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1. Мета навчання. Головною метою циклу тематичногого удосконалення “Вибрані 

питання сімейної медицини” зі спеціальності “загальна практика-сімейна медицина” є 

набуття лікарем знань та умінь з окремих питань “Загальної практики-сімейної 

медицини”.  

2. Тривалість навчання - 1 місяць (цикл 156 годин). 

3. Контингент: На цикл тематичного удосконалення приймають фахівців, які  

зараховані на посади лікарів загальної практики-сімейної медицини. 

 

Код 

курсу, 

розділу, 

теми, 

елементу 

Назва курсу, розділу, елементу 

Кількість годин 

Лекції 
Прак-

тичні 

Семі-

нарсь

кі 

Всьо-

го 

01 Внутрішні хвороби 2 26 12 40 

01.01 Особливості фармакотерапії артеріальної 

гіпертензії. Органопротекція. 

Антитромботична профілактика і лікування. 

2    

01.02 Ессенціальна гіпертензія. Клінічний перебіг, 

ускладнення. 

 2   

01.03 Сонографічні дослідження в кардіології  2   

01.04 Можливості додаткових методів дослідження в 

діагностиці та диф. діагностиці артеріальної 

гіпертензії 

 2   

01.05 Електрокардіографія: ознаки гіпертрофії 

міокарду, порушень реполяризації. 

 2   

01.06 ЕКГ: порушення ритму та провідності  2   

01.07 Діагностика інфаркту міокарду в практиці 

сімейного лікаря. 

 2   

01.08 Принципи терапії артеріальної гіпертензії.  2   

01.09 Інфаркт міокарду. Реабілітація хворих в 

практиці сімейного лікаря 

 2   

01.10 ЕКГ-діагностика інфаркту міокарда.  2   

01.11 Особливості діагностики та лікування серцевої 

недостатності 

 2   

01.12 Гіпертонічні кризи  2   

01.13 Невідкладна допомога при зупинці серця  2   

01.14 Сучасні принципи лікування інфаркту 

міокарду. 

 2   



01.15 Інструментальні методи дослідження в 

діагностиці артеріальної гіпертензії 

  2  

01.16 Сучасні уяви про механізми розвитку та 

особливості перебігу артеріальної гіпертензії. 

  2  

01.17 Симптоматичні артеріальні гіпертензії, 

особливості діагностики та лікування 

  2  

01.18 Інфаркт міокарду. Сучасні принципи 

лікування та реабілітації хворих в практиці 

сімейного лікаря 

  2  

01.19 Порушення ритму та провідності: діагностика, 

клініка, лікувальна тактика 

  2  

01.20 Хронічна серцева недостатність: клінічні прояви, 

діагностика, лікування. 

  2  

02 Дитячі хвороби 2 24 12 38 

02.01 Синдром болю у животі у дітей 2    

02.02 Діагностика та лікування дітей, хворих на 

ГРВІ на сучасному етапі 

 2   

02.03 Діагностика та лікування дисбактеріозу у дітей  2   

02.04 Алгоритм діагностики та лікування дітей, 

хворих на геликобактерну інфекцію 

 2   

02.05 Лікування анемії у дітей на сучасному етапі  2   

02.06 Обстеження дітей з гіпоксично-ішемичним 

ураженням ЦНС новонароджених 

 2   

02.07 Гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС: 

діагностика, лікування 

 2   

02.08 Підвищення артеріального тиску у дитячому 

віці 

 2   

02.09 Тактика ведення часто хворуючих дітей  2   

02.10 Сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань сечовивідної системи у дітей 

 2   

02.11 Загальні принципи діагностики та лікування 

харчової алергії у дітей 

 2   

02.12 Невідкладна терапія при пароксизмальній 

вегетативній дисфункції у дітей 

 2   

02.13 Сучасні особливості лікування інфекційних  2   



захворювань органів дихання у дітей 

02.14 Медикаментозна терапія і профілактика 

бронхіальної астми у дітей 

  2  

02.15 Клініка та діагностика запорів у дітей   2  

02.16 Тактика ведення дітей з запорами   2  

02.17 Клініка та діагностика функціональних 

порушень ШКТ у дітей 

  2  

02.18 Тактика ведення дітей з функціональними 

порушеннями ШКТ 

  2  

02.19 Гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС: пре 

диктори та чинники розвітку 

  2  

03 Акушерство і гінекологія 2 24 12 38 

03.01 Тактика сімейних лікарів при невідкладних 

станах в акушерстві та гінекології. 

2    

03.02 Техніка проведення кольпоцервікоскопії  2   

03.03 Обстеження в акушерстві та гінекології.  2   

03.05 Диспансерізація вагітних та гінекологічних 

хворих. Особливості диспансері-зації вагітних 

з екстрагенітальною патологією. 

 2   

03.07 Післяпологовий період. Ускладнення, тактика, 

профілактика. 

 2   

03.08 Планування сім’ї та репродуктивне здоров’я.  2   

03.09 Ведення нормальних пологів. Пологи на дому. 

Акушерські втручання. Первинна реанімація 

новонароджених 

 2   

03.10 Екстрагенітальна патологія.  2   

03.11 Фонові та передракові захворювання жіночих 

статевих органів 

 2   

03.12 Акушерські кровотечі, шок, термінальні стани. 

Профілактика, прогнозування, сучасні методи 

лікування. 

 2   

03.13 Питання дитячої гінекології.  2   

03.14 Септичний шок. “Гострий живіт” в акушерстві 

та гінекології. Можливості та тактика 

сімейного лікаря. 

 2   



03.15 Ендокринологія в акушерстві та гінекології.  2   

03.16 Кольпоцервікоскопія.   2  

03.17 Проблеми неплідного шлюбу   2  

03.18 Дисгормональні захворювання та рак молочної 

залози. 

  2  

03.19 Гестози вагітних. Ведення вагітності та 

пологів при прееклампсії та еклампсії. 

  2  

03.20 Запальні захворювання геніталій.   2  

03.21 Захворювання, що передаються статевим 

шляхом. 

  2  

04 Хірургія 2 20 16 38 

04.01 Гострий та хронічний панкреатит. Кісти та 

нориці підшлункової залози 

2    

04.02 Сучасні  методи  лікування  інфікованих  та  

гнійних  ран. 

 2   

04.03 Ускладнення гострого апендициту. Клініка, 

діагностика, лікування 

 2   

04.04 Жовчнокам'яна хвороба. Гострий та хронічний 

холецистит. Хірургічні хвороби поза 

печінкових шляхів. Жовтяниці. ПХЕС 

 2   

04.05 Сучасні методи лікування гострого холециститу 

та жовчнокам’яної хвороби. 

 2   

04.06 Грижі живота. Клініка, діагностика, лікування, 

профілактика. 

 2   

04.07 Ускладнення ЖКХ, гострого та хронічного 

холе-циститу. Сучасні методи лікування. 

 2   

04.08 Перитоніти. Клініка, діагностика, 

класифікація. 

 2   

04.09 Гострий перитоніт. Методи, результати 

лікування. Диспансерний нагляд. 

 2   

04.10 Методи лікування та профілактика ускладнень 

виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки. 

 2   

04.11 Ускладнення гриж живота. Клініка, 

діагностика, лікування, профілактика. 

 2   

04.12 Збудники гнійної хірургічної інфекції.   2  



Госпітальна інфекція та методи її 

профілактики. Гнійні захворювання шкіри і 

підшкірної клітковини. Гнійні захворювання 

залозистих органів (паротит, мастит). 

04.13 Гострий апендицит. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування 

  2  

04.14 Гострий холецистит. Методи  лікування  та  

профілактика. 

  2  

04.15 Гострий та хронічний панкреатит. Кісти, 

нориці підшлункової залози. 

  2  

04.16 Лікування гострого та хронічного панкреатиту. 

Профілактика. 

  2  

04.17 Тромбоз і емболія судин брижі. Діагностика, 

диф. діагностика,  лікування. 

  2  

04.18 Травматичні ушкодження органів грудної та 

черевної порожнини. Тактика, 

диф.діагностика. 

  2  

04.19 Ускладнення виразкової хвороби шлунка і 

дванадцятипалої кишки (кровотеча, 

перфорація, малігнізація, стеноз). 

  2  

05 Заключна конференція. Іспит.    2  

 Всього  8 94 54 156 
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