
Практичне заняття 8.   

Предмет : Медсестринство в геронтології та геріатрії 

Тема : Захворювання травної системи в похилому віці. 

 

 

Кількість навчальних годин- 4 г 

Актуальність теми:     

1.  Актуальність теми: хвороби ШКТ в геріатрії е своєрідним прогресуючим 

запальним процесом оболонок шлунка або кишечника, Виразкові 

пошкодження шлунка   у людей похилого віку виникають в 3 рази частіше, 

ніж в 12-палій кишці. Рак шлунка з'являється здебільшого у віці 40-70 р. Всі 

ці патологічні стани виникають одночасно, що створює медичні і соціальні 

проблеми. Отже, патологія шлунка в геріатрії є однією з найбільш 

актуальних тем. 

Навчальні цілі: ознайомити студентів з причиною, особливостями клінічних 

проявів, методами обстеження, принципами лікування та вторинної 

профілактики. 
знати :  

- вікові зміни органів травної системи в процесі старіння; 

- основні клінічні ознаки захворювань органів ШКТ; 

-  основні методи дослідження при данній патології; 

- основні проблеми пацієнта при захворюваннях органів ШКТ; 

- особливості реалізації мед сестринського процесу при захворюваннях ШКТ. 

 

вміти : володіти в повному обсязі компетентностями загальними та фаховими у 

відповідності до дисципліни медсестринство в геронтології та геріатрії та відповідної 

теми курсу. 

-здійснити обстеження пацієнта та визначати стан його здоров'я  за одержаними показниками;  

-підготувати пацієнта до лабораторних, інструментальних досліджень; 

-здійснювати медсестриський процес при захворюваннях органів шлунково-кишкового 

тракту у похилому віці; 

-здійснювати реалізацію мед сестринського процесу в умовах домашнього стаціонару; 

- дотримуватись вимог медичного та правового законодавства в роботі медичної сестри;  

-приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної командної роботи; 

- здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній медсестринській 

практиці; 

- виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових методів 

дослідження; 

-  навчати пацієнта оздоровчим дихальним методикам для покращення стану здоров’я; 

- вміти  вести передбачену МОЗ України медичну документацію, дотримуватися правил 

протиепідемічного режиму, техніки безпеки та охорони праці; 
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