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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 

діагностики, у т.ч. - електрокардіографії, диференційної діагностики, сучасних 

стандартів лікування 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 актуальних питань терапії та 

електрокардіографії 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; 

- ЕКГ-ознаки захворювань серцево-судинної системи;  

- принципи диференційної діагностики; 

- основні принципи лікування терапевтичних хворих: етіотропну,  патогенетичну та 

симптоматичну фармакотерапію; 

- критерії діагностики невідкладних станів у клініці терапевтичних захворювань та 

надання допомоги на амбулаторному та стаціонарному етапах;  

- особливості лікування поєднаної патології із урахуванням фармакодинаміки і 

фармакокінетики препаратів, їх механізмів дії, вибір необхідних медикаментозних 

препаратів, адекватної їх форми та дозового режиму введення; 

- прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх 

попередження і лікування; 

- знати принципи первинної і 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 та враховувати у клінічній практиці особливості клінічної 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських 

засобів; 

- призначити комбіноване медикаментозне лікування, передбачаючи наслідки 

взаємодії ліків; 

- надати необхідну допомогу при невідкладних станах з урахуванням побічної дії 

медикаментозних засобів; 

- самостійно проводити ЕКГ-діагностику, інтерпретувати результати дослідження; 

 - вміти трактувати результати клінічних, біохімічних, інструментальних, 

серологічних, алергологічних методів дослідження; 

- вміти правильно оформляти медичну документацію; 

- провести шлункове і дуоденальне зондування; 

- визначити групу крові за системою АВО, резус-фактор; 



- провести плевральну пункцію; 

- провести кататеризацію сечового міхура; 

- зробити штучне дихання та непрямий масаж серця.    

- провести інтубацію, трахеостомію; 

- засвоїти профілактичні заходи: 

а) рекомендації під час виписки щодо режиму, дієти та способу життя; 

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.  

                                                                                                           

                                             ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна програма призначена для підготовки лікарів-спеціалістів - "терапевтів" і 

є нормативним документом, яким визначається зміст навчання на циклі тематичного 

удосконалення, встановлюються вимоги до обсягу та рівня професійної підготовки 

фахівців. 

Метою циклу тематичного удосконалення є поглиблення теоретичної та практичної 

підготовки лікарів-терапевтів. 

Зміст програми охоплює обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків, 

необхідних лікарю-спеціалісту -"терапевт" для самостійної роботи з надання 

кваліфікованої допомоги хворим і потерпілим. Програму побудовано за системою блоків. 

Основними блоками є 8 курсів програми. Курс - відповідно самостійна частина програми, 

в якій подано значну за обсягом теоретичну інформацію з певної галузі терапії та 

суміжних дисциплін. Курси розбито на розділи. Для полегшення орієнтації у програмі та 

впорядкування інформації, що міститься в ній, курси і розділи закодовано. 

На суміжні програми, а саме клінічну імунологію виділено 14 годин. Навчальний 

план циклу визначає контингент курсантів, тривалість їх навчання, розподіл годин, 

відведених на теоретичне вивчення розділів навчальної програми. У разі необхідності, 

враховуючи рівень базисних знань, регіональну патологію, актуальність та специфіку 

завдань охорони здоров'я регіону та інші обставини, кафедра може вносити корективи та 

доповнення в навчальні години, які регламентовані навчальним планам, в межах 20% від 

загального об'єму часу. 

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: 

лекції, практичні заняття, різні види семінарів. Під час навчання на кафедрі терапії лікарі 

у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та 

оволодівають практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обов'язкове 

відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних і 

патолого-анатомічних конференціях, тощо. З найбільш актуальних тем програми лікарі 

готують реферати, які обговорюють на семінарах. На практичних заняттях лікарі під 

керівництвом викладача опановують практичні навички з терапії. 

Найбільш доцільне орієнтовне відношення лекційних, практичних і семінарських 

занять на циклах тематичного удосконалення 1:3:1. Крім цього, планується позааудиторна 

самостійна робота курсантів, яка не включається в навчальний план. Самостійна 

позааудиторна робота курсанта над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися 

у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах кафедри, комп'ютерних 

класах, клініці. У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь 

складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу курсанта до 

потрібних дидактичних засобів. 

Для виявлення рівня знань і навиків курсантів після кожного розділу програми 

проводиться проміжний контроль за комп'ютерною тестовою програмою або інший вид конт-

ролю за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття. Для заключного іспиту 



використовують атестаційну комп'ютерну тестову програму, затверджену Міністерством 

охорони здоров'я України. 

Лікарі, які закінчили навчання на циклі тематичного удосконалення, складають 

іспит на визначення рівня теоретичних знань та практичних навиків. 

У кінці програми подано перелік умінь та практичних навичок, якими повинен 

оволодіти лікар під час навчання на циклі спеціалізації, відповідно до кваліфікаційних 

вимог до лікаря-спеціаліста - терапевта та список рекомендованої літератури. 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

циклу тематичного удосконалення 

“Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ” 

Тривалість навчання – 1 місяць (156 годин) 

 

Мета: удосконалити рівень знань лікаря-терапевта щодо роботи в умовах 

поліклініки та терапевтичних відділень лікарень. Підвищення знань, професійних умінь і 

навичок зі спеціальності у відповідності з кваліфікаційною характеристикою лікаря-

спеціаліста-терапевта. Контингент слухачів: лікарі-терапевти. 

 

 

К

од 

 

                        Назва курсів 

        Кількість навчальних 

годин 

Л

екції 

Пра

ктичні 

заняття 

С

емін. 

Р

азом 

 

 
За спеціальністю 

Контроль базових знань 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

1 Хвороби органів дихання 6 4 9 1

9 

2 Хвороби серцево-судинної системи 1

4 

8  6 2

8 

3 Ревматичні захворювання 6 6 9 2

1 

4 Хвороби органів травлення 9 6 6 2

1 

5 Хвороби нирок 4 4 6 1

4 

6 Хвороби органів кровотворення 3 2 2 7 

7 Ендокринні захворювання 3 2 2 7 

 Заключний комп’ютерний контроль - - - 2 

                                                      

Разом 

4

5 

32 4

0 

1

21 

 Конференції 

Патолого-анатомічні 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 Реферативні та науково-практичні - - - 7 

 Іспит (практ. навики, співбесіда) - - - 7 

                                                      

Разом 

4

5 

32 4

0 

1

42 

 

8 
Суміжні дисципліни 

Клінічна імунологія 

 

6 

 

2 

 

6 

 

1

4 

                                                      

Разом 

5

1 

34 4

6 

1

56 

 



 

                                            2.1.  Лекційний курс 

 

Курс лекцій викладає завідувач кафедри і доценти. В лекціях висвітлюються 

питання етіології, патогенезу, критеріїв діагностики, диференційного діагнозу, сучасних 

методів діагностики та лікування найбільш розповсюджених захворювань внутрішніх 

органів та невідкладних станів.  

                         

                                           

Тематичний план лекцій 

 

Код 

розділу 

Назва теми Кількість 

годин 

1.02; 

1.04 

Хронічне обструк-тивне захворювання легень, 

бронхіальна астма, критерії діаг-ностики, лікування. 

3 

1.03 Клінічна фармаколо-гія антибіотиків. 3 

2.04 Ішемічна хвороба серця (стенокардія, інфаркт 

міокарду), критерії діагностики, лікування. 

4 

2.07 Некоронарогенні захворювання міо-карда, критерії 

діаг-ностики, лікування. 

4 

2.06 Хронічна серцева недостатність, класи-фікація, 

критерії діа-гностики, лікування.  

2 

2.02 ЕКГ при порушеннях серцевого ритму і провідності 

та їх лі-кування. 

4 

3.02 Ревматична гарячка, набуті вади серця: критерії 

діагностики, лікування.   

2 

3.03 Диференційна діаг-ностика захворювань суглобів, 

лікування. 

2 

3.05 Системні васкуліти 2 

4.02 Діагностика та ліку-вання кислото залеж-них 

захворювань. 

3 

4.04 Хронічні панкреас-тити. Синдром под-разненої 

кишки. 

3 

4.03 Діагностика хвороб печінки і жовчови-відних 

шляхів. 

3 

5.03 Гломерулонефрити. 2 

5.02 Хронічне захворю-вання нирок 2 

6.02 Дифдіагностика анемій. 3 

7.01 Метаболічний синдром. 3 

 

                                        2.2. Практичні та семінарські заняття 

Практичні та семінарські заняття лікарів проводяться на базі відділень обласної 

клінічної лікарні та обласної консультативної поліклінніки, обласного диспансеру 

радіаційного захисту населення. 

Лікарі працюють як ординатори гастроентерологічного, ревматологічного, пуль 

монологічного, нефрологічного та гематологічного відділень стаціонару СОКЛ, 

терапевтичного та кардіологічного відділень ОДРЗН. Робота заклечається у призначенні 

необхідних діагностичних обстежень і лікування, а також заповнюють потрібну медичну 

документацію. Разом з досвідченим лікарем несуть два 12-годинних чергування за місяць. 

Крім того, лікарі приймають участь у семінарських заняттях, клінічних розборах, 

професорських та доцентських обходах, відвідують засідання терапевтичного обласного 

товариства, патолого-анатомічні, науково-практичні конференції.   



Тематичний план практичних занять                                           

 

Код 

розділу 

Назва теми Кількість 

годин 

1.02; 

1.04 

Хронічне обструктивне за-хворювання легень.  

Бронхі-альна астма. Критерії  діаг-ностики, 

лікування. 

4 

2.04 Ішемічна хвороба серця, ла-бораторна та 

інструменталь-на діагностика. 

3 

2.03 Гіпертонічна хвороба і симп-томатична 

артеріальна гіпер-тензія: ЕКГ та сучасні мето-ди 

діагностики та диферен-ційної діагностики. 

2 

2.07 Некоронарогенні захворю-вання міокарда, критерії 

діагностики, лікування. 

1 

2.02 ЕКГ-критерії порушень рит-му і провідності. 1 

2.08 Інтенсивна терапія і реаніма-ція в кардіології. 1 

3.02  Гостра ревматична гарячка, набуті вади серця, 

діагнос-тика, лікування. 

2 

3.03 Дифдіагностика суглобового синдрому, лікування. 2 

3.04 Дифдіагностика дифузних захворювань сполучної 

тка-нини, лікування. 

1 

3.05 Системні васкуліти. 1 

4.01 Методи обстеження хворих з захворюваннями 

органів травлення. 

2 

4.04 Хронічні ентерити, синдром подразненої кишки. 2 

4.03 Гепатити. Цирози. 2 

5.03 Діагностика та лікування гломерулонефритів. 2 

5.02 Хронічне захворювання нирок 2 

6.02 Диференційна діагностика анемій. 2 

7.01 Діагностика, лікування та профілактика 

метаболічного синдрому. 

2 

 

Тематичний план семінарів 

 

Код 

розділу 

Назва теми Кількість 

годин 

1.04 Бронхіальна астма.  3 

1.03 Пневмонії. Діагностика та лікування пневмоній. 3 

1.02 Хронічне обструктивне захворювання легень, 

хронічне легеневе серце. 

3 

2.03 Гіпертонічна хвороба і симптоматичні артері-альні 

гіпертензії. 

1 

2.07 Діагностика некоронаро-генних хвороб міокарда. 1 

2.02 ЕКГ-діагностика пору-шень ритму  2 

2.02 ЕКГ-діагностика пору-шень провідності 2 

3.03 Діагностика захворювань суглобів. 3 

3.04 Дифузні ураження спо-лучної тканини. 3 

3.02 Ревматизм. Ревматичні вади серця. 3 

4.02 Діагностика та лікування кислотозалежних 

захворювань. ГЕРХ. 

3 



4.03 Невиразкова диспепсія. Дискінезії позапечінко-вих 

жовчних шляхів. 

3 

4.03 Дифузні захворювання печінки. 

 

3 

5.03; 

5.04 

Діагностика та лікування пієло- та гломерулонефритів 3 

5.02 Хронічне захворювання нирок.  3 

6.01 

6.02 

Рання діагностика та лі-кування залізодефіцитних 

станів та анемії. 

2 

7.01 Критерії діагностики та лікування метаболічного 

синдрому 

2 

 

 

 

                                

№ п/п Назва випробування Кількість 

годин 

1. Іспит комп’ютерний  2 

2.  Іспит з практичних навичок 4 

3. Іспит заключний 3 

                                             Всього 9 

 

 

 

ПРОГРАМА 

циклу тематичного удосконалення лікарiв-терапевтів 

„Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ” 

 

1. Хвороби органiв дихання 
1.01. Методи обстеження хворих з патологiєю opraнiв дихання.          

Функцiональна дiагностика. Лабораторнi та рентгенологiчнi методи  дослiдження. 

1.02. Хронiчне обструктивне захворювання легень. Класифiкацiя. Критерії 

діагностики 6poнxiaльнoi обструкцiї. Програми лiкування. Покази до rocпiтaлiзацiї. 

Реабiлiтацiйна терапія. Хронічне легеневе серце, методи діагностики.  

1.03. Пневмонiї. Класифiкацiя. Hoвi пiдходи до лiкування. 

1.04. Бронхіальна астма, критерії діагностики, сучасні стандарти лікування.  

2. Хвороби серцево-судинної системи 
2.01. Методи обстеження при серцево-судинній патології. Значення лабораторних 

та інструментальних методів обстеження в діагностиці серцево-судинних захворювань. 

2.02. Основи електрокардіодіагностики, методика проведення, основні 

електрокардіографічні синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи, їх 

значення. 

2.03. Артеріальні гіпертензії, діагностика, загальні принципи терапії. Вторинні 

артеріальні гіпертензії. Гіпертензівні кризи. Загальні принципи терапії. Невідкладна 

терапія. 

2.04. Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія. Інфаркт міокарду. 

Діагностика, диференційна діагностика, лікування. Реабілітація. 

2.05. Порушення ритму та провідності. Фібриляція та тріпотіння передсердь. 

Шлуночкова екстрасистолія. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Фібриляція 

шлуночків. Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія. Блокади серця. Фатальні 

порушення ритму серця та провідності. Діагностика. Диференціальна діагностика. 

Лікування. 



2.06.  Серцева недостатність. Класифікація (клінічні стадії, варіанти, 

функціональні класи за критеріями NYHA). Особливості лікування. 

2.07. Некоронарогенні захворювання міокарда, діагностика, диференційна 

діагностика,лікування.            

3. Ревматичні хвороби 

3.01. Методи обстеження хворих з ревматичними захворюваннями. Лабораторна, 

біохімічна, імунологічна діагностика. Рентгенологічні та ультразвукові методи 

дослідження серця і суглобів. ЕКГ, Ехо-кардіографія. 

3.02. Ревматична лихоманка, класифікація. Діагностичні критерії. Методи 

лікування. Первинна та вторинна профілактика. Набуті вади серця. Тактика лікаря-

терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація. 

 3.03. Захворювання суглобів. Ревматоїдний артрит. Спондилоартрити. 

Анкілозуючий спондилоартрит. Псоріатичний артрит. Реактивні поліартрити. Хвороба 

Рейтера. Дрібнокристалічні артропатії. Подагра. Хондрокальциноз. Остеоартроз. 

Діагностичні критерії. Сучасні методи лікування. Експертиза непрацездатності. 

 3.04. Системні захворювання сполучної тканини. Системний червоний вовчак. 

Системна склеродермія. Дерматоміозит (поліоміозит). Паранеопластичні артропатії. 

Диференційно-діагностичні критерії. Сучасна програма лікування. 

3.05. Системні васкуліти, класифікація, критерії діагностики, дифдіагностика, 

сучасні підходи до лікування .   

4. Хвороби органів травлення 
4.01. Методи обстеження хворих з патологією органів травлення. Діагностичні 

можливості візуальних методів дослідження (рентгенологічних, сонографічних). 

Інтрагастральна рН-метрія. Методи дослідження мікробіоценозу дигестивного тракту та 

гелікобактеріозу. 

4.02. Хвороби стравоходу. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Функцiональна 

шлункова диспепсія. Гастрити. Дуоденiти. Виразкова хвороба. Основнi методи лiкування. 

Хвороби оперованого шлунка. 

4.03. Захворювання бiлiарної зони. Хронiчний холецистит. Дифузні захворювання 

печінки. Хронiчні гепатити. Алкогольна хвороба печiнки. Алкогольна кома. Дiагностика. 

Тактика лiкаря. Прогноз. ирози печiнки. Гепатоцелюлярна недостатнiсть. Синдром 

портальної гiпертензії. Печiнкова кома. Печiнкова енцефалопатiя. Дiагностика. Тактика. 

4.04. Хвороби пiдшлункової залози. Хронiчний панкреатит. Зовнiшньосекреторна 

панкреатична недостатнiсть. Хвороби кишок. Глютенова ентеропатiя. Целiакiя. Синдром 

надлишкового бактеріального росту. Синдром подразненої кишки. 

5. Хвороби нирок 

5.01. Методи обстеження при патологiї нирок. 

5.02. Хронiчна хвороба нирок. Поняття. Класифiкацiя. Тактика. 

5.03. Гломерулонефрит: гострий, швидкопрогресуючий, хронiчний,  дiагностичнi 

критерiї. Лiкування. Реабiлiтацiя. 

5.04. Хронiчний пiєлонефрит. Диференцiйний дiагноз, лiкування. Основнi 

принципи антибактерiальної терапiї. Амбулаторний нагляд та протии-рецидивна терапiя.         

6. Хвороби органів кровотворення 

6.01.  Клiнiко-лабораторнi методи обстеження гематологiчних хворих. Нормативи 

показникiв  периферичної кровi. Тлумачення патологiчних змiн в аналiзi кровi, мiєлограмi. 

6.02. Анемiї. Класифiкацiя. Дiагностичні  критерiї. Сучаснi методи лiкування. 

Первинна та вторинна профілактика анемiй. 

7. Хвороби ендокринної системи та обміну речовин 
7.01. Ожирiння. Метаболiчний синдром Х. Дiагностика. Тактика терапевта  

II. Сумiжні дисципліни.  

8. Клiнiчна імунологія 



8.1. Клiтинний та гуморальний iмунiтет. Імуннi змiни при захворюваннях 

внутрiшнiх органiв. Сучаснi методи імунодiагностики та імунокорекції. 

 

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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