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Предмет: Медсестринство в сімейній медицині                               

Спеціальність: Сестринська справа 

 

Лекція № 2 

 

Тема: Профілактика – основа сімейної медицини 

 

План 

1. Первинна та вторинна профілактика. 

2. Диспансеризація - основа профілактики. 

3. Роль загальної диспансеризації в ранньому виявленні онкопатології та туберкульозу. 

4. Участь медичної сестри у формуванні здорового способу життя. 

5. Форми санітарної пропаганди. 

6. Профілактика ВІЛ- інфекції, СНІДу. 

7. Актуальність проблем профілактики куріння, наркоманії, та алкоголізму серед населення. 

8. Геронтологія як наука. Геронтологічна класифікація. 

9. Проблеми пацієнтів похилого та старечого віку. Патронажні візити сімейної медичної 

сестри. 

10. Режим, геродієта. Пропаганда активного довголіття. 

 

Профілактика – це комплекс міроприємств, рекомендацій, спрямований на  сприятливий 

перебіг захворювання-видужання або досягнення стійкої ремісії. 

Первинна профілактика – це комплекс заходів, спрямованих  на запобігання 

виникненню захворювання  на етапі  перед хвороби, тобто тоді, коли є ще лише фактори 

ризику захворювання. 

 Він складається з медикаментозних засобів, дієтичних порад, рекомендацій щодо  

куріння, вживання алкоголю, способу життя тощо.  

Вторинна профілактика - запобігання рецидивам та повторному захворюванню. 

Диспансеризація – основа профілактики. Диспансеризація – виявлення захворювань на 

ранніх стадіях, динамічне спостереження, виконання рекомендацій з метою запобігання 

розвитку хвороб. Диспансеризація починає проводитись з раннього віку. Спочатку в 

пологовому будинку немовлят оглядають: неонатолог, окуліст, хірург, ортопед, невролог. А 

при потребі – інші фахівці. Потім медична сестра приходить додому на патронаж. Проводить 

огляд дитини, бесіду з мамою про грудне вигодовування. У віці 1 місяць проводиться огляд 

дитини в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу. І так 2 рази на місяць до 1 року 

проводяться обов’язкові медичні профілактичні огляди дітей педіатром і м/с, а в ДДЗ і школі 

лікарями ДДЗ. 

Спостереження дітей необхідно проводити в дитячій поліклініці (консультації) з метою 

комплексного огляду педіатром та іншими спеціалістами і проведення  лабораторного 

обстеження. Комплексна оцінка стану здоров’я дітей проводиться лікарями-педіатрами 

лікувально-профілактичних закладів  під час профілактичних оглядів дітей декретованого 

віку. 

Медичний огляд діти проходять при поступленні  в школу, а потім  щорічно з метою 

раннього виявлення станів та хвороб, що підлягають динамічному нагляду та лікуванню; 

диспансеризація юнаків у військкоматі,  при поступленні на роботу, навчання. 

Працівники громадського харчування 2 рази на рік: 

- флюорографія,  

- гінеколог, уролог для чoловіків,  

- стоматолог,  

-ЛОР,  

-терапевт. 
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Жінкам обов’язково проводиться пальпація молочних залоз  з метою раннього виявлення 

раку молочної залози. Цитологічне дослідження мазки з піхви  для раннього виявлення раку 

шийки матки. Аналіз крові на RW, ЗАК, ЗАС. Флюорографія населення дає змогу виявити 

початкові стадії розвитку раку легень, туберкульозу. 

Санітарно-просвітницька робота полягає в поширенні знань про онкологічні 

захворювання, туберкульоз, інші небезпечні  інфекційні хвороби, шкідливі звички. 

Загальнодержавний характер санітарної освіти в Україні: 

- випуск книг та брошур, що пропагують здоровий спосіб життя; 

- випуск листівок, що роз’яснюють пагубну дію, шкідливість куріння, вживання 

алкоголю, наркотиків. 

Форми санітарної пропаганди: бесіди, лекції, інформаційні листки, виступи на радіо, 

телебаченню.  

Куріння тютюну стало найбільш поширеною шкідливою звичкою, побутовою 

наркоманією. Часто люди не знають істини про вплив тютюнового диму на здоров’я. Чимало 

курців не чули про здатність тютюнового диму викликати розвиток раку легень та інфаркту 

міокарда. 

Боротися з курінням треба насамперед  в сім’ї. Погано, якщо діти бачать, як батьки 

курять. Вони ростуть в оточенні тютюнового диму, з малих літ стають «пасивними 

курцями». Більшість дітей починають курити в школі, деякі в 8-12 років. Отже, виховну 

роботу слід починати з молодших класів. 

На пачках сигарет вказують вміст нікотину і канцерогенних речовин в одній сигареті, 

роблять надписи про те, що тютюновий дим зумовлює рак легень, інфаркт міокарда, бронхіт. 

За кордоном обмежена реклама тютюнових та алкогольних виробів, заборонено в  деяких 

країнах курити на робочих місцях ( в Швеції). Підвищено ціни на тютюнові вироби та 

алкоголь. Дозволено курити тільки в місцях, де є таблички з  написом «Місце для куріння». 

У Німеччині  артистам  не дозволяється з’являтися  з сигаретою на телеекрані до 7 години 

вечора. Забороняється курити в деяких барах, ресторанах, готелях, інших місцях  скупчення 

людей. 

Профілактика ВІЛ-інфекції, СНІДу. 

СНІД сьогодні став однією з найбільших соціальних та медичних проблем в багатьох 

країнах світу. Враховуючи той факт, що медицина поки що немає ефективних засобів 

попередження  і лікування цього грізного захворювання, ВООЗ і національні служби 

охорони здоров’я бачать за необхідне проводити широку  санітарно-просвітницьку роботу 

серед населення по пропаганді здорового способу життя як основної складової профілактики 

СНІДу. 

Основний шлях зараження СНІДом – статевий.              

Нагадаємо: 

ВІЛ-інфекція – захворювання, викликане вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). 

ВІЛ-інфіковані – особи, в організмі яких виявлено вірус імунодефіциту людини.                                    

До категорії ВІЛ-інфікованих належать як особи без клінічних проявів хвороби (носії ВІЛ), 

так і хворі на  СНІД. 

     СНІД – кінцева стадія ВІЛ-інфекції. Хворі на СНІД – особи з різноманітними 

патологічними проявами, зумовленими глибоким ураженням імунної системи вірусом 

імунодефіциту людини. На основі механізмів та факторів передачі ВІЛ-інфекції визначені 

групи підвищеного ризику інфікування ВІЛ: 

1. Гомо- та бісексуали. 

2. Повії та особи, що ведуть нерозбірливе статеве життя. 

3. Реципієнти крові та її препаратів. 

4. Хворі венеричними захворюваннями та вірусним гепатитом В. 

5. Діти, матері яких інфіковані ВІЛ. 

      Таким чином, нерозбірливе статеве життя, гомосексуалізм, проституція, наркоманія – 

це фактори, що сприяють розповсюдженню СНІДу. 
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Геронтологія як наука. 

Геронтологія – наука яка вивчає процеси старіння відповідно до біологічних, фізичних і 

духовних особливостей людей, їх соціальне значення. 

Геріатрія – (від грец. geron, gerontos – старий, jatreo – лікувати) – вчення про хвороби 

похилого і старечого віку. Вона є складовою геронтології. 

За класифікацією ВООЗ: 

 вік 45-59 років вважається середнім, 

  60-74 – похилим, 

75 і більше – старечим, 

понад 90 років – довгожителі. 

Середня тривалість життя: у країнах ЄС чоловіків – 74-77 років; жінок – 80-82 роки. 

  В Україні 1995-96рр.: чоловіків – 67 років, жінок – 73 роки 

 За останні 8 років середня тривалість життя зменшилась на 3 роки. Одна з 

найголовніших демографічних особливостей ХХ століття полягає в прогресуючому 

старінні населення багатьох країн світу. 

Старіння населення – соціальне явище, спричинене особливостями його відтворення 

(співвідношення динаміки народжуваності і смертності). У процесі старіння виникають 

закономірні  обмінні, структурні та функціональні зміни; змінюється зовнішній вигляд, 

психіка і поведінка людини.  

Шкіра стоншується, знижується її еластичність, з’являються зморшки і пігментні плями.  

Волосся сивіє, стає рідким і ламким.  

Очі втрачають звичний блиск, виникає старечий виворіт повік, птоз, атрофія м’язів і 

стоншення підшкірної клітковини, що призводить до утворення шкірних складок. Може 

зменшуватись зріст людини, часто виникає кіфоз. 

   Рухи стають менш плавними, обмежується рухомість в суглобах, хода стає повільною і 

невпевненою. Зменшується сила м’язів, знижується працездатність, швидше настає втома. 

Найхарактерніші ознаки старіння людини: 

- зміна психіки; 

- зсуви в поведінкових і емоційних реакціях; 

- порушення пам’яті; 

- зниження розумової і фізичної працездатності; 

- зниження рухової активності; 

- зниження репродуктивної здатності пов’язані з віковими змінами ЦНС. 

Разом з тим погіршується діяльність аналізаторів, ослаблюється вібраційна, тактильна, 

температурна і больова чутливість, нюх, зменшується гострота зору і сила акомодації яка, 

прогресує пресбіопія, поступово  знижується верхній поріг слуху. 

ССС: у 60 років 

- Зменшується  межа серця. 

- Розширення його порожнини. 

- Потовщується ендокард. 

- Ритм серцевих скорочень трохи сповільнюється – передумови розвитку порушень 

серцевого ритму. 

- Зростає загальний периферійний опір в судинному руслі. 

Дихальна система також піддається інволюційним  змінам: 

- Атрофічні процеси в слизовій оболонці органів дихання. 

- Склероз у стінках бронхів. 

- Знижується резервний об’єм видиху і вдиху. 

- Зменшується життєва ємність легень і їх максимальна вентиляція. 

Органи травного тракту: 

- Прогресують атрофічні зміни епітелію. 

- В слизовій оболонці шлунку зменшується кількість парієтальних клітин. 

- З’являється кишкова метаплазія епітелію. 
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- Створюються несприятливі умови для перетравлення їжі. 

- Слабне перистальтика кишок, що є причиною закрепів у старих людей. 

- Порушення секреторної і моторної функції сприяє розмноженню в травному тракті 

мікрофлори, іноді патогенної. 

- Дезінтоксикаційна функція печінки послаблюється. 

- Знижуєтьсямоторно- евакуаційна функція жовчного міхура. 

       В опорно-руховому апараті прогресує старечий остеопороз і остеохондроз, атрофія 

скелетних м’язів. 

Найпоширеніші хвороби в осіб похилого і старечого віку: 

- атеросклероз; 

- ІХС і мозку; 

- цукровий діабет; 

- артеріальна гіпертензія; 

- серцева недостатність; 

- паркінсонізм; 

- онкологічні захворювання. 

    Серед психічних хвороб переважають: 

- астенічний та іпохондричний синдроми; 

- маячня ( ідея матеріальних збитків, втрати, «шкірні паразити», галюциноз Боне) 

- хвороба Альцгеймера, Піка. 

    Під час лікування і догляду за геріатричними хворими завжди треба враховувати їх 

загальний соматичний стан. Характерною особливістю є погана переносимість лікарських 

засобів: обережно повільно підвищують дози; зменшують максимальні дози. 

    Із психотерапевтичних засобів велике значення має сімейна психотерапія. Важливу 

роль в цьому відіграє медична сестра. Реабілітація пацієнтів похилого віку побудована на 

вмілому стимулюванні їхніх психічних і фізичних можливостей за допомогою тих форм 

діяльності, які раніше були звичними. 

     Догляд за пацієнтами похилого і старечого віку вимагає від медичного персоналу 

чимало часу і уваги. Головна умова догляду – повага до особистості хворого, терпляче 

ставлення до його фізичних і психічних недоліків (дратівливість, балакучість, іноді 

недоумкуватість).До пацієнтів слід звертатись на ім’я та по-батькові. Сімейна медична 

сестра має знати, що відповідний догляд і лікування можуть значно полегшити стан хворого. 

      Загальний догляд має свої особливості. Часто порушується сон, через що, вдень 

дрімають, а вночі не можуть заснути. Забезпечують міцний нічний сон: свіже повітря в 

кімнаті (18-20ºС), тепла і м’яка ковдра, спокійна обстановка, легкий масаж спини, іноді – 

тепле пиття. 

При нічному болю хребта та кінцівок: зробити ліжко зручнішим, покласти дерев’яний 

щит під матрац, правильне положення кінцівок у ліжку. 

    Важливе дотримання режиму, призначеного лікарем, вчасно приймати ліки, 

виконувати інші процедури. Правильний догляд, гігієнічні процедури, профілактика 

пролежнів. 

Геродієта 

     Для профілактики закрепів рекомендують вводити в раціон продукти, багаті на 

клітковину: яблука, сливи, чорнослив, кефір, чорний хліб, настоянки трав – листя сени, 

ромашки або безсмертника, випивати щодня натще склянку холодної води. 

 Більше вживати рослинних жирів. 

 Зменшити вживання солі до 6-8 г/добу. 

 Рідину обмежують при наявності набряків. 

 Потрібні вітаміни. Vit С – ущільнює стінки кровоносних судин (чорна смородина, 

шипшина, зелена цибуля). 
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Якщо немає зубів – вживати напіврідкі перетерті страви невеликими порціями 4-6 разів 

на день. Медикаментозна інтоксикація виникає внаслідок зниження детоксикаційної функції 

печінки – сприяє накопичення препаратів і продовження їх розпаду. 
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