
 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

з дисципліни  
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Геронтологія як наука, основні поняття.  

2. Біологія старіння: теорії, закономірності, механізми, види (природне, фізіологічне); 

сповільнене (ретардоване); патологічне (прискорене); передчасне (прогерія) у дітей та 

дорослих.  

3. Календарний і біологічний вік людини, їх показники для визначення швидкості 

старіння.  

4. Метеопатичні реакції в похилому та старечому віці.  

5. Організація профілактичної та лікувальної допомоги геріатричним пацієнтам, обов’язки 

медичної сестри щодо їх виконання. Лікувальнопрофілактичні заклади геріатричного 

типу.  

6. Геріатрія. Особливості перебігу хвороб у старечому віці.  

7. Метаболізм ліків та особливості фармакотерапії в старіючому організмі.  

8. Психологічні особливості стосунків медичної сестри і пацієнтів похилого та старечого 

віку.  

9. Методика медсестринського обстеження геріатричного пацієнта.  

10. Особливості організації геріатричного догляду за пацієнтами похилого та старечого 

віку, принципи їх реабілітації.  

11. Вікові зміни серцево-судинної системи та формування захворювань на тлі 

інволютивних змін.  

12. Артеріальна гіпертензія в похилому та старечому віці. Визначення, етіологія, 

класифікація. Особливі форми артеріальної гіпертензії: ізольована систолічна, 

склеротична. Псевдогіпертензія. Медсестринська діагностика. Значення добового 

моніторування артеріального тиску. Медсестринський процес.  

13. Кризи при артеріальній гіпертензії (гіпертонічний, гіпоангіотензивний). Невідкладна 

медсестринська допомога при них.  

14. Симптоматичні артеріальні гіпертензії. Медсестринське обстеження. Участь у 

медикаментозному лікуванні.  

15. Атеросклероз, ішемічна хвороба серця у похилому та старечому віці. Особливості 

клінічних проявів стенокардії (клінічні еквіваленти приступу), інфаркту міокарда при 

супутній патології в похилому та старечому віці (артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 

тощо). Медсестринська діагностика, надання допомоги на догоспітальному етапі.  

16. Медсестринський процес при хронічній недостатності кровообігу у пацієнтів похилого 

та старечого віку. Медсестринське обстеження та діагностика. Участь у лікуванні. 

Профілактика. 

 17. Аритмії у похилому та старечому віці (миготлива, екстрасистолія, блокади тощо). 

Визначення, етіологія, класифікація. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

Участь медичної сестри у медикаментозному лікуванні.  

18. Потенційні проблеми пацієнтів із патологією серцево-судинної системи, пов’язаних із 

тривалим прийомом ліків (серцевих глікозидів, ІАПФ, сечогінних, вазодилятаторів, 

антагоністів кальцію тощо) та супутньою патологією.  

19. Вікові зміни органів дихання та формування захворювань на тлі інволютивних змін.  

20. Пневмонія, бронхіт, бронхіоліт, ХОЗЛ, рак легень. Визначення, етіологія, 

класифікація. Медсестринська діагностика. Медсестринський процес при цих 



захворюваннях. Переваги лікування вдома (домашній стаціонар), показання до 

госпіталізації.  

21. Емфізема легень у похилому та старечому віці. Медсестринська діагностика.  

22. Потенційні проблеми пацієнтів із патологією органів дихання, пов’язані з тривалим 

прийомом ліків (антибіотиків, сульфаніламідів тощо) та супутньою патологією.  

23. Вікові зміни системи травлення та формування захворювань на фоні інволютивних 

змін.  

24. Гастрити (гострий та хронічний типу А, В), рак шлунка. Особливості клінічних 

проявів, перебігу в похилому та старечому віці. Медсестринський процес. Участь 

медсестри в медикаментозному лікуванні. Профілактика зневоднення.  

25. Виразкова хвороба (пізня, стара, стареча). Особливості клінічних проявів, перебігу в 

похилому та старечому віці. Медсестринське обстеження, участь у лікуванні. 

Профілактика.  

26. Медсестринський процес при рефлюксгастроезофагальній хворобі.  

27. Медсестринський процес при ішемічній хворобі кишок.  

28. Жовчнокам’яна хвороба, токсичний (медикаментозний) гепатит, цироз. Особливості 

клінічних проявів, перебіг. Медсестринська діагностика. Медсестринські втручання.  

29. Дивертикулярна хвороба кишок у похилому та старечому віці. Медсестринський 

процес.  

30. Закрепи у похилому та старечому віці. Визначення, етіологія, класифікація, клінічні 

прояви. Медсестринський процес.  

31. Потенційні проблеми пацієнтів, пов’язані з тривалим прийомом ліків (обволікальних, 

проносних тощо) та супутньою патологією.  

32. Вікові особливості нирок і сечових шляхів та формування захворювань на тлі 

інволютивних змін.  

33. Особливості перебігу старечого хронічного пієлонефриту. Особливості гострого 

пієлонефриту. Значення рефлюкс-нефропатії. Медсестринський процес, основні принципи 

лікування.  

34. Гломеронефрит у похилому та старечому віці, діабетична нефропатія. 

Медсестринський процес.  

35. Старечий амілоїдоз нирок, нефротичний синдром. Визначення, етіологія, класифікація. 

Медсестринський процес. Сучасні підходи до лікування та профілактики.  

36. Інфекція сечових шляхів. Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринська 

діагностика, догляд. Участь медсестри у медикаментозному лікуванні. Фітотерапія як 

засіб тривалого лікування.  

37. Доброякісна гіперплазія, рак передміхурової залози у старечому віці. Прояви. 

Медсестринський процес.  

38. Нетримання та затримка сечі. Причини, клінічні прояви. Медсестринський процес. 

Сучасні підходи до лікування. Значення догляду.  

39. Потенційні проблеми пацієнтів із захворюваннями сечової і статевої систем, пов’язані 

з тривалим прийманням ліків (антибіотиків із цитостатичною дією, сульфаніламідних 

препаратів тощо) та супутньою патологією.  

40. Вікові зміни системи кровотворення, виникнення захворювань на тлі інволютивних 

змін.  



41. Етіологія, клінічні прояви, діагностика анемій в похилому віці (залізодефіцитна, 

анемія при хронічних захворюваннях, гіпо- та апластична анемії). Медсестринський 

процес.  

42. Гемобластози у похилому та старечому віці. Медсестринський процес.  

43. Геморагічний синдром у похилому та старечому віці, зв’язок із тривалим прийомом 

ліків. Медсестринський процес.  

44. Потенційні проблеми, пов’язані з тривалим прийманням ліків (антибіотиків, 

цитостатиків тощо) та супутньою патологією. 

 45. Вікові зміни ендокринної системи та формування захворювань на тлі інволютивних 

змін.  

46. Цукровий діабет типу 2 у похилому та старечому віці. Визначення, етіологія, 

класифікація, чинники ризику. Медсестринська діагностика. Медсестринські втручання: 

підготовка пацієнтів до лабораторних та інструментальних досліджень, догляд при 

діабетичних мікро- і макроангіопатіях. Принципи лікування, участь медсестри в 

медикаментозному лікуванні, дієтотерапії. Фітотерапія як засіб тривалого лікування.  

47. Ускладнення цукрового діабету типу 2: розвиток, перебіг, особливості надання 

допомоги при гіперглікемічній, гіпоглікемічній комах.  

48. Поняття про гіперосмолярну, гіперлакцидемічну кому в похилому та старечому віці.  

49. Захворювання щитоподібної залози у похилому та старечому віці. Медсестринський 

процес.  

50. Потенційні проблеми, пов’язані з тривалим прийманням ліків (бігуанідами, 

тетраполісахаридами, препаратами сульфанілсечовини тощо) та супутньою патологією.  

51. Вікові зміни психоневрологічної сфери та формування захворювань на тлі 

інволютивних змін.  

52. Деменції пізнього віку: хвороби Альцгеймера, Паркінсона. Визначення, етіологія, 

класифікація. Медсестринський процес.  

53. Сплутаність (делірій). Визначення, етіологія, класифікація. Потенційні проблеми при 

тривалому застосуванні антигістамінних, протаритмічних (хінідін), антидепресантів, 

антипаркінсонічних, гіпотензивних (клофелін), антиспастичних (атропін, скополамін), 

протисудомних (фіналепсин), психотропних (препарати літію, аміназин тощо) препаратів, 

серцевих глікозидів, стероїдів. Медсестринський процес.  

54. Порушення сну. Медсестринський процес.  

55. Соматоформні розлади. Визначення. Тактика медичної сестри.  

56. Депресії в похилому та старечому віці. Причини. Медсестринський процес.  

57. Вікові зміни опорно-рухового апарату та формування захворювань на тлі 

інволютивних змін.  

58. Медсестринський процес при остеопорозі, деформівному артрозі.  

59. Потенційні проблеми пацієнтів із патологією опорно-рухового апарату, пов’язаних із 

тривалим прийманням ліків і супутньою патологією.  

60. Вікові зміни органа зору та виникнення захворювань на тлі інволютивних змін.  

61. Клінічні прояви, перебіг, прогноз старечої катаракти, глаукоми, ретинопатії. Підходи 

до лікування. Медсестринський процес. Профілактика.  

62. Клінічні прояви при старечому вивертанні, завертанні повіки, атонії сльозових шляхів. 

Підходи до лікування. Медсестринський процес. Профілактика.  

63. Вікові зміни органа слуху та формування захворювань на тлі інволютивних змін.  



64. Клінічні прояви та медсестринський процес при віковій туговухості, вестибулярних 

порушеннях у старості. Профілактика падінь.  

65. Вікові зміни шкіри та формування захворювань на тлі інволютивних змін.  

66. Доброякісні (папілома, стареча кератома, шкірний ріг, гемангіома) та злоякісні 

(базаліома, меланома тощо) пухлини шкіри у похилому та старечому віці. 

Медсестринський процес.  

67. Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної 

безпеки при соматичних захворюваннях у пацієнтів похилого та старечого віку. 

68. Особливості змін кісткової тканини з віком. 

69. Основні етіологічні фактори розвитку остеопорозу. 

70. Основні лікарські засоби використовують для лікування остеопорозу. 

71. Особливості дієти при остеопорозі. 

72. Метаболічні захворювання скелета в геріатричному віці. 

73. Медикаментозне купіровання больового синдрому при остеохондрозі. 

74. Основні симптоми остеохондрозу грудного відділу хребта. 

75. Основні діагностичні методи опорно-рухового апарату в похилому віці. 

76. Вікові зміни щитоподібної залози. 

77. Основні симптоми гіпертиреозу. 

78. Основні етапи купірування гіпертиреоїдного кризу. 

79. Провокуючі чинники гіпотиреоїдної коми. 

80. Особливості дієт при захворюваннях щитоподібної залози. 

81. Основні симптоми цукрового діабету. 

82. Основні ускладнення цукрового діабету. 

83. Основні аспекти дієтичного харчування при цукровому діабеті. 

84. Ускладнення патологічного клімаксу у жінок та чоловіків. 

85. Основні структурно-функціональні зміни ЖКТ в процесі старіння. 

86. Особливості гастриту в похилому віці. 

87. Основні прояви перфорації виразки шлунка. 

88. Особливості харчування при хронічному холециститі. 

89. Основні етіологічні чинники закрепів в похилому віці. 

90. Причини та основні симптоми печінкової кольки. 

 


