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1. Цілі та задачі дисципліни. Її місце в навчальному плані  

та роль у підготовці спеціаліста 

1.1. Цілі дисципліни, її місце в системі підготовки спеціаліста 

Мета навчання: підвищити рівень знань лікаря-терапевта стосовно клінічної 

фармакології та фармакотерапії внутрішніх хвороб.  

Контингент слухачів: лікарі-спеціалісти, які закінчили інтернатуру або 

спеціалізацію за фахом "терапія" та лікарі-терапевти II, І і вищої кваліфікаційної 

категорії. 

1.2. Задачі вивчення дисципліни, формування знань і вмінь 

По закінченню тематичного удосконалення з клінічної фармакології та 

фармакотерапії внутрішніх хвороб лікар повинен знати: 

- основи Законодавства про охорону здоров’я України, що визначають діяльність 

установ охорони здоров’я; 

- організацію терапевтичної служби; 

- організацію стаціонарної допомоги терапевтичним хворим; 

- організацію амбулаторно-поліклінічної допомоги терапевтичним хворим; 

- принципи діагностики терапевтичних захворювань; 

- основні клінічні симптоми та синдроми терапевтичних захворювань; 

- основні принципи лікування терапевтичних хворих: етіотропну,  патогенетичну та 

симптоматичну фармакотерапію, а також лікування  ускладнень медикаментозної терапії; 

- критерії діагностики невідкладних станів у клініці терапевтичних захворювань та 

надання допомоги на амбулаторному та стаціонарному етапах;  

- особливості лікування поєднаної патології із урахуванням побічної дії 

медикаментів;  

- знати механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних 

класів медикаментозних препаратів; 

- фармакодинаміку і фармакокінетику препаратів, їх механізми дії; 

- вибирати необхідні медикаментозні препарати, адекватну їх форму та дозовий 

режим введення; 

- прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх 

попередження і лікування; 

- передбачати наслідки взаємодії ліків при комбінованому використанні та володіти 

навичками профілактики і корекції небажаних ефектів лікарських засобів; 

- обґрунтовувати основні показання до призначення, адекватну лікарську форму, 

шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами; 

- трактувати принципи медикаментозної вторинної профілактики терапевтичних 

захворювань. 

По закінченню циклу лікар повинен вміти: 

- зібрати анамнез, провести належне клінічне обстеження, призначити необхідний 

комплекс лабораторних досліджень, провести диференційний діагноз, визначити 

необхідність госпіталізації, обґрунтувати та поставити діагноз, призначити адекватну 

терапію основного захворювання і супровідної патології із урахуванням фармакодинаміку 

і фармакокінетику препаратів, їх механізмів дії; 

- оцінювати прояви можливої побічної дії та симптоми передозування,  

попереджати їх і лікувати; 

- враховувати у клінічній практиці особливості клінічної фармакокінетики, 

фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських засобів; 

- призначити комбіноване медикаментозне лікування, передбачаючи наслідки 

взаємодії ліків; 

- проводити корекцію небажаних ефектів лікарських засобів; 

- призначати адекватну лікарську форму та адекватний шлях введення і взаємодії з 

іншими медикаментами; 



- трактувати принципи медикаментозної вторинної профілактики терапевтичних 

захворювань. 

- надати необхідну допомогу при невідкладних станах з урахуванням побічної дії 

медикаментозних засобів; 

- засвоїти профілактичні заходи: 

а) рекомендації під час виписки щодо режиму і дієти; 

б) диспансерний нагляд після виписки із стаціонару; 

в) рекомендації щодо постійного застосування медикаментозних препаратів із 

урахуванням їх можливої побічної дії; 

г) заходи щодо вторинної профілактики захворювань.  

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

циклу тематичного удосконалення  

„Клінічна фармакологія та фармакотерапія внутрішніх хвороб” 

  

№

 п/п 

 

Назва курсів та розділів 

Кількість навчальних годин 

Лекції Прак-

тичні  

Семі-

нари 

Разом 

 

1

. 

За спеціальністю 

Предмет та задачі клінічної фармакології 

 

3 

 

2 

 

2 

 

7 

2

. 

Хвороби органів дихання 9 6 6 2

1 

3

. 

Хвороби серцево-судинної системи 15 1

0 

1

0 

3

5 

4

. 

Ревматичні хвороби 6 6 9 2

1 

5

. 

Хвороби органів травлення 9 6 6 2

1 

6

. 

Хвороби нирок 6 4 4 1

4 

7

. 

Хвороби органів кровотворення 2 2 3 7 

8

. 

Ендокринні захворювання 3 2 2 7 

 Базисний комп’ютерний контроль    2 

 Заключний комп’ютерний контроль    2 

 Іспит    5 

                                                         Разом 53 38 42 142 

 

 
Конференції 

Патолого-анатомічні 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 Реферативні та науково-практичні - - - 7 

                                                         Разом    1

4 

                                                         Всього 53 38 42 156 

 

                                        

 

                                                            

                                                             

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
  

Тема Лекції Практичні 

заняття 

Семінари Разом 

Предмет та задачі клінічної 

фармакології 

3 2 2 7 

Клінічна  фармакологія антигістамінних 

препаратів 

3 2 2 7 

Клінічна фармакологія 

антибактеріальних препаратів 

3 2 2 7 

Клінічна фармакологія бронхолітиків і 

відхаркувальних засобів 

3 2 2 7 

Клінічна фармакологія гіполіпідемічних 

засобів 

3 2 2 7 

Клінічна фармакологія антиаритмічних 

засобів 

3 2 2 7 

Клінічна фармакологія антиангінальних 

препаратів 

3 2 2 7 

Клінічна фармакологія гіпотензивних 

препаратів 

3 2 2 7 

Клінічна фармакологія засобів для 

лікування серцевої недостатності 

3 2 2 7 

Клінічна фармакологія нестероїдних 

протизапальних засобів 

2 2 3 7 

Клінічна фармакологія глюкокорти-

коїдів 

2 2 3 7 

Клінічна фармакологія хондропротек-

торів 

2 2 3 7 

Клінічна фармакотерапія кислото-

залежних захворювань  

3 2 2 7 

Клінічна фармакологія спазмолітиків, 

прокінетиків і ферментних препаратів 

3 2 2 7 

Клінічна фармакотерапія вірусних 

гепатитів та цирозів печінки  

3 2 2 7 

Клінічна фармакологія інфекцій 

сечовивідних шляхів 

3 2 2 7 

Клінічна фармакологія 

гломерулонефритів і ниркової 

недостатності 

3 2 2 7 

Клінічна фармакотерапія 

залізодефіцитних станів і анемії  

3 2 2 7 

Медикаментозне та не медикаментозне 

лікування метаболічного синдрому 

3 2 2 7 

Конференції реферативні та клініко-

анатомічні 

- 7 7 14 

Комп’ютерний контроль    4 

Іспит - - - 5 

Разом 5

4 

38 42 15

6 

 

          



 

2.1. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

Курс лекцій викладає завідувач кафедри і доценти. В лекціях висвітлюються 

питання діагностики та сучасного лікування окремих терапевтичних захворювань, їх 

поєднань та невідкладних станів. 

Тематичний план лекцій 

К

Код роз-

ділу 

Тема Кіль-

кість 

годин 

1 Предмет та задачі клінічної фармакології. 3 

2 Клінічна фармакологія антигістамінних 

засобів 

3 

3 Клінічна фармакологія антибактеріальних 

засобів. Основи раціональної антибіотико-

терапії. 

3 

4 Клінічна фармакологія бронхолітичних і 

відхаркувальних засобів.  

3 

5 Класифікація дисліпідемій. Клінічна 

фарма-кологія гіполіпідемічних засобів.  

3 

6 Патофізіологія порушень серцевого ритму 

і провідності, як основа застосування 

антиаритмічних засобів, клінічна фармако-логія 

антиаритмічних засобів. Класифі-кація. 

Принципи комбінованої терапії та монотерапії.  

3 

7 ІХС. Класифікація. Клінічна 

фармакологія антиангінальних засобів, 

антикоагулянтів, дезагрегантів, тромболітичних 

засобів.  

3 

8 Лікування гіпертонічної хвороби та 

гіпертензивних кризів. Клінічна фармакологія 

інгібіторів АПФ, АРА-П, антагоністів кальцію, 

β-блокаторів, сечогінних, центральних альфа-

адрено-міметиків, ІІ-імідазолінових 

стимуляторів.  

3 

9 Патогенез, діагностика та лікування 

серцевої недостатності. Клінічна фарма-кологія 

інгібіторів АПФ, АРА-П, β-блокато-рів, 

сечогінних відносно серцевої недостат-ності. 

Невідкладна допомога при гострій недостатності 

кровообігу.  

3 

10 Клінічна фармакологія стероїдів та несте-

роїдних протизапальних і хворобомоди-

фікуючих засобів в ревматології.  

4 

12 Клінічна фармакологія 

хондропротекторів. 

2 

13 Клінічна фармакологія кислотозалежних 

захворювань (антихелікобактерні та анти-

секреторні засоби, антациди, прокінетики, 

цитопротектори). Функціональні захворювання 

ШКТ. 

3 

14 Клінічна фармакологія ферментних 3 



 

Тематичний план практичних занять 

 

Код 

роз-

ділу 

Назва теми Кількість годин 

1 Предмет та задачі клінічної фармакології. 2 

4 Клінічний розбір хворого на бронхіальну астму. 2 

3 Клінічний розбір хворого на пневмонію. 

Обґрунтування раціональної антибіоти-котерапії. 

2 

4 Клінічний розбір хворого на ХОЗЛ. Обґрунтування 

раціональної фармако-терапії. 

2 

7,5 Клінічний розбір хворого на ІХС та дис-ліпідемією, 

раціональний вибір гіполіпі-демічних засобів. 

2 

7,6 Клінічний розбір хворого на ІХС з порушенням ритму. 

Обґрунтування фарма-котерапії. 

2 

7 Клінічний розбір хворих на стенокардію, інфаркт 

міокарду, раціональний вибір антиангінальних, 

антиагрегантних та фібринолітичних препаратів.  

2 

8 Розбір хворого на артеріальну гіпертензію. Оптимізація 

гіпотензивної терапії. 

2 

9 Клінічний розбір хворого з хронічною серцевою 

недостатністю. Принципи і сучасні напрямки лікування 

ХСН. 

2 

10,11 Клінічний розбір хворого на ревматоїдний артрит, 

раціональний вибір нестероїдних та стероїдних 

протизапальних препаратів  

2 

10,11 Клінічна фармакотерапія системного червоного 

вовчака, системної склеро-дермії та дерматоміозиту.  

2 

10,12 Клінічний розбір хворого на остеоартроз, раціональний 

вибір хондропротекторів 

2 

13 Клінічний розбір хворого на виразкову хворобу. Схеми 

лікування хелікобак-теріозу. 

2 

препаратів 

15 Клінічна фармакологія гепатопротекторів, 

противірусних засобів. Лікування асцити-ного 

синдрому. 

3 

16 Клінічна фармакологія антибіотиків, що 

застосовуються для лікування інфекцій 

сечовидільних шляхів. Пієлонефрити: діаг-

ностика, класифікація, лікування. 

3 

17 Клінічна фармакологія нефропротекторів. 

Гломерулонефрити, ХНН. Діагностика, 

класифікація, лікування. 

 

3 

18 Клінічна фармакологія препаратів заліза, 

фолієвої кислоти, вітамінів. Сучасна номен-

клатура, діагностика, лікування анемій. 

3 

 

 

 

19 Метаболічний синдром, критерії діагностики, 

лікування.  

3 



14 Клінічний розбір хворих на кишечну диспепсію та 

хронічний панкреатит. Клінічна фармакологія 

прокінетиків, спазмолітиків, ферментних препаратів. 

2 

15 Клінічний розбір хворих на хронічний гепатит. 

Противірусна терапія. Поперед-ження та лікування 

ускладнень цирозу печінки. 

2 

16 Клінічний розбір хворих на інфекції сечовивідних 

шляхів. Профілактика пієло-нефритів. 

2 

17 Клінічний розбір хворих на гломеруло-нефрит. 

Особливості застосування ліків при нирковій 

недостатності. 

2 

18 Клінічний розбір хворого на залізо-дефіцитну анемію. 2 

5,8, 

19 

Клінічний розбір хворого на метаболічний синдром, 

лікування ожиріння, гіпертензії, дисліпідемії та 

інсулінорезистентності. 

2 

 

Тематичний план семінарів 

 

Код 

роз-

ділу 

Назва теми Кількість годин 

1 Предмет та задачі клінічної фармакології. 2 

2 Клінічна фармакологія антигістамінних засобів. 

Ідіосинкразія. Анафілаксія. Невід-кладна допомога. 

2 

3 Диференційне застосування та принципи 

раціональної антибіотикотерапії. Клінічна 

фармакологія антибіотиків. 

2 

4 Особливості застосування бронхолітиків та 

відхаркувальних засобів у хворих на ХОЗЛ. 

2 

5 Клінічна фармакологія гіполіпідемічних засобів. 2 

6 Клінічна фармакологія антиаритмічних засобів. 2 

7 Клінічна фармакологія антагоністів кальцію, 

антикоагулянтів, дезагрегантів, бета-блока-торів, 

нітратів. 

2 

8 Клінічна фармакологія гіпотензивних препаратів: 

інігібіторів АПФ, блокаторів АТ-ІІ рецепторів, 

симпатолітиків, альфа-адрено-блокаторів та 

імідазолінових рецепторів, сечогінних препаратів. 

2 

9 Диференційоване лікування серцевої недостатності 2 

1

0 

Клінічна фармакологія нестероїдних 

протизапальних засобів у ревматології. 

3 

1

1 

Клінічна фармакологія глюкокортикоїдів і 

цитостатиків.. 

3 

1

2 

Клінічна фармакологія хондропротекторів. 3 

1

3 

Клінічна фармакологія антихелікобактерних 

препаратів, антисекреторних засобів та 

прокінетиків. 

2 

1

4 

Клінічна фармакологія панкреатичних ферментів. 

Діагностика та лікування синдро-му мальабсорбції 

та мальдигестії. 

2 



1

5 

Клінічна фармакологія противірусних препаратів та 

гепатопротекторів. 

2 

1

6 

Оптимізація фармакотерапії інфекції сечо-вивідних 

шляхів. 

2 

1

7 

Нефропротективна терапія на сучасному етапі. 2 

1

8 

Клінічна фармакологія препаратів заліза. 2 

1

9 

Клінічна фармакологія метаболічного синдрому. 2 

 

№ п/п Назва випробування Кількість годин 

1. Іспит комп’ютерний  2 

2.  Іспит  5 

                                             Всього 7 

 

Програма циклу тематичного удосконалення „Клінічна фармакологія та 

фармакотерапія внутрішніх хвороб” 

 

Код курсів, 

розділів 

 

Назва курсів, розділів 

1 Предмет та задачі клінічної фарма-кології 

2 Клінічна фармакологія антигістамін-них препаратів 

3 Клінічна фармакологія антибакте-ріальних   препаратів. Основи 

раціо-нальної антибіотикотерапії. 

4 Клінічна фармакологія бронхолітиків і  відхаркувальних засобів 

5 Класифікація дисліпідемій. Клінічна фармакологія 

гіполіпідемічних засобів. Диференціальний підхід до призна-чення 

гіполіпідемічних препаратів. 

6 Патофізіологія порушень серцевого ритму та провідності, як 

основа для застосування анти аритмічних засобів. Клінічна 

фармакологія антиарит-мічних засобів, класифікація, дифе-

ренціальний підхід до призначення анти аритмічних препаратів. 

Аритмогенний ефект. 

7 Клінічна фармакологія антиангіналь-них препаратів, 

антикоагулянтів, дезагрегантів, тромболітичних засобів. 

8 Клінічна фармакологія гіпотензивних препаратів: інгібіторів 

АПФ, АРА ІІ, бета-блокаторів, антагоністів кальцію, сечогінних. 

9 Патогенез, діагностика та лікування серцевої недостатності у 

залежності від стадії та форми. Клінічна фармако-логія засобів 

для лікування серцевої недостатності. Невідкладна допомога при 

гострій недостатності кровообігу. 

10 Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів. 

Класифікація, покази до застосування. 

11 Клінічна фармакологія глюкокортикоїдів, цитостатиків. 

12 Клінічна фармакологія хондропро-текторів. 

13 Клінічна фармакотерапія кислото-залежних захворювань. 

Клінічна фармакологія антихелікобактерних, антисекреторних 

засобів, антацидів, прокінетиків, цитопротекторів.  

14 Клінічна фармакологія спазмолітиків, прокінетиків і ферментних 

препаратів 



15 Клінічна фармакотерапія вірусних гепатитів та цирозів печінки. 

Показан-ня до призначення противірусних препаратів.  

16 Клінічна фармакотерапія інфекцій сечовивідних шляхів.  

17 Клінічна фармакологія Гомеруло-нефритів і ниркової 

недостатності. 

18 Клінічна фармакотерапія залізо-дефіцитних станів і анемії.   

19 Медикаментозне та немедикаментозне лікування метаболічного 

синдрому. 

 

 

Лікар-спеціаліст  

за спеціальністю терапія ПОВИНЕН ЗНАТИ: 

- основи законодавства про охорону здоров’я;  

- директивнi документи, що визначають дiяльнiсть закладiв охорони здоров’я та питання 

органiзацій терапевтичної допомоги в Укранїi;  

- органiзацiю роботи лiкарняно-полiклiнiчних закладiв;  

- органiзацію роботи швидкої та невiдкладної допомоги дорослому населенню;  основи 

лiкарського контролю, медико-соцiальної експертизи  

- організацiю диспансерного нагляду  

- принципи дiєтотерапії, фiзіотерапiї та лiкувальної фiзкультури  

- показання та протипоказання до санаторно-курортного лiкування;  

- брати активну участь у поширеннi медичних знань серед населення;  

- вмiти узагальнювати науково-практичну лiтературу;  

- знати сучасну лiтературу за фахом. 

 

ПОВИНЕН УМІТИ: 

правильно зібрати анамнез, об'єктивно обстежити хворого, виявити загальні та 

специфічні ознаки захворювання для правильного обґрунтування діагнозу; 

дати оцінку тяжкості стану хворого, визначити обсяг та послідовність необхідних 

реанімаційних заходів, надати необхідну невідкладну допомогу; 

провести диференційну діагностику; 

призначити план обстеження, визначити необхідність спеціальних методів 

дослідження; дати оцінку результатам загального лабораторного та біохімічного 

досліджень, інструментальним методам дослідження (ЕКГ, Ехо-КГ, спірограми, 

рентгенограми), результатам УЗД, гастрофіброскопії, ректоро-маноскопії,  Рн-метрії 

шлункового соку; 

   визначити показання для госпiталiзацiї та органiзувати її 

  встановити клiнiчний дiагноз, план i тактику ведення хворого  

оформити медичну документацiю, що передбачена законодавством про охорону   

здоровя. 

 

Спецiальнi знання та умiння  
Лiкар-терапевт повинен знати профiлактику, дiагностику, клiнiку i провести 

необхiдне лiкування таких захворювань внутрішніх органів  

Захворювання системи кровообiгу: артерiальнi гiпертензii; iшемiчна хвороба серця; 

захворювання мiокарда; набутi вади серця; порушення ритму серця i провiдностi; 

недостатнiсть кровообiгу. 

Захворювання органiв дихання: бронхiти; хронічне обструктивне захворювання 

легень; бронхiальна астма, емфiзема легень; пневмонiї; легеневе серце; дихальна 

недостатнiсть; особливостi клiнiки, дiагностики i лiкування людей старечого i лiтнього 

вiку, пiдлiткiв. 



Захворювання системи травлення: захворювання стравоходу; гастрити; 

функцiональнi захворювання шлунка, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої 

кишки; ентерити; захворювання товстої кишки; панкреатити;  захворювання жовчних 

шляхiв; холецистити; жовчнокам’яна хвороба; гепатити; цирози печiнки; печiнкова 

недостатнiсть; диференцiйна дiагностика при гепатомегалії; диференцiальна дiагностика 

при асцитi; особливостi клiнiки, дiагностики та лiкування захворювань системи травлення 

у пiдлiткiв, людей лiтнього i старечого вiку. 

Захворювання нирок: гломерулонефрит, пiєлонефрит; хронічне захворювання 

нирок; диференцiальна дiагностика при протеїнурії та патологiчному сечовому осадi; 

гостра i хронiчна ниркова недостатнiсть, нирковокам’яна хвороба; особливостi клiнiки, 

дiагностики  i лiкування захворювань нирок у підлiткiв, людей лiтнього i старечого вiку. 

Хвороби системи крові: анемiї, диференційна діагностика анемій, гемобластози, 

еритремiя, мiєломна хвороба, геморагічнi дiатези; синдром дсемiнованого 

внутрiшньосудинного зсiдання кровi; лiмфогранулематоз; лiмфоми та лімфадденопатiя; 

агранулоцитоз. 

Хвороби ендокриниої системи та обмiну речовин: Метаболічний синдром; 

ожиріння; цукровий дiабет; хвороби щитовидноїі залози; хвороби гіпофiза та 

гiпоталамуса, хвороба Аддісона, феохромоцитома, ожиріння; диференціальна дiагностика 

ендокринних ком, особливостi клiнiки, дiагностики та лiкування захворювань 

ендокринноiї системи та обмiну речовин у пiдлiткiв, людей лiтнього i старечого вiку. 

Ревматичнi хвороби: ревматична лихоманка, захворювання суглобiв; дифузнi 

захворювання сполучної тканини; диференцiйна дiагностика при дифузних 

захворюваннях сполучної тканини; протизапальна i iмуносупресивна терапiя; системнi 

васкулiти; анафiлактичний шок; кортикостероїдна терапія. 

Невiдкладнi стани: гостра серцева недостатнiсть; гостра судинна недостатнiсть; 

гiпертонiчні кризи; гострi порушення ритму серця та  провiдностi; стенокардiя та iнфаркт 

мiокарду, бiль в дiлянцi серця; кардiогенний шок, гостра дихальна недостатність; тяжке 

загострення бронхіальної астми; спонтанний пневмоторакс; легенева кровотеча, 

тромбоемболiя легеневої  артерії; анафiлактичний шок. 

Полiклiнiка: органiзацiя амбулаторно-поліклінічної  допомоги населенню дiльницi; 

органiзацiя роботи дiльничного терапевта, принципи реабiлiтації хворих та iнвалiдiв; 

санаторно-курортний вiдбiр в полiклiнiцi 

        Окремi питання: лiкувально-дiагностична робота, оформлення медичної 

документацiї; первинна, вторинна профілактика захворювань внутрiшнiх органів, 

використання фiзичних факторiв при амбулаторному лiкуваннi хворих (електросвiтлове 

лiкування, бальнеотерапiя, мiнеральні води та iн.); облiк захворюваностi та аналiз 

дiяльностi лiкаря; пропаганда санiтарно-гiгiєнічних знань та здорового способу життя                                                  

 

                                                 Перелiк знань та умінь з терапії  

  

Назва знань та умінь 

Оволодіння 

Методи фiзикального обстеження хворих   +++  

Запис та оцінка електрокардіограми  +++  

Оцiнка ехокардiограми  ++  

Проведення функцiональних тестiв для оцiнки вiнцевого 

кровообiгу (велоергометрії)  
+++ 

Клiнiчна оцiнка даних рентгенологіч-ного дослiдження органiв 

грудної порожнини)  
+++   

Клiнiчна оцiнка даних рентгенологіч-ного дослiдження органiв  

травлення  
+++ 



Технiка проведення пункцiї плеври. Показання.   +++  

Клiнiчна оцiнка показникiв функції зовнiшнього дихання 

(пневмотахо-метрiя, спiрометрiя, проведення пiкфлоуметрiї)  
+++ 

Штучне дихання  +++ 

Показання до проведення езофаго-гастродуоденофiброскопiї, 

оцiнка  результатiв  
+++ 

Клiнiчна оцiнка сканограм та ультразвукового дослiдження 

печiнки  
+++ 

Оцiнка загального аналiзу сечi  +++  

Проведення та клiнiчна оцiнка проб Зимницького, Нечипоренка  +++  

Оцiнка загальноклiнiчного аналiзу кровi  +++ 

Клiнiчна оцiнка коагулограми  +++ 

Оцінка тестiв на виявлення цукрового дiабету  +++  

Клiнiчна оцiнка бiохiмiчних печiнкових тестів  +++ 

Клiнiчна оцінка результатiв комплексного бiохiмiчного 

дослiдження у хворих на серцево-судиннi захворювання  
+++ 

Клiнічна оцiнка результатів бiохiмiчного дослiдження 

функціонального стану нирок  
+++ 

Тимчасова зупинка кровотеч.  +++  

Технiка закритого масажу серця   +++  

Накладання повязок на рану   +++  

Пiдшкiрне, внутрiшньомязове та внутрiшньовенне введення 

медикаментозних препаратiв   
+++ 

Правила та технiка переливання компонентів кровi та 

кровозамiнникiв    
+++  

Промивання шлунка   +++ 

Катетерізація сечового мiхура м’яким катетером                                          +++  

Пункцiя черевної порожнини     +++ 

ГIостановка алергiчних проб перед введенням лiкарських засобiв             +++ 

Дефібриляція       +++ 

Примiтки:  

(+) - ознайомленяя з даними питаннями; (++) - знання методiв та iнтерпретацiї даних при 

курації хворих, виконання окремих маніпуляцій; (+++) - умiння  самостiйно застосовувати  

набуті  знання та навички  в обстеженні, дiагностиці і лiкуваннi хворих 
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