
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

1. Медична етика, її завдання.

2. Медична деонтологія, її завдання.

3. Етичний кодекс медичної сестри України.

4. Основні етичні категорії, визначення понять.

5. Об’єктивні і суб’єктивні помилки в роботі медичного працівника.

6. Цивільні, адміністративні і дисциплінарні проступки в діяльності 

медичних працівників і відповідальність за них.

7. Кримінальна відповідальність у діяльності медичного працівника.

8. Колегіальність у медичному колективі як один із наріжних принципів 

регулювання стосунків між співробітниками. >

9. Психологічні варіанти взаємовідносин медичної сестри і пацієнта.

10. Типи медичної сестри.

11. Особливості спілкування медичної сестри І пацієнта.

12. Класифікація типів пацієнтів.

13. Поняття професійної таємниці.

14. Клятва Гіппократа.

15. Клятва Ф. Найтінгейл.

16. Поняття про ятрогенні захворювання.

17. Роль психіки у виникненні ятрогеній.

18. Фактори, що зумовлюють виникнення ятрогенних захворювань.

19. Види ятрогеній залежно від причини їх розвитку.

20. Профілактика ятрогеній.

21. Паліативна медицина в Україні.

22. Професійна діяльність медичної сестри в хоспісах.

23. Біоетичні проблеми народження

24. Біоетичні проблеми смерті.

25. Конфіденційність та толерантність -основні принципи в діяльності 

медсестри,

26. Субординація в діяльності медичної сестри.



27. Біоетика. Філософія збереження життя, збереження здоров’я.

28. Вербальні та невербальні ознаки розладів психоемоційного сфери

29. Права пацієнта в збережені прав людини

30. Концепція захисту пацієнта від болю-нова парадигма розвитку охорони 

здоров’я в Україні

31. Кримінальна відповідальність в діяльності медичної сестри.

32. Відповідальність за розкриття конфіденційної інформації

33. Поняття добра і зла, совісті І честі, справедливості та сенсу життя

34. Принципи поведінки лікарів: гуманізм, справедливість, “не нашкодь”, 

“роби добро”.
•а.

35. Етичні проблеми в сучасній медицині.

36. Етичні проблеми нових «технологій зачаття» {штучного запліднення).

37. Евтаназія -  моральні, правові і соціальні проблеми.

38. Моральні проблеми переривання вагітності (аборт).

39. Ідея справедливості і форми організації охорони здоров’я.

40. Співчуття та милосердя у медичній діяльності.

41. Психологічні основи спілкування медичної сестри та пацієнта

42. Сучасні уявлення про хворобу та проблеми медсестринської етики й 

деонтології

43. Помилки в професійній діяльності медичних працівників та етичне 

оцінювання їх

44. Особливості спілкування медичної сестри з пацієнтами різного віку.

45. Профілактика виникнення конфліктних ситуацій та роль медичної 

сестри в їх вирішенні.


