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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби з курсом епідеміології» (240годин)
з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:
Модуль 1. Ведення хворих в клініці інфекційних хвороб.
Модуль 2. Актуальні питання сучасної науки з інфекційних хвороб.
Модуль 3. Алгоритми надання невідкладної допомоги в інфектології.
Модуль 4. Профілактика інфекційних захворювань та реабілітація реконвалесцентів.
Кількість годин
у тому числі

Назви модулів і тем
Усього

1

2

Тема практичного заняття 1.
Ведення пацієнтів з гострим та
хронічним діарей -ним синдромом.
Тема самостійної роботи 1.
Антибіотикоасоційовані діареї.
Тема практичного заняття 2.
Ведення пацієнтів з інфекційними
захворюваннями з повітрянокрапельним механізмом передачі.
Тема самостійної роботи 2.
Діагностичне значення специфічних,
неспецифічних та інструментальних
методів діагностики.
Тема практичного заняття 3.
Ведення хворого з ураженням печінки
інфекційного та неінфекційного ґенезу.
Тема самостійної роботи 3.
Антибіотикотерапія при інфекційних
захворюваннях дигестивної та
дихальної систем: показання,
протипоказання, ускладнення.
Антибіотикорезистентність.
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Практичні
заняття
3

Самостійна
робота

Медична
практика
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Тема практичного заняття 4.
Ведення пацієнтів з синдромом
лихоманки, в т. ч. лихоманки
невідомого ґенезу.
Тема самостійної роботи 4.
Ендоскопічні та променеві методи
діагностики в інфектології.
Тема практичного заняття 5.
Ведення пацієнтів з гельмінтозами з
урахуванням проблеми глобальних
змін клімату.
Тема самостійної роботи 5.
Трансмісивні гельмінтози та
протозоози.
Тема практичного заняття 6.
Ведення хворих з ВІЛінфекцією/СНІДом, ВІЛ-індикаторною
інфекцією/інвазією.
Тема самостійної роботи 6. Ведення
хворих з ВІЛ-інфекцією, СНІДом. ВІЛіндикаторні інвазії.
Разом за модулем 1
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Тема практичного заняття 1.
Сучасні методи лабораторної та
інструментальної діагностики в
інфектології.
Тема самостійної роботи 1.
Використання сучасних досягнень
науки і техніки при проведенні
діагностичного пошуку та визначенні
мети і завдань наукового дослідження.
Тема практичного заняття 2. Нові
напрямки наукових досліджень зі
спеціальності «Інфекційні хвороби».
Тема самостійної роботи 2. Пошук
нових наукових даних, що
розширюють сферу знань в
досліджуваній проблемі.
Тема практичного заняття 3.
Застосовування принципів доказової
медицини в інфектології.
Тема самостійної роботи 3.
Статистична обробка даних в
інфекційних дослідженнях.
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Тема практичного заняття 4.
Сучасні підходи до міждисциплінарних
наукових досліджень.
Тема самостійної роботи 4.
Підготовка презентації отриманих
даних у вигляді публікації та доповідей
на національному та міжнародному
рівні.
Тема практичного заняття 5.
Особливості викладання інфекційних
хвороб у ВМНЗ.
Тема самостійної роботи 5.
Методологія викладання інфекційних
хвороб у ВМНЗ.
Тема практичного заняття 6.
Загальні принципи побудови дизайну
дослідження в інфектології.
Тема самостійної роботи 6.
Впровадження досягнень науки у
практиці
Тема практичного заняття 7. Етика
та методологія наукового дослідження.
інфектології.
Тема самостійної роботи 7. Етика та
методологія наукового дослідження
Тема практичного заняття 8.
Коморбідність у клініці інфекційних
хвороб.
Тема самостійної роботи 8.
Коморбітність у клініці інфекційних
хвороб
Разом за модулем 2

Тема практичного заняття 1.
Надання невідкладної допомоги при
різних кровотечах, пов’язаних з
інфекційною патологією.
Тема самостійної роботи 1. Методика
проведення та етапи виведення хворого
з ІТШ у світлі сучасних рекомендацій.
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Тема практичного заняття 2.
Надання невідкладної допомоги при
дегідратації різного ступеню.
Тема самостійної роботи 2. Лікування
пацієнтів з АШ і сироватковою
хворобою та профілактика алергійних
реакцій негайної та сповільненої дії.

Тема практичного заняття 3.
Надання невідкладної допомоги при
справжньому та несправжньому крупі.
Тема самостійної роботи 3. Сучасні
рекомендації щодо лікування ГРЗ у
людей похилого та старечого віку.

Тема практичного заняття 4.
Надання невідкладної допомоги при
больовому синдромі різного ґенезу у
інфекційних хворих.
Тема самостійної роботи 4.
Використання інвазивних методів
діагностики при підозрі на інфекційне
захворювання.

Тема практичного заняття 8.
Надання невідкладної допомоги при
колапсі, непритомності.
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Тема практичного заняття 5.
Надання невідкладної допомоги при
гострій печінковій енцефалопатії.
Тема самостійної роботи 5.
Застосування противірусної терапії при
лікування хронічних вірусних
гепатитів.
Тема практичного заняття 6.
Надання невідкладної допомоги при
ураженні нервової системи різного
ґенезу.
Тема самостійної роботи 6.
Серотерапії при інфекційних
захворюваннях.
Тема практичного заняття 7.
Надання невідкладної допомоги при
панцитопеніях на тлі застосування
медикаментів різних груп.
Тема самостійної роботи 7. Надання
невідкладної допомоги при харчових
отруєннях.
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Тема самостійної роботи 8. Надання
невідкладної допомоги при виробничій
травмі на робочому місці.
Разом за модулем 3
Тема практичного заняття 1. Оцінка
поширеності факторів ризику розвитку
інфекційних захворювань та розробка
профілактичних заходів з урахуванням
синдромального підходу при
інфекційних захворюваннях.
Тема самостійної роботи 1. Основна
облікова медична документація в
закладах охорони здоров’я при веденні
хворих із інфекційними
захворюваннями.
Тема практичного заняття 2.
Національні програми з попередження,
діагностики та лікування
найпоширеніших захворювань
інфекційних захворювань в Україні.
Тема самостійної роботи 2. Глобальні
проблеми суспільної охорони здоров’я
згідно критеріїв ВООЗ.
Тема практичного заняття 3. Сучасні
принципи профілактики та реабілітації
пацієнтів після інфекційних
захворювань.
Тема самостійної роботи 3. Сучасні
принципи профілактики та реабілітації
пацієнтів після інфекційних хвороб.
Тема практичного заняття 4. Сучасні
принципи профілактики резонансних
інфекцій.
Тема самостійної роботи 4. Сучасні
принципи профілактики резонансних
інфекцій
Тема практичного заняття 5. Сучасні
принципи профілактики та реабілітації
реконвалесцентів захворювань, що
регулюються ММСП 2005 р.
Тема самостійної роботи 5. Сучасні
принципи профілактики та реабілітації
реконвалесцентів захворювань, що
регулюються ММСП 2005р.
Тема практичного заняття 6. Сучасні
принципи профілактики та реабілітації
хворих з нециклічними інфекційними
захворюваннями.
Тема самостійної роботи 6. Сучасні
принципи профілактики та реабілітації
хворих з нециклічними інфекційними
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захворюваннями.
Тема практичного заняття 7. Сучасні
принципи профілактики інфекційних
захворювань. Імунопрофілактика
обов’язкова та рекомендовані методи
вакцинації.
Тема самостійної роботи 7. Сучасні
принципи профілактики інфекційних
захворювань. Імунопрофілактика
обов’язкова та рекомендовані методи
вакцинації.
Тема практичного заняття 8. Сучасні
принципи профілактики та реабілітації
пацієнтів з хронічними інфекційними
захворюваннями. Лайм-бореліоз.
Тема самостійної роботи 8. Сучасні
принципи профілактики та реабілітації
пацієнтів з хронічними інфекційними
захворюваннями. Лайм-бореліоз.
Разом за модулем 4
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Завідувачка кафедрою інфекційних хвороб
з курсом епідеміології
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