
РЕФЕРАТИ з дисципліни  

МЕДСЕСТРИНСТВО В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ 
 

Структура реферату: з чого почати 

В середньому, обсяг одного реферату повинен становити до 15-16 сторінок. 

Структура реферату стандартна для всіх дисциплін: 

 Титульна сторінка; 

 Зміст; 

 План (короткий і розгорнутий план, як правило, об’єднується в один); 

 Введення (близько 10% від обсягу всієї роботи, не більше 2-х аркушів); 

 Основна частина; 

 Висновок (не більше 3-х листів або близько 20% від обсягу всієї 

роботи); 

 Список використаної літератури; 

 Програми: схеми, графіки, фотографії (не більше 5-ти листів). 

Реферат можна написати по держ. стандартам: звичайний шрифт Times 

New Roman з кеглем 12 або 14, і відступами на полях або з усіх боків по 2 

(іноді 2,5 см), або з відступами з лівого краю – 3 см, з правого – 1 см, а верх і 

низ – по 2 см. 

 

Новий абзац повинен починатися з нового рядка розміром в 1 см, а кожен 

новий розділ – обов’язково з чистого аркуша. Рекомендується 

використовувати не менше 7-ми різних джерел літератури. Природно, чим 

більше сучасна буде використана література, тим більше актуально ви 

зможете розкрити задану тему і отримати високу оцінку. 

 

 

Перелік тем  (кожний готує по три реферати): 

 

 

1. Основні напрями діяльності сімейних медиків: профілактична робота, 

діагностично-лікувальна, протиепідемічна, санітарно-освітня та 

соціально-психологічна. 

2. Основні проблеми сімейної медицини на сучасному етапі. 

3. Участь медичної сестри у проведенні профілактичної роботи на 

дільниці сімейної медицини. 

4. Кабінет здорової дитини. “Школа молодої мами”, “Школа молодого 
батька”, участь сімейної медичної сестри в їхньому функціонуванні. 
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5. Участь медичної сестри в проведенні диспансерного спостереження. 

6. Здоровий спосіб життя. 

7. Профілактика нестачі йоду серед населення. 

8. Егогенія, ятрогенія, причини їх виникнення. Моральна та правова 
відповідальність сімейної медичної сестри. Види професійних порушень, 
їх вплив на пацієнта. Посадові злочини сімейної медичної сестри та 
запобігання їм. Сімейна медична сестра та закон. Соціально-
психологічна допомога населенню дільниці, участь сімейної медичної 
сестри в її проведенні. 

9. Геронтологія як наука. Геронтологічна класифікація. Середня 
тривалість життя. Проблеми пацієнтів похилого та старечого віку. 
Патронажні візити сімейної медичної сестри. Особливості роботи з 
геріатричними пацієнтами. Вікові зміни органів і систем у процесі 
старіння (коротка інформація). Множинність патології пацієнтів похилого 
та старечого віку. Психосоматичні захворювання, участь сімейної 
медичної сестри в їх профілактиці. Режим, геродієта, основні принципи 
фармакотерапії. Пропаганда активного довголіття. 

10. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим. 
11. Профілактика шлунково-кишкових кровотеч, участь сімейної медичної 

сестри в її проведенні. 
12. Накази СЕС. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з 

інфекційною патологією. 
13. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з 

артеріальною гіпертензією. Роль сімейної медичної сестри в 
профілактиці артеріальної гіпертензії. 

14. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з патологією 
органів травлення. 

15. Клінічні протоколи надання медичної допомоги пацієнтам з 
ендокринною патологією. 

16. Особливості перебігу інфаркту міокарда у пацієнтів похилого віку. 
Виконання етапів медсестринського процесу. Проведення 
реабілітаційних заходів на поліклінічному етапі спостереження. 

17. Хронічний тонзиліт. Виконання етапів медсестринського процесу, 
проведення заходів вторинної профілактики. 

18. Позаматкова вагітність. Відпрацювання практичних навичок. 
19. Гострий апендицит у дітей раннього віку. Проведення етапів 

медсестринського процесу. 
20. Кабінет функціональної діагностики. Відпрацювання практичних 

навичок. 
21. Епідемічний паротит. Проведення етапів медсестринського процесу. 
22. Гастроентероколіт у немовляти. Відпрацювання практичних навичок. 
23. Нейроциркуляторна дистонія. Відпрацювання практичних навичок. 



Проведення заходів вторинної профілактики. 
24. Геморагічні захворюваннях у дітей. Проведення етапів 

медсестринського процесу. Відпрацювання практичних навичок. 
25. Амбулаторний прийом з кардіологом. Відпрацювання практичних 

навичок. 
26. Суглобовий синдром при подагрі. Виконання етапів медсестринського 

процесу. Проведення реабілітаційних заходів. 
27. Ювенільний ревматоїдний артрит. Відпрацювання практичних 

навичок. 
28. Цироз печінки. Виконання етапів медсестринського процесу. 

Проведення реабілітаційних заходів. 
29. Цукровий діабет у дітей. Відпрацювання практичних навичок. 

Складання лікувальної дієти. 
30. Рак щитоподібної залози. Відпрацювання практичних навичок. 

Проведення заходів первинної профілактики. 
31. Лімфогранульоматоз. Проведення етапів медсестринського процесу. 

Відпрацювання практичних навичок. 
32. Фітотерапія при захворюваннях органів травлення. Виготовлення 

санітарного бюлетеня. 
33. Анемія у вагітних. Проведення етапів медсестринського процесу, 

заходів первинної профілактики. 
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