
Питання до заліку  

1. Історія етичних концепцій і вчень. Поняття про медичну етику, її основні 

завдання. 

2. Медична деонтологія як розділ медичної етики, її основні завдання , 

сукупність етичних норм, необхідних медичним працівникам для виконання 

своїх професійних обов’язків.  

3. Догіппократівський період розвитку медичної етики. Етичний кодекс лікарів 

Стародавньої Індії . 

4. Етичний кодекс лікарів Стародавнього Тибету, викладений в трактаті "Жуд-

ши".  

5.Середньовічний кодекс китайських лікарів, викладений в книзі "Тисяча золотих 

ліків". 

6. Основні риси лікарської етики медицини періоду Гіппократа.  

7.Розвиток медичної етики Західної Європи  

8.Розвиток медичної етики в Київській Русі. Внесок вітчизняних клініцистів в 

розвиток учення про медичну деонтологію. 

9.Основні етичні категорії: обов’язок, гідність, совість, честь, відповідальність.  

10.Поняття про обов’язок медичної сестри. Почуття гідності, честі і 

відповідальності — невід’ємна риса характеру медичної сестри.  

11.Етичний кодекс медичної сестри України, значення морально-етичних норм в 

охороні здоров’я населення, роль медичної сестри в дотриманні етичних норм. 

12.Поняття про професійну таємницю. Збереження інформації особистого, 

інтимного та медичного характеру.  

13.Збереження професійної таємниці та інформування пацієнта. Закон України 

«Про права пацієнтів в Україні». Права пацієнта. Принципи толерантності та 

конфіденційності.  



14.Колегіальність у медичному колективі як один із наріжних принципів 

регулювання стосунків між співробітниками. 

15. Концептуальні принципи та засади професійної колегіальності.  

16.Фахова взаємоповага, порозуміння та вимогливість до практичної роботи 

медичних працівників заради інтересів пацієнта.  

17.Етика взаємовідносин медичної сестри в лікувально-профілактичних закладах 

різного профілю (стаціонар, поліклініка, відділення медсестринського догляду, 

хоспіс, амбулаторії сімейної медицини тощо).  

18.Особливості спілкування медичної сестри й пацієнта. Проблеми в повсякденній 

діяльності медичної сестри, пов’язані з доглядом за пацієнтом. 19.Профілактика 

виникнення конфліктних ситуацій і роль медичної сестри в їх вирішенні.  

20.Психогенні фактори та їхній вплив на пацієнтів.  

21.Клінічна класифікація типів пацієнта. Тактика медичної сестри залежно від 

типу пацієнта. 

22.Професійна поведінка медичної сестри. 

23. Ставлення суспільства, громади, пацієнтів до медичної сестри.  

24.Об’єктивні і суб’єктивні причини виникнення помилок у роботі медичної 

сестри.  

25.Проступки медичних сестер: цивільні, адміністративні, дисциплінарні. 

26.Відповідальність медичних сестер за скоєні проступки: цивільна, 

адміністративна, дисциплінарна.  

27.Кримінальна відповідальність медичних сестер за скоєння злочинів.. 

 


