сестрами, як
помічниками лікарів.
Методи
дослідження:
бібліосемантичний,
анкетування,
метод системного аналізу, статистичний
метод.
Зв’язок
роботи
з
науковими
програмами, темами, планами.
Магістерська робота є фрагментом
науково-дослідної
роботи,
яка
виконується у Житомирському інституті
медсестринства.
Надійність
та
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.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що вперше
проведено
наукове
обґрунтування
перспективних підходів щодо ролі
медичної сестри в реабілітації хворих на
серцево-судинні захворювання.
Теоретична цінність роботи полягає
у визначенні ролі медичної сестри в
реабілітації та первинній профілактиці
серцево-судинних захворювань, на основі
аналізу та систематизації спеціальної
літератури
та
медико-соціологічного
дослідження обізнаності медичних сестер
з проблеми інвалідів серцево-судинних
захворювань.
Практичне значення полягає в
розроблені рекомендацій для медичних
сестер щодо реабілітації інвалідів серцевосудинних захворювань.
Впровадження
результатів
дослідження в практику.
Результати роботи застосовуються у
навчальному
процесі
кафедри
«Сестринська справа» і відділення
післядипломної освіти Житомирського
інституту медсестринства, а також в

роботі Координаційної ради з проблем
медсестринства.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні
положення
роботи
доповідались та обговорені на:
на
Всеукраїнській
науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи»
- Житомир, 2014 р.;
на XVIII Міжнародному конгресі
студентів та молодих вчених. - Тернопіль
2014 р.;
на XIX Міжнародному конгресі
студентів та молодих вчених. - Тернопіль
2015 р.;
на засіданні кафедри «Сестринська
справа»
Житомирського
інституту
медсестринства від 12 вересня 2014 р.
протокол № 2;
на
засіданні
Вченої
ради
Житомирського інституту медсестринства
від 16 вересня 2014 р.
Публікація
результатів
дослідження.
Матеріали
роботи
знайшли
відображення у 4 наукових працях, з яких
всі - самостійні.
Структура та обсяг роботи.
Робота складається із вступу, 5
розділів, висновків, додатків та списку
використаних джерел.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи О.І.
Рудович «Роль медичної сестри центру
первинної медико-санітарної допомоги у
виконанні індивідуальної програми
реабіітації інвалідіів
» можна ознайомитись в бібліотеці
Житомирського інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Аспекти медичної сестри у
виконанні
заходів
індивідуальної
програми
реабілітації інваліда з
захворюванням
серцево
судинної
системи
(аналітичний
огляд
літературних джерел)
1.1. Реабілітаційні аспекти в практиці
сімейної медичної сестри

1.2. Організація медичної реабілітації за
кордоном
1.3. Роль та функції реабілітації персоналу
сімейною медсестрою
1.4. Реабілітаційні заходи у пацієнтів із
захворюванням серцево-судинної системи
Розділ 2. Програма, обсяг та методи
дослідження
Розділ
3
Епідеміологія
серцевосудинних захворювань у Житомирській
області та Україні
3.1. Епідеміологічні особливості серцевосудинної
патології
у
жителів
Житомирської області та України
3.2. Аналіз статистичних даних по
захворюваності і смертності від серцево
судинної патології у тому інфаркт
міокарда по Житомирській області та
Україні
Розділ 4. Обізнаність інвалідів з питань
профілактики та реабілітації серцево судинних захворювань
4.1. Обізнаність інвалідів з питань
реабілітації серцево-судинної патології
4.2. Обізнаність медичних сестер з
проблем профілактики і реабілітації
серцево-судинної патології
Висновки
Список використаної літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
Серцево-судинні захворювання є
великою медико-соціальною проблемою
для нашої країни. Діагностика й лікування
серцево-судинних захворювань є однією з
найважливіших
проблем
сучасної
кардіології. Зростаюча поширеність цих
захворювань, висока смертність та
інвалідізація
хворих
обумовлюють
необхідність подальшого вивчення цього
хоча й найбільш досліджуваного, але
такого, що має невизначені питання,
розділу клінічної та експериментальної
медицини.
У своїй роботі, провівши аналіз
статистичних
данних
щодо
захворюваності
серед
дорослого
населення на інфаркт міокарда по
Житомирській
області
ми
дійшли
висновку, що на період з 2010 по 2013
роки вона зросла. Проаналізувавши рівень
захворюваності на інфаркт міокарда по
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Україні з 2010 по 2013 роки ми зробили
важливим для ранньої профілактики
висновок, що вона також мала тенденцію
серцево-судинних захворювань. Велика
до зростання.
кількість опитаних (80%) відповіли, що
Аналізуючи
захворюваність
на
потребують більш повної інформації про
серцево-судинну
патологію
серед
своє захворювання та 60% респондентів
дорослих по Житомирській області та
визнали, що потребують доповнення
Україні на період з 2010 по 2013 роки ми
інформації про можливі ускладнення
зрозуміли, що вона мала зростаючий
свого захворювання.
характер.
Також провівши дослідження на
У
ході
проведеного
нами
обізнаність студентів Житомирського
дослідження
ми
проаналізували
інституту медсестринства з проблем
обізнаність хворих на артеріальну
профілактики і реабілітації серцевогіпертензію та атеросклероз як чинників,
судинних захворювань ми отримали такі
що призводять до інфарктів, і визначили,
дані: медичні сестри переважно визнали,
що більшість хворих (58%) вимірюють
що їх знання з профілактики та
артеріальний тиск лише тоді, коли погано
реабілітації
цереброваскулярних
себе почувають, що на нашу думку є
захворювань
є
достатніми.
Для
негативною тенденцією. Негативним є
поповнення
своїх
знань
більшість
медсестр
використовують
інтернет
також те, що велика кількість анкетованих
осіб (42%) не знають ускладнень серцеворесурси, у меншій кількості - бібліотеки та
науковопрактичні
конференції.
судинної
системи.
Досить
велика
Аналізуючи запитання анкети, що були
кількість опитаних (34%) лише частково
внесені
для
перевірки
обізнаності
дотримуються призначень лікаря. Багато
медсестер щодо даних хвороб, ми
респондентів (26%) не знають причин, що
призводять до захворювання серця.
отримали такий висновок, що досить
велика кількість медсестр не мають
Негативним є також те, що половина
достатніх знань з питань серцевоопитаних відповіли, що не проходять
судинних захворювань та з реабілітації.
щорічний профілактичний огляд, який є
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ВСТУП
Актуальність. У міжнародному
світовому просторі все більшого значення
набуває підготовка медичних сестер, де
реалізується
принцип
безперервності
медичної освіти та інтеграції фахової і
педагогічної підготовки. У багатьох
системах
професійної
освіти
роль
педагогічної підготовки є визначальною,
оскільки вона виконує багато функцій, від
забезпечення неперервності професійного
розвитку людини як особистості до
формування
інформаційних,
комунікативних і соціальних навиків і
здібностей у всіх сферах діяльності, від
особистої до професійної.
Тобто,
медсестринська
підготовка
–
це
повноцінний
компонент
медичної
освіти[13;76].
Радикальні зміни, що відбулися у
всіх сферах нашого життя, включаючи
політичну, економічну і соціальну, та
посилили тенденції до інтеграції всіх
аспектів життєдіяльності нашої держави в
простір,
зумовили
європейський

необхідність осмислення зарубіжного та
вітчизняного досвіду й визначення
ефективних
шляхів
інноваційного
розвитку медичної галузі і освітньої
системи, в цілому, та підготовки медичних
сестер зокрема[11;76;82]. Необхідність
модернізації
системи
професійної
підготовки
медичних
працівників
зумовлена існуючими суперечностями
між: потребою сучасного суспільства у
випереджувальному розвитку освітньої
системи в медичній галузі та високим
рівнем її інерційності і традиційності;
потребою
у
висококваліфікованих
медпрацівниках,
зокрема
медичних
сестрах, здатних функціонувати в умовах
європейської інтеграції, та недостатньою
ефективністю системи їх підготовки;
необхідністю неперервної модернізації
професійної
підготовки
майбутніх
медпрацівників та існуючими шляхами
здійснення цього процесу. Саме тому
медсестринська освіта потребує особливої
уваги як один з основних компонентів
медичної освіти.
Надзвичайний науковий інтерес
становить
медсестринська
освіта
у
провідних зарубіжних країнах, однією з
яких є Канада. Завдяки державній політиці
в області медсестринства, Канада володіє
значними педагогічними досягненнями, а
також
багаторівневою
системою
медсестринської підготовки, яка базується
на більш як сторічному досвіді в теорії і
практиці
медсестринства[50].
У
канадському суспільстві медична сестра –
це автономний спеціаліст з високим
професійним і соціальним рейтингом, що
забезпечується університетською освітою.
Це одна із самостійних і незалежних
професій медичної ланки, яка гарантує
можливість подальшого навчання і
кар’єрного росту, а тому є значимою і
престижною[15;56].
Підготовка медичних сестер в Канаді
ґрунтується на вищій медсестринській
освіті, її безперервності, а також на
підготовці не тільки фахових, а й
управлінських,
дослідницьких
і
педагогічних кадрів виключно на базі
повної середньої освіти і за трьома
науковими ступенями: бакалавр, магістр та
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доктор
медсестринських
наук.
Викладачами
в
вищих
навчальних
закладах
є
магістри
і
доктора
медсестринства.
Результатом
такої
викладацької діяльності є всебічно
розвинені фахівці, які можуть займатися
науково-дослідною і адміністративною
роботою, бути менеджерами у лікувальних
установах, і все це окрім прямих
медсестринських обов’язків[3]. В Україні
ж, більшість викладачів медсестринства лікарі, які викладають на основі власного
уявлення про роботу медсестри і її
обов’язки, таким чином формуючи не
самостійного, а залежного від лікаря
спеціаліста[67;80].
Професійна підготовка медичних
сестер була предметом дослідження
багатьох канадських науковців, серед яких
Дж. Келлі (J.Kelli) і Д.Харт (D.Hart);
питаннями
реформування
системи
охорони здоров'я та підготовки фахівців
сестринської справи у Канаді займалися М.
Август-Браді (M.August-Bradi), Р.Дебер
(R.Deber), а М.Аллен (M.Allen), О.Бевіс
(O.Bevias) та Д. Месекар (D.Messecar)
вивчали
шляхи
вдосконалення
та
педагогічні стратегії процесу підготовки
медичних сестер, основи педагогічного
виховання
формування
професійних
педагогічних умінь майбутніх фахівців
сестринської справи вивчали С.Бестабл
(S.Bastable), С.Де-Юнг (S.DeYoung).
Проблемою
вищої
освіти
па
підготовки медичних сестер в Канаді
також займалися українські дослідники,
такі як Л. Булай, Ю.Лукаш, В.Хорошилова,
Н.Микитась,
Г.Воронка.
Аналогічна
проблема , але в Україні, була предметом
досліджень багатьох науковців медичного
профілю
Т.Чернишенко,
М.Шегедин,
Н.Хабарова, В.Пирогова та багатьох
інших. Проблему підготовки педагогічних
кадрів зі спеціальності сестринська справа
висвітлювали М.Панченко, Т.Кудрявцева.
Проблеми медичної освіти в Україні та
закордоном розкрито у дослідженнях
В.Москаленко та І.Булах.
Враховуючи усе вище перераховане,
постає
актуальне
питання
про
удосконалення медсестринської освіти,
приведення її до світових стандартів з
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переорієнтацією на вузькоспеціалізовану
підготовку,
з
метою
формування
самостійних,
незалежних,
цілеспрямованих,
компетентних,
конкурентоспроможних
і
професійно
підготовлених спеціалістів.
Мета: здійснити цілісний аналіз
системи вищої професійної підготовки
медичних сестер в навчальних закладах
Канади і України
Завдання дослідження, зумовлені
поставленою метою:
– здійснити системно-історичний аналіз
формування
сестринської
справи
і
медсестринської освіти в Україні та
Канаді;
– проаналізувати особливості підготовки
медичних сестер в Україні на сучасному
етапі та визначити пріоритетні напрямки її
подальшого розвитку;
– проаналізувати систему підготовки
медичних
сестер
в
Канаді,
експериментально
перевірити
запровадження елементів навчального
процесу Канади в вітчизняну вищу
медсестринську освіту;
–
розробити
науково-методичні
рекомендацій щодо використання досвіду
підготовки медичних сестер бакалаврів і
магістрів в університетах Канади для
коледжів і вищих медичних закладів
України.
Об'єктом дослідження є система
вищої професійної підготовки медичних
сестер в університетах Канади і України.
Предмет дослідження – зміст та
організація
професійної
підготовки
медичних сестер в університетах Канади
та навчальних заклада України.
Методи
дослідження:
Методологічною основою дослідження
послужили філософські й загальнонаукові
методи:
 діалектики
(розгляд
охорони
здоров’я як системи, що розвивається, а
медсестринської
справи
як
також
елемента цієї системи, розвиток якого
здійснюється відповідно до законів
діалектики);
 аналітичний (визначення проблем,
які гальмують розвиток медсестринства);

 порівняльний
та
порівняльноісторичний (порівняння вітчизняної та
канадської
практики
організації
медсестринства,
зіставлення
рівнів
розвитку на різних етапах реформування
),
 прогностичний
(розробка
перспективних
пропозицій
щодо
вдосконалення
реформування
медсестринства в Україні) тощо.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що вперше в
Україні:
–
проведено
цілісний
аналіз
основних педагогічних засад підготовки
медичних сестер в університетах Канади і
України.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних конференціях зокрема:
– на
Всеукраїнській
науковопрактичній
конференції
студентів
немовних факультетів «XXI CENTURY
PROFESSIONALS:
OCCUPATIONAL
LANGUAGE
COMPETENCE»/
«ФАХІВЕЦЬ
XXI
СТОЛІТТЯ:
ПРОФЕСІЙНІ МОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ»,
диплом I ступеня за доповідь на
пленарному засіданні - Житомир, 15 квітня
2014р.
– на XVIII Міжнародному медичному
конгресі студентів і молодих вчених,
диплом I ступеня за доповідь на
секційному засіданні - Тернопіль,28-30
квітня 2014р.
– на
III
PODKARPACKICH
MIĘDZYNARODOWYCH
WARSZTATACH
NAUKOWYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
PIELĘGNIARSTWA „Metodologia badań
naukowych w pielęgniarstwie” Rzeszów, 2930 września 2014
– на
IV
MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI
NAUKOWEJ
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
PIELEGNIARSTWA „Badania jakościowe i
ilościowe w pielęgniarstwie”, wyróżnienie za
prezentację
pracy
"DOŚWIADCZENIA
KANADY W USTALENIU TYTUŁA

MAGISTRA
W
ZAKRESIE
PIELĘGNIARSTWA";
Rzeszów,
1
października 2014
– на Науково-практичній конференції
з міжнародною участю «ВИЩА ОСВІТА В
МЕДСЕСТРИНСТВІ:
ПРОБЛЕМИ
І
ПЕРСПЕКТИВИ» - Житомир, 24 жовтня
2014р.
– на XIX Міжнародному медичному
конгресі студентів і молодих вчених,
диплом IІ ступеня за доповідь на
секційному засіданні - Тернопіль,27-29
квітня 2015р.
Публікація
результатів
дослідження.
Матеріали роботи представлені у 5
працях, з яких всі одноосібні:
1.
Рябуха
І.І.
Особливості
професійної підготовки медичних сестермагістрів у Канаді // Матеріали ХVІІ
Міжнародного
медичного
конгресу
студентів та молодих учених. – Тернопіль:
Укрмеденига, 2014. – С. 310.
2. Рябуха І.І. Порівняльний аналіз
становлення та розвитку професійної
підготовки медичних сестер-магістрів в
Канаді
та
Україні//
Матеріали
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Вища
освіта
в
медсестринстві: проблеми і перспективи».
– 2014. - С. 201.
3. Рябуха І.І. Canadian experience of
establishing the master degree deprtment in
nursing//Матеріали
Всеукраїнської
науково-практичної
студентської
конференції
"Фахівець
XXI
століття:професійні мовні компетенції". Житомир:Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2014.С.89
4. Рябуха І.І. Дослідження канадської
системи підготовки медичних сестер і
впровадження її елементів в навчальний
процес
підготовки
бакалаврів
у
Житомирському
інституті
медсестринства//Матеріали
науковопрактичної конференції Національної
академії державного управління при
президентові України «Завдання держави
у забезпеченні ефективної кадрової
політики системи охорони здоров'я». –
2015.-С.117.
5. Рябуха І.І. Studying the Canadian
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nursing education system and implementing
it elements into Zhytomyr Nursing Institute
educational activity (Bachelor degree study)
// Матеріали
ХIX Міжнародного
медичного конгресу студентів та молодих
учених. – Тернопіль: Укрмеденига, 2015. –
С. 440.
Структура та обсяг роботи
Робота складається із словника
використаних термінів, вступу, чотирьох
розділів, висновків, додатків та списку
використаних джерел (104 найменування
джерел, з них – 49 кирилицею та 55
латиною). Загальний обсяг складає – 168
сторінка друкованого тексту, з них 156
сторінок основного тексту та 12 сторінок
додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
І.І.Рябуха
«Професійна
підготовка
медичних сестер-бакалаврів і магістрів
в Канаді і в Україні» можна
ознайомитись в бібліотеці Житомирського
інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Становлення та розвиток
професійної освіти медичних сестер
бакалаврів та магістрів Канади та
України
1.1. Медсестринство, як один з ключових
елементів системи охорони здоров’я
1.2. Аналіз становлення, розвитку та
реформування сестринської справи в
Україні
1.2.1.
Медсестринство
на
теренах
незалежної України
1.3
Структура
та
становлення
медсестринської освіти в Канаді
Розділ 2. Програма, обсяг та методи
дослідження
Розділ
3.
Порівняльний
аналіз
стандартів освіти підготовки медичних
сестер в Канаді і Україні
3.1. Сучасні складові системи вищої освіти
в Україні
3.1.1 Академічна мобільність студентів
3.1.2 Система забезпечення якості вищої
освіти
3.2 .Підготовка медсестринських кадрів в
Україні
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3.3. Сучасні складові системи освіти в
Канаді
3.3.1. Класифікація системи медичної
освіти в Канаді ( рамка кваліфікації)
3.3.2.
Формування
професійних
компетентностей медичних сестер в Канаді
3.3.3. Сертифікація медичних сестер у
Канаді
3.4 Розроблення «Профілю медичної
сестри» на основі компетентністного
підходу.
3.5. Порівняльний аналіз освітніх програм
підготовки медичних сестер-магістрів в
Канаді та Україні
Розділ
4.
Використання
методу
проблемно-орієнтованого навчання при
підготовці медичних сестер з вищою
освітою
4.1. Досвід застосування проблемноорієнтованого навчання в Канаді
4.2. Використання методу проблемноорієнтованого навчання з дисципліни
«Менеджмент
і
лідерство
в
медсестринстві» для студентів напряму
підготовки 6. 120101 «Сестринська
справа», освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр»
4.3. Результати використання проблемноорієнтованого
навчання
(оцінка
успішності, анкетування досліджуваної
групи , отримані результати)
Висновки
Практичні рекомендації
Список використаної літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
Основами
удосконалення
медсестринської освіти є підвищення її
якості,
створення
умов,
які
забезпечуватимуть зростання соціального
статусу медсестринства, інтенсифікація
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. Саме тому, у
магістерській роботі нами було зроблене
теоретичне узагальнення і розв’язання
актуальної проблеми покращення якості
підготовки медичних сестер. Окрім того,

ми розглянули ключові аспекти вищої
освіти та провели порівняння планів
підготовки медичних сестер в Канаді та
Україні, а також ознайомившись з
канадськими методиками викладання,
запровадили
проблемно-орієнтований
підхід до навчання в українську систему
підготовки медичної сестри-бакалавра та
провели соціологічне дослідження серед
студентів інституту, що дало змогу
сформулювати такі висновки та дати такі
практичні рекомендації:
1.
Система вищої освіти у
Канаді відрізняється від української
відсутністю єдиних державних стандартів,
вона базується на освітніх системах
Онтаріо і Квебеку, при цьому решта
провінцій, опираються на одну з двох
систем, мають свої освітні департаменти і
самостійно встановлюють критерії до
освітнього процесу.
2.
Щодо питання академічної
мобільності, яка в Канаді є добре
розвиненою,
Україна,
«Прийнявши
положення про академічну мобільність»,
зробила тільки перший крок, у напрямку її
розвитку.
3.
Канадський та вітчизняний
досвід
розвитку
медсестринства
підтверджує,
що
розбудова
і
реформування
громадської
охорони
здоров’я
держави
неможливе
без
реформування найновішого його сегменту
– медсестринської
ланки, шляхом
медсестринської
підвищення
якості
освіти, що є важливим елементом обох
освітніх систем.
4.
Було досліджено національні
рамки кваліфікацій обох країн і виявлено,
що українська, яка містить 9 рівнів, є
загальною для всієї країни, канадська ж, на
національному
рівні
описує
тільки
кваліфікаційні рівні бакалавра, магістра і
доктора наук, а на провінційному – 13
рівнів післяшкільної освіти (тоді як
українська описує тільки 5 рівнів
післяшкільної освіти), тобто є більш
вузькою і детальною.
5.
Підготовка медичних сестер
в Канаді проходить на університетському
рівні, з можливістю отримувати диплом
доктора медсестринських наук, в той час

як в Україні медичних сестер магістрів
готують тільки з 2008 року, а можливість
отримати PhD взагалі відсутня.
6.
Аналіз систем підготовки
показує, що підготовка медичних сестер
базується на єдиних галузевих стандартах
– ОПП і ОКХ, тоді як в Канаді немає
єдиного підходу, натомість є "National
Nursing
Education
Framewor",
яка
рекомендує
кваліфікаційні
характеристики для медичних сестер
бакалаврів і магістрів.
7.
Окрім
різноманіття
кваліфікацій медичних сестер в Канаді,
перед початком практичної діяльності
медсестри
проходять
обов’язкову
вузькопрофільну спеціалізацію, на основі
чого розроблені компетенції. В Україні
компетенції визначені ОКХ окремо для
кожного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Тому ми розробили блок вузьких
компетенцій – профіль медичної сестри з
трьох дисциплін (паліативна допомога,
медсестринство в діалізі, медсестринство
в ортопедії).
8.
Дослідження безпосередньо
планів підготовки магістрів показало, що
час, необхідний для опанування в Україні
ступення магістра, в три рази більше ніж
в Канаді (4644 і 1620 год). Окрім того,
різні університети Канаді мають різні
плани, тобто програма визначається на
університетському, а не державному чи
провінційному рівнях.
9.
Предметний
уклін
на
магістратурі в Канаді робиться на
дисципліни, пов’язані з проведенням
дослідження («Методологія наукових
робіт в Україні»), тоді як в Україні на цей
предмет виокремлено тільки два кредити.
10.
На написання магістерської
в Україні виділено 324 год, а магістерська
робота зараховується як 6 кредитів. В
Канаді ж всі предмети вивчаються на
першому році навчання, а другий
повністю призначений для написання
магістерської роботи, хоча вона не
зараховується як кредит.
11.
Після
використання
проблемно-орієнтованого навчання і
внутрішньої
системи
Intranet
при
вивченні дисципліни «Менеджмент і
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лідерство в медсестринстві»,
в
експериментальній групі середній бал
зріс з 4,0 до 4,5, а якісній показник
збільшився з 74% відсотків у першому
семестрі до 85% у другому, що вказує на
ефективність методу.
12.
Проведене в подальшому
соціологічне дослідження показало, що
студенти задоволені набутими знаннями
і відповідною їм оцінкою, з задоволенням
би
використовували
проблемноорієнтований підхід до навчання, а також
внутрішню мережу Intranet при вивченні
інших дисциплін у майбутньому.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
На основі компетентнісного підходу
розробити систему вузькоспеціалізованої
підготовки медичних сестер.
Під час підготовки медичних сестер з
відповідних дисциплін використовувати
«Профіль медичної сестри». Продовжити
подальшу його розробку.
Внести зміни до навчального плану,
щодо
дисциплін,
які
вивчаються
повторно.

Зменшити кількість предметів у
навчальному
плані
підготовки
магістрів,збільшивши кількість годин на
дисципліни,
пов’язані
з
теорією
проведення досліджень, а також власне
на проведення наукового дослідження.
Внести зміни до Галузевого стандарту
освіти підготовки медичної сестримагістра в Україні шляхом більш
адекватного розподілу академічного часу
між теоретичною, практичною
та
самостійною підготовкою.
У кожному вищому медичному
навчальному закладі розробити систему
управління якістю освіти. Здійснювати
моніторинг професійної компетентності
педагогічних працівників.
У
підготовці
медичних
сестер
використовувати
проблемноорієнтований підхід до навчання.
Забезпечити
навчальний
процес
необхідними кадровими, матеріальнотехнічними та інформаційними ресурсами,
активно
впроваджувати
сучасні
інформаційні та інноваційні освітні
технології
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ВСТУП
Актуальність
теми.
Нові
соціально-економічні умови розвитку
педагогічної
освіти
обумовлюють
необхідність пошуку шляхів модернізації
підготовки майбутніх медичних сестермагістрів до педагогічної професійної
діяльності. Пріоритетами розвитку освіти
на сучасному етапі є формування в
майбутнього
спеціаліста
активної
професійної позиції, технологічної і
функціональної компетентності, цілісного
досвіду педагогічної діяльності. Ці
завдання зумовлені євроінтеграційними
процесами, зміною технологій навчальновиховного процесу.
На це орієнтує державна національна
програма “Освіта”, в якій наголошено, що
одним із основних шляхів реформування
освіти є підготовка нової генерації
педагогічних кадрів, підвищення їх
професійного та загальнокультурного
рівня.
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Ділова гра як засіб імітації
професійної
діяльності
інтенсифікує
процес навчання й тісно пов’язує його з
практичною діяльністю, дає змогу надати
навчанню предметний та соціальний
контексти майбутньої професії і тим
самим змоделювати більш адекватні
(порівняно з традиційним навчанням)
умови формування особистості фахівця
На доцільність і необхідність
використання ділових ігор у підготовці
фахівців звертали увагу В.Бабурін,
М.Бірштейн, Я.Бєльчиков, А.Вербицький,
Т.Долбенко,
В.Єфімов,
С.Гідрович,
В.Комаров,
Н.Кудінова,
І.Куліш,
І.Мамчур, О.Парубок, П.Підкасистий,
В.Рибальський, І.Ситник, І.Сироєжин,
А.Смолкін. Т.Хлєбнікова,
В.Христинко,
Ж.Хайдаров,
П.Щербань та ін. Вони наводять загальні
правила організації, конструювання й
проведення ділових ігор. Проведено
дослідження та здійснено обґрунтування
можливостей ділової гри у різних галузях
науки
та
умов
цілеспрямованого
застосування ігрової діяльності в процесі
формування професійних умінь і навичок
(Я.Бєльчиков, А.Вербицький, В.Галушко,
В.Єфімов, А.Ліфшиць, Л.Наумов,
Є.Хруцький, та ін.).
Використання
ділових
ігор у
професійній
освіті
(зокрема
у
педагогічних вищих навчальних закладах)
залишається
дотепер
недостатньо
дослідженою проблемою. У психологопедагогічній літературі відсутні чітка
класифікація ігор та системний аналіз
змісту ігрової діяльності студентів, у
результаті чого наукове обґрунтування
ігрових
методик
часто
хибує
незавершеністю,
рецептурністю.
Дидактико-пізнавальні
можливості
ділових ігор у процесі професійного
становлення
майбутніх
медичних
працівників виявлені не повною мірою.
Вивчення стану проблеми в теорії та
практиці підготовки фахівців у медичних
вищих навчальних закладах дало змогу в
контексті дослідження виявити низку
суперечностей, які об’єктивно існують у

навчальному процесі вищої школи і
педагогічній діяльності магістра.
Нагальна необхідність упровадження
ділових ігор у навчально-виховний процес
медичних вищих навчальних закладів та
недостатнє дослідження цієї проблеми
зумовили вибір моєї теми: «Ділова гра як
засіб підготовки майбутніх медичних
сестрер-магістрів
до
професійної
педагогічної діяльності».
Мета
наукового
дослідження
полягає в розробці , теоретичному
обгрунтуванні
та
експериментальній
перевірці ефективності моделі підготовки
медичних сестер-магістрів до іноваційної
педагогічної діяльності засобами ділової
гри.
Об’єкт дослідження - процес
підготовки майбутніх медичних сестер магістрів до інноваційної педагогічної
діяльності засобами ділової гри.
Предмет дослідження - модель
професійної
підготовки
майбутніх
медичних
сестер-магістрів
Житомирського інституту медсестринства
до інноваційної педагогічної діяльності
засобами ділової гри.
Гіпотеза дослідження - полягає в
тому,
що
формування
готовності
майбутніх магістрів до інноваційної
педагогічної діяльності засобами ділової
гри
буде
ефективним,
якщо
дотримуватися
таких
організаційнопедагогічних умов:
 формування мотиваційної сфери у
майбутніх сестер-магістрів;
 урахування цільового призначення
ділових ігор (підготовка до інноваційної
педагогічної діяльності) у процесі їх
конструювання;
 належний рівень компетентності
викладача щодо використання ділових ігор
у навчально-виховному процесі;
 підготовка
до
реалізації
у
практичну діяльність
Завдання наукового дослідження:
1)
Проаналізувати
стан
проблеми підготовки майбутніх медичних
сестер
магістрів
до
інноваційної
педагогічної діяльності засобами ділової
гри у науковій літературі, розкрити зміст ,
структуру
та
методи
підготовки

педагогічної діяльності засобами ділової
гри у майбутніх медичних сестер
магістрів.
2)
Визначити показники рівнів
підготовки медичних сестер - магістрів до
інноваційної
педагогічної
діяльності
засобами ділової гри до та після
експерименту.
3)
Розробити
та
експериментально перевірити спецкурс
“Формування
готовності
майбутньої
медичної сестри-магістра до інноваційної
педагогічної діяльності засобами ділової
гри”.
4)
Здійснити
порівняльний
аналіз та узагальнення отриманих даних за
експериментальних умов . виявлення
динаміки процесу.
Методи дослідження.
Для вирішення поставлених завдань
у процесі проведення дослідження
використано
комплекс
взаємодоповнюючих наукових методів та
підходів:
1.
Теоретичні: вивчення аналіз та
узагальнень наукової літератури з метою
ознайомлення зі станом досліджувальної
проблеми;
систематизація
узагальнення науково теоретичних даних з
огляду на проблему,
2.
Емпіричних: діалектичні методи,
метод
моделювання
анкетування,
спостереження, бесіда.
3.
Педагогічний
експеримент
констатувальний та формувальний
4.
Математичних
методів
для
кількісного та якісного аналізу даних.
Звязок роботи из науковими
програмами, планами, темами.
Магістерська робота є фрагментом
тематики
наукових
досліджень
затверджених
вченою
радою
Житомирського інституту медсестринства.
Магістерська
робота
розглянута
і
затверджена
на
засіданні
кафедри
«Сестринська
справа»
КВНЗ
Житомирського інституту медсестринства
та
на
засіданні
Вченої
ради
Житомирського інституту медсестринства.
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Організація та основні етапи
дослідження. Дослідження проводилося
упродовж 2013-2015 років у три етапи.
Перший етап (2013-2014 рр.). На
цьому етапі дослідженна психологопедагогічна,
навчально-методична
та
філософська література з означеної теми,
здійснено вивчення сучасного стану
інноваційної
педагогічної
підготовки
майбутньої медсестри та медсестри в
загальному, а також за Болонським
процесом;
обґрунтовано
вихідні
теоретичні засади, об’єкт, предмет
дослідження,
його
гіпотеза,
конкретизовано завдання; розроблено
методику
констатувального
етапу
експерименту
та
здійснено
його
проведення; визначено критерії та рівні
сформованості моральних цінностей у
майбутніх
медсестермагістрів;
розроблено методику формувального
експерименту та модель підготовки
майбутніх медичних сестер-магістрів до
інноваційної
педагогічної
діяльності
засобами ділової гри.
Другий
етап
(2014-2015
рр.).
Пов’язаний
із
проведенням
формувального
етапу
експерименту.
Здійснено експериментальну перевірку
розробленої
технології
підготовки
майбутніх медичних сестер-магістрів до
інноваційної
педагогічної
діяльності
засобами ділової гри; внесено необхідні
корективи у програму дослідження та
проведено проміжні зрізи; апробовано
спецкурс
«Підготовка
майбутніх
медичних сестер-магістрів до інноваційної
педагогічної діяльності засобами ділової
гри».
Третій етап (2015р.) - здійснено
аналіз результатів констатувального та
формувального етапів експериментів,
проведено порівняльний аналіз одержаних
результатів педагогічного експерименту;
сформульовано загальні висновки.
Вірогідність
результатів
дослідження забезпечено методологічною
і теоретичною обґрунтованістю вихідних
позицій;
використанням
комплексу
взаємодоповнюючих методів, адекватним
завданням
і
логіці
дослідження;
репрезентативністю вибірки.
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взаємодоповнюючих
методів,
адекватним
завданням
і
логіці
дослідження; репрезентативністю вибірки.
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що:
Вперше розкрито зміст , структуру
і методи підготовки майбутніх медичних
сестер-магістрів
до
іноваційної
педагогічної діяльності засобами ділової
гри.
Створено , обгрунтовано та
експериментально перевірено теоретичну
модель підготовки мадичної сестримагістра до інноваційної педагогічної
діяльності засобами ділової гри , зміст її
структурних компонентів , критеріїв
оцінки рівня готовності.
Уточнено термін «ділова гра» ,
визначення
поняття
«інноваційна
педагогічнна діяльність», та структурні
компоненти готовності до інноваційної
педагогічної діяльності засобами ділової
гри.
Теоретична цінність пов’язується з
визначенням системи вихідних положень
процесу
підготовки
магістрів
до
педагогічної діяльності засобами ділової
гри
та
виявлянням
педагогічних
особливостей
і
основних
етапів
означеного процесу.
Теоретично обгрунтовано модель
підготовки майбутніх медичних сестерчагістрів до інноваційної педагогічної
діяльності засобами ділової гри.
Практична
значущість
упровадження спецкурсу «Підготовка
майбутніх
сестер
магістрів
до
педагогічної діяльності засобами ділової
гри» в навчально-виховний процес
сприяло
підвищенню
ефективності
підготовки магістрів до інноваційної
педагогічної
діяльності.
Буде
підготовлено
науково-методичні
рекомендації «Ділова гра як засіб
підготовки майбутніх медичних сестермагістрів до інноваційної педагогічної
діяльності» для викладачів і студентів з
питань залучення ділових ігор до процесу
формування інноваційної компетенції
майбутніх педагогів.
Впровадження
результатів
дослідження в практику. Основні

♦

концептуальні
положення
розробленої
методики
підготовки
майбутніх Медичних сестер-магістрів до
інноваційної
педагогічної
діяльності
засобами і ділової гри упроваджено в
навчально-виховний
процес
КВНЗ
Житомирського
інституту
медсестринства.
Результати
роботи
застосовуються в навчальному процесі
кафедри «Сестринська справа».
Апробація результатів дослідження
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних комференціях, зокрема:

на
Всеукраїнській
науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи» Житомир, 2014 р.;

на XVIII Міжнародному медичному
конгресі студентів та молодих вчених. Тернопіль, 2014 р.;

на
Міжнародній
науковопрактичній
студентській
конференції
Житомирського
педагогічного
університету ім. І. Франка 2014 р.

на IV Міжнародній конференції
науково-студентських кіл з наукових
досліджень проблем у медсестринстві. - м.
Жешув, 2014 р.;

на XIX Міжнародному конгресі
студентів та молодих вчених . - Тернопіль,
2015 р.
Публікація
результатів
дослідження
Матеріали роботи представлені у 5
наукових працях, з них всі - одноосібні.
Структура та об’єм роботи. Робота
складається із вступу , трьох розділів,
висновків, списку використаних джерел (
105 найменувань джерел, з них 87 кирилицею, 18 - латиною) та додатків.
Загальний обсяг складає 160 сторінок
друкованого тексту, з них 103 сторінки
основного тексту та 57 сторінок додатків.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи
Н.О.Ткачук
«Підготовка
медичних
сестер-иагістрів
до
інноваційної
педагогічної діяльності засобами ділової

гри» можна ознайомитись в бібліотеці
Житомирського інституту медсестринства.
Робота має наступну структуру.
Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади підготовки
майбутніх медичних сестер-магістрів до
інноващйної педагогічної діяльності
засобами ділової гри
1.1. Підготовка
магістрів
медсестринства.Ступенева освіта
1.2. Особливості інноваційної педагогічної
діяльності
1.3. Науково-теоретичні основи ділової гри
в педагогіці
Розділ 2.
Моделювання як засіб
підготовки майбутніх медичних сестермагістрів до інноваційної педагогічної
діяльності засобами ділової гри
2.1.
Зміст
та
структура
процесу
моделювання з підготовки медичних
сестер-магістрів
до
інноваційної
педагогічної діяльності засобами ділової
гри
2.2.
Модель
підготовки
майбутніх
медичних
сестер
–
магістрів
до
інноваційної
педагогічної
діяльності
засобами ділової гри
Розділ
3.
Експериментальне
дослідження
процесу
формування
підготовки майбутніх медичних сестер
магістрів до інноваційної педагогічної
діяльності засобами ділової гри
3.1. Стан сформованості підготовки
майбутніх медичних сестер – магістрів до
педагогічної діяльності засобами ділової
гри
3.2. Спецкурс «Формування готовності
до інноваційної педагогічної діяльності
засобами ділової гри у медичних сестер
магістрів»
3.3. Порівняльний аналіз констатувального
та формувального етапів дослідження,
узагальнення отриманих даних
Висновки
Список використаної літератури
Додатки.
ВИСНОВКИ
У
науковій
роботі
вперше
досліджено
проблему
підготовки
майбутніх медичних сестер-магістрів до
інноваційної
педагогічної
діяльності
засобами ділової гри. Розроблено і науково
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обгрунтовано модель та технологію
формування і підготовки майбутніх
медичних сестер-магістрів до інноваційної
педагогічної діяльності засобами ділової
гри. Дослідницька робота, яка була
проведена нами з даної проблеми,
допомогла нам дійти наступних висновків:
1.
Проблема
підготовки
майбутніх
медичних
сестермагістрів
до
інноваційної
педагогічної діяльності засобами
ділової гри знайшла відображення в
дослідженнях
вітчизняних
і
зарубіжних
учених-педагогів.
Останніми
десятиліттями
професійна підготовка медичних
сестер розглядається в світовій
педагогіці не просто як традиційна
підготовка до певної професії ,а як
діяльність.
Це
спонукає
майбутнього фахівця до прояву
творчості, до високої професійної
майстерності, а цього можна
досягти лише тоді, коли ще в
середньому навчальному закладі
навчальний
процес
матиме
професійну
спрямованість.
Встановлено,
що
інноваційна
педагогічна діяльність як особливий
вид творчої діяльності спрямована
на оновлення системи освіти. Вона
є результатом активності людини не
стільки
у
пристосуванні
до
зовнішнього середовища, скільки у
зміні його відповідно до особистих і
суспільних потреб та інтересів.
Інноваційна діяльність, будучи
складним
і
багатоплановим
феноменом, своїм змістом охоплює
процес
взаємодії
індивідів,
спрямований
на
розвиток,
перетворення
об'єкта,
на
переведення його в якісно новий
стан; системну діяльність щодо
створення,
освоєння
та
застосування
нових
засобів;
особливий вид творчої діяльності,
що об'єднує різноманітні операції і
дії, спрямовані на одержання нових
знань, технологій, систем. Усі ці
вияви характеризують інноваційну
діяльність у педагогічній сфері
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2.

Установлено, що гра - це
невід'ємна
частина
людського
життя. Знаменитий вчений Йохан
Хейзинг навіть написав книгу в
1938 році «Home ludens» («Людина,
що грає»), в якій він розмірковує
про роль гри в ЖИТТЯ окремої
людини і в житті всієї людської
цивілізації.
Існує
величезна
різноманітність ігор спортивні,
інтелектуальні, комп’ютерні та ін
[5]. Порівняно недавно в наше
життя увійшли ділові ігри. Ділова
гра імітує реальне життя, реальну
професійну діяльність. Це дозволяє
учасникам гри експериментувати,
перевіряти різні способи поведінки
і навіть робити помилки, які в
реальності
не
можна
собі
дозволити. Багато викладачів у наш
час шукають різноманітні форми
проведення уроків, нові побудови
навчальних
занять,
які
відрізняються від стандартних.
Щодня магістр медсестринства
стикається з різними ситуаціями, в
яких він не може бути тільки
виконавцем,
а
в
кожному
конкретному
випадку
повинен
приймати самостійні рішення, бути
творцем
навчально-виховного
процесу. Педагогічна діяльність
завжди передбачає творчість. Серед
різних активних методів, які
використовуються у навчальній
практиці, хочеться виділити ділову
гру, так як саме вона активізує
розумову діяльність студентів,
розвиває творчі здібності майбутніх
викладачів. У ділових іграх на
основі
ігрового
задуму
моделюються життєві ситуації: гра
представляє учаснику можливість
побувати в ролі екскурсовода,
вчителя, судді, директора і т.п.
Використання ділових ігор значно
зміцнює зв'язок (учень-вчитель),
розкриває
творчий
потенціал
кожного учня чи студента. Досвід
проведення ділової гри показав, що
в її процесі відбувається більш
інтенсивний
обмін
ідеями,

майбутніх
медичних
сестерінформацією,
вона
спонукає
учасників до творчого процесу.
магістрів до практичної діяльності
найуспішніше
відбувається
за
3.
Аналіз матеріалів дослідження
умови впровадження поетапного
дав змогу обґрунтувати систему
керування процесом, провідним
критеріїв (методологічні, методичні
засобом якого є моделювання
та
загальнотеоретичні
знання,
професійних ситуацій.
організаційно-педагогічні знання,
частота залучення до інноваційно5. Доведено,
що
формування
практичної
діяльності,
уміння
підготовки
до
інноваційної
педагогічної діяльності засобами
визначити
педагогічно-ціннісний
зміст явищ суспільної дійсності,
ділової
гри
детермінується
самооцінка
морально-практичної
комплексом
умов,
які
діяльності та ін.), комплекс умінь
трансформуються в організаційно(соціально-аналітичні, діагностикодидактичні (розробленість теорії
перцептивні,
конструктивноінноваційної діяльності засобами
проектувальні,
комунікативні,
ділової
гри,
узгодженість
організаторські).
Змістові
навчальних планів і програм
характеристики критеріїв та умінь
дисциплін педагогічного циклу,
було покладено в основу виділених
впровадження системи доцільних
рівнів сформованості підготовки до
методів,
використання
інноваційної діяльності засобами
синтетичного підходу до побудови
ділової гри (високого, середнього та
навчально-виховного процесу).
Одержані результати формувального
низького) та зафіксовано динаміку
експерименту підтвердили ефективність
їх подальшого зростання.
висунутих у гіпотезі організаційно4. На основі узагальнення існуючих у
педагогічних умов формування підготовки
теорії та практиці підходів до
майбутніх медичних сестер-магістрів до
педагогічної
інноваційної
інноваційної
педагогічної
діяльності
діяльності засобами ділової гри
засобами ділової гри у студентів засобами
розроблений
спецкурс
моделювання, та засвідчили позитивні
«Формування
готовності
до
зміни в системі педагогічної інноваційної
інноваційної
педагогічної
діяльності засобами ділової гри у
діяльності засобами ділової гри у
майбутніх
медичних
сестер
медичних
сестер
магістрів».
експериментальних
груп.
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МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
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ВСТУП
Актуальність теми. Забезпечення
закладів охорони здоров’я України
кваліфікованими кадрами є одним із
важливих чинників, який впливає на якість
надання медичної допомоги населенню.
Проблема якості підготовки медичного
персоналу стає все актуальнішою, оскільки

медсестринська освіта займає особливе
місце в процесі реформи охорони здоров’я
України. Проблема підготовки медичних
фахівців не є новою, але достатньо
важливою, як у галузі охорони здоров’я
так і в галузі освіти, оскільки зміст і
вимоги професійної освіти повинні
відповідати новітнім процесам, які
сприяють формування нових стереотипів
професійної
поведінки
медичних
працівників, зокрема медичних сестер
[5;15;17].
Запровадження
ступеневої
медсестринської
освіти
сприяє
підвищенню професійного рівня фахівців,
формування в Україні якісно нових
спеціалістів, які відповідають сучасним
міжнародним стандартам та вимогам
всесвітньої організації охорони здоров’я.
Сьогодні до професійних обов’язків
медсестер
входять
надання
висококваліфікованої допомоги пацієнтам
із використанням інноваційних медичних
технологій, проведення профілактичної
роботи серед населення, підтримка та
зміцнення загального стану здоров’я. У нас
час ефективність медичної допомоги
пацієнтові залежить не лише від виявлення
медичною сестрою необхідних фахових
знань і навичок, а й від рівня засвоєння
нею відповідних професійно-культурних
цінностей.
Отже, особливого значення набуває
проблема
формування
професійної
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культури майбутніх медичних сестер
гуманістичної традиції у сучасному
українському суспільстві. Професійна
культура – це частина загальної культури і
є складовою професійної компетентності.
Професія медичної сестри – одна з тих, де
взаємовідносини з іншою людиною
відіграють основну роль. Ціна такого
спілкування – здоров’я, а інколи і життя
людини.
Тому
вирішення
питань
виховання гуманності і таких якостей як
людяність, безкорисливість, правдивість,
толерантність, повага до людини вимагає
перегляду організаційно-методичних засад
виховання і формування професійної
культури у майбутніх медичних сестер.
Ступінь розробки. Аналіз наукових
праць з означеної проблеми дозволяє нам
з’ясувати стан її дослідженості. Система
професійної підготовки медпрацівників
має глибокі історичні корені і сягає ще
часів античності (Гіппократ, Авіцена,
А. Моль,
Т. Персиваль).
Термін
«професійна культура» предмет аналізу
таких наук, як культурологія, психологія,
філософська антропологія, педагогіка,
соціологія та інших. У джерел дослідження
проблеми професійної культури стояли
О. Кант,
Г. Спенсер,
Є. Дюркгейм,
М. Вебер, Т. Парсонс. В дослідженнях
І. Ансоффа,
Т. Пітерса,
Р. Уотермана
професійна культура аналізується в рамках
організаційно-управлінської діяльності. В
концепціях Ф. Тейлора і А. Фогеля вона
виступає
рівнем
професійності,
а
спеціальні
знання,
організаторські
здібності, компетентність, інтелектуальні
можливості є індикаторами професійної
культури.
Проблеми професійної культури
досліджувались багатьма спеціалістами:
філософами, педагогами, лікарями, які
розглядали різні її аспекти. Зокрема
філософський
аспект
професійної
культури представлена працями І. Канта,
В.Ф. Гегеля, Ф. Шлегеля, С.В. Анісімова,
М.С. Кагана
та
інших
учених.
Дослідженню
сутності
української
гуманістичної
традиції
займалися
філософи і літературознавці С. Кулебяка,
М. Козачинський, Г. Кониський, О. Дзюба.
Педагогічні основи культурних цінностей
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в освіті визначено в наукових роботах
І.Д. Беха,
І.А. Зязюна,
О.Я. Савченка,
О.В. Сухомлинської,
А.О. Ярошенко.
Проблеми професійної культури та її
формування
викликають
посилений
інтерес серед науковців, знайшовши
змістовний виклад в роботах В.Г. Кременя,
В.А. Ткаченка, В.О. Кудіна, Ю.І. Палюхи,
В.Ю. Вілкова,
О.І. Салтовського,
Б.А. Гаєвського, О.Г. Романовського та
інших. Певна увага приділяється й таким,
порівняно недавно уведеним в наш
науковий обіг, поняттям, як корпоративна
культура, організаційна культура тощо.
Сучасні надбання стали можливими
завдяки
використанню
історикопедагогічної спадщини, зокрема ідей
класиків
педагогіки
Й.Г. Песталоцці,
Ф.В.А. Дістервега, В.О. Сухомлинського
про розвиток як загальної, так і
педагогічної культури.
Вагомий
внесок
у
розвиток
професійної
проблематики
у
сфері
психології зроблено М.О. Леонтьєвим,
Є.Д. Соколовою,
І.С. Вітенком,
Б.Г. Ананьєвим,
Я.П. Фрумкіним.
Професійні цінності в сфері медичної
деонтології досліджено в наукових працях
І.Ф. Ісаєва, В.М. Гриньової. На думку
Ф. Шіллера, завдання культури полягає в
гармонійному примиренні фізичної і
моральної природи людини, її обов’язку. В
працях сучасних науковців І.Д. Беха,
Н.О. Семченка, було досліджено та
виокремлено
педагогічні
основи
професійної культури фахівців будь-якого
профілю. Також ця проблема представлена
спеціалістами
медичної
галузі
М.Б. Шегедин
розглядає
професійну
культуру як елемент стандартизації
медсестринського процесу, Н.М. Касевич
як
професійний
образ
медичного
працівника, що формується в процесі
виховання у медика низки основних
моральних і ділових якостей, В.Й. Шатило
розглядає це поняття з точки зору її
поступового формування у майбутніх
медсестер
на
рівнях
молодшого
спеціаліста,
бакалавра
і
магістра,
С.В. Гордійчук досліджувала порівняльний
аспект формування елементів професійної
культури при підготовці медичних сестер у

Польщі і Україні, О.В. Горай досліджувала
професійну
культуру
як
елемент
профілактичної
діяльності
медичних
сестер і фельдшерів у роботі зі школярами,
І.Р. Махновська досліджує професійну
культуру як професійний компонент
фахової культури у магістрів. Проведений
аналіз джерельної бази дає можливість
думати,
що
чітко
не
визначені
взаємозв’язок між змістом української
гуманістичної
традиції
у
процесі
формування
професійної
культури
медичних сестер і її ефективністю у
професійній діяльності. Чітко не визначені
механізми формування культури медсестер
на всіх рівнях професійної освіти.
Залишаються відкритими і такі питання як:
недостатньо
розроблені
і
несистематизовані поняття і елементи
професійної
культури,
не
чітко
структуровані ядро і периферія у структурі
професійної культури та не визначений їх
склад. Таким чином, розробка теоретичної
концепції професійної культури майбутніх
медичних сестер залишається актуальною
як для практичної медицини, так і для
культурно-освітнього
формування
особистості медичної сестри, що і
зумовило
вибір
теми
дослідження:
«Професійна
культура
майбутніх
медичних сестер:специфіка, структура,
динаміка в українському контексті».
наукового
дослідження:
Мета
розробка
теоретичної
концепції
професійної культури майбутніх медичних
сестер у її динаміці.
Об’єкт дослідження: професійна
культура, її цінності, орієнтації, культурні
норми, сутність, а також характерні
особливості медичної діяльності, що
складають її специфіку.
Предмет дослідження: професійна
культура майбутніх медичних сестер, як
особлива
культурна
підсистема
в
українському контексті.
Робоча
гіпотеза
дослідження
полягає в тому, що професійна культура
медичної сестри – це складний феномен,
який має своє ядро і периферію, і власне
зміст ядра дає можливість простежити
динаміку професійної культури медичної
сестри.
Філоменологічність
складає

генеральну цінність, яка виступає у якості
основи професійної культури.
Наукова новизна полягає у тому, що
вперше в теорії та практиці професійної
педагогіки теоретично проаналізовано
аксіологічні
параметри
професійної
культури майбутніх медичних сестер, що
дало можливість вивчити даний феномен у
його цілісності, вивчити багатогранність
його
проявів,
визначити
систему
цінностей, на яких повинна базуватися
професійна культура майбутніх медичних
сестер в українському контексті.
Завдання наукового дослідження:
1. Виявити
специфіку
медичної
діяльності, що обумовлює сутність і
формування
професійної
культури
майбутніх медичних сестер в українському
контексті.
2. Розкрити особливості професійної
культури майбутніх медичних сестер у
контексті
сутності
характеристики
професійної культури.
3. Визначити структуру і функції
професійної культури майбутніх медичних
сестер в українському контексті.
4. Розглянути специфічні цінності в
системі професійної культури майбутніх
медичних сестер в українському контексті.
5. Систематизувати
поняття
професійної
культури
медичного
працівника,
структурувати
елементи,
виділити ядро і периферію у структурі
професійної культури та визначити їх
склад.
6. Показати
фактори,
основні
тенденції, що визначають динаміку
професійної культури майбутніх медичних
сестер в українському контексті.
Для досягнення мети, вирішення
завдань, перевірки гіпотези дослідження
був використаний наступний комплекс
сучасних наукових методів дослідження:
- теоретичних: вивчення, аналіз та
узагальнення наукової літератури з метою
ознайомлення зі станом досліджуваної
проблеми; систематизація, узагальнення
науково-теоретичних даних з огляду на
проблему
формування
професійної
культури
майбутніх
медсестер
в
українському контексті;
- емпіричних:
діагностичні
215

методи,
анкетування,
спостереження,
опитування,
бесіда,
теоретичного
моделювання;
- математичних
методів
для
кількісного та якісного аналізу даних;
- експериментальних
–
констатуючий
і
формуючий
етапи
педагогічного експерименту, які дали
можливість встановити ціннісні орієнтації
традиційних підходів до підготовки
медсестер,
- діалектичних
і
синтетичних
методів – поєднання всіх методів, тому що
професійна культура є предметом аналізу
культурології,
психології,
філософії,
антропології,
економіки,
педагогіки,
соціології.
Дослідження проводилося на кафедрі
«Сестринська справа» Житомирського
інституту
медсестринства.
Усі
дослідження виконані з дотриманням
основних положень GCP (1996), Конвенції
Ради Європи про права людини та
біомедицину (від 4 квітня 1997 р.).
Наукова новизна та теоретичне
значення одержаних результатів полягає
у
тому,
що:
вперше
теоретично
обґрунтувано і комплексно розв’язано
проблему професійної культури медичної
сестри в умовах сучасного суспільства;
розроблено зміст основних елементів
структури
феномену
«професійної
культури» , акцентовано увагу на ядрі і
периферії;
розвинуто
поняття
феноменології, яка і складає ядро
професійної культури медичної сестри;
удосконалено зміст структури професійної
культури медсестер в сучасних умовах;
подальшого
розвитку
набув
філоменологічний принцип; уточнено
історичні періоди становлення і розвитку
культури
та
професійної
культури
медсестер в Україні та зарубіжжі;
особливості
вітчизняної
професійної
культури медичного працівника, порівняно
особливості
професійної
культури
представників різних поколінь медичних
сестер в Україні; зміст категоріальних
понять
дослідження
(«культура»,
«професійна
культура
медсестер»,
«медична
сфера»,
«філоменологічна
компетентність», «гуманізм», «любов до
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життя»,
«професійні
компетенції»,
«готовність до професійної діяльності»,
«компетентність»,
«професійна
діяльність», «модель професійної культури
медсестри.
Практичне значення полягає в
тому, що результати можуть бути
використані
у
практиці
підготовки
майбутніх медичних
сестер
вищих
медичних навчальних закладах, медичних
коледжів у системі післядипломної освіти.
Апробація
результатів
дослідження.
Основні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на
науково-практичних
та
науковотеоретичних конференціях зокрема:
на
студентській
науковопрактичній
конференції
«Наукові
дослідження
в
медсестринстві»
–
Житомир, 2013 р.;
на Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи»
– Житомир, 2014 р.;
на
ХVIII
Міжнародному
конгресі студентів та молодих вчених. –
Тернопіль, 2014 р.;
на IV Міжнародній науковій
конференції студентських наукових кіл
медсестринства. – Жешув, 2014 р.;
на ХIX Міжнародному конгресі
студентів та молодих вчених. – Тернопіль,
2015 р.
Публікація
результатів
дослідження.
Матеріали роботи представлені у 4
наукових працях, з яких всі самостійні.
Структура та обсяг роботи. Робота
складається із вступу, трьох розділів,
висновків,
додатків
та
списку
використаних джерел (91 найменування
джерел, з них 73 – кирилицею та 18
латиною). Загальний обсяг складає 123
сторінку друкованого тексту, з них 116
сторінок основного тексту та 7 сторінок
додатків.
Зміст праці. Узагальнюючи і
систематизуючи доробок дослідників ми
прийшли до висновку, що професійна
культура медичної сестри – це підсистема
культури в цілому, що включає такі

компоненти, як цінність, символи, норми,
стандарти поведінки ідеали, знання,
вміння,
навички,
професійна
мова,
переконання, що відповідають медичній
професійній групі людей і безпосередньо
направлена на підтримку, і розвиток
життєдіяльності медичної сестри, і як
людини, і як представника медичної сфери
діяльності.
Професійна
культура
–
феномен, що має центральне ядро і
периферичну зону.
В процесі теоретично-практичного
дослідження була виявлено ядро на якому
об’єднуються всі елементи професійної
культури і цим ядром, на наш погляд, є
цінність
«любов
до
життя»,
або
філоменологічна цінність Любов до
життя» (філоменологічність) – категорія,
яка акцентує увагу на самооцінності Життя
у всіх його проявах.
Для
опису
потенціалу
життєзабезпечення
людини
використовується поняття компетенція. А
результат розвитку потенціалу людини і
міри її адаптованості до систем, частиною
якої вона є, описується за допомогою
поняття компетентність.
Таким
чином,
філоменологічна
компетентність
–
це
інтегральна
характеристика особи, яка включає в себе
ряд елементів:
- спеціальна
когнітивна
компетентність:;
- перцептивна компетентність;
- розумова компетентність;
- гностична(пізнавальна)
компетентність;
- психологічна компетентність;
- комунікативна компетентність;
- технологічна компетентність;
- екстремальна компетентність;
- ауто-персональна
компетентність.
Філоменологічність
є
найбільш
значущою з генеральних цінностей
професійної культури медичної сестри. З
неї виводяться інші цінності і елементи
способу життя і діяльності медичної
сестри, які створюють найбільший
соціальний комфорт для медичного
працівника.
Професійна
культура
медсестри, як сукупність регуляторів

діяльності фахівця в постійно мінливому
світі,
сприяє
ресурсозбереженню
і
саморозкриття представників медичної
сфери, пропонуючи засоби, методи,
механізми
збереження
та
розвитку
особистісного
потенціалу
саме
медпрацівника. Професійна культура –
феномен, що має центральне ядро і
периферійну зону. Центральне ядро
представляють найбільш значущі цінності
і установки. З них виводяться інші цінності
і навіть елементи способу життя
медсестри,
які
створюють
філоменологічений комфорт і як людини, і
як медичного працівника. З позиції
системного аналізу, цінністю вважається
позитивна чи негативна значимість
об’єктів навколишнього світу для людини,
групи, народу, суспільства, визначається їх
залученням
в
сферу
людської
життєдіяльності, інтересів і потреб,
соціальних відносин. Критерії та способи
оцінки цієї значимості виражені в
моральних принципах і нормах, ідеалах,
установках і цілях.
Потреба – це усвідомлений під
тиском середовища внутрішній брак
ресурсів: їжі, простору, часу, освіти,
визнання, любові і т.д. У зв’язку з цим
визначенням цінністю можна назвати
потребу, оцінену щодо інших потреб за
якою-небудь
шкалою
в
умовах
обмеженості власних ресурсів. При
наявності активної життєвої позиції
цінність обов'язково перетворюється в
мету, тобто цінність, сприйману як
бажаний або передбачуваний результат
запланованої діяльності. При наявності
активної
життєвої
позиції
цінність
обов'язково перетворюється в мету, тобто
цінність, сприйману як бажаний або
передбачуваний результат запланованої
діяльності. У світі існує безліч видів
цінностей: матеріальні, естетичні, етичні і
т.д. Всі вони не можуть стати цілями в
рівній мірі, хоча б з причини обмеженості
ресурсів людини. У філоменологічному
контексті тільки ті цінності, які сприяють
збереженню і розвитку людини, стають
цілями.
Виходячи з вищевикладеного, можна
припустити, що цінності будь-якого
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народу утворюють систему. У такій
системі цінності пов’язані один з одним і
відрізняються між собою за значенням, так
як представляють собою ще й мети. Ті
цінності, які стають цілями, складають
ядро культури та культурної традиції в
цілому, професійної культури зокрема.
Досягнення цілей – це завдання не одного
покоління.
Тому
для
збереження
напрацьованої методології досягнення
цілей та інформації про цінності, які стали
цілями, формується традиція, звичаї,
ритуали, культи, мову, патерни і інші
елементи структури культури в цілому,
професійної культури зокрема. Цінності,
що не стали цілями, але виконують
функції життєзбереження в різних умовах
в більшій чи меншій мірі, переходять на
периферію
культури
(професійної
культури) та традиції. Знання систем
цінностей має велику значення, оскільки
дозволяє: 1) викристалізувати мету або
цілі, якими керується людина на етапах
своєї історичної і культурної еволюції;
2) передбачати поведінку представників
даної спільності, в тому числі і
професійної; 3) моделювати результат
спілкування
різних
співтовариств;
4) уникати
конфліктів;
5) ефективно
управляти
людьми;
6) підвищити
ефективність
реорганізації
системи
професійної освіти; 7) складати рекламу
товарів і послуг для даної професії та інше.
Ядром культури, тим, що поєднує ці
компоненти в єдину цілісність, є
філоменологічна цінність, яка спрямовує і
організовують діяльність особистості в
сфері даної культури. Таким чином, варто
зробити висновок про те, що професійна
культура – це міра й спосіб творчої
самореалізації
особистості
медичної
професійній
діяльності,
сестри
в
спрямованої на освоєння, передачу та
створення цінностей і технологій.
У даній публікації робота подається
в скороченому реферативному варіанті. З
повною версією магістерської роботи Н.А.
Яворська «Формування професійної
культури у майбутніх медичних сестер
вищих медичних навчальних закладів
» можна ознайомитись в бібліотеці
Житомирського інституту медсестринства.
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Робота має наступну структуру.
ВСТУП
РОЗДІЛ I. Теоретичні та методологічні
основи дослідження професійної культури
майбутніх медичних сестер
1.1. Аналітичний огляд літератури по
професійній культурі
1.2. Методологія досліджень
Висновки до розділу I
РОЗДІЛ
II.
Культура:
специфіка,
структура, функції
2.1.Культура і
професійна: сутність,
структура, функції
2.3.Місце і роль культури в контексті
професійної культури
Висновки до розділу II
РОЗДІЛ
III.
Професійна
культура
медичних сестер як специфічна підсистема
культури:
структурно-функціональний
аналіз і динамічний аспект
3.1.Професійна
культура:
сутність,структура,функції
3.2.Особливості професійної діяльності
медичної сестри
3.3.Динаміка
професійної
культури
медичних сестер
Висновки до розділу III
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВИСНОВКИ
На основі узагальнення результатів
теоретичного аналізу та емпіричних
досліджень
у
магістерській
роботі
здійснено
категоріальний
аналіз
професійної культури майбутніх медичних
сестер, її специфіки, структури та
динаміки.
Узагальнення
результатів
дослідження дало змогу констатувати
наступне:
1.
Розкриття
змісту
культури
особистості фахівця дозволяє оцінити
ступінь власної відповідності вимогам
професії; цілеспрямовано вдосконалювати
себе;
усвідомити
рівень
особистої
відповідальності за обрану справу; відчути
свою значущість як в професії, так і в
культурі;
побачити
перспективи
професійного росту.
2.
Визначено
та
обґрунтовано
нерозривний зв’язок як понять культури та
освіти загалом, так і професійної культури

та
професійної
освіти
зокрема.
культури, виступає саме феноменологічна
Зосереджено увагу на аксіологічному та
цінність для вибірки медичних сестер, в
діяльнісному підході, які якнайкраще
той час, як у студентів вона знаходиться на
рзкривають органічну єдність загальної та
периферії
структури
професійної
професійної культури.
культури.
3.
Професійна культура медичної
6.
Майбутні фахівці та працюючі
сестри - це складова професійної культури
медичні сестри, в ядрі професійної
в цілому зі своїми специфічними
культури яких лежить філоменологічна
цінностями,
символами,
нормами,
цінність, показують вищі показники по
Ідеалами,
знаннями,
переконаннями,
критеріям особистих та професійних
ідеалами, професійною мовою, навичками
якостей, свідомо здійснили вибір професії,
та вміннями.
високо оцінюють її соціальне значення.
Загалом,
ми
констатуємо
4.
Емпіричне дослідження виявило
підтвердження
робочої
гіпотези:
такі компоненти професійної культури
професійна культура медичної сестри - це
медичної сестри: філоменологічна цінність
складний феномен, який має своє ядро і
- ядро, соціальні ідеали, професійні
периферію; просдіковується динаміка
навички та вміння, норми взаємодії з
професійної культури медичної сестри;
керівництвом, духовна цінність, особисті
філоменолонічність складає генеральну
якості, стандарти поведінки, професійна
цінність, яка виступає в якості основи
мова, переконання, символи - периферія.
професійної культури.
5.
Ядром,
навколо
якого
об’єднуються всі елементи професійної
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