
Практичне заняття 2.   

Предмет : Медсестринство в геронтології та геріатрії 

Тема : Геронтологія,  сучасні теорії старіння та завдання  геріатричної допомоги . 

 

Кількість навчальних годин- 4 г 

Актуальність теми: Питання геронтології цікавили науковців ще з давніх часів. Які 

фактори сприяють подовженню життя, а що є негативним на стан здоровя. Геронтологічні 

аспекти старіння. Організація геронтологічної служби України, участь медичної сестри 

сімейної медицини в забезпеченні здоров’я літніх людей та покращення якості їх життя. 

Роль медичної сестри в підвищенні якості геріатричної допомоги в України.  

Навчальні цілі:  

знати :Основи геронтології. Видова та індивідуальна тривалість життя людини, 

класифікація ВООЗ. Старість, як закономірний заключний період життя людини. Поняття 

про взаємозв'язок між процесами руйнування (старіння) та стабілізації в старіючому 

організмі. Біологія старіння: теорії закономірні механізми, види, сповільнення, 

патологічне прискорене.  Основні завдання геріатричної допомоги в Україні,  участь 

медичної сестри сімейної медицини в забезпеченні здоров’я літніх людей та покращення 

якості їх життя. Роль медичної сестри в підвищенні якості геріатричної допомоги в 

України.  

 

вміти 

Навчальні цілі:  

знати :Основи геронтології. Видова та індивідуальна тривалість життя людини, 

класифікація ВООЗ. Старість, як закономірний заключний період життя людини. Поняття 

про взаємозв'язок між процесами руйнування (старіння) та стабілізації в старіючому 

організмі. Біологія старіння: теорії закономірні механізми, види, сповільнення, 

патологічне прискорене.  Основні завдання геріатричної допомоги в Україні 

вміти : володіти в повному обсязі компетентностями загальними та фаховими у 

відповідності до дисципліни медсестринство в геронтології та геріатрії та відповідної 

теми курсу. 

здійснити обстеження пацієнта та визначати стан здоров'я геріатричного  пацієнта за одержаними 

показниками; збирання скарг, анамнезу в пацієнтів літнього та старечого віку за 

протоколом;  організація домашнього стаціонару та геріатричного догляду за 

пацієнтами літнього та старечого віку. ;  збирання скарг, анамнезу в пацієнтів літнього 

та старечого віку за протоколом;  організація домашнього стаціонару та 

геріатричного догляду за пацієнтами літнього та старечого віку. ;  володіння правилами 

прийому пацієнтів у геріатричному кабінеті поліклініки; догляд за пацієнтами, які 

перебувають на ліжковому режимі, за безнадійно хворими (допомога пацієнту в 

здійсненні особистої гігієни, харчуванні, профілактика пролежнів тощо) ; догляд за 

пацієнтами, які перебувають на ліжковому режимі, за безнадійно хворими (допомога 



пацієнту в здійсненні особистої гігієни, харчуванні, профілактика пролежнів тощо) ;  

Відпрацювання методики збирання скарг, анамнезу, проведення об’єктивного обстеження 

пацієнтів, визначення стану здоров’я за отриманими показниками.Ведення медичної 

документації 

 Завдання Практичні навички 

Геріатричне відділення, будинок-

інтернат геріатричного типу 

Скласти структуру будинку -

інтернату 

Вказати відповідні 

завданню навички 

Хоспіс,  функціональні 

підрозділи, обладнання. 

Вказати компетентності, 

якими має володіти медична 

сестра у паліативній службі 

 

Особливості роботи медичного 

працівника з догляду за 

пацієнтами літнього та старечого 

віку, які перебувають на 

ліжковому режимі, 

У відповідності до 

Протоколу визначити 

основні завдання (практичні 

навички) догляду  

Вказати протоколи 

виконання відповідних 

завданню навичок 

Організація домашнього 

стаціонару. 

Визначити необхідні умови 

для організації домашнього 

стаціонару 

Вказати відповідні 

завданню навички 
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