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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АлАТ — аланінамінотрансфераза
АсАТ — аспартатамінотрансфераза
АТ — артеріальний тиск
ВІЛ — вірус імунодефіциту людини 
ДДС — діамінодифенілсульфон 
ІФА — імуноферментний аналіз 
КСР — комплекс серологічних реакцій 
ЛПЗ — лікувально-профілактичний заклад
МІК — мінімальна інгібуюча концентрація 
ОШВД — обласний шкірно-венерологічний диспансер 
ПЛР — полімеразна ланцюгова реакція 
РІБП — реакція іммобілізації блідих трепонем 
РІФ — реакція імунофлуоресценції 
РЗК — реакція зв’язування комплементу 
РПГА — реакція пасивної гемаглютинації 
СЕС — санітарно-епідемічна служба
СНІД — синдром набутого імунодефіциту 
УВЧ-терапія — ультрависокочастотна терапія
УФО — ультрафіолетове опромінення 
ФАП — фельдшерсько-акушерський пункт
ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів
ШВД — шкірно-венерологічний диспансер 
RW — реакція Вассерманна
РІТ — реакція іммобілізації трепонем
РМП — реакція мікропреципітації
ЧДР — частота дихальних рухів
ЧСС — частота серцевих скорочень
ЦНС — центральна нервова система
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ПЕРЕДМОВА

Оптимізація навчального процесу в сучасних умовах вимагає нових 
форм і методів навчання, які б сприяли засвоєнню навчального мате ріалу.

Дерматовенерологія є однією з провідних клінічних дисциплін у 
підготовці медичних працівників. У зв’язку зі складною ситуацією щодо 
інфекційних захворювань шкіри та хвороб, які передаються статевим 
шляхом, зростанням кількості дітей із вродженим сифілісом, ВІЛ-
інфекцією формування знань з дерматовенерології є надзвичайно акту-
альним.

Видання підготовлено до 174-річчя Національного медичного уні-
верситету імені О.О. Богомольця, 117-річчя Одеського Національного 
медичного університету, 227-річчя Медико-хірургічної школи (Єлиса-
ветград, нині Кропивницький), 92-річчя Кіровоградського ОШВД. Ство-
рено згідно з навчальною програмою з дисципліни «Медсестринство в 
дерматології та венерології», складеної для медичних (фармацевтичних) 
навчальних закладів — училищ, коледжів, інститутів медсестринства й 
академії за спеціальністю «Сестринська справа» та кваліфікацією «Ме-
дична сестра — бакалавр» відповідно до складових галузевих стандар-
тів вищої освіти — ОКХ і ОПП, затверджених МОН України і МОЗ 
України в 2011 р., та навчальних планів 2011 р.

Навчально-методичний посібник створено для підготовки студентів 
до практичних занять.

У кожній темі розкрито актуальність, мету, що повинен знати та 
вміти студент, описано етіологію та патогенез, клінічні прояви, діагнос-
тику, лікування й профілактику різних дерматозів і захворювань, які 
передаються статевим шляхом, наведено клінічні випадки. Розроблено 
питання, тести, клінічні задачі та завдання, запропоновано алгоритми 
для відпрацювання практичних навичок, що дає змогу студентам і ме-
дичним працівникам вивчити, повторити та закріпити навчальний ма-
теріал, підготувати майбутніх фахівців до самостійної праці в лікуваль-
но-профілактичних закладах, навчити застосовувати на практиці по-
трібні навички: уміння діагностувати, здійснювати медичні маніпуляції, 
місцеві лікувальні процедури, лабораторні дослідження тощо, догляда-
ти пацієнтів і вживати профілактичних заходів, самостійно приймати 

Ïåðåäìîâà
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рішення в разі загрозливих для життя людини станів в умовах діяльнос-
ті лікувально-профілактичних закладів, за непередбачених обставин.

Автори вважають, що в книзі, в якій якісно викладено матеріал, 
надано можливість самостійної підготовки, необхідної для вивчення 
дисципліни.

Посібник допомагає оцінити рівень знань студентів. Він може бути 
корисним не тільки для медичних сестер, а й для широкого кола медич-
них працівників усіх рівнів і використовуватися для підготовки до про-
ведення підсумкового ліцензованого іспиту й санітарно-освітньої робо-
ти серед різних верств населення.

 7
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Тема 1

ВСТУП. МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС 

У ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ. АНАТОМІЯ, 

ФІЗІОЛОГІЯ ТА ГІГІЄНА ШКІРИ. ЗАГАЛЬНІ 

ПИТАННЯ ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ ШКІРНИХ 

ХВОРОБ. ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ. 

ДЕОНТОЛОГІЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ 

І ВЕНЕРОЛОГІЇ. ПРИНЦИПИ ЗАГАЛЬНОГО 

ТА МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ В РАЗІ 

ШКІРНИХ ХВОРОБ. ПОБІЧНА ДІЯ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

І. Науково-методичне обґрунтування теми

Актуальність вивчення майбутніми медичними сестрами цього 
розділу клінічної дерматології і венерології пов’язана з необхідністю 
ознайомити їх як із предметом та історією розвитку дерматології і ве-
нерології, так і з основними екзогенними й ендогенними чинниками 
виникнення шкірних захворювань; підготувати медичних сестер до того, 
щоб вони краще розуміли необхідність не тільки враховувати суто со-
матичний стан хворих, а й адекватно оцінювати їх внутрішній психоло-
гічний стан і відповідно до цього коригувати свої відносини з хворою 
людиною на деонтологічних засадах.

Вивчення теми полягає в можливості визначення й обґрунтування 
шляхів і методів правильного лікування дерматозу, враховуючи знання 
етіології, патогенезу, особливостей клінічних проявів на шкірі, а також 
фармакодинаміки лікарських препаратів.

Завдяки значним досягненням сучасної медичної науки створено 
великий арсенал лікарських засобів, які застосовують дерматовенеро-
логи в лікарській практиці.

Âñòóï. Ìåäñåñòðèíñüêèé ïðîöåñ â äåðìàòîâåíåðîëîã³¿... 
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II. Навчальна мета

Відповідно до вимог, студенти як майбутні медичні працівники по-
винні:

ЗНАТИ:
— дерматологію і венерологію як окрему клінічну дисципліну;
— основні історичні етапи розвитку дерматології і венерології;
— патогенетичні чинники розвитку та перебігу захворювань шкіри;
— принципи деонтологічно виваженого підходу до хворих;
— методику обстеження та тілесного огляду хворих дерматологічно-

го профілю;
— характеристику первинних і вторинних морфологічних елементів 

висипу;
— методи лабораторного дослідження хворих зі шкірними та вене-

ричними хворобами;
— виникнення та перебіг у них хронічної дерматовенерологічної 

патології;
— основні принципи здійснення психологічного впливу;
— методи психопрофілактичної роботи із хворими в шкірно-вене-

рологічному диспансері (ШВД).
— загальні принципи терапії в разі шкірних захворювань;
— застосування методів і засобів загального лікування (протиза-

пальна, десенсибілізувальна, антигістамінна, імунна, антибактеріальна, 
гормональна терапія тощо);

— види зовнішнього лікування в разі шкірних захворювань — пра-
вильний вибір форми застосовуваного зовнішнього засобу залежно від 
стадії та характеру запального процесу на шкірі;

— застосування методів фізіотерапевтичного та санаторно-курорт-
ного лікування в разі хвороб шкіри;

— показання та протипоказання до застосування кортикостероїдних 
препаратів.

УМІТИ:
— встановлювати й підтримувати деонтологічно зважені взаємовід-

носини з хворою людиною під час спілкування з нею;
— оперативно оцінювати внутрішній психологічний стан хворого 

та базовий тип його реагування на наявну дерматологічну хворобу;
— збирати анамнез у пацієнтів зі шкірними хворобами;

 9
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— визначати на шкірі пацієнта первинні та вторинні елементи ви-
сипу;

— визначати симптом щипка або джгута, проводити проби на гідро-
фільність; 

— оцінювати характер дермографізму;
— визначати тактильну, больову, температурну чутливість шкіри;
— визначати ізоморфну реакцію;
— володіти технікою внутрішньовенних, краплинних, внутріш ньо-

м’язових, підшкірних і внутрішньошкірних ін’єкцій;
— проводити аутогемотерапію;
— допомагати в роботі персоналу маніпуляційного кабінету, дотри-

муючи гігієнічних вимог;
— володіти методиками очищення вогнища ураження, підготовки 

шкіри до застосування зовнішніх медикаментозних форм;
— володіти методикою застосування волого-висихаючих пов’язок, 

охолоджувальних примочок, дерматологічного компресу, збовтувальних 
сумішей, паст, мазей, накладання оклюзійної пов’язки тощо;

— проводити дезінфекцію шкіри навколо вогнища ураження;
— застосовувати різні зовнішні форми залежно від характеру пато-

логічного процесу на шкірі;
— виписувати рецепти на зовнішні лікарські засоби;
— володіти навичками професійної медичної безпеки, охорони пра-

ці, протиепідемічного режиму під час застосування основних засобів у 
медсестринській діяльності та догляду за пацієнтом.

III. Виховна мета

Виховувати у студентів — майбутніх медичних сестер — чітке усві-
домлення особливостей етіології та патогенезу дерматозів, принципів 
загального й місцевого лікування дерматозів, виваженого деонтологіч-
ного підходу до специфічної категорії таких хворих, що має базуватися 
на реальному професійному оцінюванні їх соматичного та внутрішньо-
го психоемоційного стану.

IV. Матеріали для доаудиторної самостійної роботи

Дерматологія (від грец. derma — шкіра, logos — наука) — розділ 
клінічної медицини, який вивчає етіологію, патогенез, клінічну картину, 
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