
МС- 3 курс 

Медсестринство в  психіатрії та  наркології   

Перелік питань до заліку 

1. Історія розвитку психіатрії як науки. Її роль у системі охорони здоров’я.  

2. Організація психіатричної допомоги в Україні.  

3. Науковий внесок вітчизняних фізіологів І.М. Сєченова та І.П. Павлова у 

вчення про вищу нервову діяльність.  

4. Робота молодшого медичного персоналу в психіатричній лікарні та 

психоневрологічному диспансері. Охорона праці в психіатрії.  

5. Принципи догляду, спостереження та лікування психічнохворих.  

6. Експертиза в психіатрії, її види.  

7. Психотерапія як один з основних методів лікування психічнохворих. 

Основи медсестринської психотерапії.  

8. Розлади свідомості, сприймання, пам’яті, мислення у психічнохворих.  

9. Психопатологія емоцій, уваги та рухо-вольової сфери.  

10. Поширені медсестринські діагнози.  

11. Етико-деонтологічні принципи спілкування з пацієнтами.  

12. Психічні розлади при соматичних неінфекційних та інфекційних 

хворобах, інтоксикаціях: причини, симптоми. Порушення психіки при СНІДі, 

нейросифілісі.  

13. Проблеми пацієнтів, хворих на шизофренію. Етіологія, патогенез, основні 

клінічні форми, принципи лікування. Характеристика дефектів особистості.  

14. Проблеми пацієнтів з маніакально-депресивним психозом. Етіологія, 

основні клінічні симптоми маніакальної та депресивної фаз, принципи 

лікування і нагляду за хворими.  

15. Порушення інтелекту (природжені — олігофренії, набуті — деменції). 

Етіологія, види, основні симптоми, лікування і нагляд за хворими.  



16. Роль медичної сестри в проведенні соціальної адаптації при різних 

психічних розладах: шизофренії, МДП, порушеннях інтелекту.  

17. Епілепсія. Етіологія, патогенез, основні прояви: великий судомний напад, 

безсудомні напади, дисфорії, потьмарення свідомості. Особливості нагляду, 

прогноз.  

18. Невідкладна допомога при великому судомному нападі та епілептичному 

статусі.  

19. Розлади психіки на фоні судинної патології головного мозку: 

атеросклерозу судин головного мозку, гіпертонічної хвороби, гіпотонічної 

хвороби.  

20. Стареча недоумкуватість: етіологія, патогенез, клінічні прояви. Догляд та 

нагляд за пацієнтами. Роль медичної сестри в проведенні соціального захисту 

пацієнтів.  

21. Пресенільні деменції (хвороба Піка, Альцгеймера): етіологія, патогенез, 

клінічна картина, лікування. Прогноз.  

22. Психічні розлади при черепно-мозковій травмі — ранні та віддалені. 

Основні клінічні прояви, принципи лікування, догляду та нагляду за 

пацієнтами.  

23. Екологічна психіатрія. Розлади психіки внаслідок природних катаклізмів, 

радіації, вібрації і звуку, несприятливих клімато-метеорологічних умов, змін 

атмосферного тиску і газового середовища, екзогенних інтоксикацій.  

24. Психічні розлади, пов’язані з наслідками аварії на ЧАЕС, екологічними 

катастрофами, терористичними актами.  

25. Неврози: патофізіологічні механізми виникнення, їх види, клінічна 

характеристика. Особливості лікування та нагляду. Диспансеризація.  

26. Реактивні психози: механізм виникнення, клінічні форми. Особливості 

догляду та нагляду. Експертиза. Прогноз.  

27. Психопатії: основні критерії, роль сімейного виховання у виникненні 

психопатій. Клінічні типи, особливості лікування. Профілактика.  

28. Розлади особистості та поведінки. Акцентуації особистості.  

29. Наркологія та основні етапи її розвитку. Медичні та соціальні аспекти 

наркологічних захворювань.  



30. Організація наркологічної служби. Лікувальнопрофілактична робота 

медичного персоналу. Охорона праці в наркології.  

31. Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Їхні 

види.  

32. Терапія алкогольних психозів. Прогноз. Експертиза.  

33. Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Етапи лікування. 

Прогноз. Експертиза.  

34. Нормативні акти МОЗ про строки лікування хворих наркологічного 

профілю.  

35. Тютюнокуріння. Клінічна картина абстинентного синдрому. 

Профілактика та диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями.  

36. Обов’язки молодшого медичного персоналу наркологічної служби: 

наркологічного кабінету, стаціонару, фельдшерського наркологічного 

пункту. Безпека життєдіяльності.  

37. Сучасна концепція медсестринського діагнозу. Найпоширеніші 

медсестринські діагнози.  

38. Невідкладні стани в психіатрії та наркології. Основні 34принципи й 

алгоритми медсестринської допомоги.  

39. Поняття про госпіталізм. Роль медичної сестри в запобіганні й подоланні 

його серед психічнохворих.  

40. Роль медичної сестри у виявленні агравації, симуляції та дисимуляції.  

41. Основи психогігієни та психопрофілактики. Профілактика психічних 

захворювань.  

42. Охорона праці в наркології. 

43. Патологія на рівні інтелектуальної компоненти вольового акту.  

44. Варіанти патології реалізації вольового зусилля.  

45. Синдроми рухових розладів.  

46. Вікові особливості ефекторно-вольових порушень.  

47. Класифікація та визначення розладів свідомості: непсихотичні 

(непродуктивні) форми свідомості.  



48. Психотичні (продуктивні) форми розладів свідомості, що 

супроводжуються маячінням, галюцинаціями. 

49. Непсихотичні межові синдроми: астенічний, апато-абулічний, невротичні 

та неврозоподібні, психопатичні і психопатоподібні.  

50. Особливості догляду, спостереження, транспортування хворих із 

порушенням свідомості.  

51. Типи дефектів: апато-абулічний, астенічний, неврозоподібний, 

психопатоподібний, псевдоорганічний, тимопатичний, гіперстенічний, 

аутистичний, галюцинаторний, параноїдний,дефект з монотонною 

гіперактивністю.  

52. Варіанти психічного дефекту: вроджений (дебільність, імбецильність та 

ідіотія) та набутий (з ведучими особистісними, інтелектуальними та 

особистісно-інтелектуальними розладами).  

53. Типи перебігу біполярного афективного розладу.  

54. Маніакальна фаза біполярного афективного розладу.  

55. Депресивна фаза біполярного афективного розладу.  

56. Циклотимія, дистимія. Масковані депресії.  

57. Сомато-вегетативні прояви в клінічному перебігу БАР.  

58. Принципи терапії хворих на афективні розлади.  

59. Основні симптоми шизофренії.  

60. Основні форми шизофренії.  

61. Факультативні прояви шизофренії.  

62. Параноїдна форма шизофренії.  

63. Кататонічна форма шизофренії.  

64. Проста форма шизофренії.  

65. Гебефренічна форма шизофренії.  

66. Типи перебігу шизофренії.  

67. Шизоафективний та шизотиповий розлад.  



68. Шизофренічне недоумство.  

69. Основні клінічні прояви шизофренії.  

70. Дебюти шизофренії.  

71. Принципи терапії шизофренії.  

72. Основні клінічні прояви епілепсії. Класифікація епілепсії. Пароксизм, 

його характеристика.  

73. Первинна (генуїнна) та вторинна (симптоматична) епілепсія.  

74. Тоніко-клонічний судомний напад, допомога хворому.  

75. Епілептичний статус. Невідкладна допомога при епістатусі.  

76. Епілептичні психози.  

77. Зміни особистості у хворих на епілепсію.  

78. Диференційна діагностика епілептичного та істеричного нападу.  

79. Принципи вибору антиконвульсантів при терапії хворих на епілепсію.  

80. Психічні розлади при травматичних ураженнях головного мозку.  

81. Психічні розлади гострого періоду черепно-мозкової травми,їх лікування 

та профілактика  

82. Психічні розлади віддаленого періоду черепно-мозкової травми, їх 

лікування та профілактика.  

83. Пізні травматичні психози, їх диференційна діагностика та лікування.  

84. Особливості психічних порушень, які викликані екологічно 

несприятливими факторами.  

85. Основні клінічні форми соматогенних психозів.  

86. Психічні розлади при вагітності, у післяпологовому та лактаційному 

періодах.  

87. Особливості психічних розладів при ендокринних захворюваннях.  

88. Основні принципи терапії, реабілітації та профілактики психічних 

захворювань при ендокринних та соматичних захворювань.  

89. Класифікація психічних порушень при гострих та хронічних інфекціях.  



90. Особливості психічних порушень при сифілісі мозку, прогресивному 

паралічі. 

 


