
Практичне заняття 5.   

Предмет : Медсестринство в геронтології та геріатрії 

Тема : Особливості перебігу  захворювань органів дихання 

в людей похилого та старечого віку. 

 

Кількість навчальних годин- 4 г 

Актуальність теми:    В  органах дихальної системи   при старінні відбуваються значні 

морфологічні та функціональні зміни, в результаті чого  деформується грудна клітка, 

зменшується її рухомість, що негативно впливає на перебіг захворювань.  Дихальна 

патологія набирає своєрідних особливостей, знання яких необхідне для правильного 

розуміння симптоматики хвороб та особливостей її лікування, догляду за хворим та 

здійснення мед сестринського процесу . 

Навчальні цілі:  

знати :  

- вікові зміни органів дихання в процесі старіння; 

- основні клінічні ознаки захворювань органів дихання; 

-  основні методи дослідження при данній патології; 

- основні проблеми пацієнта при захворюваннях органів дихання; 

- особливості реалізації мед сестринського процесу при захворюваннях органів дихання. 

 

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 його здоров'я  за одержаними показниками; 

-визначити потенційні проблеми пов'язані з тривалим прийомом ліків, їх впливом на 

супутню патологію;  

-підготувати пацієнта до лабораторних, інструментальних досліджень; 

-здійснювати медсестриський процес при захворюваннях органів дихання у похилому 

віці; 

-здійснювати реалізацію мед сестринського процесу в умовах домашнього стаціонару; 

- дотримуватись вимог медичного та правового законодавства в роботі медичної сестри;  

-приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної командної роботи; 

- здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній медсестринській 

практиці; 

- виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових методів 

дослідження; 

-  навчати пацієнта оздоровчим дихальним методикам для покращення стану здоров’я; 

- вміти  вести передбачену МОЗ України медичну документацію, дотримуватися правил 

протиепідемічного режиму, техніки безпеки та охорони праці; 

 

 Завдання Практичні навички 

АФО органів дихання  Описати будову  

основні клінічні ознаки 

захворювань органів дихання 

Визначити  Вказати відповідні 

завданню навички 

основні методи дослідження при Скласти граф-логічну  



данній патології структуру 

Застосування антибіотиків Скласти алгоритм дії Вказати протоколи 

виконання відповідних 

завданню навичок 

Хронічний бронхіт Скласти мед сестринський 

процес  

Вказати протоколи 

виконання відповідних 

завданню навичок 
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