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Тема № 22  Сім’я та здоров’я. Активне довголіття 

 

-  Особливості здоров’я дорослого населення залежно від сімейного стану. 

-  Соціально-психологічні проблеми сім’ї, проблеми розлучення.  

-  Роль сім’ї у формуванні здоров’я дітей.  

-  Визначення поняття геронтологія, герогігієна, геріатрія.  

-  Проблеми людей похилого віку.  

-  Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.  

-  Можливі проблеми пацієнта, наприклад: розлучення, психологічна адаптація людей 

старечого віку.  

- Основні умови активного довголіття.  

 

Тестові завдання  

1. Особливості психології людей похилого віку досліджуються:  

а) гендерною психологією;  

б) соціальною психологією;  

в) геронтопсихологією;  

г) теорією генетично запрограмованого старіння.  

 2. Геронтогенез – це: 

1) період старіння, який розпочинається після 60 років;  

2) період старіння, який розпочинається після 90 років;  

3) період старіння, який розпочинається після 40 років;  

4) період старіння, який триває до 60 років. 

 3.Галузь медицини, яка вивчає хвороби людей пізнього віку та методи їх лікування 

називається:  
1) геогігієна;  

2) геронтологія;  

3) геріатрія;  

4) геронтопсихологія  

4.Закономірності розвитку психіки людей похилого віку вивчає: 
 1) геронтологія;  

2) геронтопсихологія;  

3) геріатрія;  

4) демографія;  



5) вікова психологія.  

5.Патологічне старіння спричинене:  
1) різноманітними захворюваннями;  

2) старінням скелету;  

3) патопсихологією;  

4) спадковістю;  

5) віком людини.  

6.Геронтологи розрізняють кілька видів старості:  
1) хронологічну  

2) фізіологічну  

3) психологічну  

4) моральну  

5) соціальну 

7.Старіння органів, функціональних систем, психологічних процесів відбувається: 
1) фронтально; 

 2) нерівномірно;  

3) лінійно.  

8. Руйнівний процес , що неминуче розвивається з віком в результаті наростаючої 

шкідливої дії екзогенних факторів , називається:  
1) старістю;  

2) старінням ;  

1) деградацією.  

9. Процес стабілізуючий життєдіяльність організму , спрямований на 

попередження пошкодження живих систем з віком , називається:  
1)вітауктом;  

2) імунітетом;  

3) стабільністю  

10.Основним завданням сучасної геронтології є:  
1 ) поліпшення матеріального становища літніх людей  

2 ) подовження періоду старості  

3 )боротьба з природним старінням  

4 ) боротьба з передчасним старінням , збереження здоров'я і активного довголіття. 

11.Старість є:  

1 ) патологічним процесом, що відбувається в організмі з віком  

2 ) заключним періодом вікового розвитку організму людини  

3 ) природною хворобою  

12. Збільшення частки літніх і старих людей в усьому населенні - це старіння:  
1 ) патологічне  

2 ) соціальне 

3 ) демографічне  

4 ) психічне  

13. У соціальному аспекті геронтологія вивчає (зазначити неправильний варіант) : 

1) місце і положення старих людей у суспільстві ;  

2) соціальну політику щодо старих людей;  

3) індивідуальні переживання старих людей;  

4) психологію літніх і старих людей. 


