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1. Статус та структура дисципліни
Статус дисципліни
Код дисципліни в ОПП та місце
дисципліни в ОПП
Курс/семестр
Обсяг
дисципліни
(загальна
кількість годин/ кількість кредитів
ЄКТС)
Структура дисципліни

Кількість змістових модулів
Мова викладання
Форма навчання

Вибіркова
ВК 10, складова циклу дисциплін фахової підготовки
4 курс (УIII семестр)
45 годин /1,5 кредити ЄКТС
Практичні заняття - 16 год
Самостійна робота -29 год
В цілому: аудиторні заняття – 35,6%, самостійна
робота – 64,4%
1
українська
Очна (при впровадженні карантинних заходівдистанційна очна)

2. Опис дисципліни
Коротка анотація курсу, актуальність. Предметним напрямком дисципліни «Актуальні
питання нефрології» є навчання студентів методам обстеження хворого з ураженням нирок,
діагностиці та лікуванню найбільш поширених захворювань нирок, принципам профілактики
захворювань сечовидільної системи, розвиток комунікативної компетентності. Під час
розбору тематичного хворого висвітлюються питання етіології, патогенезу, клінічної картини,
діагностики, лікування, профілактики захворювань сечовидільної системи.
Передреквізити. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідні знання, отримані в
процесі вивчення наступних дисциплін загальної та фахової підготовки:
анатомія людини, медичної біології, гістології, цитології та ембріології, патологічній анатомії,
фізіології, патофізіології, медичної і біологічної фізики, біоорганічної та біологічної хімії,
токсикологічної хімії, фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації,
пропедевтики внутрішньої медицини.
Мета курсу та його значення для професійної діяльності. Метою дисципліни «Актуальні
питання нефрології» є здобуття та поглиблення знань, вмінь, навичок та інших
компетентностей з нефрології, необхідних у професійній діяльності, які встановлені на основі
освітньо-професійної програми спеціаліста.
Постреквізити. В процесі вивчення дисципліни набуваються знання, необхідні для успішного
засвоєння дисциплін професійної підготовки, а саме: урології, фармакології, загальної гігієни,
епідеміології, онкології, внутрішніх хвороб, хірургії, педіатрії та інших клінічних дисциплін,
що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та застосування отриманих знань,
умінь та навичок в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.
3. Результати навчання.
Після успішного вивчення дисципліни здобувач зможе:
 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори захворювань сечовидільної системи.
 Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину захворювань сечовидільної
системи. Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення захворювань сечовидільної
системи.
 Визначати провідні синдроми і симптоми у нефрології.

 Обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз захворювань сечовидільної системи.
 Складати план обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та
інструментальних досліджень при захворюваннях сечовидільної системи та їх ускладненнях.
 Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати та формулювати клінічний
діагноз захворювань сечовидільної системи.
 Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, лікування,
реабілітаційні заходи) хворого із захворюваннями нирок.
 Призначати немедикаментозне і медикаментозне лікування, в т.ч. прогноз-модифікуюче,
захворювань сечовидільної системи.
 Проводити первинну та вторинну профілактику захворювань сечовидільної системи.
 Визначати прогноз та працездатність хворих із захворюваннями сечовидільної системи.
 Надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах в нефрології.
 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця
та принципами фахової субординації.
 Вести медичну документацію.
4. Зміст та логістика дисципліни
ВК 10. Актуальні питання нефрології 8 семестр
Практичні заняття № 1-4
45 год /1,5
кредити
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни «Актуальні питання нефрології» для
студентів ІV курсу медичного факультету на 2020/2021 н.р.
ТЕМА 1. Основні нефрологічні синдроми. Амілоїдоз нирок.
Основні нефрологічні синдроми: сечовий, нефротичний, гострий нефритичний,
гіпертензивний.
Амілоїдоз нирок. Визначення. Етіологія та патогенез. Класифікація, клінічна картина,
діагностика, диференціальна діагностика. Лікування, прогноз.
Тема 2. Гіпертензивна та діабетична нефропатія. Інфекції сечової системи.
Визначення, механізм розвитку, морфологічні прояви. Класифікація, клінічна картина,
діагностика, диференціальна діагностика. Клініко-лабораторний моніторинг хворих.
Лікування, прогноз.
Тема 3. Ураження нирок при системних захворюваннях сполучної тканини.
Ураження нирок при системних васкулітах.
Ураження нирок при системному червоному вовчаку, системній склеродермії,
дерматоміозиті. Патогенез. Класифікація, клінічна картина, діагностика, диференціальна
діагностика. Лікування, прогноз.
Ураження нирок при системних васкулітах: мікроскопічному поліангіїті,
еозинофільному гранулематозі з поліангіїтом, гранулематозі з поліангіїтом, вузликовому
поліангіїті, геморагічному васкуліті. Особливості патогенезу. Клінічна картина, діагностика,
диференціальна діагностика. Лікування, прогноз.
Тема 4. Гостре пошкодження нирок. Хронічна хвороба нирок та ренопротекція.
Нирково-замісна терапія.
Визначення. Етіологія та патогенез. Класифікація, клінічна картина, діагностика,
диференціальна діагностика. Лікування, прогноз, профілактика.
Хронічна хвороба нирок та ренопротекція. Визначення. Етіологія та патогенез.
Класифікація, клінічна картина, діагностика, диференціальна діагностика. Критерії діагнозу.
Лікування, прогноз, профілактика.
Нирково-замісна терапія:

Гемодіаліз. Методика виконання, показання та відносні протипоказання. Ускладнення.
Ступені реабілітації пацієнтів. Прогноз.
Перитонеальний діаліз. Методика виконання, показання та відносні протипоказання.
Ускладнення.
Трансплантація нирок. Показання, абсолютні та відносні протипоказання. Ускладнення.
Тактика ведення пацієнтів, прогноз. Основні ознаки гострого відторгнення трансплантата.
Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними та передбачається засвоєння
наступних практичних навичок:
Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. Здатність до визначення необхідного
переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. Здатність до
встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. Здатність до визначення
необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань. Здатність до визначення
характеру харчування при лікуванні захворювань сечовидільної системи. Здатність до
визначення принципів та характеру лікування захворювань. Здатність до діагностування
невідкладних станів. Навички надання екстреної медичної допомоги. Навички виконання
медичних маніпуляцій. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних
заходів. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду.
Здатність до проведення експертизи працездатності. Ведення медичної документації.
На практичних заняттях студенти оформляють протоколи обстеження пацієнта, формулюють
попередній та клінічний діагноз, складають план обстеження та план лікування пацієнта,
розв’язують ситуаційні задачі та тестові завдання.
Завдання для самостійної роботи
1.
Удосконалення навичок фізикального обстеження хворого.
2.
Опанування навичками трактування лабораторних даних: гемограм, аналізів сечі,
ліпідного та белкового спектрів крові, коагулограм, результатів біохімічного
дослідження крові, показників серологічного дослідження крові.
3.
Опанування навичками трактування інструментальних даних: рентгенологічні
дослідження, сонографічні дослідження, методи візуалізації сечовидільної системи.
4.
Доповідь історії хвороби на практичному занятті.
5.
Участь у проведенні клінічних розборів тематичних пацієнтів.
6.
Моделювання клінічних тематичних ситуацій.
Маршрут отримання матеріалів: Кафедра внутрішньої медицини №1/Студенту/Очна форма
навчання/ Медицина/ (4) курс/Навчально-методичні матеріали/ або за посиланням
https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра внутрішньої медицини №1#. Доступ до матеріалів
здійснюється з корпоративного акаунту студента s000XXX@vnmu.edu.ua.
5. Форми та методи контролю успішності навчання
Поточний контроль на практичних Методи: усне або письмове опитування, тестування,
заняттях
обстеження та доповідь тематичного хворого,
трактування та оцінка результатів лабораторних та
інструментальних
досліджень
(оформлення
протоколу обстеження пацієнта), розв’язання
ситуаційних завдань та завдань з невідкладної
допомоги, виконання медичних маніпуляцій.
Підсумковий контроль (залік)
Згідно положення про організацію освітнього
процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/Загальна
інформація/Основні документи)
Засоби діагностики успішності Теоретичні питання, тести, проведення фізикального
навчання
обстеження хворого, ситуаційні завдання Крок-2,
клінічні задачі, демонстрація практичних навичок

6. Критерії оцінювання
Оцінювання знань здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у
ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання https://www.vnmu.edu.ua/Загальна інформація/Основні
документи)
Поточний контроль
Контроль практичних навичок
Підсумковий
контроль
дисципліни (Залік)

За чотирьох бальною системою традиційних оцінок:
5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2 «незадовільно»
За чотирьох бальною системою традиційних оцінок
з За 200-бальною шкалою (середня арифметична оцінка за
поточну успішність конвертується в бали)
Зараховано: від 120 до 200 балів
Не зараховано: менше 120 балів (див.Шкалу оцінювання)
Критерії оцінювання знань студента

Оцінювання усної/письмової відповіді під час поточного контролю
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який глибоко і всебічно засвоїв теоретичний
матеріал, грамотно і логічно його викладає. Він може вільно оперувати латинською
термінологією, чітко відповідає на нестандартні питання за темою заняття, уміє пов’язати
матеріал даної теми з вивченими раніше розділами, що свідчить про опанування
рекомендованої літератури та здатність аналізувати вивчений матеріал, а також чітко
демонструє знання особливостей захворювань сечовидільної системи (інфекції сечової
системи, діабетична та гіпертензивна нефропатія, амілоїдоз нирок, ураження нирок при
системних захворюваннях сполучної тканини та системних васкулітах, гостре пошкодження
нирок, хронічна хвороба нирок).
Оцінка «добре» виставляється студенту, який знає і добре володіє теоретичним
матеріалом, грамотно його викладає, не допускає неточностей при відповіді, уміє розкрити
тему з позицій її медичного значення та практичного застосування, але при цьому відповіді не
виходять за межі підручника, методичних рекомендацій.
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає базові поняття та визначення з
вивченої теми, але допускає значні неточності або має труднощі при формулюванні відповіді,
не розуміє медичних аспектів теми, не може пов’язати теоретичний матеріал із практикою.
Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не знає теоретичних основ теми,
допускає грубі помилки при відповіді, не розуміє базових понять та визначень, не може
пояснити значення теоретичного матеріалу для практичної медицини.
Оцінювання виконання практичних навичок під час поточного контролю
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який, знає хід та послідовність
фізикального обстеження пацієнта, демонструє правильне виконання необхідних практичних
навичок та вірно з чіткими формулюваннями узагальнень та висновків оформляє протокол
обстеження пацієнта.
Оцінка «добре» виставляється студенту, який допускає неточності при проведенні
фізикального обстеження пацієнта, але здатний самостійно виявити допущені помилки та
може продемонструвати виконання практичної навички в цілому, оформляє протокол
обстеження пацієнта. Студент повинен знати особливості клінічних проявів захворювань
органів сечовидільної системи, загальні принципи діагностики, лікування та профілактику.
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає основи практичного завдання,
але зазнає труднощів при проведенні фізикального обстеження пацієнта, не може
продемонструвати повну правильну послідовність практичних навичок, не може трактувати в
повному обсязі результати проведених досліджень, неохайно оформляє протокол обстеження
пацієнта. Студент повинен володіти обов’язковим мінімумом теоретичних та практичних
знань щодо захворювань сечовидільної системи
Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не може продемонструвати
виконання практичної навички, зазнає значних труднощів при проведенні фізикального

обстеження пацієнта, порушує порядок виконання практичної роботи, не реєструє хід роботи
в протоколі обстеження пацієнта. Студент не володіє обов’язковим мінімумом знань з питань
захворювань сечовидільної системи.
Оцінювання виконання тестових завдань під час поточного контролю
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який при проведенні тестового контролю
допускається не більше 10% неправильних відповідей (обсяг правильних відповідей 90-100%).
Під час розв’язання клінічно-орієнтованих тестових завдань надає правильні відповіді на всі
питання до тесту.
Оцінка «добре» виставляється студенту, який під час тестового контролю допускає не
більше 20% помилок. (обсяг правильних відповідей 80-89%). Під час розв’язання клінічноорієнтованих тестових завдань надає правильні відповіді на більшість питань до тесту.
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який робить помилки не більш, ніж в
40% тестових завдань (обсяг правильних відповідей 60,5-79%). Під час розв’язання клінічноорієнтованих тестових завдань надає правильні відповіді тільки на деякі питання до тесту.
Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який при тестовому опитуванні
правильно розв’язує менше 60% тестових завдань. Під час розв’язання клінічно-орієнтованих
тестових завдань не може надати правильні відповіді на питання до тесту.
Оцінювання самостійної роботи студента
Самостійна робота студента оцінюється під час поточного контролю дисципліни.
Оцінювання підготовлених повідомлень здійснюється за традиційною оцінкою.
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який володіє клінічним мисленням та
глибоко і всебічно розкриває проблему, логічно викладає основні питання, наводить приклади
із сучасних медичних інформаційних джерел. Він уміє пов’язати матеріал даної теми з
вивченими раніше розділами, що свідчить здатність аналізувати вивчений матеріал.
Оцінка «добре» виставляється студенту, який знає і добре володіє теоретичним
матеріалом, грамотно розкриває основні питання теми та її медичне значення, але при цьому
не виходить за межі підручника, методичних рекомендацій.
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який розкриває базові поняття та
визначення з рекомендованої теми, але не розкриває її повністю, не розуміє медичних аспектів
теми, не може пов’язати теоретичний матеріал із практикою.
Оцінювання індивідуальної роботи студента
Здійснюється на підставі виконання індивідуальних завдань, науково-практичної
роботи, доповіді про результати дослідження на засіданні студентського наукового гуртка та
студентських наукових конференціях, написанні наукових статей та тез за результатами
наукового практичного дослідження або огляду наукових джерел з певної наукової або
практичної проблеми, участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, участі
у вузівському та Всеукраїнському етапах олімпіади з внутрішньої медицини (критерії
нарахування балів наведені в п.13).
Нарахування індивідуальних балів здійснюють на підставі Положення про
організацію навчального процесу у Вінницькому національному медичному університеті
ім.М.І.Пирогова (Вінниця, 2020). (посилання https://www.vnmu.edu.ua/Загальна
інформація/Основні документи)
12 балів – додаються до оцінки з дисципліни студенту, який отримав призове місце на
міжвузівських олімпіадах з дисципліни або призове місце на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт або призове місце на міжвузівській/міжнародній науковій
конференції з наявністю друкованої роботи
11 балів – додаються до оцінки з дисципліни студенту, який отримав І місце на
внутрішньовузівській олімпіаді з дисципліни або І місце на студентській науковій конференції
з наявністю друкованої роботи, або приймав участь у Всеукраїнському конкурсі студентських

наукових робіт
10 балів - додаються до оцінки з дисципліни студенту, який отримав призове місце (ІІ-ІІІ)
на внутрішньовузівській олімпіаді з дисципліни або на студентській науковій конференції з
наявністю друкованої роботи; або за участь (без призового місця) міжвузівських олімпіадах з
дисципліни або призове місце на міжвузівській/міжнародній науковій конференції з наявністю
друкованої роботи.
9 балів – додаються до оцінки з дисципліни студенту, який приймав участь (без призового
місця) у внутрішньовузівській олімпіаді з дисципліни або студентській науковій конференції
з наявністю друкованої роботи
8 балів - додаються до оцінки з дисципліни студенту, який активно приймав участь у роботі
студентського наукового гуртка, опублікував друковану роботу за результатами науковопрактичного дослідження, але не приймав особисто участь у студентській науковій
конференції, підготував стендову доповідь.
7. Політика навчальної дисципліни/курсу
Студент має право на отримання якісних освітніх послуг, доступ до сучасної наукової та
навчальної інформації, кваліфіковану консультативну допомогу під час вивчення дисципліни
та опанування практичними навичками. Політика кафедри під час надання освітніх послуг є
студентоцентрованою, базується на нормативних документах Міністерства освіти та
Міністерства охорони здоров’я України, статуті університету та порядку надання освітніх
послуг, регламентованого основними положеннями організації навчального процесу в ВНМУ
ім.М.І.Пирогова та засадах академічної доброчесності.
Дотримання правил розпорядку ВНМУ, техніки безпеки на практичних заняттях.
Інструктаж з техніки біологічної безпеки, безпеки поводження з хімічними реактивами та
пальниками проводиться на першому практичному занятті викладачем. Проведення
інструктажу реєструється в Журналі інструктажу з техніки безпеки. Студент, який не пройшов
інструктаж, не допускається до виконання практичних робіт.
Вимоги щодо підготовки до практичних занять. Студент повинен бути підготовленим до
практичного заняття, тестові завдання до поточної теми мають бути розв’язані у робочому
зошиті, схеми та таблиці заповнені.
На заняття слід приходити вчасно, без запізнення. Студент, який запізнився більше, ніж на 10
хвилин на заняття, не допускається до останнього і повинен його відпрацювати в
установленому порядку.
На практичних заняттях студент має бути одягнений в робочу форму (медичний халат,
шапочка) та мати фонендоскоп. Студенти, які не мають робочої форми, не допускаються до
практичного заняття.
Студент повинен дотримуватись правил безпеки на практичних заняттях та під час
знаходження у приміщеннях кафедри.
Під час обстеження тематичного хворого у Центрі нефрології та діалізу багатопрофільної
ВОКЛ ім. М.І.Пирогова студенти мають демонструвати толерантність, ввічливість та повагу
до пацієнта, своїх колег та викладача.
Використання мобільних телефонів та інших електронних девайсів. Використання
мобільних телефонів та інших електронних пристроїв на занятті допускається тільки під час
електронного тестування або опитування.
Академічна доброчесність. Під час вивчення дисципліни студент має керуватись Кодексом
академічної доброчесності ВНМУ ім.М.І.Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ загальна
інформація/ Основні документи/ Кодекс академічної доброчесності). При порушенні норм
академічної доброчесності під час поточного та підсумкових контролів студент отримує
оцінку «2» та повинен її відпрацювати своєму викладачу в установленому порядку протягом
двох тижнів після отриманої незадовільної оцінки.
Пропуски занять. Пропущені заняття відпрацьовуються в порядку, установленому в
Положенні про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи) у час, визначений графіком
відпрацювань ( опублікований на сайті кафедри https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра внутрішньої

медицини №1#) черговому викладачу. Для відпрацювання пропущеного заняття студент має
надати заповнений протокол робочого зошиту з рецептами до відповідної теми, пройти
тестування та письмово чи усно відповісти на питання до теми заняття.
Порядок допуску до підсумкового контролю з дисципліни наведений в Положенні про
організацію
освітнього
процесу
у
ВНМУ
ім.М.І.Пирогова
(посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи). До підсумкового
контролю допускаються студенти, які не мають пропущених невідпрацьованих практичних
занять та отримали середню традиційну оцінку не менше «3».
Додаткові індивідуальні бали. Індивідуальні бали з дисципліни студент може отримати за
індивідуальну роботу, обсяг якої оприлюднений на сайті кафедри в навчально-методичних
матеріалах дисципліни, кількість балів визначається за результатами ІРС згідно Положенню
про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Вирішення конфліктних питань. При виникненні непорозумінь та претензій до викладача
через якість надання освітніх послуг, оцінювання знань та інших конфліктних ситуацій,
студент повинен подати спершу повідомити про свої претензії викладача. Якщо конфліктне
питання не вирішено, то студент має право подати звернення до завідувача кафедри згідно
Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім.М.І.Пирогова
(https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Політика в умовах дистанційного навчання. Порядок дистанційного навчання регулюється
Положенням про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім.М.І.Пирогова
(https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи). Основними навчальними
платформами для проведення навчальних занять є Microsoft Team, Google Meets. Порядок
проведення практичних занять та лекцій, відпрацювань та консультацій під час дистанційного
навчання оприлюднюється на веб-сторінці кафедри (https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра
внутрішньої медицини №1/ Студенту або https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра внутрішньої
медицини №1/ Новини).
Зворотній зв’язок з викладачем здійснюється через месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp)
або електронну пошту (на вибір викладача) в робочий час.
8. Навчальні ресурси Навчально-методичне забезпечення дисципліни оприлюднено на
сайті кафедри. Маршрут отримання матеріалів https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра
внутрішньої медицини№1/ Студенту.
Основна (базова):
1.
Внутрішня медицина: Частина 1 Гастроентерологія. Пульмонологія. Нефрологія. /За
ред. проф. Станіславчука М.А.- Вінниця, 2018.-439с.
2.
Гломерулонефрит. Інфекції сечової системи. Хронічна ниркова недостатність:
Методичний посібник-практикум. – К., 2010. – 104 с.
3.
Основи нефрології / За редакцією професора М.О.Колесника // Довідник лікаря
«Нефролог». – К.: ТОВ «Доктор -Медіа», 2010.– 380 с.
4.
Іванов Д.Д., Корж О.М. Нефрологія в практиці сімейного лікаря: навчальнометодичний посібник. – 3-тє вид., переробл. – Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2014. –
464 с.
5.
Иванов Д.Д. Лекции по нефрологии. – Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2010 – 200с.
6.
Нефрология: неотложные состояния / Под ред. Н.А. Мухина. – М.: Эксмо, 2010.– 288 с.
7.
Нефрологія. Національний підручник.( за ред. Пирога Л. А., Іванова Д.Д.) ,-Донецьк.:
Видавець Заславський О.Ю.,- 2014,-С.47 – 77.
8.
Сєркова В.К., Станіславчук М.А., Монастирський Ю.І. Факультетська терапія
Підручник – Вінниця. – 2005. – С.46-56.
9.
Internal medicine : Part 2 : textbook for English-speaking students of higher medical schools
/ edited by Professor M. A. Stanislavchuk and Professor V. K. Sierkova. – Vinnytsya : Nova Knyha,
2019. – 360 p. (Рекомендовано для використання студентами 4 курсу при підготовці до
практичних занять Протокол № 19 від 22.12.2018)

10.
Harrison's Principles of Internal Medicine 19/E (Vol.1 & Vol.2) 19th Edition. 2017/ Dennis
Kasper, Anthony Fauci, Stephen Hauser, Dan Longo, J. Larry Jameson, Joseph Loscalzo
11.
Guidelineson Urological Infections / M. Grabe (chairman), T.E. Bjerklund-Johansen, H.
Botto, M. Ģek, K.G. Naber, R.S. Pickard, P. Tenke, F. Wagenlehner, B. Wullt: European Association
of Urology, 2013.
Допоміжна
1. Настанова 00225. Гостре ураження нирок 2017 http://guidelines.moz.gov.ua/documents/
2918?id=ebm00225&format=pdf
2. Уніфікований протокол вторинної (спеціалізованної) та третинної
(високоспеціалізованної) медичної допомоги «Підготовка хворих до перітонеального діалізу
та його ініціація» Наказ МОЗ України №89 від 11.02.2016
3. Пилотович В.С., Калачик О.В. Хроническая болезнь почек. Методы заместительной
почечной терапии / Пилотович В.С., Калачик О.В. – М.: Мед. лит., 2009. – 288 с.:ил.
4. Семидоцкая Ж.Д. Болезни почек. В кн.: Терапия / Под ред. Л.Т. Малой, В.Н. Хворостинки.
Харьков: Фолио, 2005. – С. 472-511.
5. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group.
KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury // Kidney Inter. – 2012. - Suppl. 2. – P.
1–138.
Інформаційні ресурси
1. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова: http://vnmu.edu.ua
2. Бібліотека Вінницького національного медичного університет ім. М.І. Пирогова:
http://library.vnmu.edu.ua
3. Центр тестування https://www.testcentr.org.ua/uk/
4. МОЗ України https://moz.gov.ua/
5. Центр громадського здоров’я МОЗ України https://phc.org.ua/kontrolzakhvoryuvan
6. Всесвітня організація охорони здоровя https://www.who.int/ru/home#
7. MEDCRAM - Medical Lectures explained clearly
https://www.youtube.com/user/MEDCRAMvideos
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
8. https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2016_89_ykpmd11.pdf
Методичні рекомендації до практичних занять та СРС, Консультації (два рази на тиждень
згідно графіку консультацій)
9. Розклад та розподіл груп по викладачам опублікований на веб-сторінці кафедри
((https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра внутрішньої медицини №1/ Студенту).
10. Питання до підсумкового контролю дисципліни опубліковані на веб-сторінці
кафедри ((https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра внутрішньої медицини №1/ Студенту).
Силабус з дисципліни «Актуальні питання нефрології» обговорено та затверджено на
засіданні кафедри внутрішньої медицини №1 (протокол № 1, від « 31 » серпня 2020 року)
Відповідальний за курс

доц. О.О.Савицька
(підпис)

Завідувач кафедри

проф. М.А.Станіславчук
(підпис)

