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ВСТУП

Основна мета підручника «Медсестринство в офтальмології» – 
допомога студентам медичних коледжів оволодіти теоретичними 
знаннями та практичними навичками під час виконання проце-
дур.

Саме медичні сестри мають підняти рівень фахівця з догляду 
за пацієнтами з очними хворобами. Медична сестра лікувального 
закладу повинна бути уважною, сумлінною, бездоганно виконува-
ти свої обов’язки, гуманно ставитися до хворих, зберігати медичну 
таємницю, підтримувати трудову дисципліну.

Майбутня медична сестра повинна засвоїти теоретичний ма-
теріал і оволодіти практичними навичками, навчатися надавати 
кваліфіковану медичну допомогу, виконувати складні маніпуля-
ції з діагностичною та лікувальною метою, обслуговувати медич-
ну апаратуру, проводити лікувально-профілактичні заходи.

У сучасних умовах лікар офтальмолог не може продуктивно 
працювати без кваліфікованої допомоги медичної сестри. Тому 
медичні сестри очних кабінетів і відділень повинні мати достатні 
теоретичні знання й досконало володіти значною кількістю за-
гальних і спеціальних офтальмологічних навичок.

Мета цього підручника – детальне викладення практичних 
навичок і основних маніпуляцій, необхідних для медичних сестер 
офтальмологічного профілю, а також для випускників медичних 
коледжів за спеціальністю «Сестринська справа».

У підручнику всі підтеми подано відповідно до програми 
«Медсестринство в офтальмології» (програма для студентів ме-
дичних училищ і коледжів, спеціальність 5.110102 «Сестринська 
справа»), навчальний матеріал викладено послідовно. Під час 
складання навчальних підтем враховано сучасні наукові медичні 
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надбання, а також використано нормативні документи Міністер-
ства охорони здоров’я України.

Автор буде вдячна за критичні зауваження щодо змісту та ме-
тодичного рівня підручника і сподівається, що він стане корисним 
для підготовки молодших медичних спеціалістів.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС

Лекція 1
ВСТУП ДО ОФТАЛЬМОЛОГІЇ. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
В УКРАЇНІ. АНАТОМІЯ ОРГАНА ЗОРУ
Актуальність теми
Вивчення офтальмології є важливим для медичних сестер під час до-

помоги лікареві в разі діагностики та лікування очних і соматичних захво-
рювань.

Навчальна мета
1. Ознайомитися з історією розвитку та сучасними досягненнями в 

офтальмології.
2. Розглянути анатомію та вікові особливості органа зору.

Виховна мета
Висвітлити роль молодших медичних працівників у роботі з охорони 

зору населення.

Міжпредметні зв’язки
Історія медицини, соціальна гігієна, анатомія.

Наочність
1. Таблиці.
2. Муляжі.

План лекції
1. Історія розвитку офтальмології.
2. Розвиток медсестринства.
3. Етапи медсестринського процесу.
4. Санітарно-освітня робота.
5. Диспансеризація.
6. Елементи деонтології в офтальмології.
7. Особливості роботи медичної сестри в різних підрозділах офталь-

мологічного профілю.
8. Поетапна організація офтальмологічної допомоги населенню.
9. Види сліпоти.
10. Анатомія органа зору. 
11. Вікові особливості органа зору.
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Теоретичний курс

Історія розвитку офтальмології

Офтальмологія (від грец. ophtalmos – око та logos – наука) – це 
розділ медицини, який вивчає етіологію, патогенез і клінічний 
перебіг порушень зору та захворювань ока.

Лікарів цієї спеціальності називають офтальмологами, або 
окулістами (від лат. оculus – око).

Через важливість функцій органа зору й особливості методів об-
стеження офтальмологія виокремилася в самостійну дисципліну.

Найдавнішим документом, у якому йдеться про захворювання 
очей, є ассирійський документ, створений 2250 років до н. е.

У давньогрецькій медицині увагу очним хворобам приділено 
в письменах, знайдених у погребальнях фараонів, а також у тво-
рах великого Гіппократа. Особливий інтерес викликала офталь-
мологія в арабських лікарів. Їй відведено значне місце в праці 
знаменитого таджицького вченого Абу-Алі Ібн-Сіни (Авіценни) 
«Канон медицини».

Офіційним окулістом у Стародавній Русі був Давид Брун, 
який перебував на службі при Аптекарському приказі, створено-
му 1620 р. Але тоді очні хвороби переважно лікували окулісти-
іноземці.

Перші документи, що свідчать про початок розвитку офталь-
мології як окремої галузі медицини, виявлено в другій половині 
ХVІІ ст. У них згадується лікар Федір Дорофєєв, який після за-
гальної медичної підготовки навчався «очної лікарської справи» 
в окуліста-іноземця.

У ті часи було відомо багато очних хвороб, які лікували зде-
більшого рослинами, що містили велику кількість фітонцидів і 
вітамінів. Наприклад, виразковий блефарит лікували за допомо-
гою примочок з відвару ягід шипшини, кон’юнктивіт – соком час-
нику, відваром кори дуба, кератит – примочками з відвару листя 
кінського щавлю.

Про початок викладання офтальмології свідчать документи 
Петербурзької медико-хірургічної академії. З 1789 р. офтальмо-
логію викладали як частину «хірургічного ремесла» переважно 
фізіологи, акушери, хірурги. Потім почали читати повний курс 
очних хвороб спеціалісти хірургічного профілю. І тільки в 1818 р. 
в Петербурзькій медико-хірургічній академії було засновано 
першу самостійну кафедру офтальмології. Повністю самостійною 
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Вступ до офтальмології. Організація офтальмологічної допомоги 

дисципліною офтальмологія стала в 1860 р. У 1863 р. було відкри-
то кафедру офтальмології в Харківському, 1869 р. – Київському, 
а 1903 р. – Одеському університетах. На кафедрі офтальмології 
в Києві працював В.О. Караваєв, який зробив значний вклад 
у розроблення теоретичних питань офтальмології, а також у роз-
виток офтальмохірургії. Слід згадати також праці з гістології ока 
професора О.В. Іванова. 

Розвитку офтальмології велику увагу приділяв професор 
Л.Л. Гіршман (праці, присвячені боротьбі з трахомою). Багато на-
прямів розвитку діагностики очних хвороб та офтальмохірургії 
запропонував С.С. Головін (автор підручника «Клінічна офтальмо-
логія»), працюючи на кафедрах офтальмології в Одесі та Москві.

Із учених, які приділяли велику увагу розвитку й становлен-
ню офтальмології, слід назвати М.В. Ломоносова (створив багато 
оптичних приладів, заклав основи вчення про кольоровідчуття), 
М.І. Пирогова (читав лекції з очних хвороб), В.А. Караваєва (один 
із засновників вітчизняної офтальмології), В.І. Добровольського (до-
слідження з фізіологічної оптики), Л.Г. Беллярмінова (організація 
профілактики трахоми), А.М. Маклакова (заклав основи тонометрії; 
і зараз його тонометр є основним і найточнішим інструментом для 
вимірювання внутрішньоочного тиску), А.А. Крюкова (автор перших 
таблиць для визначення гостроти зору, а також першого підручника 
з очних хвороб), А.В. Іванова (праці з гістології ока), М.І. Авербаха 
(розробив заходи боротьби з очним травматизмом), В.П. Одінцова 
(праці з патогістології ока), В.П. Філатова (автор методики переса-
дження рогівки, тканинної терапії, організатор Одеського офталь-
мологічного інституту).

У такому короткому описі розвитку вітчизняної офтальмоло-
гії неможливо перерахувати всі теми практичних, теоретичних та 
організаторських досягнень академіка В.П. Філатова, які під час 
Великої Вітчизняної війни застосовувались не тільки в офтальмо-
логії. Розробки академіка В.П. Філатова використовують і зараз 
і не тільки в Одеському НДІ очних хвороб і тканинної терапії, що 
носить його ім’я, а й у всьому світі.

Розвиток медсестринства

Перші згадки про елементи догляду за хворими сягають гли-
бокої давнини. Ще в первісному суспільстві було закладено основи 
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